
Dunia kita pada mulanya diciptakan dengan 
keseimbangan alam yang sempurna. Manusia, hewan dan tumbuh-
tumbuhan hidup dalam keserasian yang sempurna. Namun dengan 
masuknya dosa, segalanya menjadi berubah. Manusia mulai 
memakan hewan, dan hewan mulai saling memangsa satu sama 
lain. Duri dan onak tumbuh di mana-mana. Kutukan dosa juga 
terjadi bahkan pada tanah. Tuhan berkata kepada Kain, “Apabila 
engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan 

memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu." 
(Kejadian 4 : 12). Inilah salah satu alasan 
mengapa Tuhan memerintahkan bangsa 
Israel untuk mengistirahatkan tanah 
pertanian mereka setiap tahun ke-tujuh. 
Keluaran 23 : 10, 11. Hal ini akan 
memberikan kesempatan pada tanah untuk 
memulihkan vitalitasnya dan membiarkan 
tanaman tumbuh dengan sendirinya untuk 
menjadi makanan bagi orang-orang miskin. 
Namun sebagian besar umat Tuhan 
mengabaikan hukum ini atau bahkan 
menolak untuk menurutinya. Kemudian 
datanglah satu hari penghakiman yang 
mengerikan. Nebukadnezar, raja Babel, 
datang ke Yehuda dan menghukum mati 
semua orang yang memberontak melawan 
dia. Sisanya dibawa ke kota emas Babel. 
Sementara itu, tanah Israel dibiarkan tenang 
dalam reruntuhan, sampai tanah itu “pulih 
dari akibat dilalaikannya tahun-tahun 

sabatnya...” 2 Tawarikh 36 : 21. Pada akhir 
masa 70 tahun, orang-orang buangan yang selamat kembali ke 
Kanaan untuk menanami kembali tanah perjanjian itu dan 
membangun kembali Yerusalem. Selama 6.000 tahun, Yesus telah 
menaburkan benih-benih injil. Alkitab memberitahukan kita bahwa 
“di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun.” 2 Petrus 3 : 
8. Dengan segera Raja Yesus akan datang untuk menuai dunia. 
Sebagian akan binasa oleh sinar kemuliaan kedatanganNya, dan 
sisanya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan emas-Nya. 
Kemudian, planet tua yang letih ini akan menjalani suatu 1.000 
tahun Sabat!

Mengistirahatkan Tanah

Alkisah . . .
2 Tawarikh 36:11-21

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab..

 1.  Peristiwa-peristiwa apakah yang menandai permulaan 
dari masa 1,000 tahun?

  1 Tesalonika 4:16 ... __________ sendiri akan __________ dari sorga 
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu __________.

  Wahyu 20:4, 5 … dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai 
raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa __________ tahun. Tetapi 
orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 
seribu tahun itu. Inilah kebangkitan __________. 

CATATAN : Masa seribu tahun dalam Wahyu 20 seringkali disebut sebagai 
milenium. Kata “milenium” berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata: 
“milli,” yang berarti “seribu,” dan “annum,” yang berarti “tahun.” Kedatangan 
Yesus yang kedua kali dan peristiwa kebangkitan orang-orang benar menandai 
permulaan masa 1,000 tahun. Orang-orang kudus dari segala zaman (digambarkan 
sebagai “bahagia dan kudus” di ayat 6) akan dibangkitkan pada kebangkitan yang 
pertama ini.

 2.  Apakah lagi yang akan terjadi pada kebangkitan 
pertama?

  1 Korintus 15:51, 52 ...kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita 
semuanya akan __________, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi 
nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati 
akan dibangkitkan.

  Filipi 3:21 … yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga 
serupa dengan tubuh-Nya yang __________.

  2 Tesalonika 2:8 … pada waktu itulah si pendurhaka baru akan 
menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus  … akan __________, kalau Ia 
datang kembali.

  Wahyu 16:18, 20, 21 ...terjadilah __________ ___________ yang 
dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. 
Begitu hebatnya gempa bumi itu. Dan semua pulau hilang lenyap, dan 
tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan __________ __________ 
besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia ...

  Wahyu 20:1, 2 Lalu aku melihat seorang malaikat ...menangkap naga, si 
ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia __________ seribu tahun 
lamanya.”

CATATAN : Lihat bagan 1,000 tahun di halaman 6 sebagai rangkuman dari 
peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat dimulainya masa 1,000 tahun.

 3.  Siapakah yang akan dibangkitkan pada kebangkitan 
kedua, dan kapankah ini akan terjadi?

  Yohanes 5:28, 29 ...semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar 
suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit 
untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat ___________ 
akan bangkit untuk __________.

  Wahyu 20:5 Tetapi orang-orang mati yang lain [orang jahat] tidak 
bangkit sebelum __________ masa yang seribu tahun itu ...
CATATAN : Orang jahat akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua pada akhir 
dari masa 1,000 tahun.

 4.  Bagaimanakah kondisi planet bumi selama masa 1,000 
tahun?

  Yesaya 24:1 Sesungguhnya, TUHAN akan ___________ bumi dan 
akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya...

  Yeremia 4:23-26 Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan 
__________, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku 
melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang; ...ternyata tidak ada 
manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. ...tanah subur 
sudah menjadi padang gurun, dan segala __________ sudah runtuh di 
hadapan TUHAN, di hadapan murka-Nya yang menyala-nyala!

  Yeremia 25:33 Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang 
yang mati __________ oleh TUHAN dari ujung bumi sampai ke ujung 
bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak 
akan __________.
CATATAN : Bumi akan dihancurkan seluruhnya oleh gempa bumi dan hujan 
es yang terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bumi akan ditinggalkan 
dalam keadaan yang gelap gulita. Mayat-mayat akan bergelimpangan di 
sepanjang permukaan bumi, tanpa seorangpun meratapinya, sebab tidak ada 
satupun manusia yang tertinggal dalam keadaan hidup. Semua orang benar 
akan berada di sorga, dan semua orang fasik akan mati. (Lihat suplemen 
berjudul “Jurang Maut”.)

 5.  Di manakah orang-orang kudus akan berada selama 
masa 1,000 tahun, dan apakah yang akan mereka 
lakukan?

  Yohanes 14:3 ...Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke 
tempat-Ku, supaya di __________ di mana Aku __________, 
kamupun berada.

  Wahyu 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang 
duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk __________. 
...dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama 
dengan Kristus untuk masa seribu tahun.

  1 Korintus 6:2, 3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa 
__________________ __________ akan menghakimi dunia? ...Tidak 
tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
CATATAN : Selama masa 1,000 tahun, orang-orang kudus akan berada di sorga, 
mengambil bagian dalam penghakiman. Mereka tidak akan memutuskan siapa 
yang diselamatkan atau terhilang, karena Tuhan telah menentukan hal itu. Mereka 
hanya menegaskan penghakiman Tuhan. “sebab telah nyata kebenaran segala 
penghakiman-Mu.” Wahyu 15:4. Keadilan dari penghukuman Tuhan bagi mereka 
yang terhilang akan ditegaskan, demikian juga dengan upah bagi para orang benar 
(Wahyu 22:11, 12). Tahap penghakiman ini adalah untuk kepentingan orang-
orang kudus. Sebagai contoh, anggaplah Anda masuk ke sorga dan menyadari 
bahwa pendeta Anda yang Anda kasihi tidak ada di sana – namun beberapa 
penjahat terterkenal malah ada di sana! Anda mungkin akan membutuhkan 
penjelasan. Para malaikat akan menuntun kita melalui kitab-kitab catatan 
kehidupan untuk menghilangkan semua keraguan. Pada akhir dari tahap 
penghakiman ini, semuanya akan betul-betul yakin terhadap keadilan, kasih, dan 
penanganan Tuhan yang tak pandang bulu terhadap semuanya. Mereka akan 
berseru, “sebab benar dan adil segala penghakiman-Nya.” Wahyu 19:2. (Lihat 
Suplemen berjudul “Bagan 1,000 Tahun.”)

 6.  Apakah yang akan terjadi pada akhir masa 1,000 
tahun?

  Zakharia 14:1, 4, 5, 9 Sesungguhnya, akan datang hari yang 
ditetapkan TUHAN, ...kaki-Nya akan berjejak di __________ 
__________ yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit 
Zaitun itu akan __________ dua ...Lalu TUHAN, Allahku, akan 
datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka TUHAN 
akan menjadi Raja atas seluruh bumi...

  Wahyu 2l:2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, 
__________ dari __________, dari Allah, yang berhias bagaikan 
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pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.

CATATAN : Pada akhir masa 1,000 tahun, kota Yerusalem Baru bersama 
dengan orang-orang kudus di dalamnya akan turun dari sorga dan mendarat di 
tempat di mana Bukit Zaitun sekarang berada. Tuhan akan meratakan bukit 
tersebut untuk membuat dataran luas sebagai tempat mendaratnya kota itu. 

 7.  Apakah yang akan terjadi selanjutnya ketika Setan 
dilepaskan dari penjaranya? 

  Wahyu 20:5, 7 Tetapi __________________ __________ yang lain 
tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. ...Dan 
setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan __________ dari 
penjaranya.

CATATAN : Setelah orang-orang jahat dibangkitkan, Setan sekali lagi akan 
bebas untuk menipu dan menggerakkan mereka. 

 8.  Apakah yang akan dilakukan oleh Setan ketika orang 
jahat dibangkitkan?

  Wahyu 20:8, 9 … dan ia akan pergi __________ bangsa-bangsa pada 
keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan 
mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya 
pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu 
__________ perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang 
dikasihi itu.”

CATATAN : Setan akan menipu mereka agar percaya bahwa ia telah dibuang 
dari sorga secara tidak adil dan bahwa secara bersama-sama mereka dapat 
mengalahkan kota itu dan mengambil alih kekuasaan. Menyadari bahwa mereka 
tidak diperkenankan masuk ke dalam kota yang suci itu, orang-orang jahat akan 
mengatur suatu serangan untuk menguasai kota Yerusalem Baru.

 9.  Pada saat yang kritis ini, apakah yang akan 
menghentikan segalanya?

  Wahyu 20:11, 12 Lalu aku melihat suatu __________ __________ 
yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. ...Dan orang-orang mati 
__________ menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada 
tertulis di dalam kitab-kitab itu.

CATATAN : Takhta Tuhan akan muncul secara tiba-tiba di langit di atas kota 
itu, dan tahap terakhir dari penghakiman dimulai. Penyerangan terhadap kota 
Allah akan terhenti seketika. Kitab-kitab akan dibuka, dan kehidupan setiap 
orang akan dinyatakan di depan mata mereka. Semuanya akan dibukakan untuk 
semua orang jahat dan orang benar untuk dilihat (Lukas 12 : 2, 3).

10.  Apakah yang akan terjadi setelah orang-orang jahat 
dihakimi?

  Roma 14:11 Demi Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, 
__________ __________ akan __________ lutut di hadapan-Ku dan 
semua orang akan memuliakan Allah.

  Filipi 2:10, 11 … supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang 
ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
dan segala lidah __________ : "__________ Kristus adalah Tuhan," 
bagi kemuliaan Allah, Bapa!

  Wahyu 19:1, 2 ...aku mendengar seperti suara yang nyaring dari 
himpunan besar orang banyak di sorga, katanya: "… benar dan 
__________ segala __________.”

CATATAN : Semua orang jahat akan mengakui bahwa Tuhan telah sangat benar 
dan adil dan bahwa Ia telah melakukan segalanya untuk mencoba menyelamatkan 
mereka, tetapi mereka memilih untuk menolak-Nya secara terbuka dan menjalani 
suatu kehidupan dosa yang mementingkan diri sendiri. Setelah pengakuan 
universal ini, pertentangan dosa akan diselesaikan untuk selamanya dan saatnya 
akan tiba untuk membinasakan orang berdosa.

11.  Apakah yang akan terjadi kemudian?
  Wahyu 20:9 Tetapi dari langit turunlah ________ _________ mereka..
  Wahyu 20:15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di 

dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam _________ api itu.

CATATAN : Api Tuhan akan turun kepada orang jahat dan membentuk sebuah 
danau api yang luas di sekeliling kota Allah itu. Pada akhirnya, api ini akan 
menghanguskan mereka semua hingga menjadi abu (Maleakhi 4 : 3). Iblis tidak 
akan memiliki kendali terhadap api ini, yang disebut neraka. Sebaliknya, ia dan 
malaikat-malaikatnya akan turut dihukum di dalam api ini dan berubah menjadi 
abu (Wahyu 20 : 10; Yehezkiel 28 : 18). Tidak ada kebangkitan dari api ini, yang 
disebut sebagai kematian kedua (Wahyu 20 : 14).

12.  Setelah api ini padam, apakah yang akan dilakukan 
Tuhan bagi umatNya?

  Yesaya 65:17 FSebab sesungguhnya, Aku __________ langit yang baru dan 
bumi yang baru.

  2 Petrus 3:13 Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit 
yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat __________.

CATATAN : Pada akhir masa 70 tahun dari penawanan di Babel, bangsa Israel 
kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali kota itu. Setelah milenium, 
orang-orang kudus akan menyaksikan Yesus menciptakan suatu langit yang baru 
(atmosfir) dan suatu bumi baru yang sempurna, dimana dosa tidak akan pernah 
muncul kembali (Nahum 1 : 9). Firdaus yang terhilang akibat dosa Adam dan 
Hawa akan dipulihkan kembali dengan kemuliaan Eden yang sesungguhnya. 
Damai, sukacita, kasih dan kebahagiaan yang sempurna akan ada bersama dengan 
umat Tuhan selama-lamanya! 

13.  Di manakah Tuhan dan orang benar akan tinggal pada 
akhirnya?

  Wahyu 21:3 BLihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan 
Ia akan __________ bersama-sama dengan __________.

  Matius 5:5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan 
memiliki _________.

CATATAN : Baik Allah Bapa dan Allah Anak akan tinggal bersama-sama dengan 
orang kudus di bumi yang baru. Pikirkanlah hal ini – Tuhan menjadi tetangga 
kita!

Tanggapan Anda
Yesus berkata, “Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.” Yohanes 
14:2. Ia menyediakan istana bagi Anda di dalam kota suci itu. Maukah Anda 
menerima janji hidup kekal yang ditawarkan-Nya, sehingga Ia dapat 
mengaruniakan kepada Anda kelahiran baru dan mempersiapkan Anda untuk 
kerajaan-Nya?
JAWABAN: _______________

Suplemen
Bagian ini menyediakan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Bagan 1,000 Tahun

Jurang Maut
 Istilah “jurang maut” dari Wahyu 20 : 1 sering disalahpahami. Kata ini 
diterjemahkan dari kata Yunani “abusos,” akar kata bahasa Inggris “abyss.” 
Dalam kata Yunani di Perjanjian Lama, kata ini digunakan untuk menunjuk 
kepada bumi yang tidak berbentuk dan gelap gulita seperti keadaannya sebelum 
Penciptaan. “Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi 
samudera raya.” (Kejadian 1 : 1, 2). Kata “abusos” digunakan kembali di Lukas 8 
: 31 untuk menggambarkan suatu kondisi dimana setan-setan tidak memiliki 
seorang pun untuk mereka rasuki atau kendalikan.
 Selama masa 1,000 tahun, iblis dirantai oleh situasi, “supaya ia jangan lagi 
menyesatkan bangsa-bangsa.” (Wahyu 20 : 3). Rantai secara fisik tidak akan 
pernah bisa mengikat makhluk roh. Hanya satu hal yang bisa mencegah setan 
dari mencobai manusia, dan hal itu adalah ketika tidak ada lagi manusia yang 
hidup! Pada saat Yesus datang, semua orang jahat akan dibinasakan dan orang 
benar akan diangkat ke sorga, sehingga Setan dan malaikat-malaikatnya 
terkurung di planet ini tanpa ada seorang pun yang dapat mereka cobai. Selama 
1,000 tahun mereka akan mengembara dan menanggung akibat dari 
pemberontakan mereka. Tidak ada rantai yang lebih menyakitkan bagi Setan 
daripada situasi seperti ini. Dengan cara seperti inilah Setan dan malaikat-
malaikatnya diikat. “Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan 
dimasukkan dalam liang; mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan 
dihukum sesudah waktu yang lama.” (Yesaya 24 : 22).
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Peristiwa-peristiwa yang mengawali masa 1,000 tahun:
1.  Yesus akan kembali UNTUK orang-orang kudus-Nya, dan orang benar yang telah mati 

akan dibangkitkan.
2.  Orang jahat akan mati karena kedatangan Tuhan, ditambah dengan gempa bumi dan 

hujan es yang akan menghancurkan bumi.
3.  Orang benar yang masih hidup akan diubahkan, dan diangkat untuk bertemu Tuhan di 

angkasa.
4.  Awan-awan akan membawa orang benar ke sorga.

Peristiwa-peristiwa di akhir masa 1,000 tahun:
1.  Yesus kembali BERSAMA dengan orang-orang kudusNya, dan kota kudus itu turun dan 

mendarat di atas Bukit Zaitun.
2.  Orang jahat dibangkitkan, dan Setan mengajak orang-orang jahat untuk menyerang kota 

kudus itu.
3.  Orang jahat dihakimi, dan dihukum dengan api dari sorga yang dengan cepat melahap 

orang-orang yang terhilang itu.
4.  Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di atas abu dari bumi yang 

telah dibersihkan.

Kondisi dan peristiwa-peristiwa selama masa 1,000 tahun:
1.  Orang-orang kudus di sorga akan mengambil bagian dalam 

penghakiman orang jahat.
2.  Setan dan malaikat-malaikatnya dipaksa untuk tinggal di 

bumi dalam kehancuran dan kegelapan total.
3.  Tidak ada manusia yang hidup di bumi.

1,000 Tahun


