
Atalya, ratu Yehuda yang kejam, lebih jahat bahkan dari 
ibunya, Izebel. Ketika Ahazia, putranya, meninggal, dengan cepat dia 
menguasai kerajaan dengan cara membunuh semua cucu-cucunya 
lelaki yang mungkin bisa memerintah sebagai ganti dirinya. “Tetapi 
Yoseba, … saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, 
dan ... menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak 
dibunuh. Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama-sama 
perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara 
Atalya memerintah negeri. “ 2 Raja-Raja 11:2, 3. Selama enam tahun 

lamanya, hanya segelintir orang terpercaya 
yang tahu bahwa sang anak raja masih 
hidup dan tersembunyi di rumah Allah. 
Yoyada, sang imam besar, mengasihi dan 
melatih Yoas yang masih muda seperti 
anaknya sendiri. Selama enam tahun Yoyada 
merencanakan dan mendoakan waktu yang 
terbaik untuk menampilkan ahli waris 
kerajaan yang sah ini kepada para rakyatnya. 
Akhirnya, imam tua ini dengan diam-diam 
memanggil para kepala pasukan yang 
terpercaya dalam ketentaraan dan 
memperlihatkan kepada mereka bahwa anak 
bungsu dari Ahazia masih hidup. Mereka 
memutuskan untuk menunggu sampai Jumat 
malam, yaitu waktu semua orang yang setia 
datang ke Bait Suci untuk beribadah hari 
Sabat, untuk  menampilkan sang raja muda 
kepada mereka. Dengan ratusan tentara 
bersenjata di setiap sisi, Yoyada membawa 
sang pewaris tahta Daud ke depan banyak 
orang dan memperkenalkannya kepada 

mereka. Pada awalnya, banyak orang yang terkejut, tetapi ketika 
mereka melihat mahkota kerajaan diletakkan di atas kepala raja muda  
itu, “sambil bertepuk tangan berserulah mereka: “Hiduplah raja!” 2 
Raja-Raja 11:12. Ketika Atalaya yang jahat mendengar suara terompet 
dan suara orang bersorak sorai, ia berlari ke Bait Suci, hanya untuk 
menemukan bahwa masa pemerintahannya yang mengerikan telah 
lewat. Pada hari itu, dia dan pengikutnya dibunuh, dan kerajaan itu 
diberikan kepada Yoas. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 
seorang anak Daud yang lain akan segera muncul di tengah-tengah 
Bait Suci surgawi dengan suara tiupan terompet untuk menerima 
kerajaan-Nya yang sah dan untuk menghancurkan orang-orang fasik.

Raja yang Akan Datang

Alkisah . . .
2 Raja-Raja 11:1-21
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Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.
 1.  Siapakah raja yang akan segera muncul di Bait Suci 

surgawi ini?
  Wahyu  14:14 Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, 

dan diatas awan itu duduk seorang seperti ___________ ____________ 
dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam 
di tangan-Nya.

 2.  Apakah Yesus akan datang dengan diam-diam ketika 
Dia kembali?

  1 Tesalonika 4:16 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu 
penghulu malaikat _____________ dan ________________ Allah 
berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang 
mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.

  Yeremia 25:30 Tuhan akan _________________ dari tempat tinggi 
dan memperdengarkan suara-Nya dari tempat pernaungan-Nya yang 
kudus; Ia akan ________________ hebat terhadap tempat 
penggembalaan-Nya.

  Mazmur 50:3 Allah kita datang dan tidak akan _______________ 
_____,…  sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat.

CATATAN: “Badai” berarti “bergolak dan bersifat seperti badai.” Kedatangan 
Yesus yang kedua kalinya sudah pasti akan sangat ramai tak terkatakan. Tidak akan 
ada rahasia tentang kedatangan-Nya!

 3.  Apa bukti fisik lain yang akan menyertai kedatangan 
Yesus kembali?

  Wahyu 16:18 Dan terjadilah _________  _______ yang dahsyat seperti 
belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya 
gempa bumi itu.

 4.  Siapakah yang akan melihat Yesus ketika Ia kembali?
  Matius 24:30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di 

langit dan ____________ ____________ di bumi akan meratap dan 
mereka akan _______________ Anak Manusia datang di atas awan-
awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

  Wahyu 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan __________ 
_______ akan melihat Dia.

CATATAN: Hal ini terlalu jelas untuk disalah artikan. Setiap orang yang hidup, 
jahat atau benar, akan melihat kedatangan Yesus kembali ke bumi. Sebuah 
pertemuan rahasia, atau suatu “pengangkatkan,” umat Allah tidak pernah 
digambarkan oleh Alkitab.

 5.  Siapa yang akan ada bersama Yesus ketika Ia datang 
kembali dengan awan-awan?

  Matius 25:31 Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan 
semua _______________ _______________________ dengan Dia, 
maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.

CATATAN: Terang kemuliaan pada waktu Tuhan datang kembali akan membuat 
terang bom hydrogen menjadi pucat dalam perbandingannya. Di makam Yesus, 
terang dari satu malaikat menyebabkan semua prajurit Romawi jatuh ke tanah 
seperti orang mati (Matius 28:2-4). Terang dari semua malaikat di langit akan 
membuat kedatangan Yesus yang kedua kalinya menjadi terlalu terang untuk 
dilewatkan oleh siapapun. Kepada terang yang sedemikian ini akan ditambahkan 
pula terang kemuliaan Yesus dan Bapa yang luar biasa (Lukas 9:26). Kedatangan 
Yesus yang kedua kalinya akan menjadi seperti kilat yang bergerak dengan cepat 
dari satu cakrawala ke cakrawala yang lain (Matius 24:27).

 6.  Apa yang akan terjadi pada orang-orang fasik yang 
masih hidup sewaktu mereka melihat terang 
kemuliaan dari kedatangan Yesus?

  2 Tesalonika 1:7, 8 Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga 
menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya… 
dan mengadakan ________________ terhadap mereka yang tidak mau 
mengenal Allah.

  2 Tesalonika 2:8 Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan 
menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan 
nafas mulut-Nya dan akan ____________________, kalau Ia datang 
kembali.

 7.  Apa yang akan terjadi dengan orang yang benar yang 
sudah mati waktu Yesus datang kembali?

  1 Tesalonika 4:16 Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih 
dahulu __________.

 8.  Pada saat itu, apakah yang akan terjadi pada orang 
yang masih hidup dan orang-orang kudus yang telah 
dibangkitkan?

  1 Korintus 15:52, 53 Orang –orang mati akan dibangkitkan dalam 
keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan ___________. 
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat 
binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati.

CATATAN: Saat ini, tak seorang pun kecuali Allah mempunyai hidup yang 
abadi (1 Timotius 6:15,16). Tetapi kehidupan yang kekal akan diberikan pula 
sebagai hadiah cuma-cuma bagi para orang benar pada waktu kedatangan Yesus 
yang kedua kalinya. Badan mereka juga akan diubah menjadi badan surgawi 
yang tidak dapat binasa, seperti yang dimiliki oleh Yesus (Filipi 3:20,21).

 9.  Setelah diubahkan, apa yang akan terjadi pada para 
orang benar?

  1 Tesalonika 4:17 Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, 
akan _______________ bersama-sama dengan mereka [orang-orang 
kudus yang telah dibangkitkan] dalam awan menyongsong Tuhan di 
angkasa.

CATATAN: Orang-orang kudus Tuhan akan bertemu dengan Tuhan di 
angkasa. Yesus tidak akan menyentuh bumi pada kedatanganNya yang kedua 
kali, jadi Dia tidak akan muncul di bumi, seperti yang dipercayai banyak orang. 
Kedatangan-Nya yang kedua kali akan menjadi penampakan di langit, bukan di 
bumi.

10.  Peringatan apakah yang Yesus berikan secara serius 
tentang kedatangan-Nya yang kedua kali?

  Matius 24:5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-
Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan 
____________________  ________________  _____________.

  Matius 24:24, 26 FSebab  ________________ 
_________________dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka 
akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan ________________, 
sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan 
juga… Jadi, apabila orang berkata, Lihat…. Ia ada di dalam bilik, 
__________________ kamu ______________.

CATATAN: Setan akan menirukan kedatangan Kristus yang kedua dengan 
memunculkan diri di bumi sebagai seorang yang mulia, dan dia akan menipu 
banyak orang. Yesus telah memperingatkan kita bahwa Dia tidak akan 
menyentuh bumi sama sekali pada kedatangan-Nya yang kedua kali, melainkan 
akan tetap berada di angkasa. Penipuan Setan yang mempesona akan begitu 
meyakinkan sampai sebagian besar orang akan tertipu
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11.  Apakah yang akan mencegah orang-orang benar dari 
penipuan?

  Yesaya 8:20 Carilah pengajaran dan kesaksian! Siapa yang tidak 
berbicara ________________ ______________ perkataan itu, maka 
baginya tidak terbit fajar.
CATATAN: Umat Tuhan tidak akan tertipu, karena mereka akan tahu dari 
pembelajaran akan Firman Tuhan bagaimana Yesus akan datang (Kisah 17:11). 
Setiap penampakan yang tidak sesuai dengan Alkitab adalah palsu dan harus 
ditolak. Yesus telah memperingatkan kita. 
Matius 24:25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu 
kepadamu.

12.  Apakah aman untuk pergi melihat Kristus yang palsu?
  Matius 24:26 Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di 

padang gurun, __________________ _______ pergi ke situ.
13.  Apa yang kita bisa ketahui tentang waktu kedatangan 

Yesus?
  Matius 24:36 Tetapi tentang hari dan saat itu _______   

_______________ yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan 
Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.

 Matius 24:33 Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, 
ketahuilah, bahwa __________________ sudah dekat, sudah di ambang 
pintu.

CATATAN: Hanya Tuhan yang tahu waktu yang tepat dari kedatangan-Nya 
yang kedua kali. Semua pengaturan tanggal kedatangan-Nya tidaklah selaras 
dengan Alkitab. Tapi Yesus telah menjelaskan bahwa ketika kita melihat tanda-
tanda kedatangan-Nya dipenuhi (Matius 24:4-51, Lukas 21:8-33, dan 2 
Timotius 3:1-8), kita bisa mengetahui bahwa kedatangan-Nya telah sangat 
dekat – bahkan sudah di ambang pintu.

14.  Apakah yang akan dilakukan para malaikat pada 
waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya?

  Matius 24:31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-
Nya… dan mereka akan ______________ orang-orang pilihan-Nya 
dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ujung ke ujung 
langit yang lain.

CATATAN: Malaikat pelindung anda (Matius 18:10) mungkin akan menjadi 
yang pertama-tama menyambut Anda pada saat kedatangan Yesus.  Sungguh 
merupakan suatu pengharapan yang membahagiakan! Tidak heran Alkitab 
menyebut kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai “pengharapan yang penuh 
bahagia” (Titus 2:13)!

15.  Karena kita hidup tepat sebelum Yesus datang untuk 
yang kedua kalinya, bagaimanakah kita harus 
menyikapi kejadian yang agung dan mulia ini?

  Matius 24:44 Sebab itu, hendaklah kamu juga _______ ________, 
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.

16.  Dengan cara bagaimanakah manusia akan diberi upah 
pada waktu Yesus datang untuk ukedua kalinya?

  Wahyu 22:12 Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa 
upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang 
___________________ _____________________.

CATATAN: Manusia akan diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi akan 
diberikan imbalan berdasarkan perilaku mereka, bukan berdasarkan pengakuan 
mereka (Matius 7:21-23).

17.  Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang fasik pada 
waktu Yesus datang kembali?

  Wahyu 6:15-17 Dan raja-raja di bumi dan pembesar-besar serta 

perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan 
semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan 
celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-
gunung dan kepada batu-batu karang itu: “Runtuhlah menimpa kami dan 
sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di atas takhta… Sebab 
sudah tiba hari besar murka mereka dan _________________ yang 
_________ ______________?

CATATAN: Sewaktu terjadinya gempa terakhir yang mengerikan ini, orang-orang 
fasik – membatu karena ketakutan – lebih memilih kejatuhan batu-batuan dan 
gunung-gunung daripada menghadapi Yesus yang datang jadi Raja tanpa 
persiapan apa-apa.

18.  Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang benar pada 
waktu Yesus datang kembali?

  Yesaya 25:9 Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan 
supaya kita __________________... marilah kita bersorak-sorai dan 
bersukacita oleh karena keselamatan yang disediakan-Nya.

19.  Apakah tujuan utama dari kedatangan Yesus yang 
kedua kalinya?

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

CATATAN: Alasan yang paling menarik dari kedatangan Yesus yang kedua 
kalinya ke dunia adalah untuk membawa anak-AnakNya ke rumah kemuliaan 
yang telah dipersiapkan-Nya untuk mereka. Tidak ada lagi air mata, kesengsaraan, 
sakit hati, ataupun penyakit untuk selamanya.  Sebagai gantinya, sukacita dan 
damai yang tak terkatakan selama-lamanya.

Tanggapan Anda
Yesus akan datang dalam awan-awan dalam waktu dekat ini. Apakah Anda 
akan memulai rencana Anda sekarang sehingga Anda siap untuk menemui-
Nya?
JAWABAN: _______________

Suplemen
Bagian ini memberikan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Teori Pengangkatan Rahasia
 Teori pengangkatan rahasia ini didasarkan pada delapan pernyataan 
yang telah diterima secara luas oleh kebanyakan orang sebagai fakta tanpa 
pernah menyelidikinya lebih lanjut. Satu-satunya perlindungan kita adalah 
dengan cara mempelajari Kitab Suci setiap hari untuk menentukan apakah 
hal-hal itu demikian adanya (Kisah 17:11). Delapan pernyataan dari teori 
pengangkatan rahasia tersebut adalah sebagai berikut:
 1.  Pengangkatan ini terjadi secara tak bersuara.
 2.  Pengangkatan ini tidak terlihat.
 3.  Pengangkatan ini akan meninggalkan orang-orang fasik tetap hidup 

di dunia.
 4.  Allah membawa keluar orang-orang benar untuk melindungi mereka 

dari masa kesengsaraan.
 5.  Kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan terjadi dalam dua 

tahap: (1) pengangkatan rahasia, dan (2) kedatangan yang 
sebenarnya, yang akan terjadi dengan penuh kemuliaan.

 6.  Tahap kedatangan-Nya yang pertama dan kedua akan dipisahkan 
oleh waktu tujuh tahun.

 7.  Peristiwa pengangkatan ini akan terjadi sebelum pengungkapan 
Antikristus, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya masa 

kesengsaraan itu.
 8.  Orang-orang fasik pada saat ini akan memiliki kesempatan kedua untuk 

bertobat dan melayani Kristus.
Untuk menguji pernyataan-pernyataan ini secara keseluruhan adalah di luar 
jangkauan suplemen yang terbatas ini, tetapi kita akan membahas secara singkat 
setiap pernyataan tersebut di sini. Pernyataan yang pertama dan kedua telah 
dibahas dalam pelajaran ini, tetapi  akan dibahas lagi sebagai penekanan. 
Bersiaplah untuk terkejut!
 1. Pengangkatan itu tidak akan terjadi secara tak bersuara, melainkan akan 
sangat berisik. Kitab Suci mengatakan bahwa Yesus akan turun “pada waktu 
TANDA DIBERI, yaitu pada waktu PENGHULU MALAIKAT BERSERU dan 
SANGKAKALA ALLAH berbunyi.” 1 Tesalonika 4:16, dengan penambahan 
penekanan. Daud berkata, “Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri… 
sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat.” Mazmur 50:3. Dan Yeremia 
mengatakan, “TUHAN akan menengking dari tempat tinggi dan 
memperdengarkan suara-Nya  … Ia akan mengaum hebat … deru perang akan 
sampai ke ujung bumi.” Yeremia 25:30,31. Kejadiannya tidak akan terjadi 
dengan sunyi senyap! Kristus akan datang dengan suara yang bisa didengar 
sampai ke ujung bumi. Tandai hal ini dengan baik. Jika Anda masih hidup saat 
Yesus datang kembali, Anda akan mendengar tentang kedatangan-Nya. Telinga 
Anda akan berdering dengan suara yang sangat bising.
 2. Pengangkatan tersebut tidak akan terjadi dengan tidak kasat mata, 
melainkan akan terlihat oleh semua orang. Segenap malaikat akan datang 
bersama-sama dengan Yesus (Matius 25:31). Hanya satu malaikat saja yang 
nampak pada waktu kebangkitan Yesus, namun terang kemuliaannya begitu kuat 
sehingga para prajurit Romawi jatuh ke tanah seperti orang mati (Matius 28:2-4) 
Bayangkan, seberapa mencengangkannya terang segenap malaikat di surga! Pada 
terang kemuliaan yang cemerlang ini akan ditambahkan pula terang kemuliaan 
Yesus sendiri (Matius 25:31) dan terang kemuliaan Bapa-Nya (Matius 16:27). 
Terang kemuliaannya akan sangat luar biasa. Yesus menambahkan. “Sebab sama 
seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke 
barat,demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.” Matius 24:27. Secara 
diam-diam? Sukar dibayangkan. Kenyataannya, Alkitab telah menyelesaikan 
perdebatan ini untuk selamanya dengan mengatakan, “Lihatlah, Ia datang 
dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia” Wahyu 1:07. Yakinlah, 
jika Anda masih tinggal hidup pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, 
Anda akan melihat Dia datang!
 3. Pengangkatan tidak akan meninggalkan orang-orang fasik tetap hidup. 
Mereka akan dimusnahkan pada waktu kedatangan Tuhan (Yesaya 11:4, 
Maleakhi 4:1, 2 Tesalonika 2:8).
 4. Tuhan tidak mengeluarkan orang-orang benar dari kesengsaraan, 
melainkan melindungi mereka melalui masa-masa itu (Mazmur 91:5-12).
 5. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak akan terjadi dalam dua 
tahap – yang satu secara tersembunyi dan yang lain terlihat oleh semua orang. 
Hanya ada satu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan kedatangan-Nya 
akan terlihat oleh setiap orang yang hidup di bumi. Kitab Suci tidak pernah 
membenarkan adanya dua tahap kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
 6. Para pengajar teori pengangkatan rahasia menyatakan akan adanya jarak 
waktu tujuh tahun antara dua tahap kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini 
sama sekali tidak sesuai dengan Kitab Suci.
 7. 7. Antikristus tidak muncul tiga setengah tahun setelah Yesus 
datang untuk kedua kalinya. Dia sudah bekerja selama berabad-abad (1 Yohanes 
4:3) dan sedang melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya bahkan pada saat ini 
juga.
 8.  Orang-orang fasik tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk 
diselamatkan setelah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Semua orang berdosa 
akan dihancurkan pada kedatangan yang kedua. Tidak ada kesempatan kedua 
untuk siapapun juga setelah Yesus datang untuk kedua kalinya.


