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K ata  P e n g a n ta r

Siapakah pemegang kendali atas dunia yang merana ini? Media 
sosial berebut menjawab pertanyaan itu tetapi gagal total. Para 
pembawa berita angkat tangan menyerah tanpa tanggapan. 

Kekacauan menang, teori konspirasi merajalela, kekacauan berpusar laksana 
angin puting beliung yang mematikan, penyesatan menimbulkan malapetaka, 
dan banyak orang percaya bahwa tidak ada orang yang memiliki solusinya.

Orang yang dulunya mencemooh anggapan bahwa dunia sedang 
menuju ke arah suatu peristiwa bencana besar mungkin sekarang mende-
ngarkan dengan lebih saksama prediksi bahwa suatu hari nanti kehidupan 
seperti yang kita ketahui ini akan berakhir.

Sejak awal mulanya, masyarakat telah mencari kebahagiaan dan meng-
harapkan hari esok yang lebih baik hanya untuk memiliki ketakutan dan 
kecemasan yang membuat umat manusia bertekuk lutut.

Kegelisahan, tekanan, dan realitas yang tidak terkendali menyebabkan 
orang menjadi sulit tidur, produktivitas melambat, mengancam mata 
pencaharian, dan menghancurkan jiwa manusia.

Sejarah sarat akan kenestapaan pribadi, harapan yang hancur, penyakit, 
kematian, keputusasaan, adiksi, hubungan yang gagal, perilaku kasar, 
terorisme, penganiayaan, tuduhan yang salah, pergolakan politik, dan 
hilangnya kebebasan. Yang semakin merumitkan penderitaan manusia, 
pandemi global berkeliaran mencari mangsa di seluruh dunia, menutup 
perbatasan-perbatasan negara, menghentikan perjalanan, memisahkan 
dari orang-orang terkasih, membatalkan berbagai prosesi pemakaman 
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dan wisuda, menutup gereja-gereja, dan benar-benar mengacaukan antara 
yang benar dan salah. Tidak diragukan lagi bahwa COVID-19 telah mengin-
filtrasi cara hidup kita, mengubah emosi-emosi manusia menjadi kepanikan 
tak terduga, dengan pemikiran menakutkan bahwa kenormalan baru akan 
menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Orang-orang lainnya melarikan 
diri ke dalam lamunan, dengan harapan bahwa ketika mereka kembali 
pada realitas, mereka akan mendapati dengan gembira bahwa itu hanya 
kengerian sekilas.

Bagaimana Anda memandang hari-hari kehidupan kita saat ini? Kata-
kata apa yang terlintas dalam benak Anda saat mendengar kata-kata populer 
pada zaman kita ini?

crisis Oppression Violence infections disease

(Penyakit Infeksi Kekerasan Penindasan Krisis)

Empat puluh tahun lalu, ayah saya menulis sebuah buku yang membahas 
hal-hal ini, aslinya berjudul Till Armageddon: A Perspective on Suffering, 
memunculkan pertanyaan: Siapa yang memegang kendali atas dunia yang 
menderita ini? Jawabannya datang dari Firman Tuhan.

christ Overcomes—Victory is done

(Kristus Menang—Kemenangan Tuntas)

Anda lihat, penderitaan bukan hal yang mengejutkan Tuhan. Yesus 
memperingatkan bahwa kita akan menghadapi ketidakpastian, penganiayaan, 
dan segala macam masalah. Dia sendiri menderita untuk kita, dan kita 
juga akan menghadapi pencobaan dan kesedihan seperti yang Alkitab 
katakan pada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah memberi peringatan tanpa 
janji.

“Semuanya itu Kukatakan kepadamu … Dalam dunia kamu menderita 
penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”

 (Yohanes 16:33)
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Rasul Yohanes menulis, ”sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan 
dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita. Siapakah 
yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus 
adalah Anak Allah?” (1 Yohanes 5:4-5).

Apakah Anda seorang pemenang? Apakah Anda lahir dari Allah? Jika 
Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi 
Anda, maka Anda adalah pemenang dan lahir dari Allah. Dia telah mengi-
rimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi Anda kuasa sementara Anda 
menjalani kehidupan dengan semua lubang perangkapnya, dengan semua 
pergumulannya, dan dengan semua ketakutan dan kedukaannya—dan, ya, 
dengan penganiayaan yang akan datang.

Dalam buku ini ayah saya membantu para pembaca melewati perjalanan 
yang disebut kehidupan ini dengan menunjuk kepada Pribadi yang memimpin 
kita dengan Roh-Nya yang perkasa, membantu kita berjalan bersama-Nya 
dalam kemenangan yang pasti. Dia mendeskripsikan catatan dalam Alkitab 
tentang suatu masa bencana besar yang akan datang yang dikenal sebagai 
Perang Armagedon di mana yang baik dan jahat beradu. Ayah saya menjelaskan 
semua yang mengarah pada kebenaran bahwa Allah telah memenangkan 
peperangan itu, dan kemenangan adalah milik kita. Pen deritaan yang 
dialami para pria dan wanita—masalah-masalah yang dise butnya sebagai 
“armagedon pribadi”—itu tidak disalutnya dengan gula. Itu hanya setetes 
air dalam ember dibandingkan dengan begitu besarnya teror yang akan 
dihadapi dunia ketika Armagedon meledak di tempat kejadian, menyebabkan 
penderitaan dan teror.

Armagedon berarti suatu peristiwa bencana besar. Kita yang percaya 
kepada Allah dalam Alkitab—Pencipta segala sesuatu—tidak perlu takut 
pada Armagedon, kita juga tidak perlu takut akan “armagedon pribadi.” 
Allah yang Berdaulat memiliki tujuan dalam segala hal, dan Dia menda-
tangkan kebaikan dari masalah, dan terang dari kegelapan.

Alkitab berkata, “Dari dalam gelap akan terbit terang! ... supaya kita 
beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak 
pada wajah Kristus” (2 Korintus 4:6).
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Allah menggunakan Samaritan’s Purse untuk membawa terang dalam 
masa kegelapan pekat. Organisasi kita meresponi COVID-19 pada Maret 
2020 dengan mendirikan rumah sakit lapangan yang canggih, dengan 68 
tempat tidur di Central Park atas permintaan beberapa pejabat di New 
York City untuk memberikan perawatan kritis bagi para pasien yang ter-
jangkit virus corona. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Mount Sinai, kami 
disambut dengan hangat oleh warga New York, banyak yang datang membawa 
makanan, kopi panas, senyuman, dan hati yang rela memberi uluran tangan 
di tengah pandemi besar yang merusak dunia. Kami tidak menolak siapa 
pun, dan Tuhan membuka kesempatan bagi para dokter, perawat, teknisi, 
staf, dan pendeta kami (dari Asosiasi Penginjilan Billy Graham) untuk mem-
berikan penghiburan kepada orang-orang yang menderita demam dan 
merasa kesepian dalam penderitaan mereka akibat virus “senyap”—musuh 
tak terlihat—yang mencengkeram tubuh dan imajinasi. Ini dilakukan dalam 
nama Yesus Kristus, dan kami bersyukur dapat dipakai untuk mem bawa 
kemuliaan bagi nama agung-Nya.

Rasul Paulus menulis, ”Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, 
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!” (Roma 12:21). Inilah yang 
Allah mampukan kita untuk melakukannya, dan setiap orang dapat me-
ngalahkan kejahatan dengan kebaikan yang berasal dari kemurahan hati 
dan kasih kepada Allah.

Entah kita menghadapi “armagedon pribadi” atau pertempuran yang 
mengguncang masyarakat, kita tidak harus menyerah pada rasa takut; kita 
tidak harus tenggelam dalam kesedihan. Dan kita tidak harus menjadi 
korban kejahatan yang mengelilingi kita.

Alkitab berkata, “Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh 
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan 
ketertiban.”(2 Timotius 1: 7 nkjv). Jadi, siapa yang memegang kendali atas 
dunia yang menderita? Itu tidak lain adalah Yesus Kristus, yang telah 
menang, dengan janji-Nya bahwa ketika akhir zaman mendekat, Dia tidak 
akan meninggalkan umat-Nya tetapi akan menguatkan kita saat kita mem-
butuhkan.
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Ketika Anda membaca buku ayah saya, Anda akan diberkati dan 
semangat Anda akan dikobarkan sementara dia menunjukkan jalan menuju 
Kristus dan semua yang mewujudkan Pribadi yang melindungi kita dengan 
kasih setia-Nya.

Kami tidak harus menunggu kemenangan. Kita dapat mengklaimnya 
sekarang karena kuasa-Nya tersedia setiap saat dan setiap hari.

“Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami 
semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari 
ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi 
kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar 
dari pada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang 
kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah 
sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.”

(2 Korintus 4:16-18)

Bagi mereka yang belum menyerahkan hidup mereka kepada Yesus 
Kristus sebagai Juru Selamat, hari ini adalah hari keselamatan. Anda dapat 
memiliki jaminan yang sama seperti mereka yang menaruh harapan dan 
kepercayaan mereka pada Anak Allah, sang Juru Selamat dunia. Tidak 
perlu khawatir, tidak perlu bergumul, dan tidak perlu bertanya-tanya siapa 
yang memegang kendali atas dunia yang menderita ini. Pandanglah pada 
Yesus Kristus dan kehidupan.

Franklin Graham

5 Januari 2021
Presiden dan CEO

Billy Graham Evangelistic Association
Samaritan’s Purse

Boone, North Carolina
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Salah satu kitab tertua di dunia mengatakan, “melainkan manusia 
menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak 
tinggi” (Ayub 5:7).

Kata-kata tersebut paling sesuai dengan realitas zaman ini.
Seluruh dunia mengeluh dan menderita dalam skala yang mungkin 

belum pernah ada dalam sejarah manusia: para pengungsi, kelaparan, 
kesengsaraan psikologis, pergolakan emosional, hancurnya pernikahan, 
anak-anak yang memberontak, terorisme, para sandera, peperangan, dan 
ribuan masalah lain yang melanda setiap negara di dunia. Tidak ada yang 
kebal. Orang yang kaya dan terkenal juga menderita seperti orang miskin 
dan orang yang tidak jelas. Seperti yang dikatakan mendiang aktor Peter 
Sellers, “Di belakang topeng badut kita semua ada kesedihan dan kehancuran 
hati.”

Tampaknya umat manusia sedang menuju klimaks dari air mata, 
kepedihan, dan luka yang sudah berabad-abad—Armagedon! Secara alki-
tabiah kata itu berbicara tentang datangnya perang terakhir dan peng-
habisan—suatu peristiwa bencana dahsyat. Namun, hingga hari itu tiba, di 
mana-mana orang menderita “Armagedon pribadi” mereka sendiri; kejadian-
kejadian yang biasanya kita tidak kita, dan penderitaan yang ditimbulkannya 
sering kali merupakan bencana besar.

Penderitaan adalah hal yang umum dialami semua orang di mana 
pun—orang-orang percaya maupun tidak, sama saja. Tetapi orang Kristen 
sering kali mengalami penderitaan jenis tersendiri di samping rentang 
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normal penderitaan manusia. Sering kali mereka menderita karena mereka 
adalah pengikut Yesus Kristus. Dan sering lagi kali mereka berseru bersama 
sang pemazmur, “Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutup-
Nyakah rahmat-Nya karena murka-Nya?” (Mazmur 77: 9).

Itu adalah seruan kuno—yang sekarang digemakan oleh jutaan orang 
di seluruh dunia. Mengapa ada kejahatan? Darimana semuanya itu dimulai, 
dan mengapa Allah mengizinkan mimpi buruk mengerikan dari penderitaan 
dan kejahatan itu terus berlanjut dalam sejarah manusia? Mengapa doa-
doa untuk menghancurkan kejahatan dan untuk kemenangan keadilan 
dan kebenaran itu tampaknya tidak terjawab? Dan mengapa orang-orang 
Kristen tidak dibebaskan dari penderitaan—termasuk penganiayaan?

Ini bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab, dan pada kenyataannya 
kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya sepenuhnya sampai kita 
berhadapan muka langsung dengan Tuhan kita di surga. Namun demikian, 
Alkitab memberi kita beberapa jawaban, dan dalam buku ini saya telah 
mencoba melihat apa yang Alkitab berikan kepada kita untuk pertanyaan 
universal ini—pertanyaan tentang penderitaan.

Tetapi pelajaran tentang penderitaan ini bukanlah suatu latihan 
akademis atau intelektual, yang mencoba menjawab berbagai pertanyaan 
filosofis abstrak yang tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 
Tidak, seperti yang akan kita lihat pada halaman-halaman ini, meskipun 
mungkin kita tidak selalu mengerti mengapa Allah mengizinkan hal-hal 
tertentu terjadi pada kita, kita bisa mengetahui Dia mampu mendatangkan 
kebaikan dari kejahatan, dan kemenangan dari penderitaan.

Jadi perhatian saya dalam menulis buku ini memang praktis—untuk 
melihat apa yang Alkitab ajarkan pada kita tentang penderitaan: bagaimana 
seharusnya kita memandangnya, dan bagaimana seharusnya kita bersiap 
menghadapinya. Bagaimana jika Anda baru saja diberitahu bahwa Anda 
hanya memiliki waktu enam bulan lagi untuk hidup karena kanker yang 
tidak dapat disembuhkan? Atau bagaimana jika orang yang kita cintai 
tiba-tiba terkena serangan jantung berat atau terluka parah dalam kecelakaan 
mobil? Bagaimana jika Anda disandera atau dijebloskan ke penjara karena 
iman Anda kepada Kristus? Atau bagaimana dengan seribu satu krisis 
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pribadi lainnya—besar dan kecil—yang bisa menekan kita (atau mungkin 
sudah menekan Anda sekarang)? Bagaimana seharusnya Anda memper-
siapkan diri seandainya terjadi tragedi, atau kesedihan, atau penderitaan, 
apa pun sifat atau sumbernya? Bagaimana sekarang Anda dapat memper-
siapkan diri untuk armagedon pribadi di masa depan—pertempuran yang 
kita semua hadapi yang mengancam akan membanjiri kita? Dan bagaimana 
Anda dapat mempersiapkan diri untuk Armagedon akbar di masa depan, 
yang akan menandai klimaks dari penderitaan dunia dan penghancuran 
kejahatan yang terakhir?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting bagi setiap kita.
Gunung Everest tidak pernah didaki dalam sehari. Mereka yang berusaha 

mendaki lereng-lereng berbahayanya menghabiskan berbulan-bulan, 
bahkan bertahun-tahun, dalam pelatihan dan praktik. Setiap gunung kecil 
yang ditaklukkan adalah persiapan untuk satu gunung yang lebih tinggi 
dan pendakian yang lebih sulit di depan sana.

Sama halnya, persiapan terbaik untuk masa-masa sulit yang akan 
datang adalah kesulitan kecil sehari-hari dan bagaimana kita bereaksi 
terhadapnya.

Tetapi perhatian saya juga adalah untuk menunjukkan dimensi lain 
dari ajaran Alkitab tentang penderitaan—dimensi harapan. Suatu hari 
nanti semua kepedihan dan penderitaan dunia ini akan dilenyapkan dengan 
gemilang. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita melalui salib 
dan kebangkitan-Nya, kita tahu bahwa kita memiliki harapan untuk masa 
depan. Kita tahu bahwa di surga setiap dosa dan kejahatan akan dilenyapkan, 
dan penderitaan tidak akan ada lagi. 

Rasul Paulus berkata, “Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman 
sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan di -
nya takan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menan-
tikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah 
ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi 
oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, 
karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan 
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kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah” 
(Roma 8:18-21).

Dari Alkitab, saya berharap untuk menunjukkan sesuatu tentang 
seperti apakah kehidupan di masa mendatang. Dalam prosesnya, kita akan 
melihat bagaimana kemuliaan yang ada di depan kita itu jauh lebih besar 
daripada penderitaan apa pun yang mungkin kita alami di sini.

Tetapi sementara itu, kita dipanggil untuk mempelajari apa artinya 
mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan, dan hidup untuk Tuhan tidak 
peduli apa yang pun menghadang di jalan kita. Saya berdoa agar Tuhan 
menggunakan buku ini untuk membantu kita berpikir lebih jernih tentang 
penderitaan, dan untuk mengatur kembali prioritas kita sehingga ketika 
Armagedon datang—atau armagedon pribadi kita datang—kita tidak akan 
terkejut atau tidak siap. Seperti Yusuf yang menyimpan gandum selama 
tahun-tahun kelimpahan untuk digunakan selama tahun-tahun kelaparan 
yang akan datang, kiranya kita menyimpan kebenaran Firman Tuhan di 
dalam hati kita sebanyak mungkin, sehingga kita siap menghadapi pen-
deritaan apa pun yang kita dipanggil untuk melewatinya.

Seperti yang pernah dikatakan seorang perwira militer, “Cuaca dalam 
perang selalu menguntungkan jika Anda tahu cara memanfaatkannya.”

Semoga buku ini membantu kita mempelajari cara “memanfaatkan 
cuaca,” apa pun itu.

Harus saya akui, saya telah menulis buku ini dengan sangat enggan. 
Ada begitu banyak orang lainnya yang telah melewati api penderitaan 
yang jauh lebih hebat daripada yang saya ketahui, dan sebagai hasilnya, 
mereka telah mengalami kasih karunia dan kekuatan Allah dalam ukuran 
yang jauh lebih dalam. Namun Allah telah banyak mengajar saya tentang 
subjek ini—melalui pengalaman pribadi, melalui kehidupan orang-orang 
lain, dan terutama melalui Alkitab, Firman-Nya. Saya berdoa agar melalui 
buku ini Allah memberikan harapan dan semangat bagi Anda—dan juga 
tantangan—sebagaimana Dia telah membawa semuanya ini kepada saya 
selama penulisannya.

Berkali-kali di tengah masalah dan kesulitan dalam kehidupan saya 
sendiri, ada dua kata kecil yang menonjol, “Jangan Takut.” Saya sudah 
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sering menyebut dua kata kecil itu sebagai ‘keheningan ilahi’ bagi anak-
anak Allah. Tetapi saya telah mendapati bahwa iman harus memiliki Kristus, 
dan kita harus hidup dalam ‘takut yang kudus’ (takut akan Allah). Seperti 
anak kecil ketika ditenangkan untuk tidur dalam pelukan ibunya, anak-
anak Allah membutuhkan ketenangan, “jangan takut” dari Alkitab dalam 
hari-hari yang sarat akan ketakutan dan kegentaran ini. 

Dia masih berbicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada Abraham, 
“Jangan takut ... Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar” (Kejadian 
15:1); dan kepada Yosua, “Janganlah takut dan janganlah tawar hati” (Yosua 
8:1); atau, “Selamatlah engkau! Jangan takut, engkau tidak akan mati” (Hakim-
Hakim 6:23); “Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari 
pada yang menyertai mereka”(2 Raja-raja 6:16); “aku tidak takut bahaya, 
sebab Engkau besertaku” (Mazmur 23: 4); “TUHAN adalah terangku dan 
keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?” (Mazmur 27: 1); “Mengapa 
aku takut pada hari-hari celaka ...?” (Mazmur 49:5); “TUHAN di pihakku. 
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?” 
(Mazmur 118: 6); “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau” (Yesaya 
41:10); “Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah 
berkenan memberikan kamu Kerajaan itu” (Lukas 12:32); “Jangan takut! 
Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, 
namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang 
segala kunci maut dan kerajaan maut” (Wahyu 1:17, 18).

Saya telah mendapati bahwa semakin saya tua, Allah tidak pernah 
melupakan apa pun. Dia mengetahui segalanya, dan Dia mengingat umat-
Nya, kesedihan mereka, penderitaan mereka, dan semua kebutuhan mereka. 
Satu-satunya hal yang Dia lupakan adalah dosa-dosa kita. “Aku, Akulah 
Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, 
dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu” (Yesaya 43:25).

Tidak ada yang bisa menyentuh anak Allah tanpa izin Allah. Jadi kita 
menerima setiap luka, setiap masalah, setiap kesulitan seperti dari tangan-
Nya, berusaha belajar dari semua yang akan diajarkan-Nya kepada kita—
menggunakan semua sumber daya dari Allah yang kita miliki dan me -
minta-Nya untuk menjadikannya kebaikan bagi kita dan kemuliaan-Nya.
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Secara alami, tidak semua upaya dalam buku ini saya kerjakan sendirian. 
Tanpa bantuan sejumlah orang, buku ini tidak mungkin selesai. Dua tahun 
saya habiskan (on dan off) untuk menulis buku ini, saya mendapat bantuan 
tanpa henti dari istri saya, Ruth; sekretaris saya, Stephanie Wills; rekan 
saya, John Akers; Elsie Brookshire, Lucille Lytle dan yang lainnya di kantor 
Montreat saya. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada mereka yang 
membaca naskah dan memberi banyak saran bermanfaat: teman lama 
saya Carole Carlson; Canon Frank Colquhoun dari Gereja Anglikan di Inggris; 
Millie Dienert, teman lama dan pendamping kami pada hari libur (bersama 
suaminya); rekan saya di kantor Minneapolis, Ralph Williams; Estelle Brousseau 
dari Montreat-Anderson College; dan Al Bryant dari Word, Incorporated.

Dalam mempelajari dan menulis dalam subjek ini, kehidupan saya 
sendiri telah diperdalam, dan saya telah mendedikasikan kembali hidup saya 
untuk membantu mereka yang terluka secara rohani, fisik, dan psikologis. 
Saya berdoa agar buku ini tidak hanya membantu dan mengin spirasi banyak 
orang Kristen yang menderita, tetapi akan dipakai Allah untuk membawa 
banyak orang yang tidak percaya kepada pengetahuan yang menyelamatkan 
tentang Yesus Kristus.

Billy Graham

15 September 1980
Montreat, North Carolina

“Till Armageddon”
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Banyak penulis memprediksi bahwa tajuk berita dunia akan terus 
meneriakkan: badai-badai besar, kekerasan, pembunuhan, 
penyiksaan, terorisme, Perang Dunia III—perang yang sebe-

narnya, Armagedon.
Tidak diragukan lagi bahwa peristiwa global sedang mempersiapkan 

jalan untuk perang pamungkas dalam sejarah—Armagedon besar! Sementara 
jam waktu duniawi berdetak setiap detiknya dan dunia mendekati tengah 
malam, planet ini, menurut Alkitab, akan terjerumus ke dalam penderitaan 
yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan atau dipahami. Saat Gunung 
St. Helens erupsi pada awal 1980 dan menjadi salah satu bencana besar 
pada waktu itu, demikian juga Alkitab mengajarkan dalam Ibrani 12 bahwa 
Allah akan mengguncang seluruh bumi. Alkitab berkata, “Satu kali lagi 
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit 
juga” (Ibrani 12:26). Getaran yang menyebabkan gempa bumi terbesar 
sepanjang masa sekarang dirasakan di seluruh dunia.
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hOlOcaust siaP terJadi lagi

Para nabi zaman dulu memperingatkan tentang waktu menjelang peng-
hujung sejarah saat orang-orang akan mengatakan “’Damai, damai’, ... 
ketika tidak ada kedamaian”(Yeremia 6:14). Ribuan konferensi perdamaian 
telah diada kan sejak Perang Dunia II, namun berita-berita utama terus 
meneriakkan tentang perang, kekerasan, kematian, dan aliran pengungsi. 
Pemerintah-pemerintah dunia terguncang dengan perang dan pertumpahan 
darah.

Namun baru beberapa dekade lalu, menulis atau mengisyaratkan 
bahwa dunia sedang memasuki era perdamaian besar adalah hal yang 
populer. Banyak idealis mengatakan bahwa utopia akan segera memasuki 
kehidupan dunia, diiringi oleh semua keajaiban teknologi pada zaman 
kita. Impian itu hanyalah ilusi. Seharusnya kita belajar dari sejarah. Mereka 
memimpikan perdamaian pada awal abad ini, tetapi itu dihancurkan oleh 
Perang Dunia I. Mereka memimpikan dan merencanakan perdamaian 
setelah Perang Dunia I, tetapi Perang Dunia I hanyalah persiapan untuk 
Perang Dunia II. Sekarang, di mana-mana ada tanda-tanda bahwa dunia 
sedang bersiap untuk Perang Dunia III, yang ada kemungkinan akan men-
jadi perang pamungkas—Armagedon!

Konsentrasi pada berita utama tentang bencana besar adalah menem-
bus media. Bioskop kita disesaki banyak penonton yang menggemari film-
film bencana; tak ada habisnya dengan berbagai judul yang menyiratkan 
fantasi paling menakutkan, tidak nyata—dan terkadang terlalu realistis.

Bahkan orang-orang optimis yang paling ceria sekalipun memprediksi 
kemungkinan akan meningkatnya penderitaan di dunia kita yang terluka 
ini. Pada hari-hari awal Good Morning America dari ABC, Rona Barrett 
mewawancarai seseorang dari CIA yang melaporkan bahwa kuman yang 
mampu menghancurkan bangsa-bangsa telah dikembangkan. Ada virus-
virus baru, katanya, yang dapat menyebabkan kerusakan dalam kesehatan 
penduduk di seluruh benua. Perang kimia dan kuman adalah bagian dari 
persenjataan yang dikembangkan di seluruh dunia. Berbagai artikel dan 
film dokumenter terus dirilis, melaporkan bahwa suatu hari serangga dapat 
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menguasai planet kita. Salah satu outlet berita besar menyimpulkan editorial 
dengan kata-kata: “Ada perasaan bahwa seseorang sedang melihat masa 
senja dunia.”

Ungkapan seperti “bunuh diri rasial,” “genosida rasial”, “akhir dunia” 
dan “akhir umat manusia” muncul dalam berbagai percakapan, jurnal, 
dan film di seluruh dunia.

Kelompok-kelompok teroris kian berani dalam serangan mereka. Kita 
semakin terbiasa dengan kekejaman yang mengisi berita, seperti saat 
menjadi presiden pemerintahan Afrika Barat terbunuh, putranya dipeng-
gal, dan banyak anggota stafnya dieksekusi di depan umum oleh regu 
tembak; namun kisah ini menjadi berita relatif tidak signifikan yang terkubur 
di halaman belakang surat kabar. Senjata nuklir, perang kuman, dan 
hubungan internasional yang genting bukanlah satu-satunya indikasi dari 
peradaban yang berada di suatu jalur tabrakan. Para ilmuwan memperingatkan 
bahwa perubahan iklim yang hebat sudah mengintai dunia kita. Kita diberi 
tahu bahwa puncak es di kutub tampaknya sedikit bergeser, dan ini dapat 
memengaruhi kemampuan kita dalam menanam makanan kita. Memberi 
makan populasi dunia yang berkembang merupakan beban yang mening-
kat. Statistik tentang peningkatan gempa bumi begitu banyak.

Di sisi moral, segala sesuatunya terlihat sangat suram, terutama melalui 
mata Yudeo-Kristen. Ada ledakan dalam kehancuran pernikahan dan 
penolakan yang nyaris total terhadap hukum dan pedoman moral. Narkoba 
dan alkohol menghancurkan pikiran jutaan orang. Munculnya pemujaan 
setan dan ilmu sihir yang terutama menyebar luas di Amerika dan Eropa.

Kesenangan telah menjadi tujuan jutaan orang. Sekarang hedonisme 
hampir terkendali. Pornografi hanya dihadapi dengan sedikit penge kangan. 
Satu penerbit memberi tahu saya di Oxford bahwa lebih dari 80 persen 
novel modern berpusat pada penyimpangan dan pelanggaran hukum moral.

Di setiap sisi orang berteriak untuk “pembebasan” dan keadilan sosial. 
Tampaknya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ini 
terjadi dalam skala negara maupun individu. Kekuatan ekonomi dunia 
telah bergeser ke negara-negara penghasil minyak yang telah mengumpul-
kan miliaran yang mereka tidak tahu bagaimana membelanjakannya. 
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Sementara Eropa Barat dan Amerika semakin terperosok dalam utang, 
negara-negara berkembang hidup di ambang kelaparan.

Teori bahwa dunia menjadi kian lama kian membaik, dan dapat 
memecahkan problem-problem politik, ekonomi dan sosialnya, tidak lagi 
diajarkan dengan begitu percaya diri. Kita hidup dalam masa kekacauan 
dan masalah serius, dan kebanyakan orang yang saya ajak bicara meramalkan 
bahwa segala sesuatunya akan menjadi semakin buruk, bukan membaik.

aKar Masalahnya

Hari ini kita melihat sebuah dunia yang tak tertandingi dalam kegelisah-
annya, baik itu keresahan hati manusianya secara individu, atau sosial, 
politik atau bahkan alam agama. Dunia berada dalam kebingungan dan 
kekacauan seperti sekarang ini karena telah menolak Allah dan tatanan 
moral-Nya. Alkitab sendiri memperjelas bahwa ketika hukum Allah dibuang, 
satu-satunya prinsip pemersatu yang cerdas untuk kehidupan dan perilaku 
manusia juga dicampakkan.

Dengan pemberontakan terhadap Allah ini, manusia telah kehilangan 
tujuan dan makna dalam kehidupan dan menyangkal nilai kepribadian 
manusia, dan nilai-nilai lain yang membuat kehidupan ini berharga. 
Kebanyakan orang di dunia memiliki kepercayaan akan makhluk adiko-
drati—tetapi kami bersikap layaknya ateis! Kita berpikir seperti ateis! Kita 
hidup dan menyusun rencana seakan-akan tidak ada Allah. Kita hidup 
dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Ketika setiap orang melakukan 
apa yang benar dalam pandangannya sendiri, tidak ada kemungkinan untuk 
adanya tatanan dan perdamaian. Kebingungan dan kekacauan kian lama 
akan kian banyak saat orang-orang mengikuti pikiran jahat mereka sendiri.

Manusia adalah pemberontak, dan seorang pemberontak secara alami 
berada dalam kebingungan. Dia berkonflik dengan setiap pemberontak 
lainnya. Karena pada dasarnya pemberontak memang egois. Dia mencari 
kebaikannya sendiri dan bukan kebaikan orang lain. Melalui rasionali sasi, 
terkadang bisa muncul tujuan-tujuan tidak alkitabiah yang dalam suatu 
kurun waktu tampaknya memiliki efek pemersatu atas manusia, bahkan 



5

BADAI  YANG AKAN DATANG

dalam suatu waktu tertentu dapat menciptakan minat dan persatuan 
massa—tetapi tujuan-tujuan ini bersifat sementara. Tidak ada kedalaman 
atau makna bagi mereka, oleh karena itu elemen-elemen ini tidak dapat 
membawa persatuan bagi masyarakat.

Alkitab mengindikasikan bahwa dalam menolak Allah dan prinsip-
prinsip-Nya untuk mengatur kehidupan, dunia sedang menuju kete gang-
an, kebingungan, dan kekacauan lebih besar yang pada akhirnya akan 
me nyi apkan panggung untuk sistem atau penguasa dunia yang jahat di 
masa mendatang—Antikristus.

antiKristus dan arMagedOn

Sementara Allah memiliki rencana untuk kebaikan manusia, iblis juga 
memiliki rencana utama. Dia akan menghadirkan sang penguasa dunia 
palsu—“Antikristus,” dengan sistem yang akan membangun utopia palsu 
untuk waktu yang sangat singkat. Problem-problem ekonomi dan politik 
dunia tampaknya akan terpecahkan. Tetapi setelah memerintah sejenak, 
semuanya akan berantakan. Selama pemerintahan Antikristus, ketegangan 
akan meningkat, dan sekali lagi dunia akan meledak—dengan perang dunia 
dahsyat yang sarat akan keganasan dan melibatkan konflik serta pemban-
taian dalam skala yang tidak tertandingi. Bahkan cengkeraman besi Anti-
kristus tidak akan sanggup mencegahnya. Pergolakan besar-besaran ini 
akan menjadi perang pamungkas dunia—Perang Armagedon.

Perang Armagedon (dan peristiwa-peristiwa yang membuka jalan 
untuk terjadinya itu) akan mengantarkan penderitaan paling berat yang 
diketahui umat manusia. Di dalam Alkitab kita membaca bahwa bumi 
akan diporak-porandakan oleh krisis-krisis politik, ekonomi, dan ekologi 
yang di luar imajinasi kita. Alkitab mengajarkan bahwa jika bukan karena 
campur tangan Allah yang penuh belas kasih, seluruh dunia ini akan hancur.

Kristus—sang PeMenang
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Di tengah semua pembunuhan massal yang begitu dahsyat dan mengerikan 
yang dideskripsikan dalam banyak bagian Alkitab, terutama Kitab Wahyu, 
Kristus akan kembali sebagai Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. 
Dia sendiri yang akan mengalahkan Antikristus dan menjadi pemenang 
dalam Perang Armagedon. Dalam momen klimaks itu, Allah akan mene-
gakkan Kerajaan-Nya—suatu tatanan sosial dan politik yang baru gres di 
bawah pemerintahan-Nya.

Ketika Yesus Kristus meninggalkan para pengikut-Nya, Dia meyakin-
kan para murid-Nya, “Aku akan kembali!” Dan Dia akan menepati janji 
itu. Inilah harapan kita.

Saya ingat pernah bertemu Sir Winston Churchill dalam tahun terakhir-
nya sebagai Perdana Menteri Inggris Raya. Itu di London tepat setelah salah 
satu Kebaktian Kebangunan Rohani kami di Wembley. Selama perbincangan 
kami, di samping Sir Winston ada tiga surat kabar sore dan cerutu yang 
tidak dinyalakan di mulutnya. Dia berkata, “Anak muda, saya ingin me-
nanyakan sesuatu padamu. Saya pikir kelangsungan dunia ini tidak akan 
begitu lama lagi. Ada banyak sekali masalah.” Dia terdiam sejenak dan 
bertanya, “Bisakah kau memberi harapan pada lelaki tua ini?” Saya menge-
luarkan Alkitab Perjanjian Baru saya dan menyampaikan padanya rencana 
keselamatan dan memberitahunya tentang kedatangan kembali Kristus.

Ketika saya umur 16, saya membangkang soal kehadiran di gereja. 
saya hadir karena disuruh orangtua saya, tetapi saya tidak sabar lagi untuk 
pergi dari rumah dan harus ke gereja dan sekolah minggu setiap minggu. 
Kemudian seorang penginjil datang ke kota kami. Saya tidak begitu mengenal 
para penginjil karena gereja kami biasanya tidak bekerja sama dengan 
penginjil keliling. Namun, ada banyak berita pers tentang pria ini, dan 
suatu malam, setelah beberapa minggu dia berada di sana, saya pergi untuk 
mendengar khotbahnya atas undangan seorang teman. Dia berbicara tentang 
Kedatangan Yesus Kristus yang Kedua. Ternyata ini menjadi salah satu 
tema utama khotbahnya. Itu benar-benar membuat saya terpana. Saya 
belum pernah mendengar banyak tentang itu. Saya tidak pernah tahu ada 
harapan seperti itu dan bahwa Allah menyediakan hal-hal yang begitu 
menakjubkan bagi manusia yang percaya kepada-Nya.
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Kapan ini akan terjadi? Apakah zaman yang sekarang ini sudah men-
dekati kesudahannya? Apakah zaman kerajaan akan segera dimulai? Saya 
tidak bisa memberi Anda tanggalnya; Yesus memperingatkan kita bahwa 
kita tidak boleh mencoba untuk menentukan kapan tepatnya waktu tersebut. 
Sejarah membuktikan betapa mudahnya kita salah. Tatkala Napoleon me-
nyapu seluruh Eropa pada abad lalu, banyak cendekiawan Alkitab mengira 
dia adalah Antikristus. Banyak orang mengira Mussolini atau Hitler adalah 
Antikristus. Mereka memang anti-Kristen, tetapi mereka bukanlah Anti-
kristus besar yang belum datang itu. Alkitab mengajarkan bahwa suatu 
hari nanti Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi. Alkitab memberi 
kita harapan sekaligus peringatan.

Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada 
mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada 
kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari 
dalam surga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malai-
kat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengada-
kan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan 
tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman 
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari 
kemuliaan kekuatan-Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan 
di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang 
yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu 
percayai.

(2 Tesalonika 1:6-10)

Fakta bahwa orang percaya memiliki pengharapan akan kedatangan 
Kristus seharusnya membuat kita hidup bagi Kristus setiap hari seolah-
olah Dia akan datang sewaktu-waktu. Bagi mereka yang tidak mengenal 
Kristus, kedatangan-Nya yang tidak lama lagi itu seharusnya membawa 
mereka kepada Allah untuk pengampunan sementara masih ada waktu. 
Bagian ini juga mengindikasikan bahwa mereka yang tidak menaati Injil 
akan melihat Yesus Kristus sekilas dalam segala kemuliaan-Nya, dan 
kemudian dibuang dari hadirat-Nya selamanya. Ingatan seseorang tentang 
apa yang sengaja dia lewatkan dengan menolak tawaran kasih, rahmat, 
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dan anugerah Allah dalam kehidupan sekarang ini akan dibawanya ke 
dalam kekekalan, dan itu akan menjadi neraka baginya.

setelah arMagedOn

Ada utopia yang akan datang. Kita berdoa di gereja, “datanglah Kerajaan-
Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga” (Matius 6:10). Ketika 
Kristus datang kembali, doa itu akan tergenapi sepenuhnya.

Apa yang akan terjadi ketika Mesias kembali? Alkitab mengajar kita 
bahwa, setelah Armagedon, Yesus Kristus akan menegakkan pemerintahan-
Nya di bumi. Ketika Kristus mengambil kendali dan menegakkan pemerin-
tahan kebenaran-Nya di dunia, ini akan menjadi revolusi rohani dan moral 
terbesar dalam sejarah 

Ini bukan buku nubuatan. Masih ada banyak sudut pandang teologis 
yang berbeda tentang masa depan, tetapi ini bukan tempat untuk memper-
debatkan mereka. Namun demikian, ada beberapa generalisasi yang bisa 
kita buat tentang keadaan dunia masa depan di bawah pemerintahan 
Kristus.

Pertama, ketika Kristus datang kembali, Setan akan diikat. Alkitab 
berkata, “Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang 
anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya; ia menangkap 
naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Setan. Dan ia … melemparkannya ke dalam 
jurang maut … supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa” (Wahyu 
20:1-3). Saat ini bangsa-bangsa sedang ditipu dalam skala besar, dan iblis 
sedang melakukan aksi penipuannya, menyebabkan dunia percaya “kebo-
hongan.” Dan dia juga menipu secara individu; mengatakan pada kita 
bahwa “jalan lebar” itulah yang benar. Namun Alkitab memperingatkan, 
“Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut” (Amsal 
14:12). Iblis juga memberi tahu orang-orang bahwa kita masih punya banyak 
waktu untuk mengambil keputusan tentang Allah, kekekalan, dan Kristus. 
Dia berkata bahwa kita sama sekali tidak membutuhkan Allah—bahwa 
mereka bisa hidup baik-baik saja tanpa Kristus. Dia mengatakan pada kita 
bahwa kita bisa ke surga tanpa perlu mengalami kelahiran baru. Yesus 


