


INTRODUKSI

The	heaven	I	will	go	to	when	I	die	is	not	my	
final	destination.	

N.	T.	Wright:	“Very	often	people	have	come	to	
the	New	Testament	with	the	presumption	that	
‘going	to	heaven	when	you	die’	is	the	implicit	
point	of	it	all	…	They	acquire	this	viewpoint	
from	somewhere,	but	not	from	the	New	
Testament.”



INTRODUKSI

Sorga tempat kita berada setelah meninggal
hanyalah suatu “transit	longue”	untuk dunia	
ciptaan baru yang	akan kita masuki.

Setelah	Yesus datang kedua kali,	maka akan
ada kebangkitan tubuh dan	diikuti dengan
penghakiman terakhir bagi semua orang.	
Kemudian orang-orang	percaya memasuki
“new	heaven	&	new	earth”	(langit dan	bumi
baru)	yang	dihadirkan oleh	Allah.



INTRODUKSI

Berbicara tentang “new	heaven	&	new	earth”	
adalah berbicara tentang “final	state”	atau
“eternal	state”	bagi orang-orang	percaya
dalam Yesus Kristus.

Tidak seorang pun	bisa tahu dengan sangat
pasti dan	komprehensif seperti apa dan	
bagaimana “final	state”	bagi orang-orang	
percaya,	meskipun kita mendapatkan
“glimpses	of	final	state”	dari bagian-bagian
tertentu dalam Alkitab.



INTRODUKSI

Berbicara tentang “new	heaven	&	new	earth”	
adalah berbicara mengenai suatu dimensi
kehidupan masa	depan,	yang	mana	kita hanya
bisa berkata:	“apa yang	tidak pernah dilihat
oleh	mata,	dan	tidak pernah didengar oleh	
telinga,	dan	yang	tidak pernah timbul di	
dalam hati manusia:	semua yang	disediakan
Allah	untuk mereka yang	mengasihi Dia”	(1	
Kor 2:9).



NEW HEAVEN & NEW EARTH
SEBAGAI

NEW CREATION



Data-Data Alkitab

• Yesaya 65:17-25
• Yesaya 66:22-23
• 2 Petrus 3:13
• Wahyu 21-22



New Creation

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” (Kejadian 1:1).

Ungkapan “langit dan bumi” (heaven and earth) mencakup 
keseluruhan alam semesta (universe, cosmos) dan isinya yang 
diciptakan oleh Allah.

Ungkapan “langit dan bumi baru” (new heaven and new earth) 
menunjuk pada pekerjaan penciptaan baru (new creation) yang Allah 
kerjakan untuk alam semesta ini.



New Creation

Apakah dunia ciptaan ini hanya diperbaharui ataukah akan
dihancurkan secara total dan digantikan dengan dunia yang lain yang 
diciptakan baru oleh Allah?

Alkitab tampaknya membawa kita untuk mengharapkan suatu
pembaharuan (renewal) dunia ciptaan ini.

The creation will not be destroyed but will finally be renewed; it is only sin 
and its effects that will be destroyed.



Renewed Creation
Allah menciptakan dunia ciptaan ini dengan “sangat baik” (bnd. Kej
1:31). 

Masalah dalam dunia yang perlu diselesaikan adalah masalah dosa, 
bukan “materiality.” Tujuan Allah adalah menyingkirkan dosa dan 
efek-efeknya sehingga ciptaan yang baik ini dapat menjadi kerajaan-
Nya lagi.

Jikalau Allah pada akhirnya akan menghancurkan dunia ciptaan ini, 
berarti Setan telah mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena
berhasil menggagalkan rancangan Allah.



Renewed Creation

Matius 19:28 à Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali (regeneration, 
renovation), apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-
Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua
belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.”

Kisah Para Rasul 3:21 à Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu
pemulihan segala sesuatu (restoration of all things), seperti yang 
difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di 
zaman dahulu.



Renewed Creation

Roma 8:19-23 à Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk
menantikan 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 kebinasaan dan 
masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita
tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh
dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, 
tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga 
mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai
anak, yaitu pembebasan tubuh kita.



Renewed Creation
Roma 8:19-23
• Penebusan yang dinantikan anak-anak Allah terkait erat dengan

penebusan dunia ciptaan.
• Bukan hanya orang percaya, tapi juga seluruh ciptaan, menantikan

waktu di mana akan mengalami “a full deliverance from sin and its 
effects.”
• Pengharapan seluruh ciptaan adalah pada kedatangan Kristus kedua

kalinya.
• The total work of Christ is not just to save certain individuals. The total 

work of Christ is nothing less than to redeem this entire creation from the 
effects of sin. That purpose will not be accomplished until God has 
ushered in the new earth.



Renewed Creation

Istilah “new” (kainos) di Wahyu 21:1 berarti “new in nature or in 
quality.” Maka berbicara tentang dunia yang diperbaharui (renewed), 
bukan dunia yang “brand new.”



Renewed Creation

Kesimpulan: 
• Dunia ciptaan ini (alam semesta dan isinya) sedang menunggu untuk

diperbaharui (dilahir-barukan).
• We are not leaving the created order for some other “spiritual” order.
• Meskipun kita menuju pada realitas yang baru, tetapi pada dasarnya

bukan realitas yang berbeda.
• Berbicara mengenai “new earth” (bumi baru), kita berbicara

mengenai sesuatu yang “solid & physical” dan bukannya sesuatu
yang “spiritual & ethereal.”



Renewed Creation

Catatan tambahan: Konsep “new (renewed) creation” menolong kita
untuk bisa mengerti ayat-ayat seperti:
• Matius 5:5
• Roma 4:13 (bnd. Kejadian 17:8)
• Wahyu 5:9-10



KEHIDUPAN DI DUNIA 
CIPTAAN BARU



1) Life in Resurrection Bodies

• Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jaminan bagi kebangkitan
orang-orang percaya (1 Kor 15:20). Hal ini juga menegaskan bahwa
kehidupan dalam tubuh yang diciptakan oleh Allah adalah sesuatu
yang baik.
• Ketika Allah memulai kehidupan dalam dunia ciptaan baru, kita akan

hidup di dalamnya dengan tubuh kebangkitan seperti Kristus (bnd. Fil 
3:20-21; 1 Yoh 3:2; 1 Kor 15).



1) Life in Resurrection Bodies

• Ketika menampakkan diri kepada para murid-Nya, Yesus
menunjukkan bahwa Ia memiliki tubuh yang nyata (real) yang dapat
berinteraksi dengan dan menikmati kehidupan fisik di dunia (bnd. 
Luk 24:37-39; Yoh 21:4-13).
• Kisah mengenai Yesus yang bangkit merupakan model terbaik untuk

berpikir mengenai bagaimana jadinya kehidupan kita ketika kita
memulai kehidupan baru yang sudah ditebus di dunia ciptaan baru.
• Jesus’ current body is more than a guarantee of our future 

resurrection; it provides the template for our future body.



1) Life in Resurrection Bodies

• Kehidupan dalam tubuh kebangkitan memiliki kontinuitas
(kesinambungan) dengan kehidupan sekarang.
• Contoh: Tidak menutup kemungkinan hal makan dan minum masih

menjadi bagian kehidupan di dunia ciptaan baru (bnd. Yes 25:6; 
65:21; Mat 26:29; Why 19:9).
• Tetapi juga ada diskontinuitasnya dengan kehidupan sekarang. 

Beberapa diskontinuitas tsb di luar kemampuan kita sekarang untuk
mengerti atau membayangkannya karena akan mentransformasi
beberapa aspek kehidupan yang sudah menjadi bagian integral 
sebagai manusia dalam kehidupan di dunia sekarang (mis: umur).



1) Life in Resurrection Bodies

• 1 Korintus 15:42-44 menunjukkan kontras antara tubuh duniawi dan 
tubuh kebangkitan (sorgawi):
üKebinasaan VS Ketidak-binasaan
üKehinaan VS Kemuliaan
üKelemahan VS Kekuatan
üTubuh alamiah VS Tubuh rohaniah



2) Life in Intimate Relationship with God

• Allah sendiri akan tinggal bersama-sama dengan kita.
• Wahyu 21:3 à Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta

itu berkata: “Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan 
Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi
umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.”
• Istilah “kemah” mengingatkan kita apa yang terjadi di Perjanjian

Lama, yakni Allah tinggal di tengah-tengah umat-Nya di kemah suci
dan kemudian di bait Allah. Hal itu merupakan berkat khusus terbesar
bagi Israel. Tetapi berkat khusus itu tidak akan lagi dibatasi secara
nasional, melainkan bersifat universal.



2) Life in Intimate Relationship with God

• “Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan
Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba
itu” (Why 21:22). Bait Suci adalah gambaran untuk kehadiran Allah.
• Kita akan bisa menikmati kehadiran Allah yang tidak terbatasi, karena

“tidak akan ada lagi laknat/kutukan” (Why 22:3).
• Kehidupan di langit dan bumi baru mengingatkan pada kehidupan

Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yakni Allah berjalan dan 
bercakap-cakap dengan mereka dalam keintiman di taman Eden (Kej
3:8).
• The New Jerusalem as the Final Eden.



2) Life in Intimate Relationship with God

• “… Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan 
hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya” (Why 22:3).
• Worship (penyembahan, ibadah) adalah bagian yang penting di langit

dan bumi baru. Worship itu terjadi karena melihat Allah/Yesus dalam
keseluruhan kemuliaan-Nya.
• All of life is an act of worship. Worship will thus become a normal part 

of life, not a separate “spiritual” activity. 



3) Life in a Brave New World

Wahyu 21-22 menunjukkan kepada kita hal-hal apa saja yang tidak
akan ada dalam dunia ciptaan baru itu…
• Tidak akan ada lagi laut (21:1).
• Tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, dukacita (21:4).
• Tidak akan ada lagi dosa (21:8).
• Tidak akan ada lagi malam/kegelapan (21:25; 22:5).
• Tidak akan ada kenajisan, kekejian, dusta (21:27).
• Tidak akan ada lagi pertikaian internasional (22:2).
• Tidak akan ada lagi laknat/kutukan (22:3).



3) Life in a Brave New World

• Langit dan bumi baru adalah “a place of purity and perfection.”
• Memang sulit membayangkan suatu dunia tanpa dosa dan 

penderitaan. Meskipun sulit, kita sesungguhnya merindukan dunia 
yang seperti itu.
• Langit dan bumi baru adalah tempat yang aman. Tidak akan ada

bahaya yang mengancam (bnd. gambaran pintu gerbang yang tidak
perlu ditutup, 21:25).
• Langit dan bumi baru adalah tempat yang tidak terdapat kekacauan

dan permusuhan (bnd. “… laut pun tidak ada lagi”).



3) Life in a Brave New World

• Wahyu 22:2 menunjukkan bahwa daun-daun dari pohon kehidupan
itu akan dipakai untuk “menyembuhkan bangsa-bangsa.” Ada janji
akan adanya “ultimate peace” di antara bangsa-bangsa di zaman 
ciptaan baru tsb.
• Sungguh suatu prospek yang indah membayangkan bangsa-bangsa, 

yang sepanjang sejarah telah hidup dan mati dengan kebencian, 
prasangka, ketidak-adilan, dan permusuhan yang pahit, menemukan
kesembuhan dari pohon kehidupan yang ada dalam dunia ciptaan
baru tsb.



4) Life in Redeemed Relationships

• Dunia ciptaan baru akan dipenuhi dengan “people” yang adalah
“redeemed humanity.”
• Kitab Wahyu menunjukkan bahwa akan ada orang-orang dari

berbagai suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dalam dunia ciptaan
baru (bnd. Why 5:9-10; 21:24).
• Keberbedaan etnis dan budaya akan menjadi tanda the redeemed 

humanity, tanpa ada perselisihan dan kekacauan.



4) Life in Redeemed Relationships

• Kehidupan dalam tubuh kebangkitan memiliki kontinuitas
(kesinambungan) dengan kehidupan sekarang, karena kita dapat
dikenali sebagai orang yang sama ketika kita berada di dunia 
sekarang ini.
• Louis Berkhof: “there will be recognition and social intercourse in an 

elevated plane.”
• Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal. Kita juga 

bisa punya kesempatan untuk mengenal “everyone.”
• Kehidupan di langit dan bumi baru bukanlah hanya “God and Me” 

dalam relasi yang harmonis, tetapi kita hidup dalam suatu “redeemed 
society.”



4) Life in Redeemed Relationships
• Bagaimana dengan pernikahan? (bnd. Matius 22:23-33).
• Yesus: “karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak

dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga” (ayat 30).
• Stephen Travis: “The exclusive sexual aspect of marriage … will be a 

thing of the past in God’s new world of deeply satisfying relationships 
among all God’s people.”
• David Lawrence: “All of our relationships will reach a degree of 

perfection which would make even the best of marriages a poor 
second best.”
• Alan Gomes: “God takes nothing away from us in the eternal state 

except to replace it or enhance it with something better.”



5) Life Enriched by Fulfilling Work

• Untuk tujuan apa manusia diciptakan pertama kali? Jawabannya di 
Kejadian 2:15 (“mengusahakan dan memelihara taman”). Inilah
mandat yang diberikan untuk pekerjaan manusia di dunia.
• Work has always been part of God’s intention for humanity, even 

before the fall.
• Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan di langit dan 

bumi baru kita tidak akan bebas dari pekerjaan, melainkan pekerjaan
yang kita lakukan akan terbebas dari kefrustrasian. Segala bentuk
keletihan, kehilangan, kekalahan, ketidak-adilan, kesia-siaan, dan 
kemalangan akan hilang.



5) Life Enriched by Fulfilling Work

• Pekerjaan kita dalam dunia ciptaan yang baru akan produktif, dapat
dinikmati, memuaskan, bernilai, diberkati Allah, dan aman untuk
lingkungan.
• Dalam dunia ciptaan baru kita akan memiliki ruang lingkup yang 

tidak terbatas untuk mempraktekkan semua kapasitas dan potensi kita
sebagai gambar dan rupa Allah, untuk kemuliaan Allah dan kepuasan
kita.



5) Life Enriched by Fulfilling Work

• Kehidupan dalam dunia baru mungkin juga akan dipenuhi dengan
kegiatan atau pekerjaan exploration & discovery.
• Creation was not a fixed state but a huge, finely balanced organism, 

full of rich resources to be discovered and developed. Bnd. Kejadian
1:28.
• Michael Wilcock: “All that is truly good and beautiful in this world will 

reappear there [in the age to come], purified and enhanced in the 
perfect setting its Maker intended for it; nothing of real value is lost.”



5) Life Enriched by Fulfilling Work

• Wahyu 21:24-27 à Kota Allah ini akan dipenuhi bukan hanya dengan
jiwa-jiwa manusia dari berbagai bangsa yang sudah diselamatkan, 
tetapi juga akumulasi kekayaan budaya dari peradaban manusia.
• “Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa” (the glory & honor of the 

nations) à akumulasi pencapaian kebudayaan sepanjang generasi, 
yang mencakup seni, literatur, musik, arsitektur, model makanan dan 
pakaian, kekayaan budaya, dsb.



5) Life Enriched by Fulfilling Work

• Semua kekayaan peradaban tsb akan dibawa masuk dalam kota Allah, 
Yerusalem Baru. Tetapi tentunya setelah dibersihkan dari unsur-unsur
kesombongan, keserakahan, kekerasan, dan amoralitas yang ada di 
dalamnya. 
• Kita akan menyaksikan produk yang mengagumkan dari kreativitas

manusia sepanjang masa dan hal itu memuliakan Allah.



6) Life in the Harmony of Creation

• Apapun yang kita pikirkan mengenai fakta binatang yang saling
memangsa di dunia sekarang ini, kita diberitahu bahwa hal itu tidak
akan terjadi dalam dunia ciptaan yang baru.
• Sama seperti tidak akan ada kematian di antara manusia, maka tidak

akan ada kekerasan di antara binatang.
• Yesaya 65:25 à Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan

rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup
dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku
busuk di segenap gunung-Ku yang kudus,” firman TUHAN.
• Bnd. Yesaya 11:6-9.



6) Life in the Harmony of Creation

• Akan ada kehidupan bersama yang penuh damai di antara binatang
dan juga di antara binatang dan manusia. Tidak akan ada lagi saling
melukai atau saling menghancurkan dalam dunia ciptaan baru.



PENUTUP

Cornelis Venema: “the life to come in the 
new creation will be as rich and full of 
activity in the service of the Lord as was 
intended at the beginning…”

… We lack the imagination necessary to 
grasp with any adequacy the richness and 
texture of the life to come.”



PENUTUP

Hal yang dapat kita pastikan sebagai
orang-orang percaya dalam Kristus adalah
“anything that has blessed and enriched us 
in this life will not be lost but rather be 
infinitely enhanced in the resurrection, and 
anything that we have not been able to 
enjoy in this life (because of disability, 
disease, or premature death—or simply 
through the natural limitations of time and 
space) will be amply restored or 
compensated for in resurrection life” 
(Christopher Wright).


