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TUHAN YESUS NAIK KE SORGA MENYEDIAKAN TEMPAT BAGI KITA
“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada
Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku
telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat
bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu
ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada,
kamupun berada ...”
(Yohanes 14:1-3).
Murid-murid Yesus merasa gelisah karena akan ditinggalkan oleh-Nya (Yoh. 13:33, 36). mereka menjadi
binggung dan berat hati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa DIA pergi meninggalkan murid-murid untuk menyediakan
tempat tinggal di surga bagi mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Apa yang pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya?
1.

Jangan gelisah

Gelisah menjadi salah satu bentuk keraguan, ketidak percayaan, kebimbangan dan sirnanya pengharapan.
Gelisah memang merupakan respon yang wajar, namun Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai murid-murid tinggal dalam
kegelisahan. Mengapa kita tidak perlu gelisah? Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan DIA
memberikan janji kepada kita, janji yang tidak akan diingkari, janji yang murni, yang YA dan AMIN. Dalam kehidupan
kita sehari-hari, kita diperhadapkan pada persoalan kehidupan, tantangan, masalah dan pergumulan hidup yang tentunya
seringkali membuat kita gelisah dan merasa ‘ditinggalkan’ Tuhan. Pesan Tuhan yang penting bagi kita malam ini adalah
jangan gelisah.
2.

Percaya kepada perkataan Yesus.

Percaya kepada Tuhan Yesus adalah senjata ampuh untuk menghadapi kegelisahan. Perkataan Tuhan Yesus
memberikan harapan dan kepastian kepada para murid, agar mereka makin diteguhkan dalam kepercayaan kepada-Nya.
Demikian juga kita saat mengalami kegelisahan, kita harus percaya akan perkataan Tuhan. Perkataan yang mana? Tentu
yang utama adalah yang tertulis dalam Alkitab, tapi juga kita percaya akan janji-Nya seperti yang telah DIA sampaikan
melalui Gembala Pembina melalui tuntunan atau visi yang kita terima setiap bulan.
3.

Mempersiapkan diri untuk kedatangan-Nya

Hari-hari ini orang-orang yang mau mengambil jalan pintas untuk sampai di sorga dan bertemu dengan Bapa,
Tuhan Yesus Kristus, Jalan ke Sorga tidak bisa dipermudah atau dibuat jalan pintas supaya lebih enak! Tuhan Yesus
akan datang segera menjemput setiap orang percaya untuk bersama-sama dengan DIA dalam tempat tinggal yang telah
disiapkan bagi kita dan waktunya sudah sangat dekat. Ketika Ia datang kali yang kedua, apakah kita siap untuk dibawa
Yesus ke tempat dimana Ia berada? Untuk itu janganlah kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi
biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah (Roma 12:1-2) tidak serupa
dengan dunia ini sampai menuju kesempurnaan ketika Yesus datang kembali.
Action : Ajak anggota COOL untuk banyak mengucap syukur, termasuk mengucap syukur untuk persoalan yang
terjadi dalam kehidupan, dan ajak memperkatakan Firman dan Janji Tuhan. minta ampun atas segala dosa yang
masih disimpan dan belum diakui dihadapan Tuhan, komitmen untuk menjaga hidup kudus sesuai dengan Firman
Tuhan

