SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

JULI 2019 - MINGGU #1
DELAPAN TANDA KITA PERCAYA KEPADA
TUHAN YESUS (3)
Mari kita mempelajari 3 (tiga) tanda yang terakhir sebagai kelanjutan
pembahasan dari dua minggu yang lalu:
6. Berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus
dan hidup seperti Tuhan Yesus.
Selain untuk melaksanakan misi penebusan di kayu salib, kedatangan Yesus pertama kali ke dunia juga untuk
memberikan teladan yang baik bagaimana hidup sebagai umat tebusan yang harus kita teladani.
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. (1 Yoh.2:6)
Teladan Kristus dapat kita baca dan pelajari dari Alkitab. Bagaimana kasih, pengorbanan, ketaatan pada kehendak
Bapa, kehidupan doa, pelayanan, belas kasihan, dan semua aspek yang terkait dengan kehidupan sebagai orang
percaya. Berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus dimulai dengan sungguh-sungguh membaca,
merenungkan dan melakukan Firman-Nya setiap hari.
7. Percaya, menerima dan tetap tinggal dalam Tuhan Yesus, percaya akan Firman & Rasul-rasul dalam
Perjanjian Baru
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami
saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup — itulah yang kami tuliskan kepada
kamu. (1 Yoh.1:1)
Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu
dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa.
(1 Yoh.2:24)
Sebagai orang percaya, kita harus percaya akan Firman-Nya dan serta pengajaran yang disampaikan para rasul di
dalam Perjanjian Baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Percaya dengan iman yang teguh, tanpa keraguan. Bukti
dari kita percaya adalah memperkatakan Firman dan melakukan Firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari.
8. Sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua.
"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, kamu pun berada.” (Yoh. 14:1-3)
Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah sebuah kepastian. Sebagai orang percaya, kita mengimani Yesus
telah lahir, mati, bangkit dan naik ke Sorga. Dan Dia telah berjanji akan datang untuk kali yang kedua. Itu sebabnya
salah satu tanda yang membuktikan bahwa kita percaya adalah sungguh-sungguh nerindukan dan mengharapkan
Tuhan Yesus datang kembali. Mereka yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali paling tidak
melakukan 3 hal ini:
a. Hidup dalam kekudusan dan kesalehan (2 Pet 3:9-12).
b. Giat dalam pemberitaan Injil (Matius 24:14)
c. Berdoa agar Tuhan Yesus datang segera, sebagaimana Yohanes berdoa (Wahyu 22:20)
Action:
•

Ajak anggota COOL untuk mempraktekkan teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari (berbuat baik sambil
menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan), berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang.

•

Kembali mengingatkan dan memotivasi agar anggota COOL membaca Alkitab setiap hari.

•

Ajak anggota COOL bertobat, minta ampun atas segala dosa dan memastikan mereka siap menyambut kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kali.

