Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 20 Maret 2010 (Sabtu Sore)
Markus 14:13-16
Paskah = suatu kelepasan. Makan paskah dilakukan di tempat yang besar, lengkap, dan indah = kota Yerusalem Baru.
Wahyu 21:10
Jadi, ada kaitan antara paskah dengan kota Yerusalem Baru.
Pada perjanjian lama, paskah = kelepasan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan.
Pada perjanjian baru, paskah = kelepasan kita dari dunia untuk menuju Yerusalem Baru, Kerajaan Sorga yang kekal.
Yesus mengutus dua orang muridnya untuk mempersiapkan paskah di kota, artinya Tuhan menyuruh dua utusan untuk
mempersiapkan kelepasan pada Yerusalem Baru, yaitu Firman Allah dan Roh Kudus.
Mazmur 107:20
Yohanes 14:26
Firman Allah dan Roh Kudus bagaikan dua tangan Tuhan yang menuntun kehidupan kita untuk bisa sampai ke Yerusalem Baru.
Untuk bisa sampai ke gunung Yerusalem Baru, ada 3 gunung yang harus didaki:
1. Gunung Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan.
Yohanes 19:33-34
Yesus mati di gunung Golgota dengan 5 luka utama. Luka ke-5 yaitu luka di lambung, adalah luka untuk bangsa Kaﬁr. Dari
lambung Yesus keluar darah dan air.
Artinya:
Tanda darah = bertobat.
Firman pengajaran menusuk hati kita = menunjukkan dosa-dosa kita supaya kita sadar dan mengaku dosa-dosa
kita kepada Tuhan dan sesama.
Jika dosa kita diampuni oleh darah Yesus, kita tidak boleh lagi mengulangi dosa = bertobat.
Tanda air = baptisan air.
Roma 6:4
Setelah kita mati terhadap dosa, kita harus dikuburkan dalam air = baptisan air. Setelah keluar dari air, kita
mendapatkan hidup yang baru, hidup dalam kebenaran.
Mazmur 5:13
Orang yang dilindungi dan diberkati adalah orang yang benar!
2. Gunung penyembahan.
Mazmur 43:3-4
Orang benar tidak akan susah untuk bisa menyembah Tuhan.
Menyembah Tuhan = bertemu dengan Tuhan yang adalah sukacita dan kegembiraan kita.
Hasil:
Kita mengalami kebahagiaan Sorga.
Kita mengalami keubahan hidup, mulai dari wajah yang memancarkan isi hati, kemudian pakaian.
Hati hasil keubahan hidup adalah hati yang taat dengar-dengaran, menyinarkan kasih Tuhan.
Pakaian menunjuk pada perbuatan. Perbuatan kita menjadi baik, menyinarkan kasih Tuhan, bukan perbuatan yang
merugikan orang, perkataan baik.
Mengalami kebahagiaan Sorga dan keubahan hidup adalah tanda bahwa kita hidup dalam tangan Tuhan.
I Petrus 3:10-11
3. Gunung Yerusalem Baru.
Wahyu 21:10
Firman dan Roh Kudus suatu waktu akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar.
Wahyu 12:14
Kegunaan dua sayap burung nasar:
Dua sayap burung nasar akan menyingkirkan kita, meluputkan kita dari badai gelombang di lautan dunia, sampai
pada zaman antikris.
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Tanda bahwa kehidupan kita sudah tersingkir dari badai gelombang adalah kita merasa tenang.
Tenang = hidup kita berada di bawah naungan sayap burung nasar.
Kita diangkat di awan-awan, bertemu dengan Yesus, sesudah itu kita masuk dalam Kerajaan 1000 Tahun Damai
dan kemudian masuk dalam Kerajaan Sorga.
Tuhan memberkati!
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