Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 27 November 2008 (Kamis Sore)

Matius 24: 29->'Keadaan pada masa kedatangan Yesus ke 2x'
Yaitu terjadi kegelapan dan kegoncangan.
Tandanya :
matahari menjadi gelap
bulan tidak bercahaya lagi
bintang berjatuhan
Ad 1. Matahari menjadi gelap
= matahari yang terbenam = tidak ada kasih Allah (matahari ->kasih Allah).
Ada 3 hal yang membuat matahari terbenam(tidak ada kasih Allah):
1. Marah tanpa kasih(Efesus 4:26)
Artinya:
marah dengan emosi.
marah tanpa sebab.
marah sampai timbul kebencian (membunuh).
Contoh : Kejadian 4: 3-8->Kain marah tanpa kasih kepada Habel sampai membunuh. tandanya: mukanya muram.
2. Jika terkena bangkai binatang haram(bersentuhan dengan bangkai) (Imamat 11: 24) ->Pergaulan yang tidak baik,
yaitu :
pergaulan dengan guru palsu / ajaran palsu.
pergaulan dengan dosa, sampai puncaknya dosa yaitu : Sex dan makan-minum.
2 Petrus 2: 20-22->Orang yang bergaul dengan guru palsu = mukanya buruk, seperti 'anjing dan babi'.
3. Tidak mengembalikan pakaian gadaisampai matahari terbenam (Keluaran 22: 26-27, Roma 3: 23)
Semua manusia telah kehilangan pakaian kebenaran, kesucian dan pakaian kemuliaan = TELANJANG = mempermalukan,
dipermalukan dan mempertontonkan daging.
Sikap kita : mengembalikan pakaian gadai, artinya :
Jangan suka mempertontonkan dosa orang lain yang sudah kita ketahui (menceritakan dosa-dosa orang lain).
Saling mengaku dan mengampuni (dengan jujur, rela dan berani menanggung resiko).
JADI! Tidak mengembalikan pakaian gadai, artinya :
Suka mempertontonkan dosa orang lain (menceritakan dosa orang lain).
Tidak mau mengaku dan mengampuni dosa = menolak salib'.
Matius 16: 21-23->menolak salib = bermuka setan.
Mengapa tidak mau mengaku dan mengampuni?
Jawab : karena mempertahankan pikiran daging / manusia = mempertahankan dosa (gengsi, harga diri).
1 Petrus 4: 1-2->Pikiran salib = berhenti berbuat dosa dan melakukan kehendak Allah.
Akibat tanpa kasih :
1. Tidak berguna bahkan menghancurkan tubuh Kristus (1 Korintus 13: 1-3, 8)
2. Binasa untuk selamanya (kasih = kekal).
Tetapi, karena Allah itu kasih, Dia tidak rela manusia binasa karena tanpa kasih.
Jalan Keluar : Dia mengutus Yesus untuk kita, mati disalib.
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1 Yohanes 4: 8, 10
Yesaya 52: 13-15; 53: 1-3
Yesus sebenarnya adalah hamba Tuhan yang berhasil dan sempurna. Wajah-Nya bersinar bagaikan matahari. Tetapi disalib
wajah-Nya buruk, semua itu untuk menggantikan wajah kita yang muram, buruk dan wajah setan.
Lewat Perjamuan Suci ini kita akan mengalami keubahan, yaitu :
a. wajah muram jadi wajah berseri. Artinya: 'saling menghargai dan saling mengasihi'.
b. wajah buruk jadi wajah berseri, artinya : hidup benar dan suci.
c. wajah setan jadi wajah berseri, artinya: saling mengaku dan mengampuni.
kalau 3 keubahan diatas terus terjadi dalam hiudup kita, maka kita bagaikan mengalami sinar sedikit demi sedikit sampai
mengalami sinar matahari = wajah kita bercahaya seperti matahari (Matius 13: 41-43) ->UNTUK JANGKA PANJANG
UNTUK SEKARANG (JANGKA PENDEK), kalau kita mengalami keubahan diatas maka kita akan mengalami Kasih dan
Kebajikan Tuhan (Yeremia 31: 11-14).
HASILNYA :
Kasih dan Kebajikan Tuhan akan membebaskan kita dari dosa dan masalah.
Kemurahan dan Kebajikan Tuhan akan memberkati dan memelihara kita secara ajaib.
Kemurahan dan kebajikan Tuhan menghibur dan menghapus air mata kita sedikit demi sedikit sampai nanti tidak ada air
mata lagi (Wahyu 21: 2-4).
Tuhan memberkati.
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