SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

- MINGGU #1

OKTOBER 2020 TERIMA TUGAS DARI TUHAN DENGAN SUKACITA
Aku

berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi
kepada Bapa; Yohanes 14:12
Kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga saat-saat ini dan Gembala Pembina berkata
bahwa Pentakosta ketiga melebihi pentakosta sebelumnya. Di dalam era Pentakosta baru
ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya saat Ia ada di dunia, bahwa barang siapa percaya kepadaNya maka ia akan
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan bahkan lebih besar daripada itu (Yoh.14:12). Firman Tuhan itu tergenapi
setelah Yesus naik ke sorga dan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Melalui ayat tersebut Gembala Pembina mendapatkan
pesan Tuhan bahwa di era Pentakosta ketiga ini semua yang percaya kepadaNya akan diberikan pengurapan dan kuasa double
portion untuk menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Yesus. Istilah “double portion” bukan hanya berarti dua kali lipat namun juga
berkali-kali lipat. Bagaimana setiap orang percaya bisa mendapatkan ini? Gembala Pembina mengatakan ada delapan hal yang
harus dilakukan oleh orang percaya untuk mendapatkan pengurapan dan kuasadouble portion ini, dan akan kita bahas satu persatu
di dalam delapan pertemuan ke depan.
Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Mari kita melihat
peristiwa Elisa saat ia dipilih untuk menggantikan Nabi Elia. Ketika Elia mendapatkan Elisa, ia melemparkan jubahnya kepada Elisa.
Jubah diartikan sebagai tanda kuasa dan otoritas diberikan kepada Elisa. Lalu Elisa meninggalkan pekerjaannya dan meminta izin
untuk berpamitan kepada orang tuanya serta orangorangnya lalu kemudian mengikuti nabi Elia. Elisa mengetahui kalau itu dari
Tuhan dan ia menerimanya dengan sukacita ditunjukkan dengan ia mengadakan pesta untuk orangorangnya (1 Raja 19:21).
Demikian juga saat ini kita sebagai orang percaya sepatutnya bersukacita ketika menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui
pemimpin kita.
Apa yang kita lakukan ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita?
1. Bersukacita karena telah menjadi orang pilihannya Tuhan
Menerima tugas dari Tuhan berarti menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tuhan memberikan
tugas kepada seseorang berdasarkan kedaulatanNya namun berpulang kepada respon manusianya. Jika seseorang merespon
dengan baik maka ia menjadi orang pilihan Tuhan untuk melaksanakan maksudNya. Jika tidak merespon dengan baik maka
Tuhan akan mencari orang lain. Lihatlah peristiwa-peristiwa bagaimana Allah memilih Abraham, Saul, Daud, Maria ibu Yesus, dan
banyak yang lainnya. Demikian juga Elisa. Ada banyak pria di Israel tetapi Tuhan memilih Elisa untuk menjadi calon pengganti
Nabi Elia. Ketika Tuhan memilihnya, ia meresponnya dengan baik dan sukacita. Bagaimana dengan Anda ketika ada tugas baru
yang Tuhan berikan melalui pemimpin Anda? Apakah menerimanya dengan sukacita atau menerima dengan setengah hati atau
malah menolaknya seperti kisah Nabi Yunus?
Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.
Yohanes 15:16
2. Menjaganya dengan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan
Setelah menerima tugas yang diberikan Tuhan dengan sukacita, maka yang kedua adalah kita harus menjaga tugas atau panggilan
itu dengan menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang taat melakukan tugasnya
dengan bertanggung jawab. Elisa melakukannya dengan baik sampai ia meninggal. Kebalikannya adalah Saul. Oleh karena
ketidaktaatannya maka ia ditolak menjadi Raja. Saul tidak menjaga apa yang dipercayakan Tuhan atas hidupnya dengan baik. Mari
kita menjaga apa yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita, lakukan dengan taat dan setia. Tuhan sedang mencari orang-orang
yang dapat dipercaya.
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, bahwa mereka
ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus 4:2
Kesimpulan:
Langkah pertama untuk menerima pengurapan dan kuasadouble portion adalah menerima tugas dari Tuhan dengan sukacita dan
melakukannya dengan bertanggung jawab.
ACTION:
• Minta ampun jika selama ini kita telah bersungut-sungut dan berbantahan dalam menerima tugas yang Tuhan percayakan
kepada kita.
• Belajar melaksanakan tugas dengan setia mulai dari perkara kecil.
• Banyak mengucap syukur atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup Anda.

