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365 renungan

Siapkah anda saat Yesus datang?
Matius 24:37-44
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku datang segera!” Amin,
datanglah, Tuhan Yesus!
Wahyu 22:20
Pernyataan ini dituliskan Yohanes di abad pertama Masehi (antara tahun 98-100 M). Hampir
tiga puluh tahun sebelumnya (tahun 66-70 M), tulisan yang mirip ditulis juga oleh Paulus, tapi
memiliki maksud yang sama. Ibrani 10:37 tertulis, “Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu
lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya.”
Tulisan-tulisan di atas ini maksudnya sama, “Yesus segera datang!” Kita pasti sering
mendengar kabar tersebut, tetapi yang menjadi pertanyaan besar saat ini dan yang selalu
ditanyakan adalah: “kapan Yesus datang?” Apakah ini hanyalah sekadar janji, tanpa realisasi?
Dalam kurun waktu hampir 2.000 tahun setelah janji-janji ini diucapkan, tidak terhitung
interpretasi dan penentuan waktu kedatangan Yesus muncul dan menghebohkan dunia.
Apakah Allah berdusta? Tidak! Bilangan 23:19 menyatakan, “Allah bukanlah manusia sehingga
Ia berdusta...” Lalu kenapa Yesus belum datang?
Allah bisa datang sewaktu-waktu bahkan secepatnya jika Dia mau. Namun, permasalahan
sebenarnya bukanlah pada kapan Yesus datang, melainkan pada masalah: “Apakah Anda siap
menyambut kedatangan-Nya atau tidak?” Jika Yesus datang hari ini, siapkah Anda?
Peringatan Yesus di Matius 24:42 berbunyi, “Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang.” Apa yang kita bisa lakukan saat berjaga-jaga?
(1) Memaksimalkan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan.
(2) Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, bersama-sama dengan orang lain maupun
secara pribadi.
(3) Menjadi garam dan terang dunia.
(4) Mempersembahkan jiwa demi jiwa kepada Yesus Sang Pengadil yang akan menghakimi
dunia.
(5) Tetap setia apa pun yang terjadi ketika melakukan empat hal di atas.
Saat Yesus datang di awan-awan bersama segenap bala tentara sorgawi menghakimi kita
semua menjadi saat paling mengerikan bagi siapa pun yang tidak bertobat. Saat paling
membinasakan bagi siapa pun yang mungkin hanya berseru Tuhan-Tuhan. Namun, itu juga
menjadi saat paling indah bagi orang yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus
dengan setia, yakni mereka yang melakukan keempat hal di atas. Mari saudaraku, datang dan
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berjaga-jagalah di hadapan Tuhan Yesus sebelum semuanya terlambat.
Salam Tuhan Yesus segeralah datang.
KEDATANGAN YESUS BISA TERJADI KAPAN SAJA. SIAPKAN ANDA MENYAMBUT
KEDATANGAN-NYA?
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