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GRATIS (Untuk K alangan Sendiri)
10 November

Editorial,
Shalom,
Nikodemus, orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, diam-diam mengagumi Yesus. Dia
melihat Yesus mengadakan tanda-tanda yang tak seorang pun dapat melakukannya.
Nikodemus bahkan memanggil Yesus dengan sebutan “Guru”; sepertinya Nikodemus ingin
mempelajari sesuatu yang belum dipahami dari Yesus.
Kepada Nikodemus, Yesus kemudian menyatakan bahwa syarat utama untuk masuk
Kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Berarti tanpa kelahiran kembali orang tidak
dapat masuk Kerajaan Allah. Namun Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksud
Yesus dengan istilah kelahiran kembali itu. Uraian Firman Tuhan kemarin dengan sangat
gamblang telah menjelaskan artinya.
Seorang bayi yang dilahirkan dapat diartikan sebagai kedatangan manusia baru ke dunia
ini yang kemudian dibesarkan, belajar berbahasa dan berperilaku seperti mereka yang
berada di sekelilingnya. “Dilahirkan kembali” berarti sudah pernah dilahirkan lalu memulai kembali proses kelahiran sebagai manusia baru dengan bahasa dan perilaku yang
baru.
Kelahiran baru digambarkan dengan indah oleh Bapak Gembala ketika putra dan menantunya mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Amerika. Sempat ditolak
selama bertahun-tahun akhirnya pada tahun ke-12 diterima sebagai warga negara Amerika. Ternyata selama bertahun-tahun itu mereka dipantau oleh pemerintah setempat.
Mereka harus meninggalkan negara asal dengan segala adat istiadatnya, sungguhsungguh mempelajari bahasa yang digunakan di Amerika, menaati peraturan dan hukum
yang berlaku di Amerika juga menunjukkan kesetiaannya kepada Amerika. Dengan
demikian mereka dapat diterima sebagai warga negara Amerika.
Sebelum mengenal Kerajaan Allah, kita hanyalah warga di dunia yang penuh dosa dengan
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk menjadi warga negara
Kerajaan Allah kita harus “dilahirkan baru”, meninggalkan semua kebiasaan dan kelakuan lama, belajar berbahasa Kerajaan Allah dan berperilaku sebagai warga Kerajaan
Surga.
Jadi dapat dimengerti, tanpa adanya perubahan hidup, tidak mungkin kita masuk dalam
Kerajaan Allah! (Red.)
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Pdt. Paulus Budiono, Lemah Putro, Minggu, 15 Maret 2020

SYARAT MASUK
DALAM

KERAJAAN
SURGA
Shalom,
Lagu-lagu yang kita nyanyikan dengan lirik kata penuh pengagungan kepada Tuhan memberikan kita semangat dan pengharapan di tengah-tengah kerisauan yang melanda dunia saat
ini oleh pandemi virus Corona. Sayang, tidak semua orang mengenal Dia dan mengakui
kehebatan-Nya.
Bagaimana dengan Nikodemus? Kenalkah bapak tua ini kepada pemuda Yesus? Apa yang mereka perbincangkan dalam pertemuan di malam hari? Yohanes 3:1-2 menuliskan, “Adalah se-

orang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: “Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai
guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda
yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya.”
Patut diapresiasi sikap Nikodemus yang jauh lebih tua menghormati Yesus yang masih muda.
Tentu tidak mudah bagi seorang tua yang berpengalaman banyak (orang Farisi juga pemimpin
agama Yahudi) datang kepada tukang kayu (bukan tukang debat) yang masih muda (± 30
tahun).
Umumnya orang akan tersanjung bila dipuji, tetapi respons Yesus terlihat “tidak nyambung”
dengan pernyataan Nikodemus. Apa jawaban Yesus, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya

jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.”
Nikodemus sebagai guru/pemimpin agama senior tampak bingung tidak mengerti akan jawaban Yesus yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dipelajarinya. Sebagai pemimpin agama Yahudi, Nikodemus pasti percaya akan Kerajaan Surga tetapi dia tidak paham dengan kelahiran kembali. Dari jawabannya “dapatkah orang tua masuk kembali ke dalam rahim
ibunya dan dilahirkan kembali” menunjukkan dia memercayai reinkarnasi. Memang masih ada
orang-orang Yahudi yang percaya akan reinkarnasi, contoh: ketika Yesus bertanya kepada
para murid-Nya siapa Anak Manusia itu, ada yang menjawab Ia adalah Elia, ada pula yang
menjawab Yeremia atau nabi (Mat. 16:13-14). Di sini Yesus sedang menghancurkan doktrin
reinkarnasi (penitisan kembali makhluk yang telah mati).
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Dialog antara Yesus dengan Nikodemus membuat Nikodemus memiliki pemikiran baru. Untuk
dapat melihat/masuk ke dalam Kerajaan Surga, Yesus mengajukan syarat:


Lahir baru oleh air dan Roh → baptisan air.
Yesus menegaskan agar Nikodemus dilahirkan kembali (Yoh. 3:7-8) namun Nikodemus
meragukan bagaimana mungkin hal itu terjadi (ay. 9) karena dia menggunakan IQ,
pengalaman dan doktrin agamanya.
Bukankah kita juga sering mempertanyakan kebenaran Firman Tuhan yang diberitakan
oleh pendeta? Perhatikan, banyak pertanyaan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan
atau malah menolak Dia.
Sesungguhnya masuk Kerajaan Surga itu gampang-gampang susah. Pilihannya hanya
dua, melihat Kerajaan Surga atau kerajaan dunia! Masalahnya, percayakah Alkitab (termasuk Injil Yohanes) adalah Firman Allah bukan sekadar hasil karya dari ± 40 penulis
yang diilhami oleh Roh Kudus? Dengan kata lain, sulit untuk masuk Kerajaan Surga bagi
orang yang tidak memercayai (perkataan) Firman-Nya. Beruntung, Nikodemus tua yang
kebingungan tidak langsung menolak perkataan Yesus tetapi masih mau bertanya dan
Yesus menegaskan bahwa dia harus dilahirkan kembali oleh air dan Roh.
Bagaimana mungkin Yesus berbicara soal Kerajaan Surga sementara kita masih hidup di
dalam kerajaan dunia? Waktu bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Romawi, mereka
sangat ingin mendirikan kerajaan Israel dan mengharapkan Yesus menjadi raja mereka
(Kis. 1:6; Yoh. 6:14-15) karena mereka terobsesi pernah memiliki kerajaan Israel yang
luar biasa. Sejak tahun 1948 negara Israel berdiri dan benderanya ialah Bintang Daud.
Mereka sangat bersukacita, bangga dan berusaha mempertahankannya dari ancaman
mana pun. Mereka rindu kerajaan/negaranya makin besar dan kukuh.
Harus diakui tidaklah mudah untuk berpindah/ganti menjadi warga suatu negara. Diperlukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi negara baru yang dituju juga menaati seluruh
peraturan dan hukum yang berlaku di negara itu. Selain itu, kita harus mempelajari bahasa dari negara tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan warga/penduduk setempat.
Introspeksi: sudahkah kita lahir kembali untuk menjadi warga Kerajaan Surga? Apakah
orang lain melihat adanya perbedaan “bahasa” yang kita gunakan? Bila dunia mempunyai
197 kerajaan/negara dengan latar belakang budaya, bahasa, etnis dll. yang berbedabeda, Kerajaan Surga hanya satu dengan satu bahasa kesatuan.
Mengapa Yesus menyuruh Nikodemus tua untuk lahir kembali? Supaya beralih dari kerajaan dunia yang labil di seluruh sektor (politik, sosial, ekonomi dst.) kepada Kerajaan Surga penuh damai sejahtera, sukacita tanpa batas alias kekal. Ke mana kita berlindung sekalipun kita mempunyai uang bertumpuk-tumpuk menghadapi virus COVID-19 yang menyerang banyak negara/kerajaan dunia saat ini? Itu sebabnya Yesus begitu getol mempromosikan Kerajaan Surga tidak hanya kepada orang tua yang sisa umur hidupnya tinggal sejenggal tetapi juga kepada orang muda dan anak kecil. Di hadapan Pilatus, Yesus
menjelaskan, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-ku dari dunia ini, pasti

hamba-hamba-Ku telah melawan supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi
akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini.” (Yoh. 18:36)
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Kita sangat bangga menjadi warga Negara Indonesia terlebih jika kita berwarganegaraan
Surga yang pasti tidak berlawanan dengan kerajaan di bumi ini bahkan lebih tinggi nilai
hikmat dan kekuasaannya. Bumi yang kita diami pernah dimusnahkan oleh air bah dan
sekarang siap dihanguskan oleh api pada hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang
fasik (2 Ptr. 3:3-7). Ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya, bila pehukuman
belum dimulai ini karena kesabaran-Nya sebab Ia menghendaki tidak ada yang binasa
melainkan semua orang berbalik dan bertobat (ay. 8-9). Petrus menulis surat ini di masa
tua sebelum mati syahid dan ia sangat yakin dunia akan hancur oleh nyala api lalu lenyap
(ay. 10-12).
Untung Nikodemus tua tidak segera menolak perkataan Yesus dan pergi meninggalkanNya. Perjumpaan dan dialog dengan Yesus membuatnya berpandangan baru dari teologi
lama yang dipegangnya. Yesus menawarkan dia (juga kita) untuk berada dalam posisi
terlindungi, aman, tidak mengalami kehancuran serta berpengharapan indah itulah langit
dan bumi baru di mana terdapat kebenaran (ay. 13) – beralih dari kerajaan dunia masuk
ke dalam Kerajaan Surga (bnd. Kol. 1:13-14; 1 Ptr. 2:9-10).


Membuang tabiat-tabiat sekecil apa pun yang tidak diperkenan Tuhan yang membuat kita kehilangan Kerajaan Surga. Perbuatan macam apa yang membuat kita tidak
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Percabulan, penyembah berhala, berzina, banci,
pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu (1 Kor. 6:9-10).
Sebagaimana jika seseorang ingin pindah menjadi warga di suatu negara, pemerintah setempat menyurvei latar belakang orang ini dalam waktu tertentu untuk kemudian diputuskan apakah permohonan pindah kewarganegaraan diterima atau ditolak. Demikian pula untuk menjadi warga Negara Kerajaan Surga, kita tidak boleh menggampangkannya
meskipun Yesus memberi kemudahan kepada penjahat di sebelah-Nya di atas salib untuk
tinggal di Firdaus bersama-Nya ketika dia mati (Luk. 23:43).
Yang penting selagi masih hidup, kita harus membuang semua perbuatan daging yang
bertentangan dengan keinginan Roh (Gal. 5:16-23). Sulit atau mudahnya tergantung dari
kemauan keras kita untuk mau berubah juga percayakah kita akan Yesus dan
pengurbanan-Nya!
Lebih lanjut Yesus mengatakan kepada Nikodemus, “Sama seperti Musa meninggikan ular

di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup kekal.” (Yoh. 3:14-15)
Bangsa Israel berbuat kesalahan fatal dengan mengomel muak makan Manna; akibatnya,
banyak dari mereka mati dipagut ular-ular tedung (Bil. 21:4-6). Mereka kemudian mengaku berdosa melawan Tuhan dan Musa; akhirnya Musa disuruh membuat ular tembaga
dan menaruhnya pada sebuah tiang; siapa yang memandang ular tembaga itu akan tetap
hidup (ay. 7-9). Waspada bila kita bosan terhadap (Firman) Roti kehidupan (Yoh. 6:35,
40)!
Introspeksi: bahasa apa yang dipakai di dalam Kerajaan Surga, bahasa dunia atau bahasa Surgawi? Bagaimana mungkin kita senang berkomunikasi dengan Yesus – Sang
Bersambung ke hal 9.
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Jam-jam Menjelang Paskah (1)

PERJAMUAN TERAKHIR

Malam itu Yesus berkumpul bersama para murid-Nya dan mengetahui bahwa saat itu adalah
saat terakhir bagi-Nya untuk makan Paskah bersama dengan murid-murid yang dikasihi-Nya.

Sebenarnya telah tiga kali (bahkan Matius menuliskan 4 kali) Dia memberitahukan tentang
sengsara dan kematian-Nya – bahwa Dia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bahkan pada kali ketiga pemberitaan sengsara-Nya, Ia mengatakan
akan diserahkan ke dalam tangan manusia, diolok-olok, diludahi, disesah dan disalibkan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Namun para murid-Nya tidak memahaminya karena
artinya tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak berani bertanya kepada-Nya.
Malam itu Yesus menyatakan lebih jelas bahwa salah satu dari mereka yang sedang makan
bersama akan menyerahkan Dia. Suasana berubah menjadi tegang dan menyedihkan. Mereka
saling berpandangan. “Akukah dia…? Akukah dia…? Mereka saling bertanya termasuk Yudas
Iskariot yang akan mengkhianati-Nya.
Mendengar pernyataan Yesus, Yohanes yang duduk di samping Yesus makin merapatkan diri
kepada-Nya serta menyandarkan kepala di bahu-Nya. Ia sangat mengasihi Yesus dan Gurunya
juga mengasihi dia. Mengetahui hal ini, Petrus memberi isyarat kepada Yohanes untuk menanyakan kepada Yesus siapa orang yang dimaksud oleh Yesus. Yohanes bertanya, “Siapakah
dia, Rabbi?”
“Dialah itu yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah Aku mencelupkannya”, kata
Yesus. Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya
kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis.
Yesus berkata kepadanya, “Apa yang hendak kauperbuat, perbuatlah dengan segera. Tidak
ada seorang pun dari mereka mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas.
Yohanes membuktikan kasihnya kepada Gurunya, bersama ibu Yesus dan beberapa wanita
lain terus mengikuti Yesus hingga Ia disalib sementara murid-murid lainnya kabur meninggalkan Dia.
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Malam itu Yesus dikelilingi oleh 12 orang murid yang dipanggil dan dipilih-Nya. Ia sangat
mencintai mereka. Ia mengajar mereka tentang hukum-hukum Tuhan, tentang kasih kepada
Allah dan kepada sesama. Ia melatih mereka untuk mengabarkan Injil dan memenangkan
banyak jiwa. Ia menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya kepada mereka serta mendoakan
keselamatan mereka. Mereka melihat semua itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala
sendiri bagaimana Yesus melakukan mukjizat air menjadi anggur, menyembuhkan berbagai
jenis penyakit, membela orang berdosa, menenangkan angin topan bahkan membangkitkan
orang mati dan lain-lain mukjizat yang tidak dapat dilakukan manusia siapa pun.
Namun ternyata semua pengalaman itu tidak memberi dampak yang sama bagi masingmasing kehidupan para murid-Nya. Sebagian besar dari mereka merupakan pengikut/murid
biasa yang berhenti pada kekaguman semata akan apa yang dilakukan Yesus.

Petrus, murid tertua, tipe emosional dan vokal yang sering memberi respons cepat atas apa
yang terjadi di sekitarnya. Tentu ada baiknya juga sikap ini. Pada saat terjadi keguncangan
dalam pengikutan kepada Yesus dan banyak orang mengundurkan diri, Petrus memberikan
pengakuan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup dan kekal juga Yesus adalah
yang Kudus dari Allah (Yoh. 6:69). Dia adalah murid yang menyatakan, “Yesus adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup.” (Mat. 16:16). Dia yang minta dibasuh seluruh tubuhnya ketika Yesus
hanya membasuh kakinya; mau mendirikan kemah bagi Yesus, Musa dan Elia saat Yesus dipermuliakan dan banyak lagi. Sering dia merespons apa yang terjadi menurut akal dan kemampuannya sendiri tanpa berpikir panjang. Bahkan dia mengatakan akan mengikut Yesus
dan memberikan nyawa bagi-Nya beberapa saat sebelum dia menyangkal Gurunya sebanyak
tiga kali.

Yudas Iskariot adalah murid yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus menyebutnya
sebagai “Iblis” (Yoh. 6:70) karena dia yang kemudian menyerahkan Yesus untuk disengsarakan dan dibunuh walau dia adalah salah seorang murid yang dipilih Yesus sendiri. Saat
Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari murid-Nya akan menyerahkan Dia, tentu Yudas
tahu bahwa yang dimaksud adalah dirinya namun untuk menyembunyikan maksud jahatnya ia
bahkan ikut bertanya, “Bukan aku, ya Rabbi?” Dia telah berkedok. Ketika mendengar teguran
Yesus, ia masih meneruskan rencana pengkhianatannya. Yang sangat menyedihkan ialah
pengkhianatannya justru menggunakan jalur persahabatan atau kedekatan hubungan dengan
Yesus yang mengasihinya!

Yohanes mengasihi Yesus. Tidak banyak komentar terdengar darinya. Namun dari apa yang
dilakukannya menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Yesus. Pada saat keributan dan ketegangan terjadi, tak terdengar komentarnya, dia hanya merapatkan diri kepada Yesus dan menyandarkan diri pada-Nya.

Siapakah diriku ya Yesus? Apakah aku termasuk pengikut yang biasa saja, yang acuh akan
pengikutan kepada-Mu? Atau segolongan dengan Petrus yang emosional dan selalu ingin
tampil penuh kebanggaan diri? Atau tanpa sadar aku telah menjadi seperti Yudas yang memanfaatkan iman kepada-Mu demi kepentingan pribadi, demi uang? Yesus, ampuni aku, Kau
telah begitu mengasihiku, biarlah aku juga selalu berusaha untuk mengasihi-Mu! (VS)
(bersambung)
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LIPUTAN

SEMINAR KAUM WANITA:

CANTIK DI MATA TUHAN
Di zaman sekarang ini, makin banyak cara bagi
wanita untuk mempercantik diri. Mulai dari
cara yang alami sampai teknologi tercanggih
menjadi pilihan para wanita untuk dapat memperbaiki penampilan lahiriah. Namun dengan
cara apa wanita Kristen dapat disebut cantik
dan apa kriteria kecantikan seorang wanita
Kristen?
Pada publikasi seminar ini terdapat caption
yang menanyakan apakah wanita menjadi
suportif atau provokatif. “Behind every great
man there is a greater woman”; ini adalah hasil dari seorang wanita yang memilih menjadi
suportif. Meski bekerja behind the scene, dia membawa pengaruh baik bagi pasangannya.
Sebaliknya, bagi wanita yang memilih menjadi provokatif, memang dia akan menjadi terkenal
tetapi kehebohan yang dilakukannya malah membawa pengaruh buruk bagi pasangan hidupnya.
Tidak seperti ibadah Kaum Wanita yang terjadi rutin setiap Kamis pkl. 09:00 pagi, kali ini di
GPT Kristus Gembala, Jl. Lemah Putro I/18, Surabaya, pada hari Kamis, 12 Maret 2020, telah
dihadiri oleh Kaum Wanita yang akan mengikuti Seminar Cantik di Mata Tuhan. Seminar ini
dibawakan oleh Ibu Dr. Abigail Soesana, M.A., M.Th., M.Si, yang akrab dikenal dengan nama
Bu Susan. Beliau telah lama berkecimpung di dunia teologi, pendidikan dan psikologi. Beliau
juga berpengalaman sebagai pembicara di berbagai sinode gereja, lembaga pendidikan teologi
maupun di lembaga pendidikan umum.
Seminar dimulai dengan pemutaran video yang menunjukkan perbedaan wanita dan pria.
Kemudian dipaparkan mengenai berbagai perbedaan mulai dari perbedaan kepribadian, intuisi, cara dalam menanggapi masalah hingga perbedaan kemampuan verbal. Hal-hal ini perlu
diketahui agar wanita lebih mengenali dirinya.
Berikutnya dijelaskan mengenai dasar-dasar komunikasi dalam pernikahan, komponen komunikasi dan cara membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif. Lebih lanjut dijelaskan
mengenai peran wanita sebagai istri, yaitu sebagai penolong yang aktif membantu, mendorong dan mendukung suaminya.
Istri digambarkan sebagai seorang yang multitasking, berperan penting dalam mendidik keluarga dan memiliki berbagai kualitas penting seperti tercantum dalam Amsal 31:11,12,28-29.
Untuk dapat menjadi penolong yang baik, seorang istri perlu mengetahui kebutuhan emosional suami.
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Salah satu yang telah kita ketahui bersama namun tidak mudah untuk dilakukan ialah soal
ketundukan. Alkitab mengajarkan bahwa istri tunduk kepada suami secara sukarela, penuh
hormat terkait seluruh aspek kehidupannya.
Seminar yang terbagi menjadi dua sesi ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai peran
wanita sebagai pelayan Tuhan. Wanita dapat dipakai Allah sebagai alat kemuliaan-Nya dengan
tidak pilih kasih dan tanpa mempersoalkan masa lalu seburuk apa pun sebab Allah sanggup
mengubahkan kehidupan wanita.
Prinsip-prinsip dalam pelayanan yang dapat kita terapkan bersama ialah menjadi hamba yang
melayani, memiliki motivasi kasih, bertujuan memuliakan dan meneladani Tuhan semata.
Kasih mampu mempersatukan kita sehingga kita dapat sehati sepikir dalam pelayanan sambil
berserah kepada pimpinan Roh Kudus.
Sifat dan karakter pelayan Tuhan yang perlu kita miliki adalah rela melepaskan hak, rela berkurban dan berorientasi memuliakan Allah. Sebagai wanita, kita tetap perlu memerhatikan
outer beauty (kecantikan fisik) namun memprioritaskan inner beauty (kecantikan batin) yang
lebih berharga bagi Allah dan tidak pudar/lekang oleh waktu.
Semoga para wanita senantiasa mengutamakan kecantikan batin yang perlu didukung oleh
penampilan fisik sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi teladan (berkat)
bagi sesama. (SADU)

Sambungan dari hal 5: “Syarat...”

Firman – di dalam Kerajaan Surga bila kita sementara hidup di bumi ini sudah bosan
mendengar dan membaca Firman-Nya serta tidak suka berkomunikasi dengan-Nya?


Percaya bahwa Yesus, Putra tunggal Bapa, diutus ke dunia untuk menyelamatkan
manusia berdosa juga percaya dalam Nama-Nya (Yoh. 3:17-18).
Yesus diangkat menjadi Tuhan dan Kristus setelah Ia bangkit dari kematian (Kis. 2:36).
Kita tahu Tuhan → Allah; Kristus (= Yang diurapi) → Raja
Sesungguhnya di dalam kekekalan Yesus (Firman) adalah Allah dan Raja kekal.
Perhatikan, tujuan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia adalah mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Setelah bangkit dari kematian, Ia menjadi TUHAN (di atas
segala tuan) dan Raja (segala raja) untuk satu kali kelak datang kembali menjemput gereja-Nya sebagai Mempelai Wanita Surga.



Menyukai Terang yang telah datang ke dalam dunia (Yoh. 3:19).
Ilustrasi: terang nyala lilin kecil akan tetap menolong kita yang berjalan di dalam kegelapan agar kita tidak tersandung. Kenyataannya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka takut perbuatan jahatnya
ketahuan bila diterangi oleh Firman Allah (ay. 20-21). Jelas, terang Firman Tuhan membuat kita hidup bebas dari hukuman kekal.

Kita telah dididik oleh kebenaran Firman Tuhan yang menerangi gelapnya perbuatan dosa
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kita, marilah kita meninggalkan tabiat-tabiat lama yang bertentangan dengan kehendak-Nya
untuk lahir baru dan hidup bersuasanakan Kerajaan Surga sementara tinggal di dunia ini sehingga menarik orang-orang yang hidup dalam kegelapan dosa datang kepada-Nya untuk beroleh keselamatan dan hidup kekal seperti yang telah kita peroleh hingga satu kali kelak kita
semua bersatu dengan Dia di dalam Kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Amin.

10  Warta Mingguan Jemaat Kristus Gembala-Ajaib
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