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Hidup dalam kebenaran

30 Maret 2020

Ayat Hafalan minggu lalu: 1 Timotius 4 : 8
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam
segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun
untuk hidup yang akan datang.
Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia
mengalami kematian rohani yaitu hubungannya dengan
Allah terputus, manusia harus meninggalkan taman Eden
dan harus bekerja keras untuk bisa hidup di dunia ini.
Manusia tidak lagi dalam kekekalan melainkan harus
mengalami kematian. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada
manusia, maka Allah mengutus anak-Nya sendiri yaitu Tuhan Yesus untuk
turun ke bumi, menjadi manusia seperti kita dan harus menanggung
penderitaan yang luar biasa sampai mati di kayu salib untuk menebus
segala dosa manusia. Perbuatan baik manusia tidak mungkin memulihkan
hubungan Allah dengan manusia, karena pada dasarnya tidak ada satupun
dari manusia yang bisa selalu hidup benar di hadapan Allah. Hanya Tuhan
Yesus satu-satunya manusia yang bisa hidup benar di hadapan Allah. Oleh
karena itu hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib saja yang bisa
memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Darah Tuhan Yesus telah
tercurah untuk menebus segala dosa manusia. Karena itu mulai sekarang
manusia bisa hidup benar di hadapan Allah oleh karena pengorbanan Tuhan
Yesus. Bila kita berdosa di hadapan Allah, kita bisa minta ampun dan darah
Tuhan Yesus akan menyucikan segala dosa sehingga kita menjadi kudus
dan benar di hadapan Allah. Setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini,
Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita agar Roh Kudus
bisa menolong kita untuk hidup benar.

Ayat Hafalan : Yohanes 14:6
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak
ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
Tidak ada seorangpun bisa sampai kepada Bapa di sorga (masuk sorga)
kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang
kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar perkataan saja
melainkan harus hidup meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Untuk bisa
hidup seperti Tuhan Yesus, kita harus banyak membaca, merenungkan
firman Tuhan dan melakukannya serta mengandalkan pimpinan Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita. Bila kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan
menuruti segala perintah-perintah-Nya dan itu akan membuat kehidupan
kita berjalan dalan kebenaran. Bila kita berjalan dengan seorang yang
terhormat, kemungkinan kita bisa merasa bahagia apalagi kalau kita
berjalan bersama Tuhan yang punya langit dan bumi, bukankah kita harus
jauh lebih berbahagia. Karena itu suatu anugerah kalau kita bisa mengenal
Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di bawah
ini kita akan membahas beberapa hal yang akan kita dapatkan bila kita
hidup dalam kebenaran :

1. Kebenaran akan memerdekakan kita (Yohanes 8:31-32)
Bila kita hidup dalam kebenaran maka kebenaran itu akan
memerdekakan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Misal kita
menderita sakit dan kita mendapat petunjuk dari Roh Kudus untuk
mempercayai kebenaran yang tertulis dalam Alkitab bahwa oleh bilurbilur-Nya kita disembuhkan dan kalau kita percaya akan kebenaran itu,
maka kita harus sering mengucapkan firman itu sebab dikatakan siapa
suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman yang sering
kita ucapkan itu akan memerdekakan kita dari sakit penyakit sehingga
kita menjadi sembuh. Karena itu kita harus sering membaca dan
merenungkan Alkitab, supaya pada waktu kita menghadapi masalah
dalam kehidupan ini (masalah penyakit, keuangan, keluarga, dll.) ada
kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita dan bila kita punya
persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan
menjadi hidup (menjadi rhema) dan bila kita pegang kuat-kuat,
kebenaran dari firman Tuhan itu akan memerdekakan kita dari setiap
masalah yang ada.

2. Kebenaran akan membawa damai sejahtera dan ketenangan
(Yesaya 32:17)
Pada saat ini banyak orang yang mengalami ketakutan khususnya
karena penyebaran virus corona yang begitu cepat. Banyak orang
yang melakukan antisipasi dengan melakukan tindakan pencegahan
misal harus banyak cuci tangan, penyemprotan desinfektan, dll
semua yang dilakukan di atas tidak ada salahnya. Tetapi kita
menjadi salah kalau kita mulai ketakutan bahkan ketakutan yang
berlebihan, kita tidak lagi punya iman percaya pada perlindungan
Tuhan. Kita harus percaya pada firman Tuhan bahwa orang-orang
yang hidup dalam kebenaran akan dilindungi Tuhan (Mazmur 91).
Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran seharusnya kita tidak
perlu takut menghadapi mara bahaya (sakit penyakit, malapetaka,
bencana, dll.) karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan
kalau kita tidak takut tetapi percaya kepada perlindungan Tuhan,
maka damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan melingkupi kita yang
akan membuat kita menjadi tenang dalam menjalani hidup ini.
JANGAN TAKUT TETAPI PERCAYALAH KEPADA TUHAN
YESUS.
3. Doa orang yang benar besar kuasanya (Yakobus 5:16)
Setiap orang yang benar harus percaya bahwa doanya didengar oleh
Tuhan. Dan dikatakan pada ayat di atas bahwa doa orang benar bila
dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita hidup
dalam kebenaran, maka tidak ada masalah yang tidak bisa
diselesaikan, sebab doa orang benar itu besar kuasanya sehingga
apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang benar punya
Tuhan Yesus yang tidak terbatas kuasanya. Jangan pernah kita di
gentarkan dengan masalah-masalah yang ada, tetapi biarlah doa-doa
orang yang benar akan merubah segalanya, yang buruk menjadi
baik adanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita gencarkan
doa-doa kita bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya kota di
mana kita berada supaya Tuhan pulihkan keadaannya.
SELAMAT BERJUANG !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bila kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan dan
membawa damai sejahtera serta ketenangan yang membuat kita bisa berdoa
dengan penuh kuasa dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.

