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Terang telah datang ke dalam dunia (3)
Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia (1)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: 1 Yohanes 5:3-4
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintahperintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang
lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang
mengalahkan dunia: iman kita.
ILUSTRASI

GEMBALA JEMAAT & DEPARTEMEN FA MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI NATAL 2020 & TAHUN BARU 2021

Tidak terasa sebentar lagi kita akan
memperingati kelahiran Tuhan Yesus
yaitu perayaan hari Natal. Tetapi karena
wabah Covid-19, kita belum bisa
melakukan perayaan Natal di gereja, tetapi
makna dari kelahiran Tuhan Yesus harus
tetap menyala dalam hidup kita. Ada banyak orang merayakan Natal, tetapi
mereka tidak tahu tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, jadi mereka
merayakan Natal sebagai acara pesta pada umumnya. Bahkan ada yang
merayakan Natal dengan mabuk-mabukan. Mereka melakukan tindakan –
tindakan yang sangat bertentangan dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke
dunia. Bila kita bisa mengerti dengan dalam akan tujuan Tuhan Yesus datang
ke dunia, kita akan mengerti begitu besar kasih Allah pada manusia. Kalau
kita sudah mengerti, kita akan merayakan Natal dengan situasi hati yang
berbeda dengan saat kita belum mengerti tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia.
Ucapan syukur seharusnya keluar dari mulut kita, karena kebaikan Tuhan
Yesus. Untuk lebih jelasnya di bawah ini kita akan membahas tujuan dari
Tuhan Yesus datang ke dunia:

1. Tuhan Yesus menebus dosa manusia.
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. (Efesus 1:7)
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus. (Roma 3:23-24)
 Manusia telah jatuh dalam dosa, karena diperdaya oleh setan. Perbuatan
baik manusia tidak bisa menebus dosa-dosanya. Oleh karena itu Allah
mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia.
Tanpa penebusan Kristus, manusia pasti menuju pada kebinasaan kekal.
Oleh karena kasih karunia bukan karena usaha kita, kita beroleh
penebusan dosa.
 Karena penebusan Kristus membuat hidup kita dibenarkan di hadapan
Allah. Sekarang kita bisa bebas dari dosa, karena pengorbanan Kristus.
Marilah kita pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, jangan
lagi kita pakai hidup ini untuk berbuat dosa. Dalam kitab 1 Petrus 1: 1819, dikatakan : Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara
hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Marilah kita menghargai pengorbanan Kristus dengan hidup dalam
kekudusan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
 Mungkin di antara kita sudah melakukan kesalahan dan setan
membisikkan hal-hal yang buruk, misal: dosa kita tidak mungkin
diampuni dan kita pasti binasa, hari ini ada kabar baik bahwa Tuhan
Yesus selalu mau mengampuni dosa kita, asalkan kita mau dengan
sungguh-sungguh untuk bertobat dari perbuatan buruk kita.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk menghargai pengorbanan
Kristus dengan hidup dalam kekudusan.
2. Tuhan Yesus yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan
tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan
berita pendamaian itu kepada kami. (2 Korintus 5:19)
Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang
telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita. (1 Yohanes 4:10)
 Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa manusia, tetapi juga menjadi
pengantara untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Karena

itu sekarang kita bisa bebas menghadap kepada Allah, karena kita
punya pengantara yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan,
kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun bisa sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui Tuhan Yesus.
 Sejak hubungan Allah dengan manusia dipulihkan, kita yang percaya
kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Sungguh suatu
anugerah yang besar kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Marilah kita
pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menjalin hubungan
dengan Tuhan, supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan dengan benar.
 Hubungan dengan Tuhan bukanlah satu arah, tetapi dua arah jadi kalau
selama ini hubungan kita dengan Tuhan hanya satu arah berarti
hubungan itu belum berjalan dengan baik. Seringkali hanya kita yang
berbicara sedangkan kita tidak pernah menantikan dan merindukan
Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk
menantikan dan merindukan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita.
Roh Kudus sudah diberikan tinggal dalam kehidupan kita. Alangkah
indahnya bila hubungan dua arah itu terjadi.
3. Tuhan Yesus menjadi Juruselamat dan memberikan hidup yang
kekal kepada manusia.
Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus AnakNya menjadi Juruselamat dunia. (1 Yohanes 4:14)
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,… melainkan beroleh
hidup yang kekal. (Yohanes 3:16)
 Janganlah kita mengejar keinginan-keinginan dunia yang membawa
kita kehilangan hidup yang kekal. Janganlah kekayaan membuat kita
tidak bisa masuk dalam kerajaan-Nya. Marilah kita pergunakan waktu
kita untuk menyenangkan hati Tuhan yang memberikan hidup yang
kekal kepada kita.
 Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, tetapi janganlah
karena masalah-masalah itu membuat kita undur dari Tuhan. Kejarlah
hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.
Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia: menebus dosa manusia, memulihkan
hubungan Allah dengan manusia serta menyelamatkan dan memberikan
hidup yang kekal kepada manusia yang percaya kepada-Nya.
Ayat Hafalan: 1 Yohanes 5:11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal
kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya.

