
Points to ponder: Manusia Dapat Salah - Yohanes 8:1-11-Materi SM-19 April 2009

Dear All,

Pernah dengar kalimat ini? Semut di seberang lautan nampak jelas, namun gajah di pelupuk mata 
tidaklah terlihat.
Hm..membaca kalimat ini..jadi ingat siapa ya?
Orang Farisi tentunya .... Orang Farisi yang dengan sombongnya mau mencobai Tuhan Yesus.
Jelas, kita telah membacanya minggu ini berulang kali dalam rangka persiapan SM.
Tapi, kalimat ini juga seharusnya mengingatkan pada diri kita sendiri.

Dalam minggu ini, berapa kali kita secara langsung, tidak langsung, terbuka atau dalam hati kita telah 
menghakimi orang lain?
Mari kita ingat seluruh perikop, termasuk akan perkataan Tuhan Yesus:
"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada 
perempuan itu".
Mari kita berlakukan perkataan tersebut pada diri kita juga.
Hanya TUHAN YESUS yang berhak memberikan penghakiman.
Kita tidak punya cukup kredibilitas untuk melakukan penghakiman.
(Lagipula, ketika kita menghakimi orang lain..bukankah kita sedang menambah dosa ?)

Perkataan Tuhan Yesus itu mengingatkan bahwa, tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 
3:23

Dan..keindahan dari perikop yang akan kita sampaikan pada ASM minggu ini, terletak dalam Roma 
3:24:
..dan oleh KASIH KARUNIA telah DIBENARKAN dengan CUMA-CUMA karena PENEBUSAN 
dalam KRISTUS YESUS.

Karena kasih karuniaNYA, Yesus membela perempuan yang berzinah itu (yang saat itu tidak 
berdaya), dari para penuduhnya dengan perkataan yang tak dapat dibantah (ayat 7).

Karena kasih karuniaNYA, Yesus kemudian 'membenarkan' perempuan yang berzinah itu dengan 
memberikannya kesempatan untuk bertobat. IA memberikan pengampunan, tanpa harus menerima 
hukuman terlebih dulu sebelum diampuni (ayat 10-11).

Wah..perempuan itu pasti pulang dengan perasaan lega dan sukacita ya.
Stop sampai di situ?
Tidak begitu....
Ada PR yang harus dikerjakannya. PR yang Tuhan Yesus berikan padanya.
Ayat 11, dengan tegas mengatakan: "Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang".
PRnya: jangan berbuat dosa lagi. 
Tuhan Yesus menegaskan, bahwa ketika perempuan itu menerima pengampunan dariNYA, ia juga 
sekaligus menerima KUASANYA untuk mampu TIDAK BERBUAT DOSA lagi.

Kasih yang tidak pernah bisa dipahami dengan akal manusia itu, sekarang juga sudah jadi milik kita.
Dia membela kita yang tidak berdaya dari para "pendakwa (ingat wewe...???he..he....) kita".
Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat.
Dia memberikan pada kita pengampunan, gratis. (Tanpa kita harus menerima hukuman akibat 



kesalahan2 kita).

Pertanyaannya: "Apakah saya menerimanya?"
Kalau ya..maka sama seperti perempuan berdosa itu, kita juga punya PR. 
PRnya sama: "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang".

Ingat lho! ketika kita menerima pengampunanNYA, maka kita juga menerima KUASANYA untuk tidak 
berbuat dosa.
Jadi, buat kita berbuat dosa atau tidak merupakan PILIHAN. Karena, pasti ada Roh Kudus yang akan 
memberitahu kita.
Karena, sekarang kita ABLE TO:  NOT TO SIN. Masalahnya, kita mau taat atau tidak?

Nggak percaya? Ayo Baca Yehezkiel 36: 25-27
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, 
dan dari semua berhala2mu Aku akan mentahirkan kamu.
Kamu akan Ku berikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan 
dari tubuhmu hati yang keras dan Ku berikan padamu hati yang taat.
RohKu akan kuberikan diam dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 
ketetapanKu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanKu dan melakukannya.

Jadi..ayo kita mengingat KARYA TERBESARNYA (buat GSM dari gereja lain, ini tema Paskah kami) dan 
menerima kuasa kebangkitanNYA dengan belajar untuk jangan berbuat dosa (termasuk menghakimi 
dan tidak mau mengampuni orang lain) lagi dari sekarang.

Dalam Citra Allah, kita diciptakan.
Agar dinyatakan kemuliaan Tuhan.
Tapi, satu saat kita t'lah tersesat.

Tinggalkan mahkota yang t'lah dibrikanNYA.

Tapi, Allah telah berencana
Memanggil yang sesat di Golgota.

Dari Surga mulia Yesus t'lah turunlah
Agar kita kembali dalam Citra Allah.

Selamat melayani teman-teman.
Selamat diberkati melalui pelayanan dan pembelajaran kita.

Salam,
Bina KA GKI Kav. Polri.


