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<p style="text-align: justify;">MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (17/90)<br />Pedoman
Saaat Teduh ( Hari Ke-17 dari 90 Hari)<br /><strong><br />ATRIBUT-ATRIBUT
ALLAH</strong> <br />YAKOBUS 1:17 <br />Kisah 17:25</p> <p style="text-align:
justify;"><em><strong></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>"AKU
ADALAH AKU "</strong></em><br /><br /><br />Dengan mengatakan bahwa Allah adalah
tidak terbatas, kekal, tidak berubah sebagai kualitas-kualitas yang dimiliki Allah, kita
sebenarnya tengah "mengatribusikan" (memperhitungkan) kualitas-kualitas itu kepada-Nya.
Oleh karena itu kita menyebut kualitas-kualitas ini "atribut-atribut" Allah. Dan atribut-atribut ini
dikatakan tidak bisa dikomunikasikan karena atribut-atribut ini hanya dimiliki Allah dan tidak bisa
dikomunikasikan Allah kepada ciptaan-Nya. Kepemilikan atas atribut-atribut inilah (kekekalan,
ketidakterbatasan dan ketidakberubahan) yang membedakan Allah dari segala hal lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;">�</p> <p style="text-align: justify;">Akan tetapi, juga ada
atribut-atribut yang bisa dikomunikasikan. Ini berarti bahwa Allah bukan hanya memiliki
kualitas-kualias yang tidak dibagikannya kepada siapapun, tetapi juga memiliki kualitas-kualitas
yang Dia anugerahkan kepada ciptaan-ciptaan menurut kehendak-Nya.</p> <p
style="text-align: justify;"><br />Ini bisa dipahami dengan sebuah ilustrasi. Peganglah sebuah
cermin di hadapan diri Anda. Anda akan melihat bayangan dari diri Anda sendiri. Sekarang
perhatikanlah: banyak kualitas yang Anda miliki, yang ada pada diri Anda, juga terlihat ada
pada bayangan Anda, tetapi kualitas-kualitas yang ada pada bayangan tersebut sama sekali
tidak sama. Karena Anda adalah nyata sedangkan bayangan Anda tidak nyata. Anda
bereksistensi pada tingkatan yang sama sekali berbeda dari bayangan Anda. Kualitas-kualitas
yang dimiliki bayangan Anda di dalam cermin hanyalah refleksi dari kualitas-kualitas Anda. Ada
dimensi yang dimiliki atribut-atribut Anda yang tidak dimiliki atribut-atribut yang ada pada
bayangan Anda. Seperti inilah halnya dengan Allah. Semua atribut milik Allah memiliki tingkat
eksistensi yang mulia dan sempurna yang lebih tinggi, sedangkan atribut-atribut pada ciptaan
tidak memiliki tingkat eksistensi seperti itu...Maka kita harus mengingat dengan cermat bahwa
pada saat kita berbicara tentang atribut-atribut Allah yang bisa dikomunikasikan, kita tidak
memaksudkan bahwa manusia berada pada tingkatan yang sama dengan Allah dalam hal
apapun.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Allah adalah Sang Orisinal yang agung.
Sedangkan semua hal lainnya hanyalah refleksi dari diri Allah. Betapa sederhana kebenaran
yang agung ini. Akan tetapi betapa jarang kita melihat kebenaran ini dipertahankan secara
konsisten di dalam diri manusia yang berpikir.<br />(G.I. Williamson)<br /><br
/><strong>RENUNGKAN</strong><em><strong><br />Manusia yang terbatas tidak bisa
memahami secara tuntas Allah� yang tidak terbatas.<br /><br
/></strong></em><strong>DOAKAN</strong><em><strong><br />Teriima kasih, Tuhan atas
karunia atribut-atribut� yang bisa� dikomunikasikan ini bagi diriku.</strong></em></p>
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