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<p style="text-align: justify;">MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (26/90)<br />Pedoman
Saaat Teduh ( Hari Ke-26 dari 90 Hari)<br /><br /><strong>TIDAK TERBATAS, KEKAL DAN
TIDAK BERUBAH DI DALAM KEBENARAN-NYA</strong><br />YOHANES 1:1-18<br
/>Yohanes 17:17</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong></strong></em></p> <p
style="text-align: justify;"><em><strong><br /> "Firman-Mu adalah
kebenaran."</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">�</p> <p style="text-align:
justify;"><strong><br /><em>Allah tidak mungkin berdusta" </em></strong>(Ibr. 6:18). Alkitab
berkata bahwa kita memiliki <em>"<strong>Allah yang tidak berdusta"</strong></em><strong>
</strong>(Tit. 1:2) dan <em>"<strong>Dia tidak dapat menyangkal
diri-Nya"</strong></em><strong> </strong>(2Tim. 2:13).<br /><br />"Allah Alkitab adalah Allah
Kebenaran. Hukum-hukum kebenaran-Nya adalah yang tertinggi bagi kehidupan di dunia.
Bahwa kebenaran yang ilahi dan sorgawi ini (yang hakiki bagi karakter Allah) adalah melampaui
hukum logika manusia dan mencakup keseluruhan wahyuNya terbukti dari ucapan Yesus.
<em>"Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya. Maka
kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadaNya: 'Jikalau kamu tetap dalam
firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan
kebenaran itu akan memerdekakan kamu'"</em> (Yoh. 8:3032). Kita diberitahu bahwa
<em>"kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus"</em> (Yoh. 1:17). Harus
diperhatikan di sini bahwa Yohanes tidak bermaksud bahwa tidak ada anugerah maupun
kebenaran sebelum kehidupan Kristus di dunia, melainkan bahwa segenap anugerah dan
segenap kebenaran Allah, seperti yang telah diwahyukan Musa dan para nabi dan juga oleh
kehidupan Kristus di dunia, diberikan dengan perantaran Kristus sebagai Firman yang kekal
(Yoh. 1:1).<br /><br />Kehidupan Kristus di dunia diarahkan kepada pewahyuan kebenaran
Allah yang kekal. <em>"Maka kata Pilatus kepada-Nya: 'Jadi Engkau adalah raja?' Jawab
Yesus: 'Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah
Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap
orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."</em>(Yoh 18:37). Di dalam doa
Imam Agung, Dia berkata, <em>"Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah
kebenaran"</em> (Yoh. 17:17).</p> <p style="text-align: justify;"><br />Tanpa Kebenaran Allah
di dalam Firman-Nya yang Kudus, manusia yang berdosa akan buta terhadap Allah yang hidup
dan sejati dan satu-satunya Juruselamat dunia�Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata,
<strong><em>�Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang
kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku"</em></strong> (Yoh. 14:6).<br /><br /><br
/><strong>RENUNGKAN<em><br />Alkitab adalah satu-satunya peraturan yang tidak keliru,
bagi imam dan praktek kehidupan.<br /></em><br />DOAKAN<em><br />"Ya Tuhan,
berikanlah Terang-MU dan Kebenaran-Mu."<br /></em></strong></p>
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