Yesus,
Terang Dunia

Pernahkah saudara berjalan di tempat yang gelap dan
menginginkan terang agar saudara dapat melihat? Saudara
tidak tahu bahaya-bahaya yang mungkin ada di sebelah atau
di depan saudara.
Mungkin, saudara pun tidak tahu pasti
apakah sedang menuju ke jurusan yang betul.
Sangatlah
mudah untuk tersesat di dalam gelap.
Atau mungkin semalam-malaman saudara takut akan sesuatu musuh yang sudah diketahui maupun yang tidak
diketahui.
Mungkin saudara menghayal tentang musibah
bisa terjadi atas dirimu. Alangkah bedanya segala sesuatu
pada keesokan harinya, dalam terang matahari yang cerah
dan menyenangkan. Ketakutan malam sebelumnya melenyap
ketika terang semakin benderang.
Dengan mudah saudara dapat mengerti mengapa Alkitab
sering memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, kesesatan, ketidaktentuan,
kesukaran dan kematian.
Hal-hal demikian yang menyebabkan kita menjadi takut dan
bingung.
Sebaliknya, Alkitab memakai terang sebagai lambang kehidupan, sukacita, kebenaran dan segala sesuatu yang baik.
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Kita diberi tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Alangkah
berkuasa dan jelas nama i_'1g diberikan bagi Anak Allah.
Sementara saudara menyelidiki arti rohani dari nama itu,
saudara akan mengetahui lebih banyak fakta yang indah tentang siapa Yesus itu.
Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Dunia Memerlukan Terang
Yang Dihasilkan Terang
Reaksi Orang Terhadap Terang
Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menerangkan kenapa Yesus datang untuk menjadi Terang
Dunia.

o Menguraikan bagaimana kehidupan Yesus menjadi terang
rohani bagi semua orang.

o Menuliskan cara-cara orang bereaksi terhadap terang dari
Yesus
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DUNIA MEMERLUKAN

Siapakah Yesus?
TERANG

Tujuan 1. Mengenali alasan Allah
menjadi terang dunia.

mengirim

Yesus untuk

Dosa Telah Membawa Kegelapan
Kegelapan adalah hal tidak adanya terang. Dunia terjerumus ke dalam kegelapan rohani pada waktu dosa menceraikan Adam dan Hawa dari Allah. Mengapa? Sebab Allah
adalah sumber terang. Tanpa Dia kita hanya mengembara
di dalam gelap - terhilang dan tidak tahu tujuan kita. Dalam
Perjanjian Lama, kita membaca tentang kegelapan yang disebabkan oleh pemisahan.
Allah mengutus nabi Yesaya
kepada bangsa Israel yang tidak taat dengan berita ini:
Yesaya 59:2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan
Allahmu ialah segala kejahatanmu.
Bangsa itu menjawab:
Yesaya 59:9·10. "Sebab itu keadilan tetap jauh daripada
kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan
terang, tetapi hanya kegelapan belaka,
menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.
Kami meraba-raba dinding seperti orang buta,
dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata; kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati.
Alangkah hidupnya gambaran tentang kesengsaraan itu.
Perjanjian Baru juga membicarakan tentang kegelapan karena
dosa.

Yesu8, Terang Dunia
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Efesus 4:17-18. Jangan hidup lagi sama seperti orangorang yang tidak mengenal Allah ... dengan pengertiannya
yang gelap.
I Yohanes 2:11. Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan
itu telah membutakan matanya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menurut

Alkitab, kegelapan rohani meliputi dunia ini karena
a) nasib.
b) ketidak-tahuan.
c) dosa.

Terang Yang Dijanjikan
Allah adalah terang - sumber segala terang. Manusia berada di dalam kegelapan rohani sebelum mereka menerima
suatu penyataan khusus dari terang Allah. Itulah sebabnya
Yesus menjadi Terang Dunia; Ia datang untuk memberi terang Allah kepada kita - untuk menyatakan kasih dan kehendak Allah bagi kita.
I Yohanes 1:5. Allah adalah terang dan di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan.
Yohanes 1:4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah
terang manusia.
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Siapakah Yesus'
apa yang dikatakan

Yesus tentang

diri-Nya:

Yohanes 8:12. "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. "
Yohanes 9:5.
dunia."

"Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang

Orang banyak itu seharusnya tidak boleh heran ketika
mendengar Yesus menamakan diri-Nya terang dunia. Nabi
Yesaya telah meramalkan bahwa Mesias akan datang sebagai
Terang Allah. Matius mengutip nubuat Perjanjian Lama ini
dan mengatakan bahwa nubuat itu digenapi di dalam Yesus:
Matius 4:16.
Bangsa yang diam dalam kegelapan, telah
melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di
negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.

Yesus, Terang Dunia
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Yang Harus Saudara Kerjakan
2Bacalah Yohanes 8:12 lima kali dan hafalkanlah.

3 Yesus

datang untuk menjadi terang dunia karena manusia tinggal dalam
a) kemiskinan.
b) kegelapan rohani.
c) lingkungan yang tidak sehat.

YANG DIHASILKAN TERANG
Tujuan 2. Mengenali empat cara Yesus menolong saudara
dan orang lain karena Ia Terang Dunia.
Terang Menghalaukan Kegelapan
Yesus, terang itu, menghalaukan kegelapan. KehadiranNya dalam hati manusia menghalaukan dosa, kesalahan dan
ketakutan. Kasih-Nya menghalaukan kebencian. Terang-Nya
mendatangkan pengharapan, keyakinan, penghiburan dan kekuatan untuk jiwa manusia.
Mazmur 27:1. TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?
Terang lebih kuat daripada kegelapan. "Seluruh kegelapan
di dalam dunia ini tidak dapat memadamkan sebatang lilin
yang menyala." Jika Yesus ada dalam hidup saudara, maka
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segala kuasa kejahatan di sekitar saudara dan pengalamanpengalaman hidup yang gelap tidak dapat memadamkan
terang-Nya. Ada seorang wanita Kristen yang selalu bergembira walaupun sudah berbulan-bulan menderita sakit dan
tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Seorang menanyakan kepadanya bagaimana ia dapat merasa begitu senang,
sedangkan ia tidak dapat keluar untuk melihat matahari.
Jawab wanita itu: "Kamarku gelap, tetapi Anak Allah ada
di dalam hatiku."
Yesus adalah sumber terang rohani di
dalam sanubarinya, yang menghalaukan kegelapan itu, Yesus memenuhi jiwanya dengan terang matahari
Yohanes 1:5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan
dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Mikha 7:8. Sekalipun aku duduk dalam gelap.
akan menjadi terangku,

TUHAN

Yesus. Terang Dunia
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Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Kegelapan karena

ketaktuan, kesalahan. dosa. kebencian
dan kemarahan dapat diusir dari hati orang oleh
a) pendidikan yang baik.
b) pemikiran yang positif.
c) peraturan tentang sikap yang benar.
d) kehadiran Yesus.

5 Renungkanlah.

Apakah ada tempat-tempat yang gelap dalam hati saudara yang memerlukan terang Yesus? Berdoalah sekarang dan minta Dia mengusir kegelapan itu.

Terang Menjadikan Sesuatu Nyata
Terang memungkinkan kita melihat apa pun dalam keadaan yang sebenarnya. Satu-satunya cara kita dapat mengetahui kebenaran rohani adalah melalui terang rohani yang datang dari Allah. Terang ini kita dapati dalam Firman Allah
yang tertulis - Alkitab - dan dalam Firman Allah yang
hidup - Yesus Kristus. Yesus adalah penunjuk dan penafsir
kehidupan itu. Ia menolong kita mengerti Firman Allah dan
menunjukkan jalan Allah bagi kita. Ia sendiri adalah Jalan
itu.
Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang
kepada Bapa. kalau tidak melalui Aku."
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Yesus menolong kita melihat diri kita dalam keadaan yang
sebenarnya. Dalam hidup-Nya yang sempurna dan dalam
ajaran-ajaran-Nya, dapatlah kita melihat bahwa kita sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat Allah bagi hidup kita. Kita
melihat dosa, kesombongan, hal mementingkan diri dan niat
hati kita yang tersembunyi. Yesus menunjukkan bahwa kita
memerlukan pengampunan dan hidup baru yang ditawarkanNya kepada kita.
Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu dan
bagaimana Ia akan memenuhi segala keperluan kita. Di
dalam Yesus kita melihat kasih dan kesabaran Allah terhadap
kita, dan persediaan-Nya bagi keselamatan kita. Ia menunjukkan kepada kita cara untuk menerima Allah dalam hidup
kita dan menikmati terang-Nya selama-lamanya.
II Korintus 4:6. Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari
dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang membuat
terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus.
Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Renungkanlah.

Andaikan seorang berkata begini kepada saudara: "Saya tidak perlu menjadi orang Kristen.
Saya seorang baik.
Saya tidak pemah membunuh
orang atau melakukan sesuatu yang buruk." Bagaimana-

Yesus, Terang Dunia
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kah terang Yesus dapat menolong orang ini melihat keperluan rohaninya?
Terang (cahaya) Adalah Tenaga
Terang (cahaya) adalah tenaga yang terpencar. Para ilmuwan belajar makin banyak tentang kekuatan cahaya yang
memancar dari matahari. Tenaga itu merupakan sumber
kekuatan yang luar biasa besarnya bagi manusia. Manusia
dapat memakainya untuk penerangan rumah dan untuk menjalankan mesin-mesin. Tetapi pengaruhnya yang paling besar
adalah atas kehidupan dan kesehatan. Banyak tanaman tidak
bisa tumbuh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Sinar
matahari membunuh banyak kuman dan membantu kesehatan dan kekuatan kita. Bayangkan jika di bumi ini tak ada
matahari. Tidak ada panas. Tidak ada hidup. Tidak ada
daya yang menolong bumi untuk tetap mengorbit. Bumi ini
akan seperti bola yang beku, yang tersesat di angkasa yang
kelam, dan menuju kepada kebinasaan.

Sebagaimana pengaruh matahari terhadap bumi ini, demikianlah pengaruh Yesus, Matahari Kebenaran itu, terhadap
kita. Ia membawakan hidup, kesehatan, tenaga dan kekuatan
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untuk mereka yang menerima Dia. Ia mendekatkan kita pada
diri-Nya melalui kasih-Nya. Ia menyembuhkan tubuh dan
roh kita. Terang hidup yang diberikan Yesus lebih kuat dar'
kematian. Laksana tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bemh
untuk bertemu dengan sinar matahari, demikianlah pula para
pengikut Yesus yang sudah mati akan keluar dari dalam ku
bur dengan tubuh yang baru untuk bertemu dengan Dia ke
tika Ia kembali ke dunia.
I Tesalonika 4:16,17. Maka Tuhan sendiri akan turun dar]
surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih
tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam
awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita
akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Dalam

perbandingan yang telah saudara pelajari, pengaruh
matahari terhadap tumbuh-tumbuhan
di bumi seperti
pengaruh Yesus terhadap
a) Bapa-Nya.
b) pengikut-Nya.
c) malaikat-Nya.

Terang Tidak Bersifat Memihak
Terang adalah untuk semua orang di mana saja. Sama seperti matahari menyinarkan cahayanya di atas puncak bukit
dan di dalam lembah, ke atas orang kaya dan orang miskin, ke
atas orang bijaksana dan orang bodoh: demikianlah terang

Yesus, Terang Dunia
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Yesus bersinar untuk seisi dunia, untuk orang yang baik dan
yang jahat.
Ada orang yang berpikir bahwa Juruselamat
hanya untuk bangsa mereka. Tetapi Allah menjelaskan bahwa terang keselamatan-Nya adalah untuk seisi dunia
Yohanes 1:9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi
setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Lukas 1:78,79.
Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah
kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari
tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Seorang buta duduk di tepi jalan sambil meminta sedekah.
Ia mendengar orang banyak sedang mendekat. Ia mendengar
bahwa Yesus diikuti orang banyak dan akan lewat di tempat
itu. Pengamis itu telah mendengar tentang kuasa Yesus yang
menyembuhkan.
Dengan suara nyaring berserulah ia: "Yesus! Anak Daud! kasihanilah aku!" Orang banyak itu menegur dia dan menyuruhnya diam. Mereka pikir Yesus tidak
ada waktu untuk menolong seorang pengemis. Tetapi Yesus
mempunyai waktu dan pertolongan untuk setiap orang yang
berseru kepada-Nya.
Pengemis itu memanggil terus. Yesus
berhenti dan menyuruh orang membawa pengemis itu kepada-Nya. Yesus menyembuhkan dia.
Lukas 18:43.
Dan seketika itu juga melihatlah
mengikuti Dia sambil memuliakan Allah.

ia, lalu

Kehidupan mendapat arti dan arah yang baru bagi pengemis itu setelah ia bertemu dengan Yesus. Dunianya yang
gelap berubah menjadi terang. Tak menjadi soal lagi bagaimana keadaannya dahulu, di mana dulu ia duduk mengemis,
bagaimana ia dulunya tersandung-sandung di dalam gelap.
Kini ia berjalan di dalam terang - bukan lagi pengemis buta,
melainkan pengikut Yesus, Terang dunia itu!
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Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Saudara

telah mempelajari empat cara Yesus bercahaya
sebagai Terang dunia. Cocokkan cara itu (sebelah kanan)
dengan kesalahan atau masalah yang dipecahkannya (sebelah kiri).
1)Mengusir
kegelapan

..

0

.....

2}Menyatakan
3) Adalah tenaga
4) Tidak bersifat
memihak

9 Tulislah

••

.....
.....
.....

a Agama Kristen hanyalah untuk
orang yang tidak berpendidikan.
b Kematian adalah akhir dari segala
sesuatu .
c Saya tidak bisa mengerti Alkitab.
d Saya kira Allah tidak mengasihi
saya.
e Hati saya penuh kebencian dan
ketakutan.
I

nama saudara dalam tempat

Sebagai penggenapan

Lukas 1:78-79,

yang kosong itu.
Allah telah menye-

babkan Surya pagi keselamatan menyinari dari surga atas
, yang telah hidup dalam kegelapan dan
naungan maut.

Ia akan mengarahkan kaki

_

kepada jalan damai sejahtera.

10Renungkanlah.

Berapa banyak perubahan saudara pikir
terjadi dalam kehidupan pengemis itu karena ia memanggil Yesus?
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REAKSI ORANG TERHADAP
Tujuan 3.

TERANG

Tentukanlah bagaimana saudara akan menanggapi
Yesus, Terang Dunia itu.

Penolakan
Ada orang yang tidak menyukai Yesus dan menolak untuk
menerima terang-Nya. Mereka ingin terus hidup sesuka hati
mereka, menurut kehendak mereka sendiri dan tidak mau
melakukan perintah Yesus. Ketika Yesus di dunia, ada orang
yang membenci Dia karena ajaran-Nya menunjukkan bahwa
mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka ingin memadamkan terang itu, membunuh Dia. Mereka melawan Injil. Yesus
memberitahu mereka bahwa Ia membawa keselamatan untuk
sekalian orang. Siapa pun yang menerima Dia akan diselamatkan.
Akan tetapi, mereka yang menolak terang-Nya itu
mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri, yaitu hidup
dan mati di dalam kegelapan.
Yohanes 3:19,20.
Dan inilah hukuman itu: Terang telah
datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan
mereka jahat.
Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci
terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.

Penerimaan
Yesus berjanji, "Barangsiapa mengikut Aku, ia akan mempunyai terang hidup."
Bila menerima Yesus, saudara mempunyai terang-Nya sebagai milik. Juga terang-Nya akan sau-
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dara alami terus setiap hari. Yesus adalah terang itu. Memiliki Dia berarti memiliki terang hidup dan segala sesuatu
yang dibawa oleh terang itu. Memiliki terang dunia itu berarti memiliki lebih dari pengetahuan belaka, lebih dari kuasa
kehendak, lebih dari menganut suatu agama. Memiliki terang
itu mencakup lebih banyak dari hanya mengetahui tentang
Yesus atau ajaran-ajaran-Nya.
Memiliki terang itu berarti
memiliki Yesus sendiri sebagai suatu kekuatan yang memancarkan cahaya, yang penuh energi dan yang menyatakan
segala sesuatu dalam. hidup saudara.

Yesus berkata, "Barangsiapa mengikut Aku."
Untuk
memiliki terang Allah, kita harus melakukan sesuatu mengikut Yesus, berjalan di dalam terang-Nya.
Allah menyatakan diri-Nya dan kebenaran-Nya kepada mereka yang
sedia menerima kebenaran itu dan mengikut Dia. Ia memimpin kita hari demi hari.
I Yohanes 1:7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang
sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus,
Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa.
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Amsal 4:18.

Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya
fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah
hari.
Apakah saudara ingin mengikut Yesusdan memiliki terang
hidup itu? Sambutlah Dia sekarang dalam setiap bagian
hidup saudara? Biarlah kehadiran-Nya yang terang itu
menghalaukan segala kegelapan. Ikutlah terang-Nya dan
bagikanlah terang itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Serahkanlah hidup saudara kepada-Nya supaya Ia
dapat memenuhi hidup itu dengan terang-Nya.
Doa: Ya Yesus, masuklah ke dalarn hidupku. Ampumlah dosaku dan lenyapkanlah semua kegelapan dari hatiku.
Ubahlah hidupku dan jadikan daku seturut kehendak-Mu.
Kiranya Terang-Mu akan bersinar dalam hidupku. Tolonglah
aku untuk mengikut Engkau setiap hari. Terima kasih
Tuhan atas terang-Mu.

YangHarusSwdaraK~a~

11Menerima Yesus dalam kehidupan

sebagai terang dunia
berarti
a) menyetujui bahwa agama Kristen adalah agama baik.
b) memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik.
c) mengalami kehadiran-Nya yang nyata di dalam saudara dan bersama saudara.

12Renungkanlah.
Kalau belum menerima Yesus sebagai
Juruselamatmu, maukah saudara menerima-Nya sekarang? Saudara dapat memakai doa dalam pelajaran ini
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Yesus?

atau doa saudara sendiri. Kalau saudara sudah menerima
Dia, ucapkanlah terima kasih atau terang yang telah Ia
bawa ke dalam kehiduparrsaudara.

Cocokkan Jawaban Saudara
6 Jawaban saudara. Saudara telah mempelajari bahwa kehidupan Yesus adalah seperti terang yang menolong kita
melihat diri sebagaimana adanya. Jikalau orang ini membandingkan kehidupannya dengan kehidupan sempurna
Yesus, akan terdapat banyak perbedaan. Perbandingan
ini dapat menolong dia menyadari keperluan rohaninya
1 c) dosa.
7 b) pengikut-Nya
3 b) kegelapan rohani
8 Jawaban ini cocok dengan yang ada dalam pelajaran.
Akan tetapi jawaban lain juga mungkin.
a 4) Tidak bersifat memihak.
b 3) Adalah tenaga.
c 2) Menyatakan.
d 2) Menyatakan.
el)
Mengusirkegelapan.
4 d) kehadiran Yesus.
11 c) mengalami kehadiran-Nya yang nyata di dalam saudara
dan bersama saudara.

Yesus, Terang Dunia
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CATATAN

