Ringkasan Khotbah

Ego Eimi: AkulAh TErAng DuniA
Yohanes 9:5

Terang adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita menyalakan
lampu di rumah kita supaya kita dapat melihat dengan jelas. Terang membuat
perasaan kita lebih tenang. Alkitab dari awal sampai akhir berbicara soal
terang. Perkataan pertama Tuhan dalam kitab Kejadian adalah: Jadilah terang
(Kej 1:3). Pada akhir zaman nanti kita akan hidup berbahagia bersama dengan
Tuhan yang adalah terang (Why 21:23-25). Pada waktu itu kita tidak perlu
alat penerang karena kemuliaan Tuhan adalah terang yang sesungguhnya.

Terang dalam Alkitab merupakan gambaran kehadiran, tuntunan dan
berkat Allah. Terang juga menggambarkan keselamatan yang dari Tuhan (Yoh
8:12). Sebaliknya, kegelapan menggambarkan dosa dan hukuman (Mat 8:12).
Di tengah dunia yang berdosa ini, maka Tuhan Yesus datang sebagai terang
yang sesungguhnya (Yoh 1:4-9). Dialah terang yang datang untuk menerangi
kegelapan. Dialah terang yang memberikan keselamatan kepada umat manusia.

Dalam Yohanes 9 Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak
lahirnya. Sebelum dia menyembuhkan mata orang ini, Tuhan Yesus
mengatakan bahwa Akulah terang dunia. Seorang yang buta tentulah tidak
dapat melihat terang. Perkataan ini menunjukkan bahwa dialah sumber terang
yang sesungguhnya. Menarik untuk kita perhatikan adalah jikalau kita
membaca terus sampai akhir pasal ini, maka ada kontras antara orang buta ini
dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi merasa dapat melihat kebenaran,
tetapi ternyata mereka “buta.” Sebaliknya orang buta ini memiliki iman untuk
melihat akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus (Yoh 9:35-41). Tuhan
memberikan terang di dalam hati manusia untuk melihat keselamatan di dalam
Yesus. Berarti setiap kita yang telah menerima keselamatan ini adalah anakanak terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dan dapat melihat dengan
mata iman dan mata hati kita. Ini adalah anugerah.
Anugerah Tuhan memampukan manusia yang berdosa untuk dapat
kembali melihat dengan mata hati yang telah diterangi oleh kasih Tuhan. Oleh
sebab itu, kita yang telah diterangi oleh terang Tuhan memiliki tugas untuk
menjadi terang bagi dunia ini (Matius 5:14-16). Ini berarti, kita membagikan
kasih Allah kepada sekitar kita. Kita menyatakan bahwa Allah mengasihi
mereka yang berdosa. Sebagai terang Tuhan, kita harus memberikan kontribusi
bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini dan menjadi berkat bagi masyarakat yang
ada di sekitar kita. Dunia melihat kesaksian hidup kita. Marilah kita hidup
sebagai anak-anak terang sebagaimana Kristus adalah terang dunia.
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