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Kasih Tuhan The Wonderful Love Of God yang terurai dalam Yohanes 3:16, ada empat hal
yang sangat penting yakni:
1.
2.
3.
4.

Kasih-Nya yang Besar
Pengorbanan-Nya yang Besar
Pengampunan-Nya yang Besar
Janji-Nya yang Besar

Kasih-Nya yang Besar, IA mengasihi manusia dengan mengustus Anak-Nya yang Tunggal
ke dunia. Lahir di kandang, mati di atas kayu salib; bangkit dari kubur, semua tempat yang
disebutkan ini bukan tempat yang mengenakan. Tetapi karena Kasih-Nya yang Besar itu,
Yesus rela menjalani semua ini.

Pengorbanan-Nya yang Besar. Anak-Nya yang Tunggal itu harus mati menebus dosa yang
diperbuat manusia. Seharusnya yang dihukum itu manusia (you and me), karena manusia yang
berdosa. Tetapi Yesus menjalani hukuman itu.

Pengampunan-Nya yang Besar. Dosa yang merah seperti kirmizi akan putih seperti salju,
sekalipun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba (Yesaya 1:18).
Pengampunan-Nya membuat manusia tidak BINASA

Janji-Nya yang Besar. Janji-Nya pasti Ya dan Amin, IA akan memberi hidup yang kekal, hidup
bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Janji yang pasti, bukan janji seperti yang dilakukan
manusia yang biasanya ada nada "gombal”-nya....

Quotes yang saya buat pagi ini adalah: "Jikalau janji itu menjadi Prioritas dalam hidup kita,
maka menepati Janji adalah Kualitas hidup kita; sebaliknya Mengingkari janji adalah hal krisis
Identitas yang tidak pantas terjadi dalam kehidupan kita" Karena janji menjadi prioritas, maka
segala hal lain akan dinomer duakan; kecuali hal yang menyangkut nyawa orang atau diri
sendiri. Tuhan bukan hanya berjanji, tetapi IA memenuhi Janji.
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The Wonderful Love Of God mencelikkan mata kita, bahwa hanya TUHAN yang benar-benar
mengasihi kita. IA tidak Gombal, (kain yang dipakai lap lantai itu kain gombal), janji manusia jika
Gombal bisa seperti kain lap lantai. Ingatlah, Tuhan YESUS mengasihi ANDA,
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