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Dan menurut Taurat, itu sah adanya. Jadi, mereka 
menyerang Yesus, karena mereka taat pada Musa. 
Sebenarnya, kalau kalian taat Musa tentu harus 
taat Yesus. Karena Taurat adalah pemberianNya. 
Maukah mereka mendengar Yesus? Tidak, 
mereka tetap ngotot: siapa Dia yang Kau sebut 
Bapa, kami tak melihat Dia. Mereka tak bisa 
menerima Yesus menyebut Allah dengan sebutan 
“Bapa”, lalu menuduh Dia memonopoli Allah, 
apalagi statemenNya menuding semua orang tak 
mengenal Bapa, hanya Dia yang kenal.  
Memang, mulai dari Yoh.8, konsep Bapa – Anak 
ini terus muncul; Yohanes sering mengemukakan 
the Son of God. No one can see God, only the 
Son of God, who is in the bosom of the Father, 
manifest the light of truth and grace to human 
being. Kata kunci yang sudah tersimpan di 
introduksi injil Yohanes (Yoh.1). Dan bagian ini 
sahut-menyahut dengan Yoh.1, no one see the 
Father. That is the reason you do not know Me, 
and you do not know Him. You can not know Him. 
Except you come to Me. Because Father is 
invisilbe, but the Son is the visible image of the 
invisible Father. Karena Akulah yang menjelma 
jadi manusia, menyatakan diri pada dunia. 
Karena mereka terus ngotot: “Who is Your 
Father? Maka Yesus mengatakan dengan terus 
terang: “you never know Him. Because you reject 
Me”. Sama dengan dokter, yang memaksa kau, 
orang yang menganggap diri sehat itu ke ruang 
rontgen. Baru setelah di-rontgen ketahuan, paru-
parumu sudah hampir hancur. Sebenarnya, Yesus 
ingin menyadarkan mereka: kalian tak mengenal 
diri sendiri. Maka kalian berani membanggakan 
Taurat dan Musa dan tak mau menerimaKu. Tapi 
mereka malah menuding Dia: “Kau yang tak 
waras. Sementara kami, waras dan tak pernah 
salah” “kalian tak mengenalKu, maka kalian tak 
pernah mengenal Allah”. Apa, kami tak 
mengenal Allah? Bukankah yang tak mengenal 
Allah itu bangsa kafir, orang Ateis? Padahal 
sesungguhnya, orang Ateis yang jujur lebih dekat 
Tuhan ketimbang orang beragama yang munafik 
--- statemen Soren A. Kierkegaard. Karena orang 
Ateis yang jujur, meski berani menyangkal 
keberadaan Allah, tapi tak menutup hatinya bagi 
kebenaran. Maka Allah lebih suka orang jujur 
yang mengalami kesulitan saat dia mau beriman, 
ketimbang mereka yang menganggap diri sudah 
punya Allah, tapi hidupnya munafik; tak beres. 
Saya sering membaca buku-buku yang ditulis 
oleh orang-orang yang menentang Tuhan, untuk 
tahu akan teori-teori mereka yang bukan Kristen. 
Dan itulah yang menghantar saya jadi seorang 
apologet, teolog, penginjil yang memenangkan 
jiwa-jiwa orang yang belum mengenal Tuhan. 
Saya sangat mengagumi orang Ateis yang 
mengatakan dengan terus terang akan hal-hal 
yang tak bisa mereka terima. Maka hari Kamis 
dan Jumat yang baru lalu, saya melayani tanya 

jawab di Nan Yang University, National 
University of Singapore. Mahasiswa dan 
sebagian dosan hadir memenuhi aula universitas. 
Selama tiga puluh tahun ini, saya sudah enam 
kali mengadakan tanya-jawab di Universitas, 
menyelesaikan masalah iman mereka. Dan setiap 
kali bertemu dengan wajah-wajah baru. Karena 
kalau saya tiga tahun tak berkhotbah di sana, 
mahasiswa yang pernah mendengar khotbah saya 
pasti sudah lulus. Kali ini, pesawat Garuda delay 
satu jam, waktu saya tiba di Aula, mereka sudah 
menyaksikan tayangan VCD saya setengah jam. 
Begitu saya tiba, langsung mengatakan kata-kata 
yang humor tapi tegas. + 65% dari hadirin itu 
adalah non Kristen, tapi mereka mengikuti acara 
sampai akhir, jam 22.00. Malam kedua tambah + 
seratus orang. Acara ini dipersiapkan untuk KKR 
akbar di bulan Nopember, di Indoor Stadium. 
Meski membutuhkan dana + 600.000 Sing Dollar, 
jumlah dana yang membuat saya gentar. Karena 
saya tak pernah minta dana pada orang kaya, 
hanya berdoa di hadapan Bapa. Karena Dia lebih 
kaya dari siapapun. Kalau kau betul-betul tahu 
akan mutu dari pelayanan kami, menjalankan 
kehendak Allah boleh ikut berbagian dengan rasa 
syukur. Memang, manusia lebih suka memberi 
uang pada orang-orang yang akan memujinya, 
ketimbang memberikan pada Tuhan yang akan 
mengadilinya. Setelah melayani Tuhan lebih dari 
lima puluh tiga tahun, saya berani bersaksi: 
“Tuhan tak pernah membuang kita”. Saya 
menerima email yang sangat mengharukan dari 
Jahja Ling, karena untuk KKR di New York, kita 
harus nombok 131000 dollar. Ternyata Tuhan 
menggerakan seorang, mengirimkan cek 
sejumlah enam puluh ribu dollar, menyatakan 
dukungannya buat pelayanan STEMI. Karena dia 
tahu, kebaktian yang sangat bagus itu sudah 
berlalu, dan banyak orang beroleh berkat. Hanya 
dananya masih kurang begitu banyak, maka dia 
tergerak untuk berbagian. Padahal dia bukan 
jemaat kita. Sementara ada banyak orang yang 
setiap minggu telah mendapat berkat melalui 
khotbah saya, tak pernah mendukung pelayanan 
yang penting, hanya menginginkan kekayaan dari 
Tuhan. Ingat, kita tidak seperti Karismatik yang 
terus minta sukse, kaya, dipuji. Kita 
menginginkan mutu. Maka berbagianlah di dalam 
pelayanan yang penting, memberikan apa yang 
bisa kau berikan untuk memuliakan Tuhan. 
Seumur hidup saya hanya berlutut dan bersandar 
pada Tuhan dengan gemetar, mewujudkan satu 
per satu akan tugas yang Dia percayakan pada 
saya, agar namaNya saja yang dimuliakan.  
Minggu depan kita teruskan pembahasan 
perdebatan orang Yahudi vs Yesus, bagaimana 
Firman yang dari sorga dan perkataan manusia 
bertemu, membuat kita punya iman yang sejati di 
dalam Anak tunggal Allah.          
                    (ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkhotbah – EL)           
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Yoh. 8 : 12 - 29 
Yohanes ps. 8 sarat dengan perdebatan Yesus vs 
orang Parisi yang amat sengit, bukan saja tak 
mungkin ada rekonsiliasi, bahkan mengarah ke 
gang buntu: Yesus harus mati. Karena mereka tak 
mau membuka diri barang sedikit, membiarkan 
cahaya kebenaran menerangi hati mereka.  
Yesus mengampuni perempuan berzinah itu, 
kataNya: “pergilah, Aku juga tak 
menghakimimu!” Karena tujuan Dia datang ke 
dunia, memang bukan membinasakan orang 
berdosa. Berbeda dengan kita, saat menemui 
orang bersalah, selalu ingin dia dihukum. Bahkan 
kalau perlu, dihukum mati --- hati kita sangat 
jahat, tak pernah menginginkan orang berpaling 
dari dosanya. Tidak demikian dengan Allah, Dia 
mengirim AnakNya mati bagi kita; orang-orang 
yang menentang Dia. Itulah cinta (Yoh.3:16). 
Maka saat Yesus di dunia, melihat orang gagal, 
bukan bersorak-sorak, tapi kataNya: “Aku tak 
menghakimimu. Tapi, jangan berbuat dosa lagi” -
--- cetusan isi hati Juruselamat yang tuntas dan 
bijak.  
Setelah perempuan itu pergi, Diapun 
memproklamirkan: “Akulah terang dunia...” 
(ay.12). How can a sinner discover the light of 
life? Because there is love in the light. Terang 
Allah adalah terang yang hangat, yang 
memancarkan kasih, yang menghidupkan kita 
kembali. Karenanya hidup, terang dan kasih, 
ketiganya tak bisa dipisahkan. Banyak orang 
semakin punya pengetahuan teologi yang tinggi, 
semakin pudar kasihnya. Banyak orang punya 
cinta yang meluap-luap, tapi hidup di dalam 
kegelapan. Banyak orang punya cinta yang 
kompromi terhadap dosa. Banyak orang punya 
cahaya tapi cahaya yang dingin. Itu sebab di 
Westminster conffesion tertulis: the natural light 
is not enough, we need the light from the 
supernatural source: God. Karena God is light, 
God is love, God is life. Dan itulah pengharapan 
yang memimpin kita dari dunia ini ke dunia kekal, 
mengisi kebutuhan hidup kita di dunia ini dan 
dunia yang akan datang. Maka kata Yesus: “I am 
the light (singular, berarti the only light) of the 
world. Barangsiapa mengikut Aku, dia tak akan 
berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki 
terang hidup. Bukan terang dari lampu, tapi the 
light of life. Sudahkah kau mengalami kasihNya 
yang menghangatkan, terangNya yang 
memberimu pencerahan,  hidupNya yang 
memberimu pengharapan kekal?  

Setelah Yesus mengatakan statemen itu, orang-
orang Parisi langsung menyerangNya: “Kau 
bersaksi tentang diriMu sendiri, kesaksianmu 
tidak sah”. Ini menandakan mereka tahu ajaran 
Alkitab: tak boleh menerima saksi tunggal. 
Karena Di Taurat Musa tertulis: kalau ada orang 
menuding penatua atau pemimpin bersalah, harus 
ada dua atau tiga orang saksi, barulah sah. Hal ini 
telah jadi tradisi penting dalam kebudayaan 
Yahudi: tidak menerima saksi tunggal. Agar 
orang tidak menghukum orang berdasarkan 
subjectivisme, pikiran yang sempit, ingin balas 
dendam pribadi... maka kata mereka: “Yesus, 
Kau bersaksi bagi diri sendiri, kesaksianMu tidak 
sah”. Apa jawab Yesus? “meski Aku bersaksi 
bagi diri sendiri, kesaksianKu tetap sah. Karena 
Bapa yang mengutus juga bersaksi bagiKu” --- 
bukan saksi tunggal. Ingat, orang Kristen yang 
hidup di hadapan Tuhan, taat akan firmanNya, 
dia tak pernah sendirian. Suatu kali, saya 
mengalami satu kesulitan yang sangat besar dan 
menulis surat pada salah seorang saudara saya: “I 
am very lonely”. Dua hari kemudian, surat 
balasannya tiba: ingat, saat orang Kristen paling 
tersendiri, Tuhan tetap menyertai. Jadi, kau 
berdua, bukan sendirian. Saya disadarkan: I never 
alone. If I truly obey the will of God, sungguh-
sungguh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan 
mandatkan pada saya, mengikut kehendakNya. 
Maka when you fail to look around, then look 
upward, look the throne of God, you will see the 
smiling face of our Father in heaven, amin?  
Waktu Yesus di dunia, siapa yang mengerti Dia? 
Petrus, Yakobus, Yohanes.... terlalu rendah 
dibandingkan dengan Anak Allah yang turun dari 
sorga --- mereka tak layak. Bahkan sebelum 
mereka mengerti kehendak dan isi hati Yesus, 
Dia sudah mati bagi mereka di salib, barulah 
mereka mengerti: itulah cinta. Jadi, saat Yesus 
dilawan oleh semua orang, khususnya orang 
Parisi: “kesaksianMu tidak sah” jawabNya: 
“kesaksianKu tetap sah. Karena Bapa yang 
mengutus Aku juga bersaksi bagiKu”. “Mana ada 
Dia yang Kau sebut Bapa?” Ternyata, orang 
Yahudi tidak memanggil Allah dengan sebutan 
“Bapa” tapi Tuhan, Allah; Elohim, Yahwe. Dan 
Yesus menyebut Allah: “My Father”. Karena 
relasiNya dengan Allah memang berbeda, tentu 
sebutanNya terhadap Bapa juga berbeda. 
Pembantu di rumahmu memanggil kau tuan, tapi 
anakmu, memanggilmu papa. Karena dia adalah 
darah dagingmu, hubungan kalian adalah: father 
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and son yang sangat erat. Maka relasi antara tuan 
dan hamba memang berbeda dengan relasi antara 
bapa dan anak. He is My father, I am His only 
begotten Son. He is your Lord, and you are His 
people. Status Yesus memang berbeda dengan 
mereka, tapi mereka menganggap Yesus kurang 
ajar, memonopoli Allah, bahkan berani menyebut 
Dia sebagai BapaNya.  
Sebenarnya mulai Yoh.5, saat Yesus berkata: 
“My Father works until now, and Me too”, 
mereka sudah langsung menuding Dia  
melakukan tiga pelanggaran: 1. hukum Sabat. 2. 
menyamakan diriMu dengan Allah. 3. menyebut 
Allah sebagai BapaNya. Dan sekarang, 
mengulang lagi. Padahal Yesus adalah Anak 
Allah, mengapa Dia tak boleh memanggil Allah 
dengan sebutan Bapa? Inilah wahyu baru, tapi 
orang Yahudi tak mau menerimanya. Karena 
mereka merasa kami sudah punya Taurat, yang 
Tuhan sampaikan pada Musa lewat malaekat dan 
Musa ajarkan pada kami. Itu artinya di antara 
mereka dan Allah ada dua pengantara: malaikat 
dan Musa. Sebenarnya, bentuk yang dikenakan 
pada istilah malaikat di P.L. ada dua: tunggal, the 
angel of God. Dan jamak, the angels of God. Dan 
bentuk dari istilah “malaikat” yang 
menyampaikan Taurat pada Musa itu tunggal, 
bukan jamak. Mengacu pada Yesus Kristus 
sebelum inkarnasi. Karenanya di Alkitab lima 
kali tertulis: tak ada orang yang dapat melihat 
Allah, tapi mengapa Abraham, Adam berdialog 
dengan Allah -- Allah dapat dilihat. Bagian akhir 
dari Pentateuh tertulis: tak ada orang yang seperti 
Musa, dikenal Allah muka dengan muka. 
Bukankah keduanya kontradiktif: Allah itu 
visible God or invisible God? Allah Bapa 
memang tak pernah dan tak mungkin dilihat oleh 
manusia. Sebab God is spirit. Tapi di P.L., the 
Son manifested Himself through the body form of 
human being, who met and did the conversation 
with man. Dan mengawali P.B. dengan inkarnasi; 
Allah jadi manusia. Jadi, Allah yang dilihat oleh 
Adam, Musa, Abraham, Manoa... semua orang di 
P.L. adalah Pribadi kedua dari Allah Tritunggal 
yang menyatakan diri dalam rupa manusia.  
Lagi pula, mereka tak paham, bahwa Taurat yang 
Allah Bapa berikan lewat malaikat hanyalah 
bayang-bayang (surat Ibrani), substansi aslinya 
adalah Yesus Kristus. Maka Yesus, realita dari 
bayang-bayang itu datang, seharusnya mereka 
mengenaliNya. Tapi faktanya, mereka malah 
menghina Dia: siapa Kau? lulusan dari 
Yerusalem, Sanhedrin atau pernah studi di bawah 
profesor yang terkenal? Bukan. Kau dari Nasaret, 
di Galilea, nothing. Nasaret never produce any 
prophet in the Old Testament. So do not believe 
Him. He is an ordinary people, a little bit better 
then the barbarian; uneducated people, live in 
the remote area. Tahu apa Kau? Tak seperti 
kami; orang Parisi tahu: Kau bersaksi bagi diri 

sendiri, kesaksianMu tidak sah. Tapi jawab 
Yesus: “kesaksianKu tetap sah. Karena Bapa 
bersaksi bagiKu”. Jadi, diantara istilah Bapa, 
malaikat dan Musa yang muncul di dialog ini, 
orang Yahudi setingkat dengan siapa? Musa. Dan 
Yesus? Setingkat dengan Bapa. Maka meski 
mereka punya gelar akademis, tetap berada di 
tingkat manusia; di bawah. Sementara Yesus 
Kristus, sumber dari wahyu yang Musa terima. 
Maka Yesus Kristus yang inkarnasi adalah kunci 
kita mengenal Allah. Sayang, mereka tak melihat 
sifat Ilahi Yesus Kristus, hanya melihat 
tampangNya, manusia berdarah-daging yang 
berasal dari Galilea, Nasaret, maka kata mereka: 
“cukup, kami tak mau dengar lagi” dan Yesus tak 
menimpali dengan: kurang ajar, tahukah kalian 
siapakah Aku? Dia tak seperti kita, saat marah 
akan mengatakan: “sudah, tak usah bicara lagi”. 
Maksudnya, perkataanku itu otoritatif. Tapi 
Yesus, waktu mereka memakai single witness is 
not true sebagai senjata untuk menyerangNya, 
Dia menjawab dengan penuh kesabaran: “yes, I 
agree with you. Single witness is not true. But I 
am not single witness. Because My Father is with 
Me”. Mereka tak menyimak kalimatNya, malah 
mengecam Dia: Kau berani monopoli Bapa, Bapa 
menyertaiMu. Apa pikirMu, Bapa tidak 
menyertai kami? Terlihat di sini, saat orang tak 
mau mendengar kebenaran, dia selalu merasa 
dirinya dimaki, maka dia bukan bertobat malah 
menutup hatinya, sehingga meski sudah puluhan 
tahun mendengar firman, kerohaninya tak pernah 
maju. Begitu juga orang-orang Parisi, merasa diri 
lulusan Yerusalem, sudah cukup, tak butuh Kau.  
Setelah melayani lebih dari setengah abad, saya 
menyadari, manusia memang berbeda-beda, ada 
yang sudah tua tapi masih rendah hati, mau 
belajar terus. Ada yang baru belajar sedikit sudah 
GR luar biasa. Mengapa saat Anak Allah; Angel 
yang memberikan Taurat pada Musa itu datang 
pada orang-orang yang sudah menerima Taurat, 
mereka bukan berkata: You are the angel, whom 
revealed the thruth and the law to Moses. Let us 
kneel down to You. Malah berkata: we already 
have Moses, we do not need You? Seorang filsuf 
terbesar di Eropa Utara; Denmak di abad ke-19, 
Soren A. Kierkegaard pernah menulis satu artikel, 
yang ditolak oleh semua penerbit surat kabar. 
Tapi setelah dia menggunakan samaran, 
artikelnya diterima bahkan diakui sebagai tulisan 
orisinil yang luar biasa kreatif. Mengapa begitu? 
karena dia sering mengeritik, dibenci orang. 
Sampai setelah dia mati, baru mereka tahu, 
ternyata artikel itu adalah tulisannya.  
Kalau saja Yesus Kristus tak mengenakan tubuh 
manusia, Dia datang dari sorga dan berkata: “hai 
orang Yahudi, dengarlah!” Mereka pasti 
langsung berlutut di hadapanNya. Tapi karena 
Yesus dilahirkan melalui anak dara Maria di 
Betlehem, dibesarkan di Nasaret, mereka 
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menghinaNya. Mereka menerima Taurat Musa. 
Padahal Musa menerimanya dariKu, dan Aku 
menerimanya dari Bapa --- dua sumber 
kebenaran yang sah. Ironisnya, mereka hanya 
mau Taurat Musa, tak mau menerima Yesus. 
Memang, orang dunia sering memilih lahiriah 
ketimbang esensi yang penting, takluk pada yang 
nampak dan menghina yang tak nampak. Padahal 
yang tak nampak adalah penopang dari eksistansi 
yang nampak. Sama seperti fondasi bangunan 
yang tak nampak, jauh lebih penting dari bagian 
yang nampak. Dan mereka terus mengejar: “siapa 
yang Kau sebut BapaMu?”. Sungguh, kalau kita 
menelusuri injil Yohanes, kita akan menyadari 
bahwa statemen Yesus: “I come from My 
Father” “I enter into this world” “I will depart 
from this world” “I return to My Father” (Yoh. 
16:28) adalah kunci kita mengerti seluruh injil 
Yohanes. Sayang, mereka tak mengerti statemen 
Yesus yang berbeda dengan konsep mereka. 
Maka saat kau berbeda pendapat dengan orang, 
jangan langsung mencap dia aneh. Ingat, kau 
memandang dia aneh, dia juga memandangmu 
aneh. Dan yang paling aneh adalah: orang aneh 
yang tidak merasa dirinya aneh.  
Orang Yahudi menerima Taurat, tapi tak bahwa 
Yesus Kristus-lah yang memberikan Taurat pada 
Musa, sehingga mereka menerima Musa - 
melawan Yesus. Coba bayangkan, kalau Presiden 
SBY mengutus orang mencarimu, tentu kau akan 
menerimanya dengan baik. Tapi keesokan 
harinya, saat Presiden SBY sendiri datang, kau 
malah menanyai dia: “apakah kau utusan SBY?” 
“Bukan” “Kalau begitu, jangan masuk”. Ironis, 
bukan? Itulah yang terjadi: Allah mengutus Musa 
pada orang Israel, mereka menerima. Tapi ketika 
Dia yang mengutus Musa datang, justru ditolak. 
Karena mereka merasa Yesus itu aneh, karena 
kataNya: I come from My Father, My Father sent 
Me, He is with Me. Masalahnya: He is invisible, 
bagaimana kami tahu, Kau adalah Allah? 
Statemen Yesus sangat sulit mereka mengerti. 
Karenanya mereka menutup diri, tak memberi 
tempat barang sedikit lowongan untuk except 
some other thing which is so difference with my 
concept or my former idea”. Itulah manusia, 
hanya mau menerima hal yang dia mengerti. 
Kalau seorang anak umur 12 tahun, lulus SD, 
masuk ke SMP, tentu merasa semua pelajaran di 
SMP tak sama dengan pelajaran di SD. Mungkin 
dia akan mengeluh: “aku tak mengerti” “justru 
karena tak mengerti, maka kau perlu sekolah”. 
“tapi aku mau kembali ke SD kelas enam saja, 
karena pelajaran di sana lebih cocok denganku”. 
Gereja lebih parah, sekolah berani terus 
meningkatkan pelajaran yang mereka ajarkan. 
Sementara gereja, takut orang tak mengerti, terus 
memberikan pengajaran itu, itu saja, sehingga 
ada banyak orang sudah jadi Kristen puluhan 
tahun tetap suka di SD, tak mau membuka diri 

untuk mengoreksi konsep-konsepnya yang salah. 
Bandingkan statemen Yesus di Yoh.8 ini dengan 
statemenNya di Yoh.3: “yang dari atas 
mengatakan kata-kata dari atas, yang dari bawah 
mengatakan kata-kata yang di bawah”, maka kita 
akan menemukan master key-nya: those come 
from above, from Father, speak from above. 
Those come from this earth, speak from this 
earth. Orang Tionghoa mengatakan, mulut anjing 
tak pernah menghasilkan gading. Begitu juga 
hanya yang dari sorga, dapat membawakan 
firman sorgawi. Jesus is the only One, Who bring 
forth the word from eternity, from Father to this 
earth. Coba bandingkan statemen Yesus dengan 
statemen Mao Ze Dong, statemen Sakyamuni, 
statemen pendiri-pendiri agama, statemen filsuf-
filsuf tertinggi, kita akan menemukan the 
qualitative difference between God’s word and 
the sinners’ word, tak mungkin setara.  
Minggu lalu kita sudah membahas, di antara 
semua pendiri agama, hanya Yesus yang 
mempertanggungjawabkan asal-usul ajaranNya: 
Bapa yang mengutus Dia. Bagaimana dengan 
Sakyamuni? Dia hanya mengatakan, aku tiba-tiba 
sadar. Siapa yang membuatnya sadar? Tak 
dibahas. Coba tanyakan pada Kongfuzu: “dari 
mana asal mula pengajaranmu?” “Wu xin er hao 
gu, gu shu er bu zu; aku mempelajari ritual-ritual 
dan tata-krama orang kuno dengan jujur. 
Khususnya kebudayaan di masa zhou wen wang, 
zhou wu wang, zhou gong... yang begitu tinggi, 
dan aku mengajarkannya padamu”. Orang kuno 
mendapatkan dari mana? Tak tahu. Kalau kau 
tanyakan pada Mohammad: “dari mana kau 
mendapatkan ajaranmu?” “Jibrael; malaekat 
ciptaan”. Hanya Yesus yang mengatakan: “apa 
yang Ku dapatkan dari Bapa, itulah yang Ku 
ajarkan padamu”. Jadi, dia adalah the only 
religious founder, who is so responsible and 
clearly tell us, that His teaching is from God the 
Father. Masalahnya: orang Yahudi tidak 
menyebut Allah dengan sebutan “Bapa”. Tapi 
kata Yesus: If you know Me and come to Me, I 
will bring you back to the Father. Because I am 
the truth, I am the way, I am the life, no one can 
come to the Father, but by Me. After that, My 
Father will be your Father. Karena Aku datang 
dari Bapa, Aku masuk ke dunia, Aku 
meninggalkan dunia dan Aku kembali kepada 
Bapa. Selain Dia, siapa yang pernah mengatakan 
statemen itu, apakah Zoroaster, Kongfuzu, 
Sakyamuni.....? Tidak. Inilah bedanya kekristenan, 
kata Yesus:  If you know Me, then you will know 
My Father. So those who have the Son, they have 
the Father. But those who do not have the Son, 
they do not have the Father.  
Karena menurut Taurat, paling tidak harus ada 
dua orang saksi baru sah, maka mereka menuding 
Yesus bersalah. Tapi sesungguhnya, Bapa 
bersaksi bersamaNya --- dua saksi bukan satu. 


