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"Pesan berikut adalah dari Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David Platt, pendeta 

Gereja di Brook Hills." 

 

Adopsi membutuhkan seseorang yang datang dengan kualifikasi yang tepat. Dalam rangka mengadopsi 

seseorang secara domestik maupun internasional di zaman kita, anda harus melalui segala macam 

birokrasi. Anda harus memberikan sidik jari anda kepada setiap organisasi kemasyarakatan yang ada. 

Anda harus melalui satu studi intensif di rumah tentang adopsi, mengenai semua hal yang baik dan tidak 

begitu baik dalam pernikahan dan keluarga. Semuanya. Anda harus memiliki fisik yang sempurna. Saya 

teringat ketika kami akan melewati ujian fisik, dan itu begitu memberikan banyak tekanan tambahan 
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karena kami ingin mengadopsi seorang anak, dan saat itu kami sedang berdiri di satu ruangan. Tiba 

saatnya untuk tes mata, dan saya berada dalam satu ruang yang gelap, tetapi saya berdiri di sana, dan 

saya melihat satu grafik tentang mata, dan orang itu berkata, "Baiklah, tutup satu mata dan mulai 

membaca," dan saya dapat membaca huruf di bagian atas dan kemudian beberapa huruf, dan kemudian 

saya mulai berjuang. Saya mulai berkeringat, dan saya berpikir, "Oh, saya tidak bisa lulus. Saya harus lulus 

tes! " 

Orang itu mengerti bahwa saya mulai letih, dan ia berkata, "Mengapa anda tidak mencoba lagi, mengapa 

tidak mencoba dengan mata lainnya." Masalahnya ialah saya begitu tegang menancapkan mata ini, jadi 

saya mengambil tanganku dan semuanya kabur. Saya bahkan tidak bisa melihat tangan saya. Saya tidak 

bisa melihat. Ia mengatakani, "Pak, mengapa anda tidak minggir sebentar. Biarkan istri anda lebih dahulu, 

dan kemudian kita akan mencoba lagi." Jadi, saya duduk dan berusaha untuk mendapatkan mata saya 

kembali, dan kemudian saya mendapatkan mata saya kembali sementara istri saya masih mengambil tes, 

dan kemudian saya melihat ke bawah dengan kedua mata, dan saya dapat menghafal grafik tersebut. 

Saya  melangkah kembali dan saya mulai membaca huruf-huruf itu. Jadi, saya harus memiliki kualifikasi 

yang tepat. 

Ini adalah gambaran yang sama secara spiritual. Kita telah membicarakan hal ini. Yesus adalah 

sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, sepenuhnya benar yang datang dari Allah, lahir dari seorang 

perempuan, dan lahir di bawah Taurat. Itulah yang dibicarakan dalam Galatia pasal 4. Adopsi menuntut 

bahwa seseorang datang pada saat yang tepat, memiliki kualifikasi yang tepat, dan yang memiliki tujuan 

yang tepat. Anda tidak mengadopsi secara kebetulan, anda mengadopsi dengan satu tujuan. Salah satu 

saat yang paling mengharukan bagi kami dalam proses adopsi tersebut adalah ketika kami sedang berdiri 

di ruang sidang pengadilan dengan seorang hakim di hadapan kami, dan apa yang terjadi adalah bahwa 

pada sat itu ada orang-orang yang berbeda dari panti asuhan dan tempat-tempat lain yang bersaksi. 

Pengadilan harus menetapkan bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang sebelumnya ingin 

mengadopsinya. Jadi, kesaksian demi kesaksian diberikan, yang mengatakan, "Ya, tidak ada yang ingin 

mengadopsinya." Sepanjang waktu itu saya dan istri saya hanya ingin berdiri dan berseru, "Itu sebabnya 

kami di sini! Kami ingin mengadopsinya." Ini adalah keindahan dengan cara yang jauh lebih besar, ketika 

Anak Allah berdiri dan berkata, "Aku menginginkan kamu." Bapa telah berkata, "Aku ingin agar kamu 

menjadi anakKu."  

Ia telah menetapkan untuk menebus kita. Ia mati untuk menyelamatkan kita. Allah mengutus AnakNya 

supaya kita dapat menerima kedudukan sebagai anak, dan Allah mengutus RohNya supaya kita dapat 

mengalami hak-hak istimewa sebagai anak. Galatia 4:6-7 kemudian mengatakan, "Karena kamu adalah 
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anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, 'Ya Abba, ya Bapa!' 

Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, 

oleh perbuatan Allah." Kita dapat menerima Roh adopsi sebagai anak yang melaluinya kita berseru,"Ya 

Abba, ya Bapa!"  

 

Inilah Keindahannya 

Saat itu kami sedang berada di negara di mana kami mengadopsi anak kami, dan hakim akhirnya berkata, 

"Baik, sekarang anak ini menjadi milik anda." Keputusan telah diambil oleh hakim, lalu Heather dan saya 

saling memandang, kami sebagai orang tua dari anak kecil yang berharga ini, tetapi jelas bahwa ceritanya 

tidak berakhir di situ. Kisah adopsi baru dimulai di situ. Adopsi bukan hanya ketika anak saya menerima 

kedudukan sebagai anak dengan seorang ibu dan seorang ayah, melainkan ini hanyalah awal dari satu 

hubungan yang tumbuh dengan nyata pagi ini di rumah kami ketika kami sedang bergulat satu dengan 

yang lain. 

Hari itu ketika ia dinyatakan secara resmi sebagai anak kami, saat itulah pintu air dibuka dan kasih 

dicurahkan kepadanya dengan cara yang tidak pernah dialami sebelumnya, dan yang belum pernah kami 

tunjukkan sebelumnya. Ini adalah keindahan adopsi, yakni bahwa keindahan tersebut bukan hanya 

dialami ketika kita dinyatakan sebagai putra atau putri Allah, tetapi juga ketika kita hidup sebagai anak-

anak Allah, dalam satu relasi denganNya, dan mengalami hak-hak istimewa dari status kita sebagai anak. 

Adalah benar-benar baik bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa kita.  

Dia adalah Bapa kita. Kita berdoa, "Bapa di surga." Tahukah anda apa yang menarik di sini? Gelar "Bapa" 

yang dipakai untuk Allah ini hanya digunakan lima belas kali di seluruh Perjanjian Lama, dan tidak ada 

satu pun dari semua penggunaan tersebut yang berisi doa kepada Allah sebagai Bapa. Jika anda melihat 

Perjanjian Baru, terdapat 165 kali penyebutan "Bapa" hanya dalam kitab-kitab Injil, di mana Yesus 

menyebut Allah sebagai Bapa, dan itu dikatakan Yesus ketika Ia sedang berbicara kepada murid-

muridNya. Matius 6:7-9 mengatakan, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti 

kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-

kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang 

kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di 

surga, Dikuduskanlah nama-Mu ...." Yesus menunjukkan bahwa ada hubungan antara mereka yang 

mengikuti Kristus dengan Allah sebagai Bapa. Jadi, ketika kita berdoa, kita tidak berdoa, "Pencipta yang 
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mengerikan dan dasar keberadaan semua." Kita datang kepada Allah, dan kita katakan, "Ya Abba, ya 

Bapa." 

Pikirkan tentang kontras antara Bapa di surga dengan ayah-ayah yang ada di bumi. Dalam Lukas 11:11-13 

Yesus mengatakan, "Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular 

kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya 

kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi 

Bapamu yang di surga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 

Apakah anda pernah berdoa untuk sesuatu dan apa yang terjadi kemudian tidak seperti yang anda 

harapkan? Anda meminta sesuatu dari Allah dan anda tidak menerima apa yang anda minta?  

Menurut saya Yesus memahami bahwa kita mungkin bergumul dengan ini, sehingga Ia berkata, "Kamu 

dapat mengandalkan Bapa di surga." Ketika anda meminta ikan, Ia tidak akan memberikan kepada anda 

seekor ular. Anda mengetahui tentang ini dari ayah anda sendiri yang mempedulikan anak-anak mereka. 

Anda telah mengalami hal itu. Mereka mungkin jahat. Kita jahat, tetapi Ia baik. Bahkan ayah terbaik di 

bumi ini masih memiliki natur yang berdosa, dan mereka tidak seratus persen benar pada setiap waktu, 

tetapi Bapa kita yang di surga adalah selalu benar. Kita memiliki hikmat yang terbatas, sedangkan Ia 

memiliki hikmat yang tidak terbatas. Ia adalah bijak. Bapa kita tahu apa yang terbaik. Kita memiliki kasih 

yang tidak sempurna, sedangkan Ia memiliki kasih yang sempurna. 

Saya berpikir tentang ayah saya. Saya telah menyebutkan bahwa ia telah meninggal beberapa tahun yang 

lalu secara tiba-tiba karena serangan jantung. Saya teringat saat menerima panggilan telpon dari adik 

saya yang mengatakan bahwa ayah telah dilarikan ke rumah sakit, dan saat itu saya hanya jatuh 

tersungkur dan berlutut. Setelah menerima kabar itu saya berlutut dan mulai menangis di hadapan Allah, 

"Selamatkanlah ayah saya." Saya mendapatkan panggilan telpon lagi empat puluh lima menit kemudian 

yang mengatakan bahwa ayah telah meninggal. Saat-saat seperti itu adalah pengingat yang baik: Bapa 

kita yang di surga tidak memberikan ular. Ia memberi apa yang baik. Ia selalu memberikan apa yang baik, 

dan itu tidak selalu masuk akal bagi kita pada setiap waktu.  

Kita tidak mempunyai alasan untuk khawatir. Matius 7:9-11 mengatakan, "Adakah seorang dari antara 

kamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? 

Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 

yang di surga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya." Ia 

mengampuni kita. Dikatakan dalam Matius 6:9-12, "Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di 

surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. 

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami dari kesalahan kami, 
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seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Apakah kita masih berdosa 

terhadapNya.? Tentu benar, Itulah jawabannya, namun Ia mengampuni. 

Kita memiliki seorang Bapa yang mengampuni, dan Ia mendisiplinkan kita, dan ini adalah baik. Adalah 

baik bagi saya untuk memberitahu anak-anak saya agar jangan sampai mereka berlari di jalan, dan ketika 

mereka berlari di jalan, saya mendisiplinkan mereka, supaya mereka belajar apa yang baik bagi mereka. 

Adalah baik bagi Bapa kita yang di surga untuk mendisiplinkan kita.  

Ia memimpin kita. Itu yang dikatakan dalam Roma 8:14, "Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah 

anak Allah." Ia adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anakNya. Kita memiliki nama yang baru. Dikatakan 

dalam Yohanes 1:12-13, "Namun semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi 

anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang dilahirkan bukan dari 

darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Kita 

adalah anak-anakNya. Kita memiliki satu roh yang baru. Dalam Roma 8:16 Paulus mengatakan, "Roh itu 

sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Kita memiliki akses 

ke hadirat Bapa.  

Kita tidak perlu takut lagi untuk berada di hadapanNya sebagaimana yang dialami oleh umat Allah dalam 

Keluaran 19:12-13. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Sebab itu haruslah engkau memasang batas 

bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena 

kepada kakinya, sebab siapa pun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang 

pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik 

binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, 

barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Orang-orang Israel harus menjauhi gunung itu dan tinggal 

jauh dari gunung tersebut. Keluaran 19:16-21 menjelaskan hal ini lebih lanjut.  

Dalam Perjanjian Baru, dikatakan dalam Ibrani 10:19-22, "Jadi, Saudara-saudara, kita sekarang dengan 

penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan 

yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam 

agung sebagai kepala Rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus 

ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan 

tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Lalu dikatakan lagi dalam Ibrani 4:14-16, "Jadi, karena 

kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, 

baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah 

imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, 

Ia telah dicobai, hanya saja Ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian 
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menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk 

mendapat pertolongan pada waktunya." Roma 8:15 juga mengatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh 

perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan 

kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, 'Ya Abba, ya Bapa!'"  

Anda adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah. Anda adalah anak-anak Allah. Karena 

itu hal ini akan mengubah cara kita menaati Allah, yaitu bukan karena kewajiban tetapi karena kasih. Kita 

tahu bahwa kita memiliki keintiman dengan Bapa dan memiliki akses ke hadirat Bapa. Kita memiliki 

warisan dalam Kerajaan Bapa. Dikatakan dalam Roma 8:16-17, "Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama 

dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli 

waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-

sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan 

bersama-sama dengan Dia."  

Mengapa anda harus mengejar kesenangan dan pencapaian dan harta di dunia ini ketika anda memiliki 

Kerajaan yang menunggu anda dari Bapa di surga? Jadi, apa yang kita lakukan? Kita menyembah Dia. 

Yesus mengatakan dalam Matius 6:9, "Berdoalah seperti ini: 'Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah 

namaMu.'" Kita memuliakan Dia. Ia juga mengatakan dalam Matius 5:16, "Demikianlah hendaknya 

terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan 

Bapamu yang di surga." Kita menginginkan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kita meneladaniNya. Lalu 

Paulus mengatakan dalam Efesus 5:1, "Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah." 

Demikian juga kita membaca dalam 1 Petrus 1:14-16, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan 

turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi 

kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada 

tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Demikian juga dikatakan dalam 1 Yohanes 3:10, "Inilah 

tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran, tidak 

berasal dari Allah, demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seimannya."  

Kita merefleksikan Dia. Mazmur 68:6 mengatakan, "Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda, 

itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus." Dikatakan dalam Yakobus 1:27, "Ibadah yang murni dan tidak 

bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan 

mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Kita merefleksikan Bapa bagi 

anak-anak yang tidak mempunyai bapa di bumi. Itulah sebabnya kita peduli akan anak-anak yatim dan 

para janda. Karena kita sendiri telah dipelihara sebagai anak-anak Bapa di surga. Anda tahu bahwa dalam 

arti tertentu gambaran tentang adopsi ini telah menjadi trendi atau merupakan satu kecenderungan yang 
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terlihat di zaman kita, bukan hanya di gereja tetapi juga di luar gereja, di Hollywood dan budaya populer. 

Ini hampir dilihat sebagai suatu hal yang altruistik atau yang dilakukan demi kepentingan orang lain, 

sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Alasan kita untuk mengadopsi dan merawat anak-anak 

asuh bukanlah semata-mata sesuatu yang altruistik. Ini bukan karena kita mempunyai keinginan untuk 

memiliki kartu Natal yang indah dan lucu yang dapat dikirimkan kepada keluarga kita. 

Kenyataannya adalah bahwa bilamana anda menyelam ke dalam masalah adopsi dan pelayanan terhadap 

anak-anak asuh, anda akan melewati jalan-jalan yang berbatu sepanjang proses tersebut, dan ada banyak 

anak-anak yang perlu diadopsi. Alasan mengapa beberapa dari mereka berada di tempat pengasuhan 

adalah karena mereka telah melalui kondisi-kondisi yang sangat sulit, dan mungkin karena mereka 

memiliki orang tua yang telah mengkonsumsi obat-obat terlarang saat anak-anak ini dalam kandungan 

ibu mereka, atau ibu-ibu mereka yang hamil dan kemudian minum obat-obatan ini selama kehamilan. 

Sebagai akibatnya, terdapat bagian-bagian yang cacat dalam diri anak-anak ini dan juga pergumulan-

pergumulan lainnya dalam diri mereka. Dan sebagai hasilnya, ada banyak keluarga dalam budaya gereja 

yang telah bergumul dengan adopsi, yang memiliki anak-anak yang bahkan kadang-kadang menjadi 

ancaman fisik kepada anak-anak lain di rumah mereka, yang menolak kasih dalam setiap kesempatan. 

Apa yang akan anda lakukan ketika anda harus menelepon polisi untuk menangani pergulatan yang 

terjadi di rumah anda yang anda sendiri tidak bayangkan sebelumnya? Alasan altruistik saja tidak akan 

membantu anda dalam hal ini. Keinginan untuk memiliki gambar yang bagus pada kartu Natal bukanlah 

jawaban yang tepat. Jadi, apa yang mendorong anda adalah kenyataan bahwa anda pernah menjadi 

anak-anak yang dimurkai yang memberontak kepada seorang Bapa, dan semua yang ada dalam diri anda 

telah berpaling dari Dia, namun Ia mengulurkan tangan anugerahNya ke dalam hati anda dan hidup anda, 

lalu menarik anda kepadaNya, dan Ia tidak membiarkan anda binasa. 

Ia mengasihi anda. Ia telah mengadopsi anda sebagai anak. Itulah kepedulian terhadap anak-anak yatim 

yang diberdayakan oleh Injil. Kita merefleksikan Dia. Kita mempedulikan anak-anak yatim bukan karena 

kita adalah penyelamat-penyelamat. Kita bukanlah satu kelompok orang yang baik, yang altruistik atau 

yang mementingkan  kepentingan orang lain, yang menampilkan diri untuk menjadi penyelamat-

penyelamat bagi anak-anak yatim di dunia. Bukan ini yang mendorong pelayanan kta kepada anak-anak 

yatim. Saudara-saudara, kita bukanlah penyelamat-penyelamat, kita mempedulikan anak-anak yatim 

karena kita sendiri telah diselamatkan. Kita telah diadopsi, dan kita merefleksikan Bapa di surga bagi 

anak-anak yang tidak mempunyai bapa di bumi. Ini adalah gambaran Injil. 
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Adopsi Dirayakan ... 

Kita memiliki Bapa yang kekal. Beberapa dari anda tidak pernah memiliki seorang ayah. Beberapa dari 

anda memiliki ayah yang baik, tetapi perhatikan ini: anda memiliki seorang Bapa yang kekal dan yang 

baik. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6:40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, 

yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 

membangkitkannya pada akhir zaman." Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika 2:16-17, "Dan Ia, Tuhan 

kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam anugerah-Nya telah mengasihi kita dan 

menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan 

menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik." Anda memiliki satu keluarga yang 

kekal. Dikatakan dalam Roma 9:8, "Artinya: Bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak 

Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar.." Yesus adalah saudara kita, tetapi 

sama sekali bukan dalam arti bahwa kita adalah ilahi. Ia menjadi seperti kita.  

Roma 8:29 mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya 

dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang 

sulung di antara banyak saudara." Dikatakan dalam Yohanes 20:17, "Kata Yesus kepadanya, 'Janganlah 

engkau memegang Aku terus, sebab Aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-

saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, 

kepada Allah-Ku dan Allahmu.'" Kita  adalah bersaudara satu dengan yang lain, dan jelas bahwa ini 

mengubah cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Dikatakan dalam Markus 10:29-30, "Jawab 

Yesus, 'Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 

meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ibunya atau 

bapanya, atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima kembali 

seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai 

berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.'"  

Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1:10, "Tetapi aku menasihatkan kamu, Saudara-saudara, demi nama 

Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi 

sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Yakobus juga mengatakan dalam Yakobus 2:14-

17, "Apa gunanya, Saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia 

tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari 

tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 

'Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang!', tetapi ia tidak memberikan 
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kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika 

iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati."  

Kita memiliki seorang Bapa yang kekal, kita memiliki satu keluarga yang kekal, dan kita juga memiliki satu 

rumah yang kekal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Allah Membalikkan Status Kita 

             Doktrin Kesatuan Dengan Kristus 

Gambaran Singkat 

Baiklah, kita akan melihat salah satu aspek lagi dalam pokok "Allah membalikkan langkah-langkah kita." 

Kita hanya akan mendalaminya secara singkat. Allah membalikkan status kita: doktrin kesatuan dengan 

Kristus. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa doktrin kesatuan dengan Kristus merangkum 

seluruh dokrin keselamatan, dan mungkin ini benar dalam beberapa hal, tetapi inlah gambaran singkat 

tentang doktrin tersebut. 

Dalam Yohanes 15:5 Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa 

saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak 

dapat berbuat apa-apa." Dalam Galatia 2:20 Paulus mengatakan, "...namun aku hidup, tetapi bukan lagi 

aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi 

secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan 

diri-Nya untuk aku." Apa artinya bahwa "Kristus hidup di dalam aku?" Kesatuan kita dengan Kristus 

adalah supranatural. Bukan hanya Kristus yang terlibat di sini, tetapi Bapa, Roh, dan Anak bersama 

mengambil bagian di dalamnya. Kita berada di dalam Bapa.  

Dikatakan dalam Yohanes 17:20-21, "Bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-

orang, yang percaya kepada-Ku melalui pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama 

seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 

dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." Lalu dikatakan dalam 1 Yohanes 2:24, "Dan 

kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang 

telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam 

Anak dan di dalam Bapa." Demikian juga dikatakan dalam 1 Yohanes 4:15-16, "Siapa yang mengaku 

bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah 
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mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap berada 

di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia."  

Kita berada di dalam Roh Kudus. Dikatakan dalam Roma 8:9, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, 

melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh 

Kristus, ia bukan milik Kristus." Bapa ada di dalam kita. Yohanes 14:23 mengatakan, "Jawab Yesus, "Jika 

seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan 

datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Roh Kudus ada di dalam kita. Dikatakan dalam 

1 Korintus 3:16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam 

di dalam kamu?" Demikian juga dikatakan dalam 1 Korintus 6:19-20, "Atau tidak tahukah kamu bahwa 

tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh 

dari Allah -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah 

lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!" Lalu 2 Timotius 1:14 mengatakan, 

"Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus yang tinggal di 

dalam kita."  

Kita memiliki persekutuan dengan Bapa. Dalam 1 Yohanes 1:3 kita membaca, "Apa yang telah kami lihat 

dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan 

dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus 

Kristus."  

Kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Dikatakan dalam 2 Korintus 13:13, "Anugerah Tuhan Yesus 

Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Ini adalah kesatuan yang 

supranatural. 

Yang kedua, kesatuan kita dengan Kristus bersifat rohani. Dalam 1 Korintus 6:17 Paulus mengatakan, 

"Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia." Allah, oleh RohNya 

menyatukan roh kita dengan RohNya.  

Kita sebelumnya telah melihat Lukas 11:11-13. Dalam bagian tersebut Yesus mengatakan, "Bapak 

manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai 

ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat 

tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan 

memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." Dalam Injil Matius dikatakan bahwa 

Allah akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang memintanya. Sedangkan dalam Injil Lukas 

dikatakan bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Dulu ketika saya 
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membaca Lukas 11 saya berpikir, "Bagaimana jika saya tidak meminta Roh Kudus? Atau bagaimana jika 

saya meminta sesuatu yang lain, apa gunanya menerima Roh Kudus?" Ini adalah keindahan dari apa yang 

terjadi di sini ketika anda berpikir tentang hal ini, yakni bahwa Allah telah memilih untuk memberikan 

kepada kita diriNya sendiri. Anda bisa meminta hikmat dalam situasi tertentu. Ia tidak hanya 

memberitahu anda jawabannya. Ia memberikan kepada anda roh hikmat. 

Anda meminta pertolongan, ia memberikan kepada anda seorang Penolong. Anda meminta kebenaran, 

Ia memberikan kepada anda seorang Guru kebenaran. Anda meminta bimbingan, Ia memberikan kepada 

anda seorang Penuntun. Kita meminta pemberian, Ia memberikan kepada kita sang Pemberi. Kita 

meminta pasokan, ia memberikan kepada kita Sumber. Ini seperti ketika kita meminta uang kepada Allah. 

Allah tidak mengatakan, "Ini uang," melainkan Ia memberkan kepada kita bank. Semuanya mengalir dari 

Roh Allah.  

Kesatuan kita dengan Kristus adalah tidak biasa dan agak misterius. Kita telah berbicara tentang 

bagaimana, dalam arti tertentu, kesatuan ini adalah sesuatu yang mistis bagi pikiran kita yang terbatas. 

Efesus 5:29-32 mengatakan, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara 

dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab 

itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu 

menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." 

Kesatuan kita dengan Kristus adalah penting untuk kehidupan di sini. Kesatuan kita dengan Kristus 

membawa kehidupan bagi kita. Dikatakan dalam Roma 6:11, "Demikianlah hendaknya kamu 

memandangnya: Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus 

Yesus." Juga dikatakan dalam Filipi 1:21,"Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 

keuntungan.."  

Kesatuan kita dengan Kristus adalah bersifat pribadi. Dalam 2 Korintus 5:17 Paulus mengatakan, "Jadi, 

siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang 

baru sudah datang."  

Anda secara pribadi, di mana anda duduk saat ini, ditemukan di dalam Kristus dan anda mengambil 

bagian dalam kehidupan Kristus, tetapi kesatuan kita dengan Kristus juga bersifat komunal atau terkait 

dengan kebersamaan di antara orang-orang percaya. Sering kali Kitab Suci berbicara tentang bagaimana 

kita disatukan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Galatia 3:28 mengatakan, "Dalam hal ini tidak ada orang 

Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, 

karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Dikatakan juga dalam Efesus 2:18-22. 
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Galatia 1:22 juga mengatakan, "Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea." 

Dikatakan juga dalam 1 Tesalonika 1:1, "Dari Paulus, Silwanus dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang 

Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera 

menyertai kamu." Kesatuan kita dengan Kristus adalah kekal, dari kekekalan di masa lampau ke kekekalan 

di masa depan. Di satu sisi, Efesus 1:3-4 berbicara tentang kekekalan di masa lampau. Paulus 

mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 

mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih 

kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Di sisi lain, Roma 8:38-

39 berbicara tentang kekekalan di masa depan. Paulus mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut 

maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun 

yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk 

lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita."  

Inilah definisi doktrin kesatuan dengan Kristus: kesatuan dengan Kristus berarti bahwa sebagai orang-

orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah, Kristus berada di dalam kita, kita berada di 

dalam Kristus, kita berada bersama Kristus, dan Kristus berada bersama kita. Jadi kita akan mendalami 

empat frase: Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus, kita bersama Kristus, dan Kristus bersama kita. 

 

Kristus Di Dalam Kita 

Kristus berada di dalam kita. Dikatakan dalam Kolose 1:27, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan, 

betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah 

kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan!" Kristus membawa kehidupan yang 

diberdayakan. Renungkanlah hal tersebut. Ingatkah anda siapa Kristus? Ia adalah gambar Allah. Ini yang 

dikatakan dalam Kolose 1:15, "Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari 

segala yang diciptakan." Ia adalah Sumber penciptaan. Kolose 1:16-17 mengatakan, "karena di dalam 

Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang 

tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu 

diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu 

di dalam Dia."  

Ia menopang segala sesuatu dengan tanganNya. Ia adalah Kepala Gereja. dikatakan dalam Kolose 1:18, 

"Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, 

sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu." Ia adalah Juruselamat dunia. Kolose 1:19-20 
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mengatakan, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah 

memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga, 

sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus." Cukuplah untuk mengatakan, pada titik 

ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, bahwa jika Kristus ini berada di dekat anda, hidup anda secara 

radikal akan berbeda. Realitas raksasa dari keselamatan adalah bahwa Kristus hidup di dalam anda. 

Gambar dari Allah yang tidak kelihatan, Sumber penciptaan, Kepala Gereja, dan Juruselamat dunia, 

berdiam di dalam anda. 

Anda mengalami kehidupan yang diberdayakan, dan Kristus berada di dalam anda. Itulah hidup yang 

ditransformasikan. Di seluruh Perjanjian Lama, Allah memberikan janji-janji kepada Abraham, Ishak dan 

Yakub, dengan mengatakan, "Aku akan menyertai engkau." Dikatakan dalam Kejadian 26:24, "Lalu pada 

malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: 'Akulah Allah ayahmu Abraham; 

janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak 

keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu.'" Dalam Keluaran 3:11-12 kita melihat bagaimana Musa 

dan Allah berdialog. Dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, "Tetapi Musa berkata kepada Allah: 'Siapakah 

aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?' Lalu 

firman-Nya: 'Bukankah Aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus 

engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada 

Allah di gunung ini.'"  

Dalam Yosua 1:5 Allah berkata kepada Yosua, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi 

engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku 

tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."  

Kemudian Yesus datang dan menampilkan diriNya dalam Perjanjian Baru. NamaNya adalah Allah bersama 

kita. Itu yang dikatakan dalam Matius 1:21-23, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 

menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka.' Hal 

itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi: 'Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel.' (Yang 

berarti: Allah menyertai kita.)." Dikatakan juga dalam Yohanes 7:33, "Lalu kata Yesus, 'Tinggal sedikit 

waktu saja Aku ada bersama kamu dan sesudah itu Aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus 

Aku.'" Ia akan pergi. Ke mana ia akan pergi? Yesus berjanji dalam Yohanes 14:18-20, "Aku tidak akan 

meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan 
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melihat Aku lagi, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu 

itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu."  

Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:7, "Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Lebih berguna 

bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 

jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu." Yesus mengirimkan RohNya sehingga kita dapat 

mengatakan, "Kristus hidup di dalam saya." Dan Paulus mengatakan dalam Galatia 2:20, "... namun aku 

hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang 

sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku 

dan menyerahkan diri-Nya untuk aku."  

Ini mengubah bagaimana kita melihat kehidupan Kristen. Sebagian besar dari kita percaya bahwa Kristus 

telah mati demi pengampunan dosa-dosa kita, tetapi kita hanya berhenti di situ. Kita percaya dan 

berkata, "Saya akan pergi ke surga ketika saya mati." Kita tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan 

Kristen antara di sini dengan di sana, dan sebagai akibatnya banyak dari antara kita menjalani kehidupan 

Kristen yang selalu mengalami kekalahan. Mungkin alasannya adalah karena kita belum memahami 

realitas raksasa bahwa Yesus mati untuk anda supaya Ia dapat hidup di dalam anda. Saudara-saudara, 

Yesus bukan hanya Juruselamat kita, Ia juga adalah hidup kita. Bacalah kutipan-kutipan dari Hudson 

Taylor dan Ian Thomas. Ini adalah kutipan-kutipan yang maknanya sangat mendalam. Jangan lewatkan 

ini. Kekristenan adalah tidak kurang dari menjalani satu kehidupan yang didiami oleh Kristus. Paulus 

mengatakan dalam Galatia 4:18-19, "Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang 

baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku 

menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu."  

Selanjutnya, Kristus di dalam anda, pengharapan akan kemuliaan. Itulah kehidupan yang terjamin. 

Pengharapan akan kemuliaan karena Kristus ada di dalam anda. Tidak ada alasan untuk takut. Kristus di 

dalam anda sekarang berarti bahwa Kristus berada di dalam anda untuk selamanya. Kolose 3:4 

mengatakan, "Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama 

dengan Dia dalam kemuliaan." Kehidupan yang terjamin dalam gereja yang menang. Kristus ada di dalam 

anda, dan Kristus ada di dalam kita. 

Apa yang Efesus pasal 1 dan Perjanjian Baru ajarkan ialah bahwa Yesus memiliki segala kuasa di surga dan 

di bumi. Dikatakan dalam Matius 28:18, "Yesus mendekati mereka dan berkata, ‘Kepada-Ku telah 

diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.’ Semua otoritas adalah milik Kristus. Ia memiliki otoritas atas 

segala sesuatu. Anda dapat melihat bagian akhir dari Efesus pasal 1 di mana Paulus mengatakan, "Segala 

sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai 
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Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua 

dan segala sesuatu."  

Allah memberikan kepada Kristus otoritas atas segala sesuatu, dan Ia memberikan Kristus kepada gereja. 

Karena itu Yesus memiliki segala otoritas di surga dan di bumi. Perhatikan maksud saya di sini. Gereja 

memiliki kepenuhan Kristus, karena Ia telah diberikan kepada gereja di mana kepenuhan Kristus itu 

dialami. Kolose 2:9-10 mengatakan hal yang sama. Paulus mengatakan, "Sebab dalam Dialah berdiam 

secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala 

semua pemerintah dan penguasa." Anda dapat menempatkan kedua kenyataan ini bersama-sama. 

Kristus memiliki semua otoritas, dan gereja memiliki kepenuhan Kristus, yang berarti bahwa semua 

otoritas di surga dan di bumi juga menjadi milik gereja! Dapatkah anda menangkap pemahaman ini? 

Kristus berbagi otoritasNya dengan kita. Apakah anda percaya ini? Saya tidak mengarang-ngarang hal ini.  

Lihatlah 1 Korintus 3:21-23 yang mengatakan, "Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya 

atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu: baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, 

hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya milikmu, tetapi 

kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Segala sesuatu adalah milik anda, Anda adalah 

milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Berlawanan dengan kepercayaan yang dianut di berbagai 

budaya di dunia, termasuk dalam budaya kita sendiri, saya ingin mengingatkan anda, gereja tidaklah 

lemah. Gereja tidaklah lemah, rapuh, stagnan (tidak berkembang), atau harus berjuang untuk hidup. 

Gereja memiliki kepenuhan Yesus Kristus. Kita bukanlah korban dari dosa, kita telah menang atas dosa. 

Kita bukanlah tidak berdaya dalam budaya kafir, kita memiliki kuasa atas budaya kafir. Kita meruntuhkan 

benteng-benteng spiritual, dan kita tidak mundur dari apa pun dalam misi kita. Kita masih akan 

membicarakan hal tersebut. 

 

Kita Di Dalam Kristus 

Kedua, kita berada di dalam Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, "Jadi, siapa yang ada di dalam 

Kristus, ia adalah ciptaan baru: Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kristus 

ada di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Berikut ini hanyalah satu daftar 

hal-hal dalam Kitab Suci yang berbicara tentang bagaimana keadaan kita yang berada di dalam Kristus. 

Kita hidup di dalam Kristus. Dikatakan dalam 2 Timotius 3:12, "Memang setiap orang yang mau hidup 

beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya," Kita bersukacita di dalam Kristus. Dikatakan 

dalam Filipi 4:4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!" Kita 
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menemukan penghiburan di dalam Kristus. Dikatakan dalam Filipi 2:1-2, "Jadi, karena dalam Kristus ada 

nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, 

sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu 

tujuan."  

Kita menemukan kekuatan di dalam Kristus. Efesus 6:10 mengatakan, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di 

dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya."  

Kita menemukan keyakinan di dalam Kristus. Filipi 4:13 mengatakan, "Segala hal dapat kutanggung di 

dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kita memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Dikatakan 

dalam Galatia 2:4-5, "Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu 

mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus 

Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau 

mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu." Kita memiliki 

damai di dalam Kristus. Filipi 4:7 mengatakan, "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Kita memiliki hikmat di dalam Kristus. Dikatakan 

dalam 1 Korintus 4:10, "Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, 

tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina."  

Kita memiliki kemenangan di dalam Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus 2:14, "Tetapi syukur bagi Allah 

yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan kami Ia 

menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Kita memiliki pengharapan di dalam 

Kristus. Efesus 1:11-12 mengatakan, "Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami diberi 

warisan -- kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala 

sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya -- supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan 

pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya." Lalu dikatakan dalam Filipi 2:19, "Tetapi 

dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku karena 

kabar tentang kamu." Kita menaati orang tua kita di dalam Kristus. Efesus 6:1 mengatakan, "6:1 Hai anak-

anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar." Istri tunduk kepada suami 

di dalam Kristus. Dikatakan dalam Kolose 3:18, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana 

seharusnya di dalam Tuhan." Kita sehati sepikir di dalam Kristus. Filipi 4:2 mengatakan, "Euodia 

kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan."  

Kita berdiri di dalam Kristus. Dikatakan dalam Filipi 4:1, "Karena itu, Saudara-saudara yang kukasihi dan 

kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai Saudara-

saudaraku yang terkasih!" Juga dikatakan dalam 1 Tesalonika 3:8, "Sekarang kami hidup kembali, asal saja 
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kamu teguh berdiri di dalam Tuhan." Kita bekerja di dalam Kristus. Roma 16:12 mengatakan, "Salam 

kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada 

Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan." Juga, kita diberkati 

dalam Kristus. Dikatakan dalam Efesus 1:3, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang 

telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di dalam surga ..." Kita diberkati dalam 

Kristus. 

 

Kita Bersama Kristus 

Kita memiliki semua hal ini di dalam Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus, dan kita bersama 

Kristus. Dikatakan dalam Roma 6:8, "Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita 

akan hidup juga dengan Dia." Kita telah disalibkan bersama Kristus. Dikatakan juga dalam Roma 6:6, 

"Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang 

kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Kita telah mati bagi dosa bersama 

Kristus. Galatia 2:20 juga mengatakan, "... namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, 

melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup 

oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku."  

Kita dikuburkan bersama Kristus. Roma 6:4 mengatakan, "Dengan demikian, kita telah dikuburkan 

bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah 

dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam 

hidup yang baru." Kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Roma 6:5 mengatakan, "Oleh karena kita telah 

menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa 

yang sama dengan kebangkitan-Nya." Lalu dikatakan dalam Kolose 2:11-13. 

Dalam Efesus 2:4-7 kita membaca, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang 

besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, 

sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita -- oleh anugerah kamu diselamatkan -- dan di 

dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan 

Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya 

yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Dapatkah anda 

memahami kedudukan anda di dalam Kristus? Kita memiliki persekutuan bersama Kristus. Dikatakan 

dalam 1 Korintus 1:9, "Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, 

Tuhan kita, adalah setia." Kita bekerja bersama Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus 5:21-6:1, "Dia yang 
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tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan 

anugerah Allah yang telah kamu terima."  

Kita menderita bersama Kristus. Ini adalah yang saudara-saudara kita alami di India dan di bagian-bagian 

lain di seluruh dunia. Mereka sedang menderita dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Filipi 

3:10 mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan 

dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya." Kita akan 

memerintah bersama Kristus. Saudara-saudara  yang sedang menderita, peganglah janji ini dengan teguh. 

Anda akan memerintah bersama Kristus. Dikatakan dalam Roma 8:16-17, "Roh itu sendiri bersaksi 

bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga 

adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan 

menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya 

kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia." Filipi 1:23 mengatakan, "Aku didesak dari dua pihak: 

Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus -- itu memang jauh lebih baik." Dan dalam 1 

Tesalonika 5:9-10 kita membaca, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk 

beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita 

berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia."  

 

Kristus Bersama Kita 

Kita bersama Kristus, dan Kristus bersama kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 16:23, "Anugerah Tuhan 

Yesus menyertai kamu. Demikian juga dalam 2 Tesalonika 3:16-18 dikatakan, "Kiranya Ia, Tuhan damai 

sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan 

menyertai kamu sekalian. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda 

dalam setiap surat: Beginilah tulisanku. Anugerah Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian!" Ia 

bersama kita di dalam gereja. Yesus mengatakan dalam Matius 18:19-20, "Lagi pula Aku berkata 

kepadamu: 'Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan 

mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul 

dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka."  

Dia bersama kita di dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul 18:9-11 kita membaca, "Pada suatu malam 

berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, 'Jangan takut! Teruslah memberitakan 

firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh 
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dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.' Lalu tinggallah Paulus di situ selama satu 

tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka." Ia bersama kita untuk selamanya. 

Ini adalah janji yang kita dapat pegang dengan teguh. Yesus mengatakan dalam Matius 28:20, "Dan 

lihatlah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."  

Garis bawahi kalimat, "Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, 

hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Adalah baik untuk dibenarkan oleh 

Allah. Adalah baik untuk diadopsi oleh Allah. Adalah baik untuk disatukan dengan Kristus.  

 

"Anda telah mendengarkan Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David 

Platt, pendeta Gereja di Brook Hills." 


