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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Galatia 3. Marilah kita melihat satu gambaran tentang adopsi dalam Kitab Suci. Adopsi 

ialah satu proses yang dikenal dengan baik oleh banyak orang dalam ruangan ini. Kita mempunyai 

keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam proses demikian. Banyak dari anda mengenal Randy 

dan Valerei Hall yang sekarang sedang berada di Ukraina, mengadopsi empat anak, dan satu lagi 

diharapkan tahun depan, sehingg jumlah anak akan menjadi sepuluh dalam keluarga Hall. Dan saya 

tahu bahwa keluarga Underwoods sedang dalam proses adopsi dan menunggu waktu 

kepulangannya. Keluarga Nichols mempunyai rencana perjalanan pada bulan Januari, dan beberapa 

keluarga lainnya yang ada dalam ruangan ini sedang dalam tahap yang berbeda dari proses 

pengadopsian ini. Ini sesungguhnya hanya merupakan semacam budaya pengadopsian dalam gereja 

di Brook Hills, yang menurut saya bukan saja sebagai sesuatu yang baik melainkan juga diwajibkan 

oleh Perjanjian Baru. 
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Saya tidak mengatakan bahwa dalam setiap keluarga Kristen dalam jemaat harus memiliki rencana 

adopsi, namun kenyataannya ialah bahwa jika kita mengikuti Kitab Suci ini, kita akan menjadi orang-

orang yang ingin mengadopsi orang lain, yang ingin menumbuhkan suasana pengadopsian, karena 

inilah yang merupakan makna Injil. Saya teringat ketika Heather dan saya pertama kalinya tiba di 

tempat ini. Pada waktu itu saya menjalankan tugas berkhotbah dan kami tidak banyak 

berkecimpung dalam kalangan di mana adopsi merupakan sesuatu yang sangat umum. Jadi kami 

berpikir bahwa kami sepertinya merupakan suatu kelainan. Dan ketika tiba di Brook Hills dan kami 

mengatakan kepada beberapa orang bahwa kami sedang dalam proses mengadospi, pertanyaan 

pertama yang biasanya kami terima ialah, “Berapa banyak yang diadopsi?” Biasanya kami 

menjawab, “Berapa banyak? Apa maksud anda? Kami hanya mengadopsi seorang anak.” Lalu 

mereka bertanya, “Hanya satu?” Jadi kami kemudian tahu  bahwa ini sudah merupakan satu 

kebiasaan di Brook Hills. Itu hal yang baik.  

Terdapat banyak hal-hal yang menarik tentang proses adopsi, banyak hal yang menantang tentang 

proses adopsi, dan semua yang telah melewati proses tersebut mengerti bahwa salah satu tantangan 

terbesar mungkin sekali adalah mendengarkan orang lain berbicara tentang adopsi. Dan terdapat 

beberapa frase atau kalimat yang akan membuat anda terganggu ketika melewati proses tersebut. 

Saya akan memberikan kepada anda beberapa kalimat  -- anda dapat menuliskannya. Saya 

mengatakan ini dengan tidak begitu serius. Namun inilah kalimat-kalimat yang saya harap anda 

tidak akan memberitahukannya kepada orang tua yang akan mengadopsi anak. Pertama, saya 

teringat ketika kami mengadopsi Caleb from Kazakhstan – kurang lebih dua tahun yang lalu – 

banyak orang di sini, khususnya dalam gereja, mengetahui kisah kami, namun ada beberapa tempat 

di mana orang belum mengetahui kisah kami ini, sehingga kami mempunyai kesempatan untuk 

menceritakan cerita tentang Caleb dan bagaimana kami mengadopsinya. Dan sewaktu-waktu orang 

yang mendengar cerita itu akan menanggapi dan berkata, “Itu sungguh indah. Sekarang, apakah 

anda mempunyai anak sendiri?” Jadi kalimat pertama yang tidak boleh dikatakan kepada orang tua 

yang mengadopsi anak: “Apakah anda mempunyai anak sendiri?” Sebagai orang tua yang 

mengadopsi anak, kita perlu menjawab kepada orang itu, “Ada satu rahasia yang perlu anda tahu, 

anak angkat ini adalah anak kami, seperti anak kami sendiri. Bukan dibedakan bahwa ia anak angkat 

dan yang lain ini anak kami sendiri.” Ketika kami pulang dan Heather menjadi hamil dan 

mengandung anak kami Joshua, orang berkata, “Itu indah – anda memiliki seorang anak angkat dan 

sekarang anda akan memiliki anak sendiri.” 

Tidak, tidak, tidak demikian. Kita mempunyai kecenderungan untuk membagi-bagi anak-anak 

dengan membedakan antara anak-anak yang diadopsi dengan anak-anak secara biologis – seolah-

olah perkataan “yang diadopsi” merupakan semacam kata sifat yang menjelaskan tentang seorang 
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anak. Ini bukan kata sifat, ini adalah satu tindakan yang telah terjadi. Anda mengadopsi seseorang 

sehingga sekarang ia bukanlah seorang anak yang diadopsi melainkan ia adalah seorang anak, titik. 

Mereka adalah anak anda. Bukan anak yang diadopsi atau anak biologis anda, melainkan anak anda, 

titik. Itulah tentang kalimat yang pertama. Saya juga teringat percakapan yang lain, yang terjadi 

sebelum kami berangkat ke Kazakhstan, dan kami memberitahukannya kepada beberapa orang, 

“Kami akan mengadopsi seorang anak dari Kazakhstan.” Dan tanggapan yang kami terima dari 

seorang wanita, “Apakah ia anak sungguhan?” Bukan, seorang anak yang dibuat dari plastik yang 

dapat dimasukkan di mantel kami dan dilihat sepanjang hari. Tentu ia adalah seorang anak yang 

nyata, sebagaimana anak lainnya. Jadi jangan bertanya seperti itu kepada orang tua yang akan 

mengadopsi anak. 

Frasa lainnya yang juga biasa diucapkan, dan saya mau jujur bahwa saya pernah mengatakannya 

atau sekurang-kurangnya terpikirkan oleh saya. Sering orang mengatakan, “Kami senang dengan ide 

tentang adopsi, namun kami harus lebih dahulu mempunyai anak sendiri.” Atau “Kami ingin agar 

anak kami atau anak-anak kami yang pertama menjadi milik kami sendiri, baru kemudian kami akan 

memiliki anak adopsi.” Dan lagi anda mendengar bahasa yang berkaitan dengan kalimat yang 

pertama. Kita mempunyai mentalitas bahwa adopsi hampir merupakan semacam hadiah hiburan 

bagi mereka yang tidak dapat mempunyai anak sendiri, dan sekali lagi saya secara khusus sensitif 

akan masalah ini karena itulah bagian dari pemikiran saya. Realitasnya ialah bahwa adopsi bukanlah 

satu hadiah hiburan untuk orang tua yang tidak dapat mempunyai anak sendiri sehingga mereka 

mengambil hal terbaik yang kedua dan mengadopsi anak. Sama sekali bukanlah demikian. 

Bahkan, adopsi adalah yang terbaik, sebagaimana kelahiran biologis adalah yang terbaik. Ini adalah 

proses yang melaluinya seseorang menjadi seorang anak, dan tidak ada perbedaan dalam pengertian 

demikian. Bahkan sewaktu-waktu orang mengatakan, “Saya tidak tahu apakah saya dapat mengasihi 

anak yang saya adopsi sebagaimana  saya mengasihi anak biologis saya.”  Namun anda melihat 

bahwa tidak ada perbedaan demikian, dan kenyataannya anak itu dikasihi. Kita dapat mengatakan 

dengan pasti, dari pengalaman dengan proses adopsi dan proses kelahiran biologis, bahwa sama 

sekali tidak ada perbedaan dalam keajaiban kasih kepada anak-anak kami, titik. 

Sewaktu-waktu ada yang mengatakan – dan ini sesuatu yang menarik, “Apa anda sudah pernah 

bertemu dengan ibu yang sebenarnya dari Caleb?” Saya menjawab, “Baik, biarlah saya 

memperkenalkannya. Nama ibunya ialah Heather.” Lalu mereka berkata, “Apa maksud anda? 

Apakah Heather adalah ibu tiruan dan apakah ada ibunya yang asli?” Dan saya mulai bersemangat 

dalam membela istri saya. Jadi, saya mau mendorong anda agar tidak menanyakan ibunya yang 

sebenarnya. 
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Kalimat lain lagi yang saya harap agar anda tidak mengatakannya, yaitu pikiran atau pertanyaan, 

“Jadi ia diadopsi. Berapa biayanya?” Baik, kita akan mulai menantang satu sama lain. Ini seolah-olah 

anda dapat menentukan harga seorang anak, dan khususnya dalam terang semua hal yang kita beli 

dengan uang. Jadi, anda janganlah mengajukan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan lainnya yang 

ditanyakan kepada kami, "Tentu ia tidak tahu banyak tenang warisan keluarganya. Apakah anda 

akan mengajarnya tentang warisan budayanya?" Orang terkejut ketika Heather dan saya memberi 

tanggapan atas pertanyaan itu, "Sebenarnya Caleb tahu banyak tentang warisan keluarganya. Ia tahu 

semua tenang kakeknya yang tidak pernah dijumpainya, namun ia mempunyai segala jenis gambar 

dan video. Video favoritnya ialah video tentang Kakek. Ia tahu dengan baik sekali kakeknya yang 

lain, kedua neneknya, bibi-bibinya, paman-pamannya, sepupu-sepupunya, bibi besarnya dan paman 

besarnya -- Caleb memiliki warisan keluarga yang lebih daripada yang dapat ia lakukan dengan hal 

itu. Dan bukan hanya warisan keluarga, kami sangat memberi tekanan tentang mengajarkan 

kepadanya tentang warisan budayanya. 

Ia terbiasa dengan literatur budaya seperti Mr. Brown Can Moo, Can You? dan Goodnight, Moon, dan 

ia berlari di sekeliling rumah sambil berkata, "Lari, lari, secepat yang kamu mampu -- kamu tidak 

dapat menagkapku, Aku --" tentu anda mempunyai warisan yang sama denga yang dimiliki Caleb. Ini 

adalah aneh. Ia tahu semua tentang makana budayanya, seperi barbecue dan mcdonald dan keju dan 

semangka dan kue ulang tahun. Ia sangat terbiasa dengan musik budayanya. Ia mungkin sekali tidak 

dapat mengidentifikasikan satu lagu Kazakhstan saat ini, namun ia mengenal CD yang berisi lagu 

penyembahan di Brook Hills dari awal sampai akhir. Dan mungkin ia belum mengenal lagu 

kebangsaan Ksazkhstan, namun ia telah mendengar lahu Sweet Home, Alabama. Beberapa dari anda 

bertepuk tangan dan berkata, "Ya, itu adalah lagu kebangsaan kami."  

Anda berkata, "Apakah anda tidak ingin mengajarkan warisannya kepadanya?" Pertanyaan ini 

mempunyai implikasi bahwa warisannya berjarak ribuan mil dari sini. Namun warisannya ada di 

sini. Saya ingin berhati-hati di sini -- saya tidak mengatakan bahwa Kazakhstan tidaklah penting 

baginya, atau dalam kehidupan setiap anak yang telah diadopsi dari negara lain, khususnya 

bilamana mereka diadopsi dalam masa hidup yang kemudian dan telah menghabiskan banyak waktu 

dan mempunyai banyak pengalaman di negara tersebut. Namun kenyataannya ketika Caleb masuk 

ke dalam keluarga kami, ia seluruhnya Platt. Bukan sebagian dari dirinya merupakan bagian dari 

keluarga Platt, ia seluruhnya adalah satu bagian dari keluarga Platt, dan warisannya adalah sebgaai 

anak dari David dan Heather Platt. 

Dan itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kalimat-kalimat ini yang saya harap anda tidak 

menggunakannya bukan semata-mata kalimat-kalimat yang mendatangkan frustrasi bagi orang tua 
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yang akan mengadopsi anak. Dalam cara yang lebih mendalam, kalimat-kalimat ini sebenarnya 

menunjukkan adanya satu kekurangan dalam pemahaman kita tentang Kekristenan, khususnya 

dalam hal membedakan antara anak biologis dengan anak yang diadopsi. Kita begitu sulitnya untuk 

memahami seorang anak yang tidak mempunyai kaitan darah dan daging dengan orang tuanya. Dan 

jika demikian, maka kita juga akan sulit sekali untuk memahami Injil, satu cerita yang berbicara 

kepada kita tentang satu adopsi rohani, yang menembus batas-batas ras, yang terjadi dalam setiap 

kehidupan kita. Dan inilah yang saya ingin agar kita mendalaminya hari ini. Saya ingin agar kita 

mempelajarai apa artinya diadopsi ke dalam keluarga Allah. 

Pikirkan apa yang pada awalnya kita telah pelajari dalam surat Galatia sampai saat ini. Kita telah 

mempelajarinya dalam tiga minggu, mendalami tiga pasal. Saya ingin mengingatkan anda sekilas 

tentang apa yang telah kita lihat dalam surat Galatia. Ada satu kalimat yang menyimpulkan 

semuanya yang telah kita lihat dalam surat Galatia. "Kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata, 

melaui iman semata-mata, dalam Kristus semata-mata." Kita telah melihat tentang anugerah semata-

mata dalam Galatia 1. Ingatlah kebenaran yang kita lihat di sana: Perkenanan Allah atas anda tidak 

didasarkan pada perbuatan anda bagiNya. Perkenanan Allah atas kita tidak didasarkan pada 

perbuatan kita bagiNya. Ini mempunyai arti yang amat penting. Perkenanan Allah atas kita tidak 

didasarkan pada perbuatan kita bagiNya. Itu semata-mata karena anugerah. 

Dan kita telah melihat dalam pasal 2 tentang diselamatakan oleh anugerah semata-mata, melalui 

iman semata-mata. Perkenanan Allah atas kita bukan didasarkan pada perbuatan kita di 

hadapanNya, melainkan didasarkan pada perbuatan siapa? Perbuatan Kristus bagi kita dan di dalam 

kita. Inilah keindahan iman, yaitu bahwa kita mengandalkan Kristus. Kita telah tersalib bersama 

Kristus, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup yang kita 

hidupi, kita hidupi melalui apa? Melalui iman sebagaimana dikatakan dalam Galatia 2:20. Melalui 

iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan diriNya bagi kita. Jadi, menurut 

Galatia 1 kita harus menghindar dari legalisme, yaitu berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu 

bagi Allah. Dan menurut Galatia 2, kita harus menghindar dari kemunafikan, yaitu hidup dalam cara 

yang menyimpang dari makna Inji.. Kedua hal ini terlihat bersama dalam Galatia 3, tentang Kristus 

semata-mata. 

Minggu yang lalu kita melihat 2000 tahun dalam sejarah, sejarah Perjanjian Lama dari Abraham ke 

Musa ke Kristus, dan bagaimana Kristus menggenapi Taurat Musa dan menggenapi janji kepada 

Abraham, dan bahwa segala sesuatu, bukan hanya sejarah Alkitab, melainkan juga seluruh sejarah 

berpusat pada Kristus. Ia adalah yang utama. Ia adalah yang utama sebagai kebenaran kita dan 

sukacita kita dan pengharapan kita dan kekuatan kita dan kehidupan kita. Ia adalah semuanya bagi 
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kita pada setiap saat. Ia adalah hidup kita, Ia adalah semuanya bagi kita. Itulah yang telah kita 

pelajari sampai saat ini, yaitu keselamatan dalam surat Galatia.  

Ada satu doktrin yang mendapat tempat penting, yaitu doktrin pembenaran. Kita mendefinisikan 

pembenaran sebagai satu tindakan Allah yang penuh anugerah yang melaluinya Allah menyatakan 

bahwa seorang berdosa benar di hadapanNya yang diperoleh melahui iman semata-mata kepada 

Kristus. Dan yang kita tekankan ialah bahwa dalam Galatia 2 setiap pengikut Kristus perlu memiliki 

pemahaman yang benar tentang pembenaran. Luther mengatakan bahwa ini adalah doktrin yang di 

atasnya gereja berdiri atau jatuh. Calvin mengatakan bahwa ini merupakan engsel yang padanya 

segala sesuatu dalam Kekristenan berputar. Ini mempunyai makna yang amat penting. 

Doktrin pembenaran mengandung pengertian bahwa kita dinyatakan benar di hadapan Allah 

sebagai Hakim. Kita dinyatakan benar di hadapan Allah sebagai Hakim. Allah telah menyatakan 

bahwa kita benar di hadapanNya. Kebenaran ini tidak diperoleh karena jasa kita. Kebenaran anda di 

hadapan Allah tidak didasarkan pada bagaimana baiknya kehidupan anda sepanjang minggu -- 

bagaimana banyaknya anda berdoa minggu ini, bagaimana banyaknya anda mempelajari Firman 

minggu ini, apa yang anda lakukan mingu ini. 

Anda tidak perlu berbuat sesuatu untuk memperoleh pembenaran setiap hari. Pembenaran anda 

sepenuhnya didasarkan pada kebenaran Kristus di surga, dan Allah memandang kepada anda 

melalui kebenaran Yesus Kristus. Ini adalah satu kebenaran yang menakjubkan -- bahwa Allah, Allah 

yang kudus, memandang kepada kita dalam dosa kita dan menyatakan bahwa kita tidak bersalah. 

Tidak bersalah. Namun begaiaman pun menakjubkannya kebenaran ini, yaitu bahwa kita dinyatakan 

benar di hadapan Allah sang Hakim, saya ingin menyampaikan kepada anda bahwa dalam Injil 

terdapat satu kebenaran yang jauh lebih tinggi daripada itu, satu kebenaran yang bahkan lebih besar 

daripada itu. 

Saya ingin mengambil manfaat dari seorang teman saya yang bernama J.I. Packer. Saya mengatakan 

ia seorang teman karena saya merasa mengenalnya dengan baik melalui salah satu bukunya yang 

berjudul Knowing God atau Mengenal Allah. Menurut saya buku ini termasuk satu dari lima buku 

yang terpenting yang perlu dibaca. Ini adalah satu buku yang terus-menerus saya baca sepanjang 

tahun, setiap tahun. Ini merupakan satu buku yang luar biasa tentang siapa Allah secara teologis dan 

bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Dan ada satu pasal pada bagian akhir 

buku itu tentang adopsi, yang berjudul Anak-Anak Allah, dan saya ingin mengutipnya karena ia lebih 

kredibel secara teologis daripada saya. Saya ingin agar anda mendengarkan apa yang ia tulis. 

Menurut saya tidak ada yang dapat menjelaskannya dengan lebih baik daripadanya. 
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Ia menulis, "Adopsi adalah hak istimewa tertinggi yang ditawarkan oleh Injil -- bahkan lebih tinggi 

daripada pembenaran. Ini mungkin akan menyebabkan orang bertanya-tanya, karena pembenaran 

adalah karunia Allah, yang sejak zaman Luther sangat ditekankan oleh kaum injili, dan kita sudah 

terbiasa membicarakannya tanpa banyak berpikir. Pembenaran yang cuma-cuma itu adalah berkat 

Allah yang sangat penting bagi kita orang berdosa. Namun demikian, pemikiran yang lebih 

mendalam akan menunjukkan kebenaran dari pernyataan yang baru saya kemukakan.” Perhatikan 

apa yang ia katakan – bahwa pembenaran, yang olehnya kita mendapat pengampunan Allah untuk 

masa lalu, bersama dengan penerimaanNya untuk masa depan, merupakan berkat utama dan 

fundamental dari Injil, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pembenaran merupakan berkat utama karena 

pembenaran memenuhi kebutuhan rohani kita yang utama. Kita semua berdiri di bawah hukuman 

Allah. HukumNya menyatakan kita bersalah. Rasa bersalah itu menggerogoti kita, membuat kita 

tidak tenang, menderita, dan dalam keadaan yang jelas, kita takut. Kita tidak mempunyai damai 

dalam diri kita karena kita tidak mempunyai damai dengan Pencipta kita, sehingga kita 

membutuhkan pengampunan dosa dan kepastian akan satu relasi yang telah dipulihkan dengan 

Allah lebih daripada apa pun yang kita butuhkan dalam dunia ini. Dan inilah yang ditawarkan oleh 

Injil kepada kita sebelum hal yang lain ditawarkan. Itu sebabnya Packer mengatakan bahwa 

pembenaran merupakan berkat utama dan fundamental, dan dari situlah gambaran ini dimulai. 

Namun kemudian ia mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa pembenaran merupakan  berkat 

Injil yang tertinggi. Packer menulis, “Adopsi adalah lebih tinggi karena terdapat satu relasi yang 

lebih kaya dengan Allah yang tercakup di dalamnya.” Dan di sinilah saya ingin agar anda bersama 

saya memikirkan perbedaan antara pembenaran dengan adopsi. Bukan bahwa keduanya sama 

sekali terpisah; keduanya berkaitan satu dengan yang lain. Namun dalam pembenaran, kita 

dinyatakan benar di hadapan Allah sang Hakim. Dalam adopsi, kebenaran yang kita lihat ialah bahwa 

kita dikasihi oleh Allah Bapa, dan kebenaran ini begitu luar biasa tingginya dan begitu luar biasa 

ajaibnya. Adalah baik bahwa seseorang dinyatakan benar di hadapan hakim, Adalah jauh lebih besar 

nilainya untuk dikasihi oleh Allah Bapa. Saya ingin mengilustrasikan dengan cara ini – bayangkan 

jika anda sedang berdiri di hadapan seorang hakim dan anda mengetahui bahwa anda bersalah, dan 

hakim menyatakan bahwa anda, sebagaimana setiap kita telah mengalaminya, melalui iman kepada 

Kristus, tidak bersalah. Tetapi bukan hanya itu yang ia lakukan. Hakim itu tidak hanya duduk di 

kursinya. dan menyatakan, "Tidak bersalah," lalu beralih ke kasus yang lain. Sebaliknya, hakim ini 

bangun dari kursinya, ia datang ke tempat anda berada, lalu ia sendiri melepaskan borgol dari 

tangan anda, dan memegang tangan anda dan berkata, "Ikutlah aku ke rumahku dan jadilah bagian 

dalam keluargaku sebagai anakku." Ini sungguh indah. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah 

penguasa alam ini melalui adopsi. 
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Dalam pembenaran Ia menyatakan bahwa kita benar, dalam adopsi Ia mengasihi kita sebagai anak. 

Dan inilah yang saya ingin agar kita mendalaminya dalam Galatia 3 dan 4 -- apa artinya memiliki 

Allah sebagai Bapa? Saya akan mengutip sekali lagi dari Packer. Ia menulis, "Apa itu seorang 

Kristen?" Pikirkanlah pertanyaan ini. Apa respon anda jika anda ditanyakan, "Apa itu seorang 

Kristen?" Apa penjelasan anda? Apa jawaban anda? 

Packer menulis, "Jawaban terkaya yang saya tahu ialah bahwa seorang Kristen ialah seorang yang 

memiliki Allah sebagai Bapa." Ia menulis lagi, "Jika anda ingin mengetahui sampai sejauh mana 

seseorang memahami Kekristenan, ketahuilah tentang sejauh mana ia memahami tentang apa 

artinya menjadi anak Allah dan memiliki Allah sebagai Bapa. Jika bukan pemahaman ini yang 

mengontrol dan mendorong ibadahnya dan doanya dan semua pandangannya tentang kehidupan, 

itu berarti bahwa ia sama sekali tidak memahami Kekristenan dengan benar." Saya ingin agar kita 

menjadi satu umat yang doa-doanya dan ibadahnya dan pandangannya tentang kehidupan didorong 

dan dikontrol oleh fakta bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Ia adalah Bapa kita. Saya ingin agar 

kebenaran ini menjadi nyata dalam wajah kita ketika kita bernyanyi dan ketika kita meninggalkan 

tempat ini dan hidup dalam budaya ini, bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa. 

Jadi marilah kita mendalami hal ini. Kita akan mulai membaca dari Galatia 3:26 sampai awal pasal 4 

dan melihat gambaran tentang Allah sebagai Bapa yang telah mengadopsi kita. Perhatikan apa yang 

Paulus tulis,  

"Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu 

semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. 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. Lagi pula, jikalau kamu 

adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji 

Allah.” 

“Yang kumaksudkan ialah: Selama seorang ahli waris belum akil balig, sedikit pun ia tidak 

berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu; tetapi ia berada 

di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. 

Demikian pula kita: Selama kita belum akil balig, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi 

setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan 

dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum 

Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah 

menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, ‘Ya Abba, ya Bapa!’ Jadi, kamu bukan 
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lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh 

perbuatan Allah.” 

Saya ingin menekankan sesuatu dengan cepat sebelum kita mendalami gambaran dalam teks ini. 

Yang akan anda lihat ialah bahwa Perjanjian Baru tidak mengatakan bahwa kita adalah anak-anak 

laki-laki dan anak-anak perempuan dari Allah. Perjanjian Baru tidak menyatakan bahwa kita adalah 

lebih seperti anak-anak secara umum di mana tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan. Sebaliknya, teks ini berbicara tentang anak laki-laki, walaupun dalam bagian yang lain 

dalam Perjanjian Baru kita disebut sebagai anak-anak secara umum. Hal ini mempunyai alasan di 

baliknya. Dan ini bukan karena Perjanjian Baru lebih mengutamakan laki-laki. Alasannya ialah 

karena pada abad pertama, sebagaimana biasanya dalam banyak budaya, siapa yang menerima 

warisan dalam satu keluarga, anak laki-laki ataukah anak perempuan? Anak laki-laki. Pikirkan 

gambaran yang kita lihat minggu yang lalu dari Abraham ke Musa ke Kristus, di mana garis tersebut 

diteruskan oleh seorang ahli waris -- Isak sebagai anak laki-laki Abraham, Yakub sebagai anak lali-

laki Isak, dan seterusnya. Jadi ketika kita melihat teks ini dan Paulus sedang berbicara tentang 

adopsi dan anak laki-laki, ia sedang berbicara tentang menerima warisan yang memang disediakan 

bagi seorang anak laki-laki, yang akan kita bicarakan nanti. Bahkan dalam ayat 28 di mana Paulus 

berbicara tentang orang Yahudi dan bukan-Yahudi, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, 

ia mengatakan bahwa tidak peduli jenis kelamin anda, status sosial ekonomi, atau identitas ras anda, 

anda adalah seorang anak laki-laki di dalam Kristus. Anda menerima satu warisan. 

Jadi sebenarnya, bertentangan dengan kecenderungan yang mengutamakan laki-laki, Perjanjian 

Baru mempunyai ciri yang berlawanan dengan budaya karena dikatakan dalam Perjanjian Baru 

bahwa setiap perempuan yang menjadi pengikut Kristus sebenarnya memiliki hak dan hak istimewa 

sebagai seorang anak laki-laki, sehingga kita semua mengalami hal ini. Bahkan nanti anda melihat 

bahwa dalam pasal 4 Paulus memberikan satu kontras antara anak-anak secara umum dengan anak-

anak laki-laki. Para pakar memperdebatkan apakah di sini Paulus berbicara dalam konteks latar 

belakang Yunani ataukah latar belakang Romawi ataukah latar belakang Yahudi, namun dalam 

ketiga latar belakang tersebut -- budaya Yunani, budaya Romawi, budaya Yahudi -- anda melewati 

masa sebagai anak di mana, sebagaimana dikatakan dalam ayat 1, anda adalah seperti seorang 

budak atau hamba dalam keluarga anda, di mana anda memiliki pengawas dan wali yang mengawasi 

anda. Namun akan tiba saatnya bilamana anda menjadi seorang anak, ketika anda memiliki hak-hak 

yang penuh dan tanggung jawab sebagai anak, dan inilah transisi yang Paulus sedang bicarakan, 

yaitu tentang adopsi --- ketika anda menerima hak-hak yang penuh sebagai anak. 
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Dengan latar belakang ini, yang saya ingin lakukan ialah menunjukkan kepada anda dua tindakan 

yang sederhana dan mulia yang Allah lakukan untuk menjadi Bapa yang mengadopsi kita. Kenyataan 

ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, dalam arti bahwa kita secara universal adalah 

anak-anak Allah. Ini adalah hak istimewa yang ke dalamnya kita masuki berdasarkan dua tindakan 

ini. 

Yang pertama, Allah mengutus AnakNya supaya kita dapat menerima kedudukan sebagai anak-anak. 

TindakanNya yang pertama ialah bahwa Ia mengutus AnakNya. Ia mengutus AnakNya supaya kita 

dapat menerima kedukan sebagai anak-anak. Ini yang dikatakan dalam Galatia 4:4, "Ketika 

waktunya yang genap tiba, Allah mengutus AnakNya." Selanjutnya dikatakan, "Supaya kita dapat 

menerima hak-hak penuh sebagai anak." Terjemahan yang lain mengatakan, "Supaya kita dapat 

diterima sebagai anak-anak yang diadopsi." Gambarannya ialah tentang adopsi, yaitu ditempatkan 

dalam kedudukan sebagai anak. Dan inilah yang Allah lakukan. Dengan mengutus AnakNya, Ia 

memberikan kepada kita kedudukan sebagai anak. 

Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sehingga ketika Allah mengutus AnakNya maka kita, anda 

dan saya, menjadi anak-anak Allah? Apa yang begitu unik dan signifikan tentang pengutusan Anak 

oleh Bapa sehingga membuka kemungkinan bagi setiap orang berdosa dalam ruangan ini untuk 

menjadi anak-anak Allah melalui percaya kepada Yesus? Sehingga semua warisan yang Allah berikan 

kepada AnakNya diteruskan kepada kita? Bagaimana ini dapat terjadi? Di sinilah saya ingin 

menggunakan satu ilustrasi kontemporer, satu gambaran tentang badopsi, dan proses adopsi, untuk 

menolong menjelaskan apa yang dimaksudkan di sini. Anda yang sudah pernah melewati proses 

adopsi mengetahui bahwa ini bukanlah satu proses yang sederhana seperti yang kita inginkan. Ada 

banyak macam hal yang harus dilewati bersama agar adopsi itu dapat terjadi. Mungkin anda berpikir 

bahwa hal itu adalah sesederhana seperti jika ada seorang anak yatim dan ada orang tua yang 

bersedia mengadopsi, lalu kita mempersatukan mereka dan terjadilah adopsi. Bukanlah semudah itu 

yang terjadi. Ada banyak hal-hal berbeda yang harus dikerjakan. Pikirkanlah hal itu dalam terang 

teks ini. 

Pertama-tama, adopsi menuntut adanya seseorang yang datang pada waktu yang tepat -- seseorang 

yang datang pada waktu yang tepat. Proses adopsi, ilustrasi kontemporer, maka kita akan mulai 

mendalami teks -- tidak sesederhana itu. Ada banyak halangan yang harus dihadapi, dan banyak hal 

yang harus dikerjakan. Banyak waktu yang harus dipakai untuk menunggu, banyak yang dikerjakan, 

dan semua ini membutuhkan waktu. Bagi kami, proses ini menghabiskan waktu selama 14 bulan. 

Ada yang mengalami proses yang lebih singkat, ada yang mengalaminya lebih lama. Namun ada 
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waktu yang membawa kepada saat ketika hakim menyatakan bahwa anak ini menjadi anak laki-laki 

atau anak perempuan dalam satu keluarga. Persis inilah yang Paulus bicarakan di sini. 

Ia mengatakan bahwa ketika waktunya genap, ketika segala sesuatu bersama-sama menuju ke titik 

di mana hal ini terjadi -- di sinilah teks yang berkaitan dengan Natal ini menjadi hidup, karena ini 

bukan hanya tentang merayakan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, melainkan tentang 

menyadari mengapa itu telah terjadi persis 2000 tahun yang lalu -- mengapa Natal terjadi 

sebagaimana yang terjadi pada waktu itu?  

Hal ini ditemukan dalam surat Galatia dengan beberapa alasan yang berbeda. Alasan yang pertama, 

itulah waktu yang tepat secara teologis. Inilah yang kita lihat minggu yang lalu, bahwa Perjanjian 

Lama berulang-ulang telah mengarahkan kita kepada kebutuhan kita akan Kristus. Terdapat tiga 

ratus nubuatan dalam Perjanjian Lama, dan semua bayangan ini menunjuk kepada satu wujud di 

dalam Kristus. Jadi semua ini telah terjadi. Ada alasan bahwa ini tidak terjadi 500 tahun -- Kristus 

tidak datang pada 500 tahun sebelumnya atau 500 tahun sesudahnya. Itulah waktu yang tepat 

secara teologis. Alasan yang kedua, itulah waktu yang tepat secara religius. Terdapat kelaparan 

rohani bukan hanya di antara orang-orang Yahudi, melainkan juga jika anda melihat ke abad 

pertama dalam agama kafir dan penyembahan berhala dalam kerajaan Romawi, di mana sebagai 

akibatnya timbul kelaparan rohani, sehingga itulah waktu yang tepat, bukan hanya secara teologis 

untuk orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama, tetapi juga secara religius untuk orang-

orang lain yang hidup dalam budaya abad pertama. 

Alasan yang ketiga, itulah waktu yang tepat dari segi budaya. Bahasa Yunani dipakai secara umum di 

antara masyarakat. Inilah bahasa universal bagi orang-orang yang memungkinkan adanya satu cara 

untuk menyampaikan berita kepada orang lain melalui satu bahasa. Itulah waktu yang tepat secara 

teologis, secara religius, secara politis, dan secara budaya. Secara politis, terdapat Pax Romana, yang 

berarti damai dalam kekaisaran Romawi -- satu istilah yang pada dasarnya menjelaskan bahwa 

Roma telah menaklukkan berbagai macam bangsa dan dalam proses tersebut telah menciptakan 

satu sitem jalan raya yang rumit sehingga transportasi dan perdagangan dapat terjadi 

Jangan salah paham tentang ini -- ini tidak berarti bahwa Allah duduk di surga dan berpikir, 

"Kelihatannya faktor-faktor ini menyatu bersama, dan lihat apa yang terjadi di sini, lihat apa yang 

terjadi di sana. Mungkin inilah saat yang baik untuk mengutus AnakKu." Bukan demikian, melainkan 

yang terjadi ialah bahwa Allah penguasa alam semesta yang berdaulat, yang sebelum dunia 

diciptakan telah menentukan apa yang akan terjadi dalam pengutusan AnakNya, menggerakkan 

semua faktor ini pada saat itu. 
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Dan jika saja saya dapat katakan -- ini adalah hanya catatan pinggiran namun patut dikatakan -- ada 

waktu yang sudah ditentukan bagiNya untuk datang kembali. Itulah kabar baik. Natal -- Ia pernah 

datang. Marilah kita ingat bahwa Ia akan datang kembali. Dan Allah dalam anugerahNya yang 

berdaulat telah menentukan satu waktu bilamana itu akan terjadi -- mungkin saja petang ini. 

Mungkin saja kita tidak akan sempat makan siang. Jadi perhatikan saja jam anda. Ia dapat datang 

kembali kapan saja. Tentu itu adalah kabar baik. Jadi Kristus datang pada saat yang tepat secara 

teologis, secara religius, secara politis, secara budaya -- adopsi menuntut bahwa seseorang datang 

pada saat yang tepat.  

Kedua, adopsi menuntut bahwa seseorang datang pada saat yang tepat, yang memiliki persyaratan-

persyaratan yang tepat. Ada ilustrasi kontemporer tentang adopsi. Heather dan saya mulai mencari, 

di mana kami akan mengadopsi? Kami mulai melihat negara-negara tertentu dan kami tidak dapat 

mengadopsi dari negara itu kami karena kami masih terlalu muda, atau tidak dapat mengadopsi dari 

negara itu karena ini dan itu. Kami tidak dapat mengadopsi untuk beberapa waktu dari negara mana 

pun karena kami tidak mempunyai rumah sebab rumah kami telah hancur oleh badai Katrina. Siapa 

yang mempunyai ide bahwa anda dapat memiliki satu rumah untuk menempatkan seorang anak di 

dalamnya? Namun itulah yang terjadi-- mereka memberikan atura-aturan yang ketat tentang hal-hal 

ini. Jadi anda harus mengerjakan banyak hal, dan anda mulai menjalani seluruh proses ini untuk 

menunjukkan bahwa anda mempunyai persyaratan-persyaratan yang tepat.  

Jadi apa yang Yesus tawarkan yang tidak ditwarkan oleh Muhammad? Apa yang Yesus tawarkan 

yang tidak ditawarkan oleh Buddha? Apa yang Yesus tawarkan yang tidak ditawarkan oleh guru ini 

dan guru itu dalam sejarah umat manusia? Di sinilah Galatia 4:4 mengandung makna teologis yang 

penting. Apa yang Yesus tawarkan? Persyaratan pertama, Ia sepenuhnya adalah Allah. Yesus adalah 

sepenuhnya ilahi. Ketika waktu yang genap tiba, Allah mengutus AnakNya -- bukan menciptakan 

AnakNya, melainkan mengutus AnakNya, AnakNya yang sudah ada sejak kekal. Kolose 1:15 -- 

"Gambar Allah yang tidak kelihatan." Filipi 2:5-6 -- "Dalam rupa Allah." Ibrani 1 -- "Gambar wujud 

Allah." Allah tidak mengutus seorang wakil untuk mewakiliNya. Ia sendiri telah datang. Allah 

mengutus AnakNya yang adalah sepenuhnya ilahi.  

Namun bukan hanya sepenuhnya ilahi, Ia juga sepenuhnya manusia. Allah mengutus AnakNya yang 

lahir dari seorang perempuan. Demikian juga yang dikatakan dalam Filipi 2, "Dalam rupa Allah, Ia 

tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan 

mengosongkan diriNya, dengan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan --"apa?" 

-- manusia, dan dalam keadaanNya sebagai manusia." Sepenuhnya manusia. Ia lahir dengan cara 

yang alamiah, dibungkus dengan kain lampin, sama seperti yang dialami oleh masyarakat miskin di 



 

Página (Page) 
1
3 

 

Palestina. Saya senang dengan apa yang Luther katakan, "Kekristenan tidak dimulai di puncak 

sebagaimana agama-agama lainnya. Kekristenan dimulai dari bawah. Anda harus langsung berlari 

menuju palungan dan kandungan seorang ibu, memeluk dengan tanganmu bayi dan anak dari 

perawan Maria, dan memandang padaNya." 

Bahkan dalam minggu ini di tengah-tengah semua kisah tentang situasi di sekitar kelahiran Yesus, 

yang paling berarti tentang Natal bukan terletak pada situasi di sekitar kelahiran melainkan pada 

identitas bayi itu yang berada dalam palungan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, dan 

sepenuhnya benar.  

Persyaratan ketiga – Ia mengutus AnakNya, lahir dari seorang perempuan, lahir di bawah Taurat. 

Bukan hanya lahir sebagai seorang putera, lahir sebagai seorang laki-laki Yahudi yang berada di 

bawah hukum Yahudi, dibesarkan dalam satu keluarga Yahudi dan pergi ke sinagoge Yahudi, dan 

yang belajar tentang Taurat -- Ia bukan hanya mengetahuinya melainkan juga memenuhi hukum itu 

dengan setia dan sempurna. Inilah yang sudah kita bicarakan. Satu-satunya cara bahwa Yesus dapat 

mati bagi mereka yang tidak benar ialah bahwa Ia harus mempunyai kebenaran yang sempurna. Ia 

harus benar secara sempurna. Inilah ketiga persyaratan tersebut: sepenuhnya Allah, sepenuhnya 

manusia, sepenuhnya benar. Adopsi menuntut seseorang yang berada pada saat yang tepat, dengan 

persyaratan-persyaratan yang tepat. 

Ketiga, seseorang yang mempunyai rencana yang tepat. Anda tidak mengadopsi secara kebetulan. 

Misalnya, kami kebetulan berada di Kazakhstan. Bahkan kami tidak tahu bahwa kami sedang berada 

di sana sebelum kami tiba di sana, namun kami ada di sana. Dan dalam kota yang terpencil ini kami 

kebetulan berjalan masuk ke tempat penampungan anak yatim, dan kami melihat anak ini, dan ia 

kebetulan saja memandang kami dan kami hanya kebetulan berjalan keluar dari rumah itu 

bersamanya dan kebetulan naik ke pesawat terbang dan kembali. Tidak demikian. Itu tidak terjadi 

secara kebetulan. Itu terjadi dalam rencana. Adopsi selalu terjadi berdasarkan rencana. 

Allah mengutus AnakNya, lahir dari seorang perempuan, lahir di bawah Taurat, untuk -- inilah 

maksudnya dalam klausa yang menyatakan tujuan: Untuk menebus mereka yang berada di bawah 

Taurat. Apa yang menjadi maksudNya? Ia memutuskan, Ia menetapkan untuk menebus kita. Mari 

kita melihat Efesus pasal 1. Saya ingin membacakan Efesus 1:3-5. Dan saya ingin agar anda 

membiarkan setiap kata dalam ayat-ayat ini meresap dalam hati anda, dan merenungkan apa yang 

dikatakan di sini. Perhatikan Efesus 1:3, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang 

dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Lalu ayat 

4: "Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan." Apakah ada tanggapan 
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"amin" dalam hati anda ketika anda mendengar ayat ini? "Allah telah memilih kita di dalam Dia 

sebelum dunia dijadikan supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapanNya." Lalu 

ayat 5: "Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi 

anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." 

Kita tidak perlu memperdebatkan hal ini. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Allah penguasa alam 

semesta, sebelum dunia dijadikan, telah mengasihi anda dan menetapkan untuk mengadopsi anda 

sebagai anakNya. Ia telah memutuskan untuk menebus kita. Kita harus berhati-hati di sini, 

khususnya kalau kita menggunakan ilustrasi kontemporer tentang adopsi ini dan proses adopsi 

pada masa kini, karena sering kita terlalu memperindah gambaran tentang adopsi. Kita 

membayangkan adanya anak-anak yang manis dan baik di seluruh dunia yang menantikan saat 

untuk diadopsi. Tentu ada anak-anak yang manis dan baik seperti itu, yang tidak berdosa. Namun 

tidak selalu demikian. Kenyataannya ialah bahwa adopsi bukanlah satu proses yang gampang, dan 

setiap orang yang telah melewati proses ini tahu bahwa ada berbagai macam kesukaran yang 

mengikutinya, bahkan lebih besar daripada masa Perjanjian Baru. Karena orang-orang yang yang 

dikatakan sebagai mereka yang telah diadopsi dalam Efesus 1, dalam Efesus 2 mereka disebut 

sebagai objek murka Allah oleh karena mereka sebelumnnya telah menyerahkan diri mereka untuk 

mengikuti penguasa dunia ini dan memuaskan nafsu keberdosaan mereka. 

Mereka telah dipilih. Namun mereka bukanlah sebagaimana anak-anak yatim yang tanpa ayah, 

melainkan adalah anak-anak yatim yang telah menolak ayah mereka, yang mengatakan, "Kami tidak 

membutuhkan ayah kami." Segala sesuatu di dalam kita -- segala sesuatu melawan kehendakNya. 

Kita sebenarnya bukanlah anak-anak yang layak diadopsi. Russ More mengajar di Seminary 

Southern Baptis, ia juga adalah orang tua yang mengadopsi anak, telah menulis tentang adopsi. Saya 

ingin agar anda mendengrakan salah satu bagian yang ia tulis yang merupakan suatu kesimpulan 

tentang masalah ini. Ia menulis, "Bayangkan untuk seketika bahwa anda sedang mengadopsi 

seorang anak. Ketika anda bertemu dengan seorang pekerja sosial pada tahap terakhir proses 

tersebut, anda diberitahu bahwa anak yang berumur 12 tahun ini telah berulang-ulang menerima 

psikoterapi sejak ia berumur tiga tahun. Ia selalu berusaha membakar barang-barang dan berkali-

kali mencoba menguliti binatang hidup-hidup. 'Ia bertindak secara seksual,' kata pekerja sosial itu 

tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkannya. Ia mempunyai sedikit sejarah keluarga. Ayahnya, 

kakeknya, kakek ayahnya, dan kakek dari kakeknya, semuanya mempunya sejarah kekerasan, mulai 

dari pelecehan dan penyiksaan terhadap istri sampai pembunuhan berencana. Setiap dari mereka 

akhirnya bunuh diri. Pikirkanlah sesaat. Apakah anda ingin mengadopsinya? Jika anda 

mengadopsinya, bukankan anda akan mengawasinya dengan ketegangan ketika ia bermain dengan 
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anak-anakmu yang lain? Bukankah anda akan mengawasinya dengan ketegangan ketika ia melihat 

pisau di meja dapur? Apakah anda mau meninggalkan kamar di mana ia sedang menonton televisi 

bersama anak perempuan dalam terang lampu yang dipadamkan?” 

Lalu Moore menulis, "Anak itu adalah anda, dia adalah saya, dan itulah yang dikatakan Injil kepada 

kta." Puji Tuhan bahwa tidak sesuatu pun dalam diri kita yang mendorong kita kepadaNya. Namun 

demikian Ia memutuskan untuk menebus kita. Ia memutuskan untuk membayar harga bagi kita. 

Supaya anda tidak menganggap saya melebih-lebihkan hal ini dan mengatakan hal ini tidak seburuk 

itu, lihatlah ke salib. Yesus bukan mati untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang kecil. Ia 

memutuskan untuk menebus kita, dan puji Tuhan, Ia mati untuk menyelamatkan kita. 

Puji Tuhan untuk keputusanNya dalam hidup kita, berlawanan dengan penolakan kita, Ia 

memutuskan untuk menebus kita. Caleb sekarang berusia dua setengah tahun, dan apa yang 

merupakan pertanyaan favoritnya? Mengapa, mengapa, mengapa. Lalu kami mulai melakukan 

sesuatu di mana saya memandangnya dan menunjuk dirinya dan berkata, "Saya mengasihi Caleb." 

Dan ia mulai tertawa dan menunjuk balik kepada saya dan berkata, "Saya mengasihi ayah." Dan kami 

berulang-ulang saling melakukan itu dan makin lama makin keras suara kami dan mulai tertawa. 

Dan beberapa hari yang lalu kami melakukannya lagi dan Caleb kemudian berkata, "Apa ayah 

mengasihi saya?" Saya menjawab, "Tentu saya mengasihi kamu." Dan ia memandang saya kembali 

dan bertanya, "Mengapa?" "Karena kamu adalah anakku." "Mengapa?" Mengapa ia adalah anak saya? 

Mengapa, dari semua anak di dunia, mengapa anak kecil  yang bermain dengan saya ini adalah anak 

saya? Dan saya mulai terharu, dan menjadi emosional. Caleb tidak tahu apa yang terjadi. Itulah 

terakhir kalinya ia menanyakan kepada saya mengapa. Ia hanya bermain dengan ayahnya, lalu 

ayahnya menangis, dan saya hanya memandangnya dan berakata, “Karena kami datang untuk 

menerima kamu, dan kami ingin agar kamu berada dalam keluarga kami.”  

Saya ingin mengingatkan anda bahwa Allah penguasa alam semesta memandang kepada anda, dan 

dalam gereja ini bukan kepada orang di depan anda atau di belakang anda. Ia memandang kepada 

hidup anda dan berkata, “Aku mengasihi kamu.” “Mengapa, Allah? Mengapa Engkau mengasihi aku?” 

“Karena kamu adalah anakKu.” “Mengapa, Allah? Mengapa aku adalah anakMu?” “Karena Aku datang 

untuk menerima kamu. Aku datang untuk kamu, dan Aku ingin agar kamu menjadi keluargaKu.” Ini 

adalah indah, indah berada sebagai seorang anak dalam keluarga Allah. Inilah adopsi. Allah 

mengutus AnakNya agar kita dapat memiliki kedudukan sebagai anak. Inilah kabar baik, yang 

bertambah baik, dan menjadi sungguh indah. Dan keindahannya sama dengan yang kita lihat dalam 

pembenaran.  
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Anda dapat melihat bagaimana hal ini berkembang. Injil dan keselamatan bertambah dalam 

maknanya dan bertambah indah bilamana kita makin mendalaminya. Pembenaran adalah 

dinyatakan benar di hadapanNya, sedangkan adopsi adalah diberikan kedudukan sebagai anak. 

Namun itu bukan semuanya. Allah mengutus AnakNya agar kita dapat menerima kedudukan sebagai 

anak, dan kemudian Allah mengutus RohNya agar kita dapat menerima dan menikmati hak istimewa 

dari kedudukan sebagai anak tersebut. Itulah yang dikatakan dalam Galatia 4:6: "Karena kamu 

adalah anak, maka Allah mengutus Roh AnakNya ke dalam hati kita sehingga kita dapat berseru, 

Abba, Bapa." Allah mengutus RohNya agar kita dapat mengalami hak istimewa dari kedudukan kita 

sebagai anak. Pikirkan itu.  

Ada satu ilustrasi kontemporer: Caleb tahu bahwa saya adalah ayahnya. Mengapa? Bagaimana ia 

mengetahuinya? Ia mengetahuinya bukan karena apa yang kami lakukan kurang lebih dua tahun 

yang lalu ketika kami pergi mengadopsinya. Itu bukanlah yang ia pahami. Bagaimana ia tahu hari ini 

bahwa saya adalah ayahnya? Ia tahu karena kasih yang saya tunjukkan kepadanya hari ini. Kasih 

yang akan saya tunjukkan kepadanya ketikan saya pulang sore ini, dan ketika kami duduk dan mulai 

bermain mobil-mobilan atau berlari-lari di halaman atau pergi ke tempat yang menyenangkan 

minggu ini atau pulang ke rumah sambil bernyanyi. Di situlah ia tahu bahwa saya adalah ayahnya. Ia 

tidak berpikir tentang apa yang terjadi dua tahun yang lalu, melainkan ia berpikir tentang apa yang 

sedang terjadi saat ini. Anda memahaminya dengan cara yang sama. Jangan salah paham, statusnya 

sebgai anak saya didasarkan pada apa yang terjadi dua tahun yang lalu di Kazakhstan, namun 

hidupnya dan pengalamannya sebagai anak saya didasarkan pada apa yang sedang terjadi hari ini. 

Demikian juga dengan hubungan kita dengan Allah. Status anda dan status saya di hadapan Allah 

didasarkan pada saat pembenaran ketika kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan itu bersifat 

kekal, bukannya setelah kita bergerak dari hal itu yang bersifat kekal. Kita dinyatakan benar secara 

kekal di hadapan Allah berdasarkan kebenaran Kristus. Akan tetapi, kita tahu bahwa kita adalah 

anak bukanlah berdasarkan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika pembenaran kita 

terjadi. Kita tahu bahwa kita adalah anak dan Ia adalah Bapa berdasarkan pada kasih-sayangNya 

yang dicurahkan kepada kita setiap saat. Dan kasih-sayang itu, hak istimewa sebagai seorang anak 

yang kita nikmati, kita alami bukan ketika kita mengucapkan satu doa, melainkan ketika kita bangun, 

ketika kita berjalan bersamaNya. Inilah kehidupan seorang anak Allah. 

Hak istimewa dari kedudukan sebagai anak. Ia memberikan RohNya ke dalam hati kita. Ia 

menembus hati kita dengan diriNya sendiri, memasuki hati kita dengan diriNya sendiri. Dan apa saja 

hak-hak istimewa tersebut? Paulus bahkan sudah membicarakannya pada akhir Galatia 3. Yang 

pertama, karena kita telah diadopsi, kita hidup dalam satu identitas yang baru di hadapan Allah -- 
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satu identitas yang baru di hadapan Allah. Anda bisa melihatnya dalam Galatia 3:26 - 29. Anda 

melihat Kristus di seluruh ayat-ayat ini. Ada empat frasa yang berbeda yang dipakai untuk 

menjelaskan bagaimana Kristus telah membungkus kita dengan kehadiranNya. Ingat Roh, yaitu Roh 

Kristus? Ia telah mengutus RohNya ke dalam hati kita. Apa maksudnya? Perhatikan bagaimana 

Paulus menjelaskannya dalam ayat 26: "Kamu adalah anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus" 

-- Kristus Yesus bagi kamu semua. Yang pertama dikatakan ialah: "Kamu semua yang telah dibaptis 

ke dalam Kristus." Identias yang baru di hadapan Allah, kita telah dibaptis ke dalam Kristus. 

Kehidupan kita dibawa ke dalam Kristus. 

Bilamana kita beribadah, melalui baptisan, kita melihat satu gambaran bahwa kita menjadi satu 

dengan kematian Kristus dan kehidupan Kristus. Itu sebabnya baptisan adalah begitu penting. 

Dalam konteks di sini Paulus berbicara tentang kelompok Judaizer dan sunat. Ia berkata, "Sunat 

bukanlah merupakan tanda yang menyatakan identitas umat Allah, melainkan baptisan." Paulus 

tidak berkata, "Kamu harus dibaptis agar diselamatkan," karena itu berarti bertentangan dengan 

seluruh gambaran yang telah dikembangkan Paulus sampai titik ini -- hanya anugerah, hanya 

melalui iman, hanya di dalam Kristus. Namun Paulus mengatakan bahwa baptisan kita ke dalam 

Kristus merupakan gambaran yang diberikan oleh Perjanjian Baru tentang bagaimana hidup kita 

disatukan dengan Kristus. Itu sebabnya saya ingin mendorong setiap pengikut Kristus dalam 

ruangan ini yang belum dibaptis untuk bergerak cepat agar dibaptis, bukan supaya diselamatkan. 

Keselamatan adalah hanya oleh anugerah, hanya melalui iman, dan hanya di dalam Kristus. 

Namun baptisan bukan merupakan satu pilihan bagi para pengikut Kristus. Itu adalah satu perintah, 

itu adalah satu gambaran yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana hidup kita disatukan 

dengan Kristus atau dengan gerejaNya. Biarlah saya mendorong anda untuk bergerak cepat ke arah 

itu. Kita telah dibaptis ke dalam Kristus, kita telah mengenakan Kristus. Itulah satu gambaran yang 

indah. Secara harfiah Ia menyelimuti kita. 

Kita disatukan di dalam Kristus. Dalam ayat 28 Paulus mulai berbicara tentang penghalang-

penghalang rasial atau etnis -- Yahudi dan Yunani. Ia berbicara tentang penghalang-penghalang 

sosial -- laki-laki dan perempuan. Paulus tidak mengatakan di sini bahwa ketika anda datang 

beriman kepada Kristus maka semua perbedaan ini lenyap. Anda bukan lagi laki-laki atau 

perempuan, anda bukan lagi budak atau orang merdeka, anda bukan lagi orang Yahudi atau Yunani. 

Tetapi yang ia katakan ialah, apa yang Alkitab ajarkan ialah, bahwa pembedaan-pembedaan ini tidak 

lagi memisah-misahkan kita. Bahwa di dalam Kristus kita semua berada pada level yang sama -- 

tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk berdasarkan pada faktor ini atau itu yang dapat anda 
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kemukakan. Justru inilah yang dicoba untuk dilakukan oleh kelompok Judaizer di antara orag-orang 

Yahudi dengan bukan-Yahudi. Paulus katakan "Tidak, kita semua di dalam Kristus." 

Dalam satu ayat ini kita bertemu dengan ringkasan yang indah tentang gereja, suatu realitas yang 

terjadi, misalnya, dengan keadaan di India. Itulah yang terjadi jika anda bepergian ke India dan 

duduk di sekitar meja dekat mereka yang terbiasa makan makanan yang sama sekali berbeda 

daripada yang anda makan, yang mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda, yang mempunyai 

pandangan politik yang berbeda, yang dari sudut pandangan dunia melihat bahwa tidak ada banyak 

kesamaan dengan anda, namun anda duduk bersama mereka dan anda memiliki persekutuan 

dengan mereka dan sukacita bersama mereka oleh karena  anda dan mereka sama-sama berada di 

dalam Dia. Anda dan mereka berada di dalam Kristus.  

Inilah gambaran tentang gereja, di mana tidak ada pembedaan atau tingkatan yang didasarkan pada 

faktor ini atau faktor itu. Semua kita sangat membutuhkan anugerah, semua kita menemukannya 

pada satu tempat, yaitu Kristus. Kita semua disatukan dalam Kristus. Dan akhirnya, kita masing-

masing adalah milik Kristus. 

Ini yang dikatakan dalam Galatia 3:29, "Jika kamu menjadi milik Kristus, maka kamu adalah 

keturunan Abraham." Paul mengambil gambaran tentang kesatuan ini dan menghubungkannya 

dengan garis Perjanjian Lama. Ia mengingatkan jemaat-jemaat di Galatia, ia mengingatkan jemaat di 

Brook Hills, anda telah berkumpul bersama saat ini dalam ruangan ini. Ini bukan hanya tentang 

kesatuan, walaupun itu adalah salah satu bagiannya. Ini adalah tentang kesatuan dengan Abraham, 

dengan Isak, dan dengan Yakob. Mereka juga berada pada garis tersebut, demikian juag Yusuf, Musa, 

Yosua, Samuel, Daud, Salomo, Yesaya, dan Yeremia. Bahwa kita semua secara bersama adalah milik 

seseorang, yaitu Kristus. Kita mempunyai satu identitas baru di hadapan Allah -- sebagai anak-

anakNya. Tetapi ini bertambah indah lagi.  Bukan hanya bahwa kita mempunyai satu identitas yang 

baru di hadapan Allah, melainkan juga karena kita telah diadopsi maka kita menikmati relasi yang 

intim dengan Allah. 

Allah mengutus Roh AnakNya ke dalam hati kita, Roh yang memungkinkan kita berseru, "Abba, ya 

Bapa." Ini adalah satu gambaran. Kita harus berhati-hati, karena saya sudah mendengar ada 

pengkhotbah yang menjelaskan bahwa kata "Abba" adalah sama dengan panggilan "papa" dari 

seorang anak kepada ayahnya. Dan sering gambaran ini dibuat terlalu sentimental dalam arti 

hubungan seorang bayi yang memanggil ayahnya. Ini bukanlah yang dibicarakan oleh Alkitab 

tentang kata tersebut. Ini adalah satu panggilan bagi Allah. Ini sama dengan kata "Abba" yang 

dipakai Yesus di taman Getsemani. Kita menggunakannya ketika kita secara harafiah mengeluh 
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dalam hati kita. Roma 8 berbicara tentang berseru kepadaNya. Ini adalah gambaran tentang adanya 

kedekatan hubungan dan bukannya tentang kehidupan seorang bayi.  

Saya akan menjelaskan kepada anda. Kita sebelumnya dibelenggu oleh TauratNya. Inilah yang 

sedang dibicarakan Paulus di sini. Sebelumnya kita dibelenggu oleh TauratNya. Ini yang dikatakan 

dalam Galatia 3:22, "Kita adalah tawanan dosa." Galatia 3:23 mengatakan, "Kita ditawan oleh Taurat, 

kita dikurungnya." Mengapa? Ingat bahwa kita sudah berbicara tentang hal ini minggu yang lalu, 

karena Taurat menghakimi kita di hadapan Allah. Taurat membukakan dosa kita di hadapan Allah. 

Jadi kita berada di bawah tawanan Taurat. Itu sebabnya dikatakan, "Sebelumnya kita adalah budak-

budak." Namun sekarang kita adalah anak, dan perbedaannya ialah bahwa sebelumnya kita ditawan 

oleh Taurat, sekarang kita ditawan oleh kasihNya. 

Biarlah saya mengilustrasikannya. Ini terdapat dalam Keluaran 19 ketika Allah memberikan Taurat 

kepada umatNya di gunung Sinai. Allah berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada mereka agar 

jangan mendekati gunung ini." Dan yang terjadi ialah kabut asap yang menutupi gunung itu lalu 

gunung itu bergetar. Umat Israel menjadi gemetar, dan gunung itu bergetar. Ketika satu gunung 

mulai bergetar, anda juga mulai gemetar. Sesuatu sedang terjadi di situ. Dan inilah gambaran 

tentang Allah yang berada dalam api yang menghanguskan ketika Ia memberikan TauratNya -- Ia 

akan memberikan TauratNya, secara khusus sebagaimana ditulis dalam Keluaran 20 di mana Allah 

akan memberikan kesepuluh hukumNya kepada umatNya. Dan ada satu orang, yaitu Musa, yang 

dapat mendaki gunung itu dan bertemu dengan Allah, dan Allah berkata, "Katakan kepada mereka 

agar jangan menjauhi gunung ini." Mengapa? Karena Taurat menghakimi manusia dan dosanya. 

Anda tidak mungkin mendekati Allah dalam segala kemuliaanNya pada saat Taurat membukakan 

dosa anda. Jadi setiap orang menjauhi gunung itu, dan inilah keadaan yang menakjubkan, 

menggetarkan, bahkan menakutkan. Umat Allah menjadi takut dan gemetar. Itulah yang ditulis 

dalam Keluaran 19 ketika Taurat diberikan. 

Bawalah gambaran ini ke dalam Perjanjian Baru dan pikirkan kontras yang ada. Ketika kita 

dimerdekakan dari Taurat, maka bukan hanya kita dapat menghampiri Allah. Kita tidak lagi 

menghampiriNya dalam ketakutan dan kegentaran. Sebelumnya kita takut bahkan untuk berada di 

hadiratNya. Sekarang kita menghampiri Allah dengan keyakinan, dengan keyakinan akan Roh yang 

ada di dalam kita yang berseru, "Abba, ya Bapa." Hal ini secara radikal mengubah cara kita 

memahami doa. Saya harap ini akan membuat kita sungguh sadar sebelum kita menundukkan 

kepala untuk berdoa sebelum makan sore hari ini, untuk menyadari akan hak istimewa yang anda 

dan saya miliki saat ini untuk tunduk dan berdoa di meja makan di hadapan Allah dan menghampiri 

takhtaNya dengan keyakinan yang hanya diperuntukkan bagi beberapa orang saja dalam Perjanjian 
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Lama. Bahkan hak istimewa ini diberikan kepada mereka dalam batas tertentu, yang sekarang anda 

dan saya memilikinya sebagai hak istimewa setiap hari untuk hidup sebagai anak-anak yang dapat 

berseru, "Abba, ya Bapa." 

Dan di seluruh Perjanjian Baru, panggilan untuk Allah ini dipakai dalam pengertian seruan yang 

keluar dari hati kita. Gambaran yang dapat saya gunakan ialah tentang Caleb. Bilamana ia merasa 

takut dan memeluk saya karena melihat sesuatu yang membuatnya takut, ia berseru, "Papa," itulah 

maksudnya.  Saudara-saudara, itulah ketika anda menerima berita itu yang tidak dapat anda 

bayangkan. Itulah ketika anda menerima diagnosa yang anda tidak mampu untuk mendengarnya. 

Itulah ketika berbagai keadaan terjadi yang anda sama sekali tidak inginkan itu terjadi namun 

terjadi, anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan anda tidak tahu ke mana anda harus 

berpaling. Namun dalam roh, anda berseru, "Abba, ya Bapa." Anda menyadari bahwa anda memiliki 

seorang Bapa, yang mempedulikan anda dan ada bersama anda dan yang memegang tangan anda 

dan berjalan bersama anda. Inilah gambaran yang ditunjukkan di sini. Bukan tentang seorang budak, 

melainkan seorang anak. 

John Wesley adalah seorang mahasiswa dan ahli teologi selama bertahun-tahun, dan seorang 

pejabat gereja yang resmi. Ia melayani dan memberikan diri dengan sukarela. Ia mengunjungi 

penjara-penjara, melayani, menolong para tahanan. Ia membagikan makanan kepada anak-anak di 

daerah kumuh. Ia berpuasa, berdoa, mempelajari Alkitab dengan rajin dan tekun. Ia beribadah 

dengan rajin bahkan ketika sebagai seorang utusan injil dari Inggris ke Georgia. Ia kembali dari 

Georgia setelah melayani sebagai utusan Injil di sana. Dan dalam perjalanan pulang, Wesley menulis, 

"Saya yang pergi ke Amerika untuk mentobatkan orang lain berada pada satu titik di mana saya 

menyadari bahwa saya sendiri belum pernah bertobat kepada Allah." 

Apakah mungkin melakukan semua ini, belajar, berpuasa, berdoa, beribadah, melayani dan pergi 

sebagai seorang utusan Injil, namun belum pernah bertobat? Saya ingin agar anda mendengarkan 

apa yang Wesley katakan. Setelah pengalaman pertobatannya, ia menoleh ke belakang ke saat 

sebelum ia bertobat, dan ia menulis satu kalimat yang kaya maknanya tentang masa sebelum 

pertobatannya, "Pada masa itu saya mempunyai iman seorang budak, dan bukan iman seorang anak 

yang saya miliki sekarang." Ia mengatakan, "Saya mempunyai iman seorang budak, bukan iman 

seorang anak." Biarlah saya bertanya kepada anda, "Iman yang bagaimanakah yang anda miliki? 

Apakah iman seorang budak, yang berusaha mengerjakan banyak hal dan memberbaiki kehidupan 

anda agar anda memperoleh perkenanan di hadapan Allah dengan melakukan semua ini? Atau 

apakah anda memiliki iman seorang anak yang menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat 

anda kerjakan untuk memperkenankan majikan anda atau untuk memperoleh perkenanannya, 
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melainkan majikan ini tidak memanggil anda sebagai budak melainkan ia memanggil anda sebagai 

anak, dan ia telah memberikan kepada anda kehidupan oleh anugerah, melalui iman kepada 

AnakNya. 

Itulah gambaran yang dijelaskan dalam Galatia 4. Dengan perkataan lain, apakah anda memiliki 

relasi yang intim dengan Allah?  Jangan sampai pertanyaan ini anda abaikan karena mungkin anda 

mengajar atau memimpin atau karena anda mempunyai posisi tertentu atau anda melakukan ini 

atau itu. Apakah anda memiliki relasi yang intim dengan Allah? Ini adalah hak istimewa dari status 

sebagai anak. Dan saya bertanya berapa banyak orang dalam jemaat ini secara keseluruhan dan 

sebagai institusi, bahkan dalam ruangan ini, yang hidup sebagai budak-budak hari demi hari padahal 

Allah telah memanggil anda sebagai anak. Bukan apakah anda ke gereja, apakah anda belajar, 

apakah anda berdoa, mengerjakan ini atau itu -- apakah anda memiliki relasi yang intim dengan 

Allah? Karena kita sudah diadopsi, kita mempunyai satu identitas baru di hadapan Allah, kita 

menikmati relasi yang intim dengan Allah, dan kita mendapat jaminan akan satu warisan dari Allah. 

Anda bukan lagi seorang budak melainkan seorang anak, dan karena anda seorang anak maka Allah 

telah menjadikan anda sebagai seorang ahli waris. Ini menjadi lebih indah lagi. Bukan hanya bahwa 

anda adalah seorang anak saat ini, melainkan anak untuk selamanya. Kita mempunyai Bapa yang 

kekal. Beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak yang diadopsi mengalami banyak pergumulan 

dengan identitas mereka, tentang siapa mereka dan siapa yang memiliki mereka. Menurut saya 

dalam kenyataannya kita semua mempunyai pergumulan seperti itu dengan identitas kita. Siapa kita 

dan siapa yang memiliki kita. Dan Injil memberikan kepada kita jawaban yang penting, yaitu bahwa 

anda menjadi milik Allah Bapa. Anda adalah anakNya, bukan hanya anak untuk sementara waktu 

dengan harapan bahwa Ia tidak akan meninggalkan anda pada hari terakhir. Anda adalah anakNya 

untuk selamanya. 

KIta mempunyai seorang Bapa yang kekal, kita mempunyai satu keluarga yang kekal. Roma 8 

mengatakan, "Kita adalah pewaris-pewaris dengan Allah dan sesama pewaris dengan Kristus." 

Alkitab berbicara tentang Yesus sebagai saudara sulung kita, bukan dalam arti kepercayaan 

kekafiran, bukan dalam arti bahwa keilahiannya dikurangi sebagaimana ajaran-ajaran sesat 

mengajarkannya, melainkan seorang saudara yang sulung di mana semua yang menjadi milikNya 

sebagai Aanak menjadi milik kita, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14-16. Biarlah kita 

memahaminya bahwa semua yang menjadi milikNya menjadi milik anda dan saya, karena kita 

merupakan satu bagian  dalam keluarga ini. Ini adalah kabar baik dan sekaligus kabar buruk. Ini 

adalah kabar buruk karena dunia membenciNya. Dunia menganiayaNya dan dunia menyalibkanNya. 

Itu sebabnya, sebagaimana kita lihat dalam seri pelajaran tentang "radikal" ini, kita menyadari 



 

Página (Page)22 

 

bahwa kesatuan kita denganNya dapat mempunyai harga yang harus dibayar -- bukan hanya 

mungkin, melainkan harus mempunyai harga yang dibayar. 

Hal itu dapat dibayar dengan nyawa anda untuk menjadi satu bagian dalam keluarga ini, namun 

itulah yang dikatakan dalam Roma 8, "Jika kita mengambil  bagian dalam penderitaanNya, kita yakin 

bahwa kita akan mengambil bagian dalam kemuliaanNya." Dan merupakan satu kebahagiaan untuk 

mengambil bagian dalam penderitaanNya saat ini, karena kita yakin bahwa kemuliaan itu pasti akan 

datang. Bersama-sama kita sebagai satu keluarga menikmati semua yang menjadi milik Kristus. Kita 

mempunyai satu Bapa yang kekal, satu keluarga yang kekal, dan kita mempunyai satu rumah yang 

kekal. Tidak akan ada seorang pun yang boleh datang ke rumah keluarga Platt untuk membawa 

Caleb ke mana pun. Ia bukan berada dalam rumah kami untuk sementara saja, ia berada dalam 

rumah kami untuk seterusnya. Dan kenyataannya ialah bahwa Alkitab mengajarkan bahwa bilamana 

anda memiliki Bapa ini dan anda berada dalam keluargaNya, maka anda mempunyai satu rumah 

yang kekal dan setiap hari merupakan satu hari yang lebih mendekatkan kita lagi untuk mengalami 

kesukaan dalam rumah itu. Inilah cara indah untuk menjalani hidup. Sungguh indah menjadi seorang 

anak.  

Saya ingin mengetahui apakah dalam ruangan ini ada orang-orang yang belum pernah mengalami 

relasi yang intim dengan Allah. Dan mungkin pemikiran tentang relasi yang intim dengan Allah 

merupakan sesuatu yang asing bagi anda, yang tidak terbiasa bagi anda. Saya ingin anda mengetahui 

bahwa Allah telah mengutus AnakNya agar anda dapat menerima kedudukan sebagai anak. Dan oleh 

RohNya, bahkan saat ini ketika kita mempelajari FirmanNya, Ia telah menggerakan banyak dari anda 

kepada diriNya untuk pertama kalinya. Saya ingin mendorong anda untuk mengandalkaNya, untuk 

percaya kepadaNya, untuk berkata, "Benar, saya adalah anakNya. Saya telah dipanggil ke dalam satu 

keluarga oleh anugerah, melalui iman." Mungkin anda berkata, "Apa yang  harus saya perbuat?" 

Anda tidak perlu melakukan apa pun untuk menjadi bagian dalam keluarga ini. Hanya oleh 

anugerah, melalui iman. Hal itu bukan didasarkan pada apa yang anda kerjakan, melainkan pada apa 

yang telah dikerjakan oleh Kristus. Andalkan Dia percayalah padaNya.  

Demikian juga, mungkin anda orang-orang Kristen dalam ruangan ini yang dalam perjalanan hidup 

mereka telah kehilangan relasi yang intim dengan Allah. dan mungkin ini disebabkan oleh adanya 

dosa yang belum diselesaikan. Mungkin itu disebabkan oleh rutinitas kegiatan religius yang 

monoton. Mungkin anda belum menyadarinya, namun saya ingin mendorong anda untuk 

meluangkan beberapa waktu untuk sungguh-sungguh merenungkan kebenaran ini dan memohon 

kepada Allah untuk memulihkan keintiman dalam relasi anda denganNya sebagai Bapa. Inilah yang 
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terpenting -- tidak ada sesuatu pun yang lebih penting dalam hidup anda daripada relasi yang intim 

dengan Allah 

 

 

 

 


