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Satu hal yang saya pelajari dari  
penulisan buku ini adalah buku ini  

bukan milik saya sendiri.  
Meskipun saya telah menulis  

dengan tangan setiap perkataan dalam 
buku ini (beberapa kali sebenarnya), 

dibutuhkan sebuah tim untuk 
membangun sebuah pelayanan,  

dan itu adalah sebuah tim yang telah 
bertanggung jawab untuk membawa 

buku ini diterbitkan.  
Terima kasih kepada setiap anggota tim 
yang telah berperan selama bertahun-

tahun untuk melihat ini menjadi  
“buku kita.”
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Tidak peduli seperti apa kelihatannya Anda secara fisik atau siapa orangtua Anda, 
Anda belum sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Pencurian Identitas adalah 
suatu pendekatan yang sistematis, alkitabiah, eksegetis, dan teologis terhadap 
asal-usul, identitas, tujuan, moralitas, dan tujuan hidup yang menawarkan trans-
formasi rohani bagi kehidupan pembaca.

Dr. Dennis Lindsay

Pimpinan dan CEO Christ for the Nations, Inc.

Meskipun ini adalah buku pertama Pastor Duane, namun ini bukan rodeo perta-
manya! Kecaplah dan lihatlah sendiri betapa baiknya pesan yang berpengalaman 
ini sebenarnya, yang telah dituliskan dari bertahun-tahun kepemimpinan yang 
berpengalaman. Saya tahu akan ada lebih banyak buku selanjutnya, dan saya se-
cara pribadi tidak sabar untuk melihat dampaknya pada generasi ini dan warisan 
yang dihasilkannya. Sungguh suatu kehormatan merekomendasikan buku ini 
kepada Anda dengan sepenuh hati. 

Daniel Amstutz

Dekan Worship & Arts, Direktur Healing School Charis Bible College

Pencurian Identitas adalah suatu pandangan yang jujur pada siapa kita, telah men-
jadi apa kita melalui kejatuhan, dan bisa menjadi apa kita melalui kelahiran baru 
dan posisi yang baru di dalam Kristus. Duane memakai contoh-contoh pribadinya 
sendiri untuk membantu membuat maknanya dipahami. Anda akan diberkati dan 
diubahkan saat Anda membaca.

Bob Yandian 

Gembala Pengajar

Ini adalah buku paling lengkap mengenai identitas yang pernah saya baca selama 
empat puluh tahun pelayanan. Saya akan merekomendasikannya kepada setiap 
gereja dan gembala sebagai bagian dari kurikulum program pemuridan mereka. 
Kebenaran-kebenaran dalam buku ini akan menstabilkan orang-orang Kristen yang 
sedang bergumul, memberikan tenaga kepada orang-orang Kristen yang sedang 
bertumbuh, dan memperlengkapi para pemimpin yang muncul dengan alat-alat 
untuk memuridkan orang-orang.

Greg Mohr

Pembicara, Penulis, dan Direktur Charis Bible College Colorado



vii

Daftar IsI

Kata Pengantar oleh Andrew Wommack  ............  ix
Kata Pengantar oleh Jack Taylor  ..........................  xi

 Bab satu Tanah Berawa .........................  1
 Bab Dua Visi ..........................................  9
 Bab tiga Tidak Ada di Dekat Sini ........  19
 Bab Empat Adam vs. Yesus .......................  33
 Bab Lima Daging vs. Roh .......................  51
 Bab Enam Gambar-gambar Asli .............  65
 Bab tujuh Naskah Asli ............................  79
 Bab Delapan Tidak Sama .............................  93
 Bab sembilan Identitas vs. Peran ..................  107
 Bab sepuluh Menjadi vs. Melakukan .........  121
 Bab sebelas Roh, Jiwa, & Tubuh ................  139
 Bab Dua Belas Hati & Pedang ........................  165
 Bab tiga Belas Transformasi ..........................  185
 Bab Empat Belas Kita Menjadi Teh....................  207
 Bab Lima Belas Tujuan Hidup dan Tujuan .....  221

Tentang Penulis  ....................................................  243
Catatan Khususdari Penulis  ................................  245





ix

kata PEngantar
Oleh andrew Wommack
Pimpinan, Pendiri, dan Ketua Andrew Wommack 
Ministries

S
aya percaya Duane Sheriff adalah salah satu hamba Tuhan ter
kemuka dalam tubuh Kristus saat ini. Pewahyuan firman Tuhan
nya yang sederhana namun mendalam mengubah banyak ke-

hidupan di seluruh dunia. Dibumbui dengan humornya, firman 
Tuhan jadi begitu menarik sehingga sulit ditolak. Dia selalu menjadi 
salah satu guru favorit di Charis Bible College kami. 

Pewahyuan Duane tentang identitas sejati orang percaya di dalam 
Kristus telah menjadi salah satu presentasi paling jelas tentang ke-
benaran-kebenaran yang pernah saya dengar. Sungguh, iblis telah 
mencuri identitas sebagian besar orang percaya. Mereka tidak tahu 
siapa mereka, dan dengan demikian, mereka tidak tahu apa yang me-
reka miliki dan apa yang mereka bisa lakukan. Buku ini akan mem-
buka mata Anda untuk melihat diri Anda sendiri di dalam Kristus 
sebagaimana yang belum pernah sebelumnya.

Saya diselamatkan pada usia muda dan telah mencari Tuhan 
seumur hidup saya, tetapi hidup saya benar-benar berubah ketika saya 
mulai melihat siapa saya di dalam Kristus. Dalam roh kita, kita sudah 
sempurna, dan semakin kita menyadari dan mengerti itu, semakin 
kehidupan kita di luar akan berubah sebagai hasilnya. Rasul Paulus 
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mengatakan dalam Filemon 1:6 bahwa iman kita menjadi efektif de-
ngan mengetahui hal-hal baik yang ada di dalam kita dalam Yesus 
Kristus.

Dalam buku ini, Duane membawa Anda melalui banyak ayat 
firman yang akan membuka mata Anda kepada diri Anda yang se
penuhnya baru. Anda akan menemukan identitas Anda yang sejati 
dan jadi mengerti bagaimana Allah yang kudus bisa mengasihi sese-
orang seperti Anda: karena Anda kudus juga. Dalam roh Anda, Anda 
identik dengan Yesus. Anda tidak harus menunggu sampai surga 
diubahkan. 

Sepertiga dari keselamatan Anda sudah selesai. Roh Anda leng-
kap dan sempurna, dan melalui rohlah Anda bisa mendekati Tuhan 
dan benar-benar memiliki hubungan dengan Dia. Ini mengubah se-
galanya. 

Saya senang Anda telah memilih untuk membaca buku Duane, 
karena buku ini akan menghempaskan gunung ketidakpercayaan 
dan penghukuman. Anda akan bersukacita mengetahui betapa Bapa 
di surga mengasihi Anda. Jika Anda mau membuka hati Anda dan 
membiarkan Roh Kudus menerangi Anda, Anda tidak akan pernah 
sama.

Bersiaplah! Ini akan mengubah hidup Anda!
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kata PEngantar
Oleh Jack taylor
Direktur Dimensions Ministries, Melbourne, Florida

D
uane Sheriff mungkin adalah salah satu pemegang rahasia 
Allah yang terbaik. Firman menyatakan, “Sebab tidak ada sesuatu 
yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada 

sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap” (Markus 4:22). Saya 
sangat curiga bahwa karena buku ini, baik Sheriff maupun karya mo
numental yang Tuhan telah lakukan melalui dia, tidak akan lagi men-
jadi rahasia. Sedikit orang yang saya kenal yang telah bekerja dengan 
diam-diam, memengaruhi lebih luas, dan memberi lebih bebas dari-
pada orang ini. Ia layak didengar, dan lewat risalah yang luar biasa 
tentang topik yang sangat penting ini, ia akan didengar.

Tidak ada apapun di dunia luas ini yang telah begitu membatasi 
pengaruh gereja, menumpulkan keefektifan orang percaya, atau men-
curi dari kekristenan pada umumnya, lebih daripada pencurian kom-
ponen yang paling mereka perlukan: identitas asli mengenai pribadi 
dan tujuan mereka. Manusia di bumi tidak akan pernah naik mele-
bihi tingkat persepsi siapa kita dan mengapa kita ada di sini. Tidak 
pernah ada pencurian yang begitu besar dan mahal seperti identitas 
dasar. Kita, baik secara korporat maupun individu, telah menjadi kor-
ban pencurian identitas besar-besaran di seluruh dunia. Satu-satu-
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nya strategi dan jawaban abadi terhadap masalah yang kompleks ini 
adalah penemuan siapa dan apa Tuhan itu dan bagaimana ini men-
definisikan identitas kita sendiri sebagai orang pilihanNya untuk 
memerintah dengan Dia di hidup ini dan di kekekalan.

Buku ini mengidentifikasi pencuri, yang dicuri, dan tingkat pen
curian, juga memuat berbagai instruksi untuk memenangkan kem-
bali barang curian yang telah lama ditahan di perkemahan musuh. 

Bagi mereka yang membaca dan mengindahkan prinsip-prin sip 
dalam buku ini, yang diucapkan dengan terampilnya, disampaikan 
dengan tepat, dan diilustrasikan serta didemonstrasikan dengan be gitu 
kuatnya, akan ada sukacita mengalami pengembalian kompo nen yang 
telah dicuri ini yang begitu diperlukan bagi kehidupan Kristen yang 
normal dan pelayanan Kristen yang berhasil dalam tubuh Kristus.

Pekerjaan yang penuh kuasa ini akan berarti, bagi orang-orang 
yang menerima dan menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan 
di sini, sebuah kehidupan yang baru dan lebih baik secara pribadi 
dan sebuah pelayanan yang lebih luas dan lebih penuh kuasa secara 
umum. Setiap bab akan mengubah hidup Anda, menggetarkan hati 
Anda, dan memperbaiki hati Anda.

Saya belum menemukan sebuah buku mengenai topik ini yang 
lebih mendalam, lebih berurutan, dan lebih lengkap daripada Pen-
cu rian Identitas. Buku ini mudah dan menyenangkan untuk dibaca, 
di ilus  trasikan dengan baik, mengkonfrontasi dengan lembut, dan 
sering lucu. Buku ini juga mencerminkan dengan efisien kepribadian 
yang me nye nangkan dari salah seorang komunikator paling unik di 
bumi ini.

Dari satu anak laki-laki desa kepada yang lain, saya katakan, “Kau 
telah melakukan yang baik, Sobat, sangat baik! 
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BaB satu

Tanah Berawa

S
aat masih kecil, saya adalah tanah berawa tempat berkembang 
biaknya setiap kebohongan dan penyimpangan yang bisa iblis 
tabur ke dalam saya. Ia membohongi saya tentang nilai dan ke-

berhargaan saya dan mencekoki saya dengan berbagai penyimpangan 
tentang kepribadian saya dan tujuan saya dalam hidup. Saya diken-
dalikan dan dikuasai oleh ketidakamanan, kebencian yang tidak ber-
dasar, dan inferioritas. Ia menanam berbagai hal yang negatif, dan 
saya membantu semuanya itu bertumbuh. Identitas saya teringkas 
dalam satu kata: DITOLAK. Seakan-akan perkataan tersebut dicap 
di dahi saya.

Saya bergumul dengan nilai-nilai saya karena apa yang sekarang 
dikenal sebagai disleksia, yang membuat membaca sulit dan ejaan saya 
mengerikan (Itu adalah suatu perkataan yang luar biasa bagi saya. 
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Terima kasih, pengecek ejaan). Setiap hari saya bergumul dengan pe-
mikiran bahwa saya tidak cerdas. Lebih jujurnya, saya menganggap 
diri saya dungu atau bodoh. Saya tidak unggul dalam olahraga seko-
lah biasa karena saya kecil dan sangat kerempeng. Lebih dari itu, tam-
pang saya tidak begitu mirip dengan bintang film. Rambut saya keri
ting dan sangat kusut, dan tidak kelihatan normal pada “anak laki-laki 
putih.” Ketika saya mencoba memanjangkannya di SMU, rambut ke-
riting saya malah seperti bola bundar yang halus. Kombinasi atri but 
fisik saya begitu aneh sehingga semua teman sekelas saya menyebut 
saya “Q-tip.”

Saat tahun demi tahun berlalu, berbagai hal menjadi semakin 
buruk; saya tidak berhasil dalam apapun. Meskipun saya telah mem-
beri hidup saya kepada Kristus ketika saya berusia sembilan tahun, 
rasa kekurangan yang luar biasa mendominasi pemikiran saya dan 
semua yang saya lakukan. Anda pasti mengira bahwa memiliki peng-
alaman yang kuat dengan Tuhan akan membentengi saya, tetapi itu 
dikaburkan oleh fakta bahwa tak seorang pun dalam keluarga saya 
peduli untuk membawa saya ke gereja. Bahkan, mereka sama sekali 
tidak peduli tentang pergi ke gereja. Setelah diselamatkan, saya mulai 
mencari Tuhan dengan cara terbaik yang saya tahu. Saya ingat waktu 
di awal masa remaja saya ketika saya mencoba menyampaikan rasa 
lapar saya akan Tuhan. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya ingin 
pergi ke gereja setiap hari, dan ia menanggapi, “Nak, itu tidak normal.” 
Ia pikir saya membutuhkan semacam pertolongan profesional. Saya 
lapar akan Allah tetapi tak ada seorang pun yang mengajarkan dan 
melatih saya, yang sangat penting dalam keberhasilan kita sebagai 
orang percaya. 
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Gereja, yang saya pikir akan menolong saya, tidak menolong 
sama sekali—terus-menerus mengkhotbahkan tentang neraka dan 
kebinasaan. Meskipun mereka benar-benar mengajar bahwa Anda 
menjadi “ciptaan yang baru” ketika Anda lahir baru, tidak ada bukti 
bahwa saya baru. Saya bertanya-tanya apa yang salah. Mungkin “lahir 
baru” sama sekali bukan hal yang emosional. Tak seorang pun men-
jelaskan kepada saya bagaimana saya bisa lahir baru dan menjadi 
ciptaan yang baru dan masih berantakan. Dan tak seorang pun di da-
lam gereja tampak hidup dalam kemenangan atas dosa atau berbagai 
masalah sehari-hari. 

Gereja hanya kelihatan mendorong gambar diri saya yang buruk 
karena mereka menganggap memiliki pendapat yang rendah ten-
tang diri Anda sendiri adalah suatu bentuk kerendahan hati. Saya 
berusaha mati-matian untuk melayani Tuhan, tetapi saya gagal total 
di setiap usaha. Tidak peduli berapa kali saya berkomitmen untuk 
menjadi lebih seperti Kristus, saya tidak bisa seperti itu. Pada tahun 
terakhir saya di SMU, saya benar-benar menyerah berusaha melayani 
Tuhan. Merasa mengecewakan setiap orang, termasuk Tuhan, saya 
melompat ke jalur cepat penghancuran diri. Saya pikir saya pantas 
menerimanya dan tidak layak atas kasih atau berkat Tuhan.

Lalu, satu hal gila terjadi. Saya menemukan bahwa saya bisa ber-
main tenis, bahkan bermain tenis kelihatan seperti sesuatu yang alami. 
Suatu sore, saya sedang memukul sebuah bola ke tembok batu bata 
di sekolah ketika anak lain yang berdiri di dekat saya memanggil 
saya dan berkata, “Hei, kau bagus, kau harus bergabung dalam tim.” 
Saya terus memukul bola, menikmati setiap kali saya merasakan “pu-
kulan keras” itu saat bola terhubung dengan raket. Saya ketagihan. 
Saya bergabung dengan tim dan mulai memenangkan beberapa 
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turnamen tenis lokal. Dari sana, saya mencurahkan diri saya ke da-
lamnya setiap hari, latihan selama berjam-jam yang berat, memukul 
ribuan demi ribuan bola tenis. Saya mempelajari permainan itu sam-
pai pikiran saya tegang karena saya bertekad untuk benar-benar 
menyempurnakan pukulan saya. Saya tidak merapikan tempat tidur 
saya atau menyisir rambut saya; saya terus berlatih. Saya berko mit-
men gila-gilaan, tetapi rasanya luar biasa saja untuk pada akhirnya 
bagus pada sesuatu. Saya jadi terobsesi. Saya hidup seperti dunia dan 
bermain tenis seperti seorang maniak. Saya kelihatan baik ketika saya 
memainkannya, tetapi di dalam, saya masih tanah berawa tempat per-
kembangbiakan kebohongan-kebohongan iblis.

Ada banyak hal yang berkontribusi pada “kematian” saya dan apa 
yang kemudian hari saya mengerti sebagai krisis identitas. Salah 
satu faktor yang berkontribusi adalah keluarga saya dan lingkungan 
di mana saya dibesarkan. Saya mengasihi keluarga saya dan saya 
tidak sedang merendahkan mereka, tetapi menjadi seorang “Sheriff” 
artinya saya selalu akan menjalani “kehidupan yang rendah.” Selama 
generasi demi generasi, keluarga Sheriff mengidentifikasi diri me
reka sebagai orang miskin dan yang paling rendah di antara manusia. 
Mereka begitu terbiasa dikalahkan sehingga rasanya menjadi nyaman, 
seperti satu set pakaian longgar yang tua. Mereka tidak sadar ada se-
suatu yang salah dengan hanya berharap bertahan hidup, paling banter. 
Dalam beberapa hal, mereka bahkan berusaha bangga de ngannya. 
Mereka memiliki banyak alasan untuk dikalahkan, dan jelas bahwa 
tak seorang pun bisa mengkandaskan semua alasan itu dengan tiba-
tiba membebaskan diri darinya. Jika salah seorang anggota keluarganya 
menjadi makmur, itu akan membuat seluruh keluarga kelihatan buruk. 
Jika kami semua tetap miskin, kami bisa tetap ber satu. Itu kelihatannya 
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benar bagi keluarga kami; mereka menemukan keamanan dalam ke-
samaan. Seiring berjalannya waktu, menjadi “bu kan siapa-siapa” mulai 
terasa baik. Keluarga Sheriff akan berkata, “Kita bukan orang kaya 
yang berpikiran tinggi; kita adalah rakyat biasa.”

Identitas genetik dan lingkungan ini ditanamkan pada saya 
saat saya masih kecil, jadi saya dulu berpikir: Aku rasa itulah kami, 
keluarga Sheriff. Kami hanya orang miskin, pecundang dalam lotre 
kehidupan. Begitulah adanya. Namun, terlepas dari sikap keluarga 
saya, dan karena tenis, saya berhasil masuk perguruan tinggi. Saya 
ada lah orang pertama di keluarga besar yang mencapai hal itu. Anda 
pasti berpikir setiap orang akan merayakannya. Anda akan berharap 
mereka berkata, “Wow, kau kuliah! Luar biasa! Tetapi tidak. Keluarga 
saya berkata, “Kau pikir kau siapa? Kau hanya berpikir kalau kau lebih 
baik daripada kita semua. Apa kau tidak tahu siapa dirimu? Apa kau 
belum menemukan tempatmu, nak? Tidakkah kau tahu siapa kita?”

Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin mencatat bahwa 
rasul Paulus mengutip hukum Taurat dengan berkat luar biasa yang 
menyertainya: “Hormatilah ayahmu dan ibumu  —  ini adalah suatu 
perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini: supaya kamu 
berbahagia dan panjang umurmu di bumi” (Efesus 6:2-3). Saya ingin 
hidup lama di bumi, dan saya ingin semuanya berjalan baik dengan 
saya. Jadi sulit untuk menyebutkan berbagai hal tentang masa per-
tumbuhan saya atau keluarga saya. Tidak ada keluarga yang sempurna, 
dan kita semua membuat kesalahan dalam membesarkan anak-anak 
kita. Saya percaya orangtua saya melakukan yang terbaik yang me-
reka bisa untuk kami dan mengasihi kami. Saya tidak pernah ingin 
menghina orangtua saya, jadi saya mengatakan semua ini dengan 
penuh hormat dan kerinduan untuk membantu orang-orang.
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Keluarga saya memberikan saya identitas yang buruk. Tidak ada 
niat buruk atau maksud jahat; mereka hanya tidak tahu yang lebih 
baik. Mereka mendapatkannya dari generasi demi generasi sebelum 
mereka dan meneruskannya kepada saya. Bukan hanya itu, perspek-
tif yang mereka miliki tentang kehidupan secara umum juga tidak 
beriman. Bahkan setelah saya datang kepada Tuhan dan mulai ber-
khotbah, ibu saya sendiri tidak mau mendengarkan saya. ia meninggal 
tanpa pernah mendengar saya berkhotbah. Saya bersyukur ia datang 
kepada Tuhan di kemudian hari dalam hidupnya dan meminta maaf 
kepada saya di akhir hayatnya. Adik laki-laki saya tewas dalam kece-
lakaan mobil, dan stress serta trauma akibat kematiannya akhirnya 
menyebabkan perceraian orangtua saya dan keluarga kami yang 
berantakan. Ibu saya percaya kebohongan bahwa ini semua salah 
Tuhan. Dengan kepahitan di hatinya, ia membenci Tuhan, gereja, dan 
siapapun, termasuk saya, karena memercayai dan mengajarkan ten-
tang Dia. Inilah pesan ibu saya kepada saya selama ini: “Kau dan apa 
yang kau lakukan tidak penting.”

Awalnya, perguruan tinggi memberikan rasa percaya diri ke-
pada saya. Mereka memberitahu saya bahwa mereka memiliki semua 
jawaban bagi masalah saya. Mereka mengatakan bahwa yang saya 
butuhkan hanyalah mengembangkan gambar diri yang positif dan 
harga diri yang tinggi. Di permukaan, mungkin kedengarannya bagus, 
tetapi ujung-ujungnya menjadi konsep yang membingungkan. Saya 
bergumul mencocokkan jawaban dunia dengan membandingkannya 
pada panggilan Yesus yang mengatakan, “Setiap orang yang mau 
meng ikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku” (Matius 16:24).
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Saya tahu ayat itu berarti kita harus bergantung pada Allah. Kita 
seharusnya tidak berfokus pada diri kita atau mementingkan diri 
sendiri, dan kita tidak seharusnya hidup dalam kesombongan atau 
keangkuhan—bertindak seakan-akan kita tidak membutuhkan 
Tuhan. Namun, dunia semuanya adalah tentang “diri sendiri” dan 
“kau bisa melakukannya” dan “kau cukup baik sebagaimana adanya 
dirimu.” Saya tidak bisa mengertinya. Saya ingin cukup baik sebagai-
mana adanya saya, tetapi di kedalaman, saya tahu saya tidak begitu. 
Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya terus-menerus tidak 
puas dengan diri saya, jadi siapa lagi yang bisa menemukan satu hal 
baik di dalam saya? Jelas bagi setiap orang bahwa saya sangat tidak 
aman. Saya berjalan keliling dalam awan kompleks inferioritas, sangat 
frustrasi. Saya tidak bisa keluar darinya. Jadi, meskipun saya sudah 
lahir baru, saya tersesat seperti angsa di jalan bebas hambatan yang 
sibuk. Saya sudah diselamatkan tetapi menjalani hidup yang sepenuh-
nya dikalahkan. Sepertinya, saya tidak punya kekuatan untuk ber-
ubah. Benar-benar kehidupan yang payah! 

Tenis adalah satu-satunya yang saya miliki. Tenis memberikan 
saya rasa keberhargaan, nilai, dan tujuan bagi hidup saya—semacam 
rasa akan identitas yang lebih baik. Tetapi saya lari dari Tuhan dan 
menutupi semua luka hati dan masalah saya. Saya bersembunyi dari 
diri saya sendiri, dan saya berpegang teguh pada permainan tersebut 
seakan-akan itu adalah keselamatan saya. Saya akan menjadi pe main 
profesional dan memenangkan Wimbledon dan satu juta dolar. Itu 
akan menjadi nilai saya. Kemudian, suatu hari di tahun 1980 selama 
tahun pertama saya kuliah, saya bertemu seorang gadis dan menda-
patkan sebuah visi yang menakjubkan.


