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 s
aya ingin berterima kasih kepada teman-teman baik saya di 
Penerbit Harper Collins Christian, karena dukungan mereka 
yang tak terkira. Terima kasih kepada Mark Schoenwald, 

David Moberg, Brian Hampton, Janene MacIvor, Jessalyn Foggy, dan 
Mark Glesne yang mengawal proyek ini dari awal sampai selesai. Saya 
tam bahkan juga ke dalam daftar ini nama-nama di tim penerbit kami: 
Karen Hill, Steve dan Cheryl Green, serta Greg dan Susan Ligon. Putri 
saya Andrea Lucado yang memberi masukan untuk bagian kata 
pengantar. Dan Carol Bartley, sebuah mimpi yang menjadi nyata untuk 
setiap pe nulis, yang menerapkan kecakapan penyuntingannya. Secara 
umum, upaya tim ini luar biasa.

Carinette memiliki gairah dalam dirinya. Sebuah pandangan. Se-
mangat dalam langkahnya. Cahaya pada matanya. Dia adalah salah 
satu dari 57 anak di panti asuhan Haiti: semuanya berkulit gelap, ber-
mata cerah, berambut keriting, berbicara bahasa Kreol, dan suka ber-
main. Masing-masing dari mereka berharga. Tetapi anak berusia tujuh 
tahun ini menonjol dari yang lain. Itu bukan karena perlakuan khusus. 
Dia makan nasi dan kacang yang sama seperti yang lain; dia makan 
dan bermain di taman bermain tanpa rumput yang sama. Dia tidur di 
ba wah atap seng yang sama dengan gadis-gadis lain, mendengar hujan 
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hampir setiap malam. Rutinitasnya identik dengan anak-anak lain. 
Namun begitu, dia berbeda. 

Soal alasannya, tanyakanlah kepadanya. Tanyakan pada Carinette 
tentang para pengunjung yang menempuh perjalanan jauh hanya 
untuk melihatnya. Mereka mencari seorang gadis, seorang gadis kecil, 
seorang gadis seperti dia. Mereka tahu namanya. Mereka tahu lagu ke  su-
kaannya. Mereka tahu bahwa dia suka membaca buku dan ber main lom-
pat tali. Dan segera hidupnya berubah selamanya ketika mereka meng-
undangnya untuk tinggal bersama mereka.

Dia akan berkata kepada Anda, ”Mereka datang untukku.” 
Mintalah untuk melihat foto-foto rumah yang segera ditempatinya; 

maka dia akan menunjukkannya. Bila Anda tidak menanyakan itu, dia 
akan menawari untuk menunjukkannya kepada Anda. Para orangtua 
angkatnya membawakan foto-foto, boneka beruang, batang granola, 
dan kue untuknya. Dia membagikan semua itu kepada teman-teman-
nya dan meminta pemimpin panti untuk menjaga beruangnya, tetapi 
foto-foto itu disimpannya.

Benda-benda itu mengingatkannya pada ayah yang mengenalnya. 
Mereka mengingatkannya pada rumah yang akan ditinggalinya. Foto-
foto itu meyakinkan dia untuk percaya akan mukjizat: bahwa seseorang 
tahu namanya dan telah berjanji untuk membawanya pulang.

Karena itulah, Carinette berbeda. Dia masih tinggal di panti yang 
sama, bermain di taman bermain yang sama, makan di kafetaria yang 
sama. Tetapi dunianya berubah pada hari dia tahu bahwa seseorang 
yang jauh di sana mengetahui namanya dan akan datang untuknya.

Maukah Anda memercayai hal yang sama?
Apakah Anda mau menerima gagasan tentang seorang Bapa, Bapa 

surgawi, yang mengenal Anda? Tentang rumah yang akan segera Anda 
tinggali? Maukah Anda mempertimbangkan gagasan yang mengubah-
kan hidup ini: bahwa Allah yang mahakuasa dan mahatahu telah mem-
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berikan kasih-Nya untuk Anda. Dia tahu setiap detail tentang Anda. 
Minat Anda; apa yang mengusik Anda. Ketakutan dan kegagalan Anda. 
Dia mengenal Anda.

Allah berkata tentang anak-anak-Nya, “TUHAN menyelidiki segala 
hati dan mengerti segala niat dan cita-cita.” (1 Tawarikh 28:9)

Bagi Dia, Anda adalah ”biji mata-Nya” (lihat Zakaria 2:8). Dia bisa 
“mengerti kelemahan kita” (Ibrani 4:15, Alkitab NKJV). “Ketika sema ngat-
ku lemah lesu di dalam diriku ...” tulis Raja Daud, ”Engkaulah yang me-
ngetahui jalanku.” (Mazmur 142:3)

“Karena Ia tahu jalan hidupku,” kata Ayub (Ayub 23:10).
Apakah Anda mengenal Allah yang mengenal Anda?
Dia tahu nama Anda. Dan Dia tak sabar untuk membawa Anda 

pu lang.
Saya jadi tahu tentang kisah anak yatim di Cap-Haïtien ini bukan 

karena ke Haiti, tetapi dengan berdiri di teras gereja. Saya seorang pen-
deta. Seperti pendeta lain, saya suka menyalami jemaat seusai ibadah. 
Dan seperti pendeta lainnya, saya suka mendengarkan orangtua dan 
eyang yang ingin memamerkan anggota baru keluarga mereka. Saya 
telah menggendong lebih banyak bayi daripada yang bisa saya hitung 
dan melihat lebih banyak foto daripada seorang fotografer. Tetapi seingat 
saya, tidak ada yang lebih mengejutkan ketimbang hari ketika Dan (nama 
orang) ingin menunjukkan kepada saya foto puteri barunya.

Gadis di foto itu tersenyum lebar, mengenakan pita merah-muda, 
dan warna kulitnya seperti cokelat.

Orang yang menyerahkan foto itu kepada saya tersenyum lebar, 
memakai sepatu bot dan topi koboi; warna kulitnya seperti Casper, 
Hantu yang Baik.

”Putri?”
Saat itulah saya diberi tahu tentang panti asuhan, perjalanan, dan 

keputusan untuk menambah satu wajah lagi di tengah keluarganya. 
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Dia hampir tak bernapas selama lima menit berikutnya, menceritakan 
segalanya tentang rambut, mata, serta warna, lagu, dan buku favorit anak 
barunya. Dia tak bisa berhenti berbicara tentangnya. Dia tergila-gila pa-
danya.

Mungkinkah Anda memercayai hal yang sama tentang Bapa Anda?
Inilah pesan surgawi yang selalu didengungkan dan membesarkan 

jiwa kita.
”TUHAN telah berkenan kepadamu.” (Yesaya 62:4)
”Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah me-

manggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.” (Yesaya 
43:1)

“Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku; 
tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku.” (Yesaya 49:16)

“TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada 
orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.” (Mazmur 147:11)

“TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya ber-
kenan kepada-Nya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab 
TUHAN menopang tangannya.” (Mazmur 37:23-24)

Apakah Anda terkejut oleh kata-kata itu? Dari mana sebenarnya 
kita mendapat gagasan bahwa Allah tidak peduli dan tidak dekat? Jelas, 
itu tidak kita dapat dari Yesus.

Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Sama seperti 
Carinette memiliki foto-fotonya, kita memiliki Yesus. Ingin tahu pe ra-
saan Allah terhadap orang sakit? Lihatlah Yesus. Apa yang membuat 
Allah murka? Lihatlah Yesus. Apakah Allah pernah menyerah pada ma-
nusia? Apakah Dia membela manusia? Temukan jawabannya di dalam 
Yesus. “Anak itu menunjukkan kemuliaan Allah. Ia adalah gambar yang 
sesungguhnya dari keberadaan Allah.” (Ibrani 1:3, Alkitab AMP)

Foto-foto itu memberi tahu Carinette tentang rumah masa depan-
nya. Dia belum pulang. Mungkin dalam sebulan. Paling lama dua bulan. 
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Dia tahu harinya akan tiba. Dia tahu waktunya sudah dekat. Tiap kali 
gerbang terbuka, jantungnya berdegup kencang. Kapan saja ayahnya 
bisa muncul. Dia dalam perjalanan. Dia berjanji akan kembali. Pernah 
dia datang untuk mengangkatnya menjadi anak. Dan dia akan datang 
lagi untuk membawanya.

Sampai saat itu, dia hidup dengan hati yang merindukan ru mah-
nya.

Mestinya kita juga sama. Situasi Carinette mencerminkan situasi 
kita. Kita sudah diangkat menjadi anak. Kita adalah anak angkat. “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!’” (Roma 8:15)

Allah mencari Anda. Dia mencari Anda. Sebelum Anda sadar Anda 
perlu diangkat anak, Dia telah menyiapkan surat-suratnya.

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga 
ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran 
Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak 
saudara.” (Roma 8:29)

Dia tidak membiarkan Anda di dunia yang sesat penuh piring timah 
dan ranjang keras. Itu tak mungkin. Mereka yang menyelami Alkitab 
keluarga Allah bisa menemukan nama Anda. Dia memasukkan nama 
Anda di kitab-Nya. Terlebih lagi, Dia membayar biaya pengangkatan 
Anda. “Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum 
Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.” (Galatia 4:5)

Kita tidak membayar biaya pengangkatan kita; tetapi kita diangkat. 
Carinette bisa menyuruh keluarga Johnson untuk pergi. Tetapi hal itu 
tidak dia lakukan. Anda bisa menyuruh Allah untuk pergi. Tetapi mes-
ti nya Anda takkan berani. “Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah 
karena iman di dalam Yesus Kristus.” (Galatia 3:26). Ketika tawaran-Nya 
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kita terima, kita berubah dari anak yatim menjadi ahli waris: ”Kamu 
adalah ahli waris-Nya ....” (Galatia 3:29, Alkitab NLT).

Ahli waris! Ahli waris dengan nama baru. Rumah baru. Hidup baru. 
“Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.” (Roma 
8:17) Surga tidak mengenal anak tiri atau cucu. Anda dan Kristus punya 
surat wasiat yang sama. Apa yang Dia warisi akan juga Anda warisi. 
Anda menuju rumah.

Oh, namun kita cenderung lupa, ‘kan? Kita terbiasa dengan ranjang 
keras dan ruang kelas yang penuh sesak. Terlalu jarang kita melihat me-
lewati pagar, ke dunia yang akan datang. Berapa lama pula sejak terakhir 
kali Anda membayangkan rumah masa depan Anda? Dalam satu tulis-
annya, Petrus mendesak kita, ”Saudara-saudaraku yang kekasih, aku 
menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu men-
jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan 
jiwa.” (1 Petrus 2:11) Apakah di situ dia berbicara kepada kita?

Seperti Carinette, kita diadopsi, tetapi belum dipindahkan. Kita 
punya keluarga baru, tetapi belum bertemu dengan mereka. Kita tahu 
nama Bapa kita, dan Dia telah menjadikan kita milik-Nya, tetapi dia 
belum datang untuk membawa kita.

Jadi, di sinilah kita sekarang. Terperangkap antara yang sekarang 
dan yang akan datang. Kita bukan lagi anak yatim, tetapi belum pulang. 
Apa yang akan kita lakukan untuk sementara waktu? Benar, masa 
sekarang bisa menjadi masa yang sulit. Masa sekarang identik dengan 
penyakit, penipuan, kematian, dan utang. Bagaimana kita hidup untuk 
sementara waktu? Bagaimana kita menjaga hati untuk tetap tertuju 
pada rumah kita?

“Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada 
Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita 
itu kepada kesempurnaan.” (Ibrani 12:2).
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Pandanglah Yesus. Renungkanlah hidup-Nya. Amatilah jalan-jalan-
Nya. Renungkanlah kata-kata-Nya. Yesus. Hanya Yesus.

Itulah tujuan dari buku yang sekarang Anda pegang. Buku ini berisi 
pemikiran tentang kehidupan Kristus, baik yang sudah dipublikasikan 
maupun yang belum. Saya ingin berdoa dengan memakai kata-kata 
ini:

Kiranya Penguasa segala sejarah berbicara secara pribadi kepada 
Anda. Semoga Anda menemukan jawaban atas kebutuhan terdalam atas 
hidup Anda di dalam Yesus. Semoga Anda ingat akan hak istimewa yang 
tertinggi untuk Anda: bahwa Anda dikenal oleh Allah dan dihargai oleh 
surga.

Pandanglah pintu gerbang depan. Bapa Anda akan muncul untuk 
membawa Anda pulang sebelum Anda menyadarinya.
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 K
etika putri kami, Sara, berusia empat tahun, satu kali dia meng-
hambur ke dalam rumah sambil membawa kantung plastik 
berisi air. Di dalamnya ada ikan mas dengan mata yang ter buka 

lebar. ”Lihat apa yang mereka berikan untuk kita di pesta ulang tahun!” 
(Wah, trims) Kami memasukkan hewan peliharaan itu ke akuarium dan 
berkumpul di sekelilingnya untuk memilih nama untuknya. Kami pu-
tus kan namanya Sebastian. Dia dengan cepat menjadi bintang ke luarga. 
Kami benar-benar meletakkan akuarium itu di meja makan su paya kami 
bisa melihatnya berenang sambil makan. Makan malam ter baik bersama 
ikan.

Tetapi kemudian kami bosan. Bukan salah Sebastian. Dia melaku-
kan semua yang diharapkan dari seekor ikan keluarga. Dia berenang 
berputar-putar dan muncul bila diberi isyarat, untuk melahap makan-
an ikan. Dia tidak pernah melompat keluar dari mangkuk ke wastafel 
atau meminta tempat di sofa. Dia menghabiskan malam-malamnya di 
tengah tanaman hijau. Diam. Terasing. Terkurung. Terlihat seperti Yesus?

Yesus yang dimengerti banyak orang cukup kecil untuk dimasuk-
kan ke akuarium yang pas di dalam lemari. Anda mengemasnya, dan me-
ngirim-Nya pulang bersama anak-anak. Anda menaruh Dia ke mang-
kuk, dan menyaksikan Dia berenang. Dia tidak pernah membuat masa lah 
atau menuntut perhatian. Semua orang menginginkan semangkuk Yesus 
Ikan Mas, bukan? Bila itu keinginan Anda, jauhilah Yesus yang asli. Dia 
menghadirkan perjalanan liar. Dia mendatangi Anda seperti selang 
pemadam kebakaran—akan ada ledakan, pencucian, penahiran. Dia 
tidak akan berenang dengan tenang. Dia lebih merupakan kekuatan 
daripada perkakas, Dia membilas setiap gumpalan keraguan dan ke-
matian serta menenggelamkan kita dalam keajaiban dan pengharapan.

Dia mengubah segalanya. Yesus tidak berjanji untuk menghentikan 
dengkuran Anda, mengubah anak-anak Anda menjadi siswa paling 
cemerlang, atau menjamin nomor lotre Anda tepat. Yesus tidak mem-
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buat Anda seksi, kurus, atau pintar. Yesus tidak mengubah apa yang 
Anda lihat di cermin. Dia mengubah cara Anda memandang apa yang 
Anda lihat.

Dia tidak akan dibungkam, dikemas, atau ditebak. Dia adalah pen-
deta yang mengejar orang sampai keluar gereja. Dia adalah nabi yang 
mengerti kebutuhan penjahat dan pelacur. Dia adalah raja yang mem-
bersihkan kotoran dari kaki pengkhianat-Nya. Dia mengubah keran-
jang roti menjadi hidangan dan teman yang sudah mati hidup lagi. Dan 
yang paling penting, Dia mengubah kubur itu menjadi rahim, yang 
melahirkan kehidupan. Hidup Anda.

Yesus: Lima huruf. Enam Jam. Satu salib. Tiga paku. Kita hidup ka-
rena Dia hidup, berharap karena Dia bekerja; dan kita penting karena 
Dia penting. Kita telah diselamatkan oleh karena anugerah, artinya 
kita diselamatkan oleh Dia—bukan oleh ide, doktrin, kredo, atau ke-
anggotaan gereja, melainkan oleh Yesus sendiri. Dia akan membawa 
siapa pun yang percaya kepada-Nya masuk ke surga.

Yesus Ikan Mas? Tidak akan ada di hidup Anda.
Yesus Ikan Mas hanya ada di acara Natal dan Paskah. Yesus yang 

sejati ada di tiap detakan jam.
Yesus Ikan Mas mengedipkan mata pada dosa. Yesus yang asli 

menolaknya.
Yesus Ikan mas adalah jimat kalung salib untuk keberuntungan. 

Yesus (yang asli) adalah harimau di hati Anda.
Kenalkah Anda dengan Yesus yang satu ini? Apabila Anda men-

jawab tidak, mari kita bicara tentang Dia. Apabila Anda menjawab ya, 
mari bicara tentang Dia. Mari bicara tentang Yesus.

Mari mulai di tempat di mana pelayanan Yesus di bumi dimulai—
di rahim Maria. Untuk sesaat, Tuhan alam semesta menendang dinding 
rahim itu. Dia dilahirkan dalam kemiskinan seorang petani dan meng-
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habiskan malam pertamanya di palungan. “Firman itu telah menjadi 
manusia, dan diam di antara kita.” (Yohanes 1:14)

Itu tidak harus Dia lakukan, bukan?
Yesus bisa menjadi suara—suara di udara.
Yesus bisa menjadi pesan—pesan di langit.
Yesus bisa menjadi cahaya—cahaya di malam hari.
Tetapi Dia bisa menjadi jauh lebih besar. Dia menjadi manusia. 

Apa alasan-Nya? Kenapa Dia melakukan itu? Kenapa Dia berbuat 
sejauh itu?

Jawabannya mungkin saja mencakup kata ini: Anda? 
Yesus datang untuk berada di dekat Anda. Mungkin Anda punya 

keraguan tentang kuasa dan kasih-Nya, tetapi hal itu tak lagi jadi per-
debatan ketika Dia menjadi manusia dan datang ke bumi.

Awal yang bagus. Pintu masuk yang luar biasa. Momen yang hebat. 
Yesus Ikan Mas? Jelas bukan yang itu.
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Lahir untuk Anda  
saat ini

Lahir dari seorang ibu. 

Terbiasa dengan sakit tubuh. 

Menikmati pesta yang meriah. 

Ditolak teman. 

Dituduh secara tidak adil. 

Menyukai kisah-kisah. 

Dengan enggan membayar pajak. 

Bernyanyi. 


