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Pendahuluan

K
esatuan kita dengan Kristus adalah suatu misteri besar yang me
nanti untuk disingkapkan. Ini semua tentang jumlah total ke
ajaiban identitas baru kita di dalam Kristus sebagai mempelai

Nya, yang memengaruhi segalanya; memengaruhi bagaimana kita 
percaya dan berperilaku karena semua tindakan kita (baik atau buruk) 
keluar dari “diri” kita dan siapa kita sebagaimana yang kita percayai. 
Kesatuan yang kita miliki dengan Kristus dan kondisi baru kita sebagai 
mempelaiNya memengaruhi bagaimana kita memandang dan men
dekati kehidupan dan berbagai tantangannya. Kondisi baru kita di da lam 
Kristus berkaitan langsung dengan tujuan kita di dalam hidup ini. Kita 
tidak bisa menggenapi tujuan itu jika kita tidak tahu siapa kita. Benar
benar dibutuhkan sebuah pewahyuan dari Tuhan untuk melihat kon
disi baru kita di dalam Kristus. Ini adalah suatu pernyataan yang radikal, 
tetapi kebenarannya. 

Kita	secara	pribadi	dan	spesifik	disingkapkan	di	dalam	Alkitab	de
ngan cara yang mulia dan mendalam. Saat kita membuka hati kita, 
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Tuhan senang mengunduh pengetahuan rohani, kejelasan panggilan
Nya, dan kuasa untuk menggenapi panggilan itu. Ia ingin agar kita me
nemukan karunia tepat yang telah Ia taruh di dalam setiap kita dan juga 
prinsipprinsip yang sangat bagus yang telah Ia jelaskan di dalam Alki
tab untuk kesuksesan kita dalam mengarungi kehidupan. Ini termasuk 
hubunganhubungan kita yang paling intim, khususnya pernikahan. 
Saya menekankan pernikahan karena hubungan kita dengan Yesus di
singkapkan dan dialami dalam gambaran alkitabiah pernikahan. Da
lam kerangka ilahi ini, suami mengasihi istrinya sebagaimana ia me
ngasihi dirinya sendiri dan istri menerima berkat dari suami yang 
mengasihi dan mengejar. Kasih karunia Tuhan yang menakjubkan di
perlihatkan di dalam Yesus sebagai suami yang murah hati kepada kita, 
gereja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengasihi kita seba
gaimana Ia mengasihi diriNya sendiri. Ia tidak lain adalah berkat bagi 
mempelai perempuanNya. Suami rohani kita hanya meminta respons 
iman yang sederhana—bahwa sebagai istri tercinta yang “tunduk,” kita 
menyambut Dia dengan tangan terbuka, memercayai Dia, dan mene
rima apa yang Ia sediakan dalam kasih karuniaNya yang menakjubkan.

Dunia dan banyak tradisi agamawi telah menyimpangkan arti per
nikahan yang sebenarnya. Tuhan ingin mengembalikan gambar asli
nya, dan dengan demikian, memulihkan hubungan kita dengan Yesus 
sebagai mempelai terkasihNya. Meskipun buku ini bukan tentang per
nikahan, Tuhan telah memilih gambaran pernikahan yang alkitabiah 
untuk menyingkapkan hubungan kita dengan Yesus dan identitas baru 
kita sebagai mempelai perempuanNya. Apapun status pernikahan 
kita, pernikahan adalah sebuah bahasa universal yang menyampaikan 
kasih perjanjian Allah bagi kita, gerejaNya. Untuk mengerti hubungan 
kita dengan suami kita, Yesus, kita harus lebih dulu mengerti perni
kah an dari perspektif Allah. Pewahyuan tentang pernikahan sebagai
mana yang Tuhan telah tetapkan ini menghubungkan kita kepada tuju an 
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kita dalam hidup sebagai mempelai Yesus. Kekristenan bukanlah ten
tang peraturan dan ritual tetapi lebih tentang hubungan kasih yang indah 
dengan Tuhan. Saat kita mengetahui siapa diri kita, kita bisa dengan 
jelas melihat apa yang kita miliki dan bisa kita lakukan sekarang mela
lui Kristus.

Dalam buku pertama saya, Pencuri Identitas, kita berurusan de
ngan krisis identitas yang ke dalamnya kita semua dilahirkan melalui 
Adam dan bagaimana kita semua bekerja keras di bawah identitas jatuh 
karena dosa. Di dalam buku ini, kita akan menemukan bagaimana kita 
sekarang memerintah dalam hidup melalui kelahiran baru dan identi
tas baru kita dengan Kristus sebagai mempelai perempuanNya. Semua 
yang telah hilang saat kejatuhan sekarang dikembalikan sepenuhnya 
dalam kebangkitan Yesus (Suami kita). 
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B a B  1

Penyingkapan

H
ampir setiap orang senang dengan misteri yang baik. Entah itu 
sebuah	buku	atau	film,	intrik	menemukan	berbagai	petunjuk,	
mengembangkan hipotesis, dan pada akhirnya memecahkan 

ka sus ini memberi kita rasa petualangan yang membuat kita terpikat. 
Siapa yang tidak menikmati kisah Sherlock Holmes yang telah dice
ritakan dan diceritakan ulang berkalikali selama abad terakhir? Kehi
dupan juga penuh dengan berbagai misteri yang menunggu untuk di
bukakan dan dieksplorasi saat kita bertumbuh dan dewasa. 

Sue dan saya telah menikah sejak 1980, dan biar saya beritahu bah wa 
masih ada misterimisteri besar dengan wanita dan istri saya yang de
ngan rajin (yah, kadangkadang) saya coba temukan dan kenali. Saya 
tidak tahu bahwa saya akan pernah benarbenar mengerti tombol yang 
benar untuk ditekan tetapi petualangan yang berhubungan dengan 
mengerjakannya membuat saya tetap mengejar Sue untuk membuat 
hubungan kami bertumbuh. Ketidaktahuan dan semangat untuk men
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cari tahunyalah yang menciptakan keinginan untuk terus mencari dan 
tetap mencari jawaban. 

Demikian juga dengan Alkitab. Ada berbagai misteri yang berhu
bungan	dengan	Tuhan	dan	firmanNya	yang	Ia	ingin	bukakan	dan	sing
kapkan	kepada	kita	saat	kita	berdoa	dan	menyelidiki	firman.	Terlalu	
banyak orang percaya yang jadi patah semangat dengan apa yang me
reka “tidak tahu” berkenaan dengan kehendak, rencana, dan tujuan Allah 
bagi hidup mereka sehingga mereka cenderung lupa akan apa yang 
mereka benarbenar tahu. Kekayaan dalam misterimisteri Allahlah yang 
menjadikan kekristenan sebagai petualangan saat kita menemukan 
semakin banyak hartaNya yang berlimpah. Jangan pernah biarkan apa 

yang tidak kita ketahui menghalangi 
kita menikmati apa yang benarbenar 
kita ketahui. Ini akan mendorong kita 
untuk terus mengejar Dia dengan 
rajin, dengan demikian setiap hari 
meng gali misterimisteri Allah yang ti
dak dike tahui. Markus 4:11 berbicara 
tentang ini: “... Ke pa damu telah diberi
kan rahasia Ke rajaan Allah ….” Halhal 
yang mem bi ngungkan seperti misteri 
pelang gar an, misteri keilahian, dan ba
nyak hal lain nya, memanggil kita untuk 
menge jar Allah dan kepribadianNya 
dengan penuh semangat.

Salah satu misteri terbesar adalah 
misteri Kristus di dalam kita. Itu dise
but sebagai misteri besar dan misteri 
yang paling besar dari semua nya. Mene
mu kan dan membukakan misteri ke

Menemukan dan 
membukakan misteri 

kesatuan kita di dalam 
Kristus akan membuka 
pintu untuk menemui 
dan menikmati kasih 
allah bagi kita dalam 

cara yang jauh  
lebih besar. 

”
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sa tu  an kita di dalam Kristus akan mem buka pintu untuk menemui dan 
me nikmati kasih Allah bagi kita dalam cara yang jauh lebih besar. 
Rasul Paulus berbicara tentang misteri ini dalam Efesus 5:

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuh
nya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi menga
suhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 
karena kita adalah anggota tubuhNya. Sebab itu lakilaki akan mening
galkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku 
maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun 
juga, bagi kamu masingmasing berlaku: kasihilah isterimu seperti diri
mu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

—Efesus 5:28-33

Rasul Paulus menjelaskan gambaran indah pernikahan dalam 
ayatayat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah—suatu kere
kanan yang penuh kasih dan saling menghormati antara suami dan 
istri. Ia lanjut membuat pernyataan yang mencengangkan bahwa kesa
tuan pria dan wanita ini adalah misteri besar yang menyingkapkan 
ke intiman yang sangat dalam yang dimaksudkan antara Kristus dan 
gerejaNya. Peran dan tanggung jawab seorang suami yang penuh kasih 
adalah suatu jenis dan bayangan dari Kristus; peran dan tanggung jawab 
seorang istri yang tunduk sama dengan peran dan tanggung jawab gereja. 
Tuhan memakai pernikahan sebagai salah satu dari banyak gambar 
yang membantu kita melihat Dia dan menerima kasihNya. Ia rindu 
mengajari kita bagian kita dalam hubungan tersebut dan menunjukkan 
tujuan dari menyatukan diriNya pada kita.

Paulus juga mengaitkan hubungan pernikahan Adam dan Hawa 
dalam ciptaan mulamula dengan Yesus dan gereja dalam ciptaan baru. 
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Efesus 5:31 mengatakan “Sebab itu laki
laki akan meninggalkan ayahnya dan 
ibu nya dan bersatu dengan isterinya, 
se hingga keduanya itu men jadi satu 
da ging.” Ayat ini adalah kutipan lang
sung dari Kejadian 2:24, di mana Adam 
dan Hawa menjadi satu daging. Sama 
seperti Adam dan Hawa tidak lagi dua, 
tetapi satu daging dalam pernikahan, 
kita, se bagai gereja, sekarang adalah da
ging dari daging Yesus dan tulang dari 
tulangNya—tidak lagi dua tetapi satu 
roh. Ketika pasangan menikah, tali 
orang  tua diputus, dan otoritas serta 
naungan ayah dan ibu tidak ada lagi. 

Me reka keluar dari bawah kendali langsung orangtua, meninggalkan 
ikatan orangtuaanak dan mem bentuk ikatan suamiistri dalam 
perjanjian pernikahan. Itu adalah mo men meninggalkan dan memutus.

Dalam cara yang sama, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, 
ikatan dan persahabatan dengan dunia diputuskan, dan ikatan yang 
baru dalam roh manusia kita dibentuk dengan Yesus. Sama seperti se
orang pria meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging de
ngan istrinya (dalam pernikahan), kita meninggalkan dunia dan ber satu 
dengan Tuhan (dalam keselamatan). Selama bertahuntahun, saya tidak 
menyadari apa artinya menjadi satu dengan Yesus dalam roh saya ke
tika saya menerima Dia sebagai Tuhan. Saya pikir saya seharusnya 
mencoba dan menjalani kehidupan yang lebih baik untuk Tuhan dan 
bukannya menjalani kehidupan dalam kesatuan dan persekutuan 
dengan Tuhan. 

tuhan memakai 
pernikahan sebagai 

salah satu dari banyak 
gambar yang membantu 

kita melihat dia dan 
menerima kasih-nya. 

”



9

P E N y I N G K a P a N

Paulus melanjutkan pemikiran tentang roh kita dipersatukan de
ngan Yesus dalam Satu Korintus 6:1517:

Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan 
kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada perca
bulan? Sekalikali tidak! Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang 
mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh de
ngan dia? Sebab, demikianlah kata nas: “Keduanya akan menjadi satu 
daging.” Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi 
satu roh dengan Dia. 

Frasa “satu roh dengan Dia” jelas menyiratkan bahwa Tuhan meng
inginkan sebuah hubungan intim seperti pernikahan dengan kita yang 
pribadi, rohani, dan kudus. Hubungan ini memuat semua yang Yesus 
bawa padanya, seperti perlengkapan senjata Allah untuk perlindungan 
ilahi dari musuhmusuh kita dan otoritas namaNya. Selain itu, ada kuasa 
RohNya yang berdiam di dalam kita dan pewahyuan bahwa kita bisa 
me lakukan apapun yang Tuhan panggil untuk kita lakukan dengan du
kungan dan kekuatan Yesus sebagai Suami kita.

Kebenaran ini ditekankan lagi dalam Efesus di mana Yesus dinyata
kan di atas segalanya, dan kita adalah tubuhNya di mana Dia sekarang 
adalah kepalanya. Dalam cara yang sama seperti suami adalah kepala 
istrinya (lihat Efesus 5:23), Yesus sekarang adalah kepala mempelai pe rem
 puanNya, gereja. “... dan Dia telah diberikanNya kepada jemaat seba gai 
Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhNya, yaitu ke pe
nuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu” (Efesus 1:2223).

Kita dipersatukan dengan Tuhan dalam keselamatan dan peng
alaman kelahiran baru seperti seorang pria dipersatukan dengan istri
nya dalam perjanjian pernikahan. Saya menjalani lima belas tahun per
tama kehidupan Kristen saya dengan kekalahan total karena saya tidak 
tahu apa yang telah terjadi pada saya saat saya diselamatkan. Saya tidak 
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tahu perubahan di dalam saya dan identitas baru saya yang berhubungan 
dengan Yesus dalam cara yang sangat nyata dan berkuasa dalam roh 
saya. Saya tahu saya telah diubahkan tetapi sama sekali tidak tahu per
ubahan itu artinya saya telah dipersatukan dengan Kristus sendiri.

Pernikahan rohani
Gereja digambarkan sebagai kepenuhan Dia, yang memenuhi semua 
dan segala sesuatu. Hanya sedikit yang benarbenar melihat dan dengan 
berani memercayai bahwa kita benarbenar dipersatukan dengan Kristus 
dalam hubungan pernikahan rohani. Kita telah dipersatukan dengan 
Tuhan dalam pernikahan rohani dalam cara yang sangat nyata. Ini 
adalah penyatuan yang disebut Paulus “misteri besar.”

Definisi	misteri nomor satu dalam kamus Webster adalah “suatu 
kebenaran rohani yang hanya bisa diketahui seseorang lewat pewah yu an 
dan tidak bisa sepenuhnya dimengerti.” Dengan kata lain, misteri ada
lah sebuah rahasia ilahi yang disembunyikan oleh Allah dan dising kap
kan oleh Roh Kudus. Ini adalah suatu keajaiban—sesuatu yang tidak biasa 
atau duniawi. Ini rohani dan penuh kuasa. “Misteri besar” yang Paulus 
nyatakan ini adalah realita bahwa kita dipersatukan dengan Kristus 
sebagai suami dan istri. Ketika kita lahir baru, Tuhan menembus kita da
lam roh kita. Kita menjadi “daging dari dagingNya dan tulang dari tu
langNya.” Di dalam misteri ini ada kasih luar biasa yang Tuhan miliki 
bagi kita dan kemampuan untuk menikmati hidup kita di dalam Kristus.

Pesan alkitab (Kasih)
Kisah Alkitab yang sesungguhnya adalah kasih Allah bagi kita dan 
semua ciptaanNya. Tuhan tidak marah pada kita dan menentang kita 
seperti yang telah diajarkan begitu banyak orang (dan dalam beberapa 
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kasus salah pengajaran). Ia benarbe
nar Tuhan yang baik, ada di pihak kita, 
dan tidak menentang kita. Kristus mati 
bagi kita di kayu salib adalah ekspresi 
kasih yang luar biasa bagi orang yang 
tidak menyenangkan (Roma 5:8). Saat 
saya menyadari kasih Allah bagi saya di 
dalam Yesus dan pekerjaanNya di kayu 
salib, Alkitab menjadi hidup dan kehi
dupan saya berubah secara superna tu
ral. Kasih yang Ia miliki bagi kita adalah 
salah satu keajaiban hidup yang paling 
menakjubkan, namun tidak diketahui 
banyak orang. Itu adalah sebuah misteri besar bagi banyak orang hari 
ini, misteri yang Allah senang dan ingin singkapkan. Semua yang Tuhan 
inginkan dari manusia, puncak dari seluruh ciptaan, adalah memiliki 
hubungan yang dibangun di atas kasihNya yang luar biasa. Tuhan men
ciptakan kita dalam rupa dan gambarNya untuk memuat dan meng
ekspresikan jenis kasihNya. Untuk menerima kasihNya bagi kita dan 
mengasihi satu sama lain.

Dulu, saya sering bertanya sendiri apa yang akan saya lakukan jika 
saya bisa menanyakan Yesus beberapa pertanyaan secara langsung. 
Pertanyaanpertanyaan seperti: Apa tepatnya tema Alkitab? Apa pe
rintah pertama dari Tuhan bagi kita? Apa yang Musa dan semua nabi 
Perjanjian Lama coba katakan? Jadi sebenarnya, apa intinya? Meskipun 
saya mungkin tidak melihat Dia secara langsung untuk bertanya ke pada
Nya, Alkitab mengungkapkan jawabannya.

“Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” Jawab 
Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hati

Kisah alkitab  
yang sesungguhnya 
adalah kasih allah  

bagi kita dan semua 
ciptaan-nya. 

”
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mu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang 
kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh 
hukum Taurat dan kitab para nabi.”

—Matius 22:36-40

Mengasihi tuhan dan sesama
Seluruh pesan Alkitab adalah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ini 
sangat berbeda dari apa yang diajarkan kepada saya sejak kecil. Kebe
naran sederhana mengasihi Tuhan dan sesama ini tidak bisa terjadi 
sampai kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita! Yohanes, rasul kasih, 
menyatakan bahwa kasih kita kepada satu sama lain (pengekspresi) 
dimulai dan diakhiri dengan mengenal kasih Allah bagi kita lebih dulu 
(pemuat). “Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita” 
(1 Yohanes 4:19).

Saat kasih Allah dialami dan dinikmati, kita harus saling mengasihi 
karena “hutang kasih” kepada Allah. Perhatikan surat Paulus kepada 
orangorang Kristen di Roma dalam hal hutang:

Janganlah kamu berhutang apaapa kepada siapapun juga, tetapi hen
daklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesama
nya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman: jangan 
berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan 
firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu: 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! Kasih tidak ber
buat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah ke ge
napan hukum Taurat.

—Roma 13:8-10
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Seluruh pesan Alkitab adalah kasih Allah bagi kita, dan dengan 
demikian, kasih kita bagi satu sama lain. Sampai hari ini, saya tertawan 
dan terpesona oleh kasih tak bersyarat Allah bagi saya yang tidak layak 
saya dapatkan. Itu benarbenar kisah kasih yang luar biasa yang perlu 
didengar kita semua. Galatia 5:6 menyatakan bahwa “... iman yang be
kerja oleh kasih.” Ketika kita melihat kasih Allah lewat pewahyuan, 
iman kita membubung. 

Peran suami dan istri
Tuhan menciptakan pernikahan dan hubungan kasih yang istimewa 
itu untuk menyingkapkan kesatuanNya dengan kita di dalam dan me
lalui Kristus. Kekristenan murni selalu tentang hubungan dan bukan 
aturan dan peraturan yang mati. Di sepanjang buku ini, Roh Kudus 
akan menyingkapkan kasih Allah bagi Anda dan bagaimana Allah me
mandang Anda sebagai pengantinNya, mempelai Kristus. Saat kita 
mendekati kesatuan kita dengan Kristus dalam konteks pernikahan, 
kita harus berpikir dari segi peran, bukan lakilaki atau perempuan. 
Tuhan tidak melihat kita sebagai lakilaki atau perempuan, melainkan 
sebagai satu roh. Di dalam Kristus, peran Yesus adalah peran Suami kita, 
menjadikan peran kita sebagai seorang istri—ini tidak ada hubungannya 
dengan gender. 

Wow! Sungguh menakjubkan! Sungguh misteri yang luar biasa! 
Mempelai perempuan sangat berharga dan dikagumi. Ia meminta du
kungan dan perlindungan suaminya. Kita berharga bagi Kristus, dan Ia 
ingin agar kita menyelidiki realitas rohani pernikahan kita denganNya. 
Melakukan hal itu memungkinkan kita untuk bertumbuh dan semakin 
merangkul Dia—bahkan dengan kasih dan gairah. Ia ingin memperluas 
kemampuan kita untuk bersekutu denganNya dan untuk menerima 
kebaikan dan berkatberkatNya. Di dalam identitas baru kita sebagai 
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orang yang dikasihi Kristus, kasih Allah yang luar biasa dikenali dan 
dinikmati. Bagaimana kita memposisikan diri untuk menerima pewah
yuan misteri besar ini? “TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut 
akan Dia, dan perjanjianNya diberitahukanNya kepada mereka” 
(Maz mur 25:14). Tuhan tidak memberitahu setiap orang segalanya. 
RahasiarahasiaNya disimpan bagi orangorang yang takut akan Dia.

takut = Menghormati dan Menghargai
Takut akan Tuhan bukanlah takut kepada Tuhan tetapi menghormati 
dan menyembah Dia dengan hati yang sepenuhnya berkomitmen. Ketika 
kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, rahasiarahasiaNya 
(misteri) disingkapkan. Dalam kasih dan belas kasihanNya, Tuhan 

menciptakan persatuan simbiosis de
ngan Yesus yang akan dinikmati oleh 
semua umatNya. Memercayai apa yang 
firman	katakan	tentang	ini	penting	se
kali	 karena	 iman	mengaktifkan	 ber
bagai hal di dalam roh kita, yang me
nyebabkan kita memiliki pengalaman 
hi dup dan semua manfaat dari dikasihi 
oleh Allah dan menikah dengan Kristus.

Sebelum salib, rahasiarahasia ilahi 
disembunyikan—bukan dari kita, te tapi 
untuk kita. Rahasiarahasia itu disem
bu nyikan dari iblis dan dari mereka 

yang menentang Tuhan, dan disimpan dengan aman sampai waktu 
Yesus datang dan menjungkirbalikkan dunia dengan membuat jalan 
bagi manusia untuk bebas dari perbudakan dosa dan kematian. Itu 
secara khusus ditetapkan ketika hati kita dilahirkan kembali dan takut 

sebelum salib,  
rahasia-rahasia ilahi 

disembunyikan— 
bukan dari kita,  

tetapi untuk kita. 

”
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akan Tuhan dengan rasa hormat dan ditetapkan untuk hati yang mau 
melayani dan menyembah Dia atas kasih dan kesetiaanNya yang teguh. 

Alkitab mengatakan ini adalah rahasiarahasia yang “tidak pernah 
dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga,” namun 
lihatlah apa yang dikatakan Paulus dalam Satu Korintus 2, saat ia men
jelaskan mata siapa yang tidak melihat dan telinga siapa yang tidak men
dengar.

Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudarasaudara, aku 
tidak datang dengan katakata yang indah atau dengan hikmat untuk 
menyampaikan rencana rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah 
memutuskan untuk tidak mengetahui apaapa di antara kamu selain 
Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepa
damu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik per
kataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan katakata 
hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, 
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tet api pada 
kekuatan Allah. Sungguhpun demikian kami memberitakan hik mat di 
kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari du nia 
ini, dan yang bukan dari penguasapenguasa dunia ini, yaitu penguasa
penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat yang kami beritakan ialah 
misteri Allah—rencanaNya yang disembunyikan sebelumnya, 
meskipun Ia membuatnya untuk kemuliaan kita sebe lum dunia dijadi
kan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang menge nalnya, sebab kalau 
sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak me nyalibkan Tuhan yang 
mulia. Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh 
mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah 
timbul di dalam hati manusia: semua yang disedia kan Allah untuk 
mereka yang mengasihi Dia.” Karena kepada kita Allah telah menya
takannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala se suatu dan 
menunjukkan kepada kita halhal yang tersembunyi dalam diri Allah.

—1 Korintus 2:1-10, NLT
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Dalam cara yang agak langsung, Paulus memberitahu kita bahwa 
informasi rahasia ini menyangkut salib. Kematian Yesus adalah suatu 
tindakan dari kasih Allah yang besar bagi kita. Itu membuat jalan bagi 
kita untuk menjadi ciptaan yang baru dan memberikan kita kemam
puan untuk mengambil bagian dalam kehidupan yang baru. Sekarang, 
sebagai orang percaya, kita memiliki mata yang melihat dan telinga yang 
mendengar jika kita memilih untuk melakukannya. Kita bisa dengan 
jelas melihat dan mengetahui halhal dari Allah dan rencana baikNya 
oleh Roh Kudus Allah.

Semua realitas ciptaan baru—
yang luar biasa—terhubung dengan 
Yesus dan gairah fenomenal yang dibe
rikanNya di kayu salib. Momen pen ting 
dalam sejarah itu memengaruhi kita da
lam cara yang sangat nyata dan praktis. 
Cara Yesus mengasihi tidak biasa atau 
umum. Ia bu kan kekasih jarak jauh atau 
hanya teman di Facebook. Yesus menye
rahkan nyawaNya sebagai suami dan 
pahlawan terbesar kita. Dan melalui itu, 
ikatan yang paling intim, luar biasa, dan 

kuat dibuat dengan kehidupan surgawi—di masa kini dan waktu yang 
akan datang.

Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita tidak masuk ke 
dalam hubungan yang biasa, jauh, atau tidak nyambung. Kita bukan 
tidak berdaya, atau dalam beberapa kasus, bergumul tanpa harapan 
untuk mendekat kepada Tuhan atau memperoleh sesuatu dari Dia. 
Perhatikan lagi pernyataan rasul Paulus tentang kesatuan kita dengan 
Kristus. “Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki

Yesus menyerahkan 
nyawa-nya sebagai 
suami dan pahlawan 

terbesar kita. 

”
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laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus” (2 
Korintus 11:2). 

Yesus adalah suami kita, dan kita adalah milikNya dalam kesatuan 
rohani yang sangat istimewa. Dengan RohNya dipersatukan pada roh 
kita, kita dicangkokkan pada Mesias sendiri. Pencangkokan adalah 
penggabungan dua makhluk hidup, dan mereka mulai berfungsi de ngan 
normal sebagai satu. Ketika Anda mencangkokkan ranting pada pokok 
anggur, kehidupan dan kekuatan pokok anggur mengalir ke ranting 
tersebut, membawa kehidupan dan buah yang baru. Ranting tidak me
miliki kehidupan atau kekuatan sendiri, tetapi menerimanya dari po
kok anggur. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting yang 
dicangkokkan (dipersatukan seperti dalam pernikahan) pada Tuhan 
yang sekarang adalah kehidupan kita. Perhatikan bagaimana Paulus 
menyatakan kita bersama Tuhan dalam 2 Korintus 5:17 (AMPC): “Jadi 
jika seseorang [dicangkokkan] pada Kristus (Mesias), ia adalah ciptaan 
baru (makhluk yang baru seluruhnya); yang lama [kondisi moral dan 
rohani yang sebelumnya] sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 
datang!”

Tuhan, melalui Roh KudusNya, ingin menyingkapkan pencang
kokan pada Mesias ini. Saat kita belajar untuk takut akan Tuhan (me
nyembah dan menghormati Dia), rahasiarahasia Tuhan disingkapkan. 
Halhal yang tersembunyi dalam diri Allah yang berhubungan dengan 
kasihNya bagi kita sedang dibukakan saat mata pengertian kita ber
angsurangsur terbuka. “Karena kepada kita Allah telah menyatakannya 
oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan halhal yang ter
sembunyi dalam diri Allah” (1 Korintus 2:10).

Halhal yang tidak pernah dilihat oleh mata ataupun didengar 
oleh telinga telah disingkapkan oleh Roh Allah di dalam hidup kita. 
Sungguh merupakan sukacita menyadari bahwa saat kita melihat dan 
mengalami koneksi surgawi kita, selalu ada lebih lagi untuk dilihat dan 
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diketahui. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan sedang ber tum
buh dan kita sedang dewasa di dalam Dia, demikian juga pewahyuan 
kita tentang halhal tersembunyi dalam diri Allah. 

Selama bertahuntahun saya mengenal Tuhan, Roh telah me
nyingkapkan kepada saya banyak hal indah yang telah Dia sediakan 
bagi kita melalui kasih karuniaNya yang luar biasa dan iman sederhana 
kita. Saya terpesona menyadari keinginanNya untuk mencurahkan 
ba nyak berkat, dan saya telah percaya dan beristirahat dalam semangat
Nya yang berkobarkobar untuk kesejahteraan kita. namun, saya tidak 
selalu merasa seperti ini. Saya adalah seorang pemikir yang negatif, di
besarkan di sekitar para pemikir agamawi yang tidak melihat Tuhan dari 
sudut Yesus menyingkapkan Dia. Tuhan sering disalahkan atau ditu
duh dengan salahnya atas semua hal buruk di dunia kita, dan dalam 
beberapa kasus, di hidup kita.

Ketika seorang anak dari satu pasangan suamiistri meninggal, 
banyak yang akan mengatakan berbagai hal untuk mencoba dan meng
hibur	mereka	yang	tidak	benar	dan	bahkan	memfitnah	karakter	Allah.	
Halhal seperti “Tuhan membutuhkan malaikat lain di surga,” me nyi
ratkan Tuhan membunuh seorang anak karena Ia kekurangan malaikat 
di surga. Kekurangan malaikat Tuhan di surga ditimbulkan sendiri de
ngan melepaskan para malaikat dari keadaan semula karena pembe
rontakan mereka. Lucifer sendiri dibuang dan diusir karena kejahatan 
yang ada di dalam dia. Tuhan tidak membunuh bayibayi kita karena 
Ia kekurangan malaikat. Tuhan tidak melakukan halhal buruk kepada 
kita. Ia tidak membuat kita sakit, miskin, jahat, atau buruk untuk alas
an apapun. Yesus datang untuk membawa kehidupan kepada kita, ke
hidupan yang berkelimpahan, sedangkan iblis datang untuk mencuri, 
membunuh, dan membinasakan (lihat Yohanes 10:10).

Waktu masih muda, saya sering berpikir Tuhan sedang menahan 
saya. Atau lebih tepatnya, saya pikir saya tidak layak menerima kebaik
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anNya. Saya hanya merasa sepertinya saya tidak bisa melakukan cu kup 
benar atau cukup salah untuk menerima kasih dan berkatberkatNya. 
Sikap saya sangat buruk sehingga benarbenar dibutuhkan banyak usaha 
untuk memberi diri saya dan berserah kepada Roh Kudus untuk mem
perbarui pikiran saya agar bisa melihat kebaikan Allah dan kelimpahan 
berkat dan kebaikanNya. Bahkan dengan orangorang yang hadir di 
gereja saya, saya berpikir Tuhan senang melihat orang lain hadir namun 
ketika melihat saya, Ia langsung pergi dan berkata dalam hati, “Oh tidak, 
kau ada di sini.” Sungguh menyedihkan berpikir Tuhan akan merasa 
demikian terhadap siapapun yang men
cari Dia, tetapi itulah yang saya pikir
kan. Saya merasa Dia tidak mungkin 
mu rah hati, dan, terkadang, apa yang 
dikatakan	firman	tentang	kita	terlalu	
baik saja untuk menjadi kenyataan. Na
mun, itu benar, dan akan selalu benar. 
Tuhan sangat me ngasihi kita dan telah 
memberkati kita luar biasa di dalam 
Kristus. Kasih Allah yang luar biasa bagi 
kita itu tidak bersyarat, melampaui pe
ngertian manusia, dan tidak layak kita 
dapatkan. Anda tidak bisa melakukan 
cukup baik untuk membuat Allah lebih 
mengasihi Anda atau melakukan cukup 
buruk untuk membuat Dia kurang me
ngasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda 
saja! Saat Roh Kudus menyingkapkan 
ini, yang bisa kita lakukan hanyalah me
nyembah dan menghormati Dia.

anda tidak bisa 
melakukan cukup baik 
untuk membuat allah 
lebih mengasihi anda 

atau melakukan  
cukup buruk untuk 

membuat dia kurang 
mengasihi anda.  
tuhan mengasihi  

anda saja! 

”
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Orang Banyak yang “Mengangguk pada allah”
Banyak orang Kristen “mengangguk pada Allah,” dan mereka akan ber
kata, “Ya, Ia mengasihi saya.” Ada sebuah lagu yang populer, diketahui 
oleh orangorang percaya maupun tidak percaya, “Yesus sayang padaku, 
itu kata Alkitab ….” Tetapi kebenarannya, banyak orang Kristen tidak 
mengejar realita kekayaan kasihNya bagi kita. Kasih Allah harus di
ajarkan dan dicari, bukan didapatkan dengan usaha sendiri atau karena 
kita layak, untuk dimengerti. Kita harus dengan sengaja mengambilnya. 
Bagaimana	kita	melakukan	itu?	Kita	mengambilnya	melalui	firman	
Tuhan dan Roh Allah. Roh Kudus adalah satusatunya Pribadi yang bisa 
menyingkapkan kepada kita siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah cip
taan baru Allah, ahli waris Kerajaan dan semua yang ada di dalamnya, 
mempelai kerajaan Kristus, dan satu roh dengan Tuhan. Semua aspek 
identitas	kita	yang	berbeda	ini	hanya	bisa	ditemukan	dalam	firman	
Tuhan. Perasaan dan keadaan tidak bisa menjadi indikator kebenaran 
ini. Tidak selalu kelihatan atau terasa sepertinya Tuhan mengasihi kita, 
tetapi Ia memang mengasihi kita. 

Perjalanan dari sini
Ada begitu banyak yang ingin saya bagikan. Kita akan menemukan 
semua dimensi dan aspek pernikahan sebagaimana yang Tuhan tetap
kan dan pewahyuan tentang kesatuan (pernikahan) kita dengan Yesus. 
Kita akan melihat tujuan dari pernikahan sebagaimana yang diciptakan 
oleh Allah dan bagaimana itu semua berhubungan dengan gereja, dan 
kita akan mempertimbangkan bagaimana menghasilkan buah di dalam 
Kerajaan. Percaya atau tidak, semuanya berkaitan dengan hubungan 
kita	dengan	Yesus	(firman).	Kita	bahkan	mengeksplorasi	perubahan	su
pernatural dan bagaimana mudahnya itu sekali Anda melihat Yesus 
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dan kemuliaanNya. Bahkan salah satu bab akan membahas kasih Allah 
bagi kita dan seperti apa itu sebenarnya kelihatannya. 

Kita bahkan belum mulai memba
yangkan dinamit rohani yang ada da
lam pernikahan kita dengan Yesus. Apa 
yang Yesus telah lakukan di kayu salib 
untuk menyelamatkan mempelaiNya 
adalah “suatu ke ajaiban dan misteri se
umur hidup yang sedang disingkap
kan.” Jangan biarkan misteri bagai mana 
seluruh hal ini bekerja menghalangi 
Anda mengeksplorasi keajaibannya di 
dalam	firman	Tuhan.	Mintalah	Roh	Ku
dus untuk menuntun perjalanan Anda 
kepada keajaiban kasih yang murni dan 
kudus ini.

Saya yakin dan percaya bahwa se
mua telah dikatakan di dalam Yesus, 
semua telah dilakukan di dalam Yesus, 
dan semua telah diberikan di dalam 
Yesus. Jika itu benar, dan saya percaya 
demikian, maka apa lagi yang tersisa untuk dikatakan, dilakukan, atau 
diberikan? Yesus telah melakukan semuanya! Satusatunya yang ter
sisa hanyalah mendeklarasikannya, menerimanya dengan iman, dan 
merayakan hubungan yang indah ini untuk selamanya. Lewat pene
muan kita yang semakin luas akan kasih Yesus dan kekerabatan kita 
denganNya, kita mendapatkan kembali semua hal baik yang telah 
hilang saat kejatuhan. Yesus adalah kata Allah yang menentukan bagi 
umat manusia, dan Ia lebih dari cukup untuk setiap kebutuhan yang 
kita miliki.

apa yang Yesus  
telah lakukan di kayu 

salib untuk 
menyelamatkan 

mempelai-nya adalah 
“suatu keajaiban dan 
misteri seumur hidup 

yang sedang 
disingkapkan.” 

”


