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   IDENTITAS DIDALAM KRISTUS (BAGIAN 2) 

              Oleh Andrew Wommack 
 

(Revisi no.1/07/2017) 

 
Di pelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa arti dari lahir baru, 

bahwa didalam roh kita, hati kita sudah diubahkan.  Kita menggunakan ayat di 2 Kor 
5:17 yang berkata, “Jadi siapa yang ada didalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:yang 

lama sudah berlalu, sesungguhnya (semua) yang baru sudah datang.” Kita telah 
melihat bahwa setelah kita lahir baru, transformasi total telah terjadi dalam roh kita, 
dan satu-satunya cara kita dapat mengetahui apa yang telah terjadi didalam roh kita 

adalah lewat firman Tuhan. Kita tidak dapat memahaminya lewat hal-hal yang 
eksternal, dan kita juga tidak dapat memahaminya lewat perasaan atau emosi kita, 

karena perasaan dan emosi adalah hal-hal yang dari alam jiwa kita. Namun di bagian 
roh dalam diri kita, transformasi total telah terjadi. 

 
Izinkan saya menggunakan beberapa ayat untuk menunjukkan hal-hal yang terjadi bila 

seseorang menerima Yesus ke dalam hidupnya. Efesus 4:24 berkata, “Dan mengenakan 
manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah didalam kebenaran-diri 

dan kekudusan yang sesungguhnya.” Bila seseorang telah lahir baru, rohnya menjadi 
benar dan kudus.  Di Alkitab kita dapat menemukan 2 jenis kebenaran. 

 
Ada satu jenis kebenaran-diri yang dapat dihasilkan melalui tindakan Anda sendiri, dan 
Anda perlu memiliki kebenaran-diri itu dalam hubungan Anda dengan orang lain. Bila 

Anda tidak hidup benar dan melakukan yang benar, maka atasan Anda dapat memecat 
Anda atau pasangan hidup Anda dapat menceraikan Anda; jadi Anda perlu memiliki 

kebenaran-diri Anda sendiri. Namun demikian, Allah tidak dapat menerima Anda 
berdasarkan kebenaran-diri eksternal yang Anda miliki itu. Oleh karena itu Allah 

memberikan kepada Anda kebenaran-diriNya.   
 

2 Korintus 5:21 berkata bahwa Allah Bapa telah menjadikan Anak dosa bagi kita agar 
kita menjadi kebenaran-diri Allah di dalam Dia. Jadi ada satu jenis kebenaran-diri lain 

yang jauh melampaui kebenaran-diri eksternal yang kita miliki dan itu didasarkan pada 
apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Secara mutlak kita menerima kebenaran-diri 

Allah melalui iman kita kepada Kristus. Kita telah diciptakan didalam kebenaran-diri 
dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak sedang bertumbuh ke dalam kebenaran-

diri tersebut, tapi kita sudah menjadi benar-diri.  Secara singkat kita dapat mengatakan 
bahwa kita sudah memiliki kedudukan benar di hadapan Allah. 
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Allah sudah puas dan senang dengan diri kita oleh karena Kristus, bukan karena hal-hal 
yang lain.  Di dalam roh kita-lah semua perubahan itu telah terjadi.  Kita sudah di 

ciptakan dalam kebenaran-diri dan kekudusan yang sesungguhnya, dan adalah ciptaan 
yang baru. Efesus 2:10 berkata, “Karena kita ini buatan Allah [Karena kita ini adalah 

ketrampilan/keahlian Allah], diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik”. Di dalam roh kita, kita sudah sudah sempurna dan lengkap. Di situ 

tidak ada dosa maupun ke-kurangan.  Efesus 1:13 berkata, “Ketika kamu percaya, 
[kamu] dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan- Nya itu.” 

 
Mungkin sebagian dari Anda berpikir, Memang dulu waktu saya pertama kali percaya 

kepada Tuhan, saya sungguh percaya bahwa saya sudah diampuni dan disucikan, dan 
semuanya baik-baik saja. Tapi sejak itu, saya pernah berbuat dosa, dan saya gagal 

lagi dalam mengikuti Tuhan. Kalau memang begitu, berarti Anda memang telah gagal 
dalam tindakan dan di bagian mental dan emosi Anda, tapi roh Anda tidak berdosa.  

Roh Anda sudah dimeteraikan/dibungkus, seperti seorang wanita menaruh buah di 
dalam sebuah botol lalu menutupnya dan mengemas dengan menggunakan lem parafin 
sehingga menjadi kedap udara dan tidak dapat terkontaminasi oleh kotoran apa pun 

juga. Allah telah me-meteraikan Anda pada waktu Anda lahir baru, sehingga Anda 
menerima roh yang baru, dan dosa tidak dapat menembus roh Anda. Anda sudah 

memiliki identitas yang baru. Agar Anda dapat memiliki hubungan dengan Allah, Anda 
perlu bersekutu dan menyembah Dia berdasarkan identitas Anda didalam roh dan 

bukan melalui daging Anda /bukan secara alamiah.   
 

Ini sungguh merupakan transformasi yang luar biasa dalam kehidupan ke-Kristenan, 
yaitu bahwa seseorang perlu mengubah identitasnya.  Anda perlu berhubungan dengan 

Allah tidak berdasarkan apa yang Anda dapat lakukan di alam fisik, tidak berdasarkan 
apa yang ada dalam pikiran Anda, tapi berdasarkan jati diri Anda di dalam roh yaitu 

berdasarkan apa yang Ia telah lakukan bagi Anda. Itu merupakan sebuah karya yang 
sudah diselesaikan, sesuatu yang tidak berubah-ubah (tidak naik turun). Anda telah di 
ciptakan dalam kebenaran-diri dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu merupakan 

bagian roh dalam diri Anda, dan untuk bersekutu dengan Allah, Anda perlu 
menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.  Anda perlu berdiri berlandaskan identitas 

Anda di dalam Kristus.  
 

 
 

Pertanyaan-Pertanyaan 
 

1. Baca 1 Kor 6:17.  Satu-satunya cara kita dapat mengetahui bahwa transformasi total 
telah terjadi di dalam roh kita adalah melalui firman Allah.  Menurut ayat ini, apa 

yang telah terjadi pada diri kita? 
2. Baca Efesus 3:17.  Dimana Kristus sekarang berada? 

3. Baca Efesus 3:17.  Bagaimana ini bisa terjadi? 
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4. Baca 1 Yoh 5:12.  Siapa yang kita harus miliki agar kita memperoleh keselamatan? 
5. Baca Kolose 1:26-27. Rahasia apa yang tersembunyi selama berabad-abad dan 

sepanjang keturunan selama ini yang sekarang dinyatakan? 
6. Baca Efesus 4:23-24.  Apa yang diciptakan dalam kebenaran-diri dan kekudusan 

yang sesungguhnya? 
7. Baca 2 Kor 5:21.  Kebenaran-diri siapa yang kita miliki? 

8. Baca Efesus 1:4.  Sikap apa yang dimiliki orang percaya di hadapan Allah? 
9. Baca Efesus 1:6.  Bagaimana kita diterima? 

 
 

 
Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

 
1 Kor 6:17 – “Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh 

dengan Dia” 
 
Efesus 3:17 – “Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar 

serta berdasar di dalam kasih.” 
 

1 Yoh 5:12 – “Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak 
memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.” 

 
Kol 1:26-27 – “Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke 

turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang- orang kudus- Nya. Kepada 
mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara 

bangsa- bangsa lain, yaitu:Kristus ada di tengah-tengah [di dalam] kamu, Kristus 
yang adalah pengharapan akan kemuliaan.” 

 
Efe 4:23-24 – “Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan 
manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran(-

diri) dan kekudusan yang sesungguhnya.” 
 

2 Kor 5:21 – “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 
kita, supaya kita menjadi kebenaran-diri Allah didalam Dia” (Terjemahan sendiri dari 

KJV) 
 

Efe 1:4 – “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan- Nya.” 

 
Efe 1:6 – “Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, dimana Ia telah membuat kita 

diterima didalam Dia yang dikasihi- Nya.” (Terjemahan bebas) 
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Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas 
1. Baca 1 Kor 6:17.  Satu-satunya cara kita dapat mengetahui bahwa transformasi total 

telah terjadi didalam roh kita adalah melalui firman Allah. Menurut ayat ini, apa 
yang telah terjadi pada diri kita? – Roh kita telah disatukan kepada Tuhan 

2. Baca Efesus 3:17.  Dimana Kristus sekarang berada? – Di dalam hati kita 
3. Baca Efesus 3:17.  Bagaimana ini bisa terjadi? – Melalui Iman 

4. Baca 1 Yoh 5:12.  Siapa yang kita harus miliki agar kita memperoleh keselamatan? 
– Anak (Yesus Kristus) 

5. Baca Kolose 1:26-27. Rahasia apa yang tersembunyi selama berabad-abad dan 
sepanjang keturunan selama ini yang sekarang dinyatakan? – Kristus didalam kita, 

yang adalah pengharapan akan kemuliaan 
6. Baca Efesus 4:23-24. Apa yang diciptakan dalam kebenaran-diri dan kekudusan 

yang sesungguhnya? – Manusia baru kita (roh kita yang telah lahir baru) 
7. Baca 2 Kor 5:21.  Kebenaran-diri siapa yang kita miliki? – Kebenaran-diri Allah 

didalam Kristus 
8. Baca Efesus 1:4. Sikap apa yang dimiliki orang percaya dihadapan Allah? – Kudus 

dan tak bercacat 

9. Baca Efesus 1:6. Bagaimana kita diterima? – Didalam yang dikasihi-Nya (Yesus 
Kristus) 

 
 

 
 


