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Tinggal Di Dalam Tuhan

  

  

  

  

Sahabat terkasih,

  

  

Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus mengundang para murid dan tentu kita semua juga
untuk tetap tegar. Ketegaran bisa terjadi jika para murid tetap tinggal di dalam Tuhan. Yesus
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memberi analogi, ranting pohon anggur tidak akan berbuah jika tidak tinggal di dalam pokok
pohon anggur.

  

  

Pokok anggur adalah Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi sumber kehidupan bagi setiap
ranting-ranting yaitu sumber hidup bagi manusia. Siapapun yang selalu berkenan untuk tinggal
di dalam Tuhan maka Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam
kita manusia jika kita tidak berkenan untuk belajar tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam kehidupan
manusia selalu punya kehendak agar hidup ini sungguh mekar dan berbuah lebat. Kerinduan
hati manusiaa untuk berbuah lebat tidak bisa didiamkan saja. Manusia harus mengusahakan
kerinduan itu terwujud.

  

      

Yesus tidak menentukan jenis buah-buah yang ada; entah pelayanan, karya demi keadilan
sosial, atau hidup yang dipersembahkan kepadaAllah dalam doa serta hidup dalam kesunyian.
Tetapi yang Dia tegaskan ialah bahwa buah-buah itu harus berasal dari dari Roh Allah dan
dimeteraikan oleh-Nya. Keberhasilan murid Tuhan menghasilkan buah-buah yang lebat bukan
diukur dari prestasi manusia, tetapi oleh pertumbuhan hidup berdasar pada hubungan yang
dekat dengan Yesus Kristus. Dengan adanya hubungan yang dekat dengan Tuhan maka
menjadi nyata dalam tindakan murid Tuhan untuk mengasihi orang lain bukan dengan
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.

  

  

Sahabat Terkasih,

  

 2 / 3



Tinggal di Dalam Tuhan
Last Updated Wednesday, 06 May 2015 16:29

  

 Kita semua menyadari hidup yang berbuah seturut kehendakNya tidaklah mudah. Namun perlu
dipahami pula bahwa Tuhan Yesus saat memberikan amanat kepada para murid telah
memberikan bekal dalam diri kita yaitu Roh Allah yang selalu mendampingi kita. Dengan
demikian para murid tidak pernah berjalan sendirian, buah-buah dalam Roh menjadi mungkin
untuk kita gapai.

  

Contoh sangat jelas terjadi dalam diri Saulus yang disentuh oleh Allah. Saulus memberikan
dirinya dibaptis dalam nama Yesus dan selanjutnya, dia sungguh-sungguh hidup di dalam
Tuhan. Saulus berani menawarkan Kebangkitan Tuhan pada semua orang meski nyawa
seringkali menjadi taruhannya.

  

  

Sahabat terkasih,

  

  

Kita semua telah berknan tinggal di dalam Tuhan tandanya bahwa kita berkenan memberi diri
dibaptis. Semoga apa yang telah dinyatakan dalam pemberian diri kita pada Tuhan sungguh
semakin nyata kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan semakin mengobarkan semangat
kasih Tuhan bagi sesama kita yaitu dalam tindakan kita. Tuhan memberkati Anda. Amin.

  

  

[Rm. Sigit MSC]
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