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—1—

APAKAH SAYA ANAK TUHAN?

A
nak Tuhan biasa disebut dengan orang Kristen, tetapi 
orang yang menyebut dirinya Kristen atau disebut 
Kristen oleh orang lain belum tentu anak Tuhan.  

Mengapa bisa demikian?  Mari kita lihat terlebih dahulu 
secara historis pemakaian kata Kristen.  Istilah Kristen yang 
dikenakan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristen 
mulai diterapkan pada jemaat mula-mula di Antiokhia:

Mereka  nggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun 
lamanya, sambil mengajar banyak orang.  Di An  okhialah murid-
murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.  (Kis. 11:26)
 

 Sebutan Kristen, sesuai dengan arti katanya yaitu orang 
yang mengikuti Kristus, dikenakan kepada orang-orang 
yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus.1  Sejak saat itu 
kata Kristen mulai dipakai ditempat lain di Perjanjian Baru 
(PB) (lih. Kis. 26:28; Rm. 16:7; 1Kor. 9:2; 12:2; 1Ptr. 4:16).  
Istilah Kristen yang dipakai di dalam ayat-ayat PB ditujukan 
kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus 
sebagai Juru Selamat mereka dan menjadi pengikut Kristus.  
Mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi segala 
penganiayaan sebagai pengikut Kristus pada saat itu.   Namun, 
pada saat ini kata Kristen dipakai atau dikenakan kepada 
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orang-orang yang memiliki tanda-
tanda berikut ini:

1. Mengikuti kebaktian di hari 
Minggu.
2. Memakai aksesoris dengan 
simbol-simbol Kristen, misalnya: 

salib atau burung merpati, nama 
nya berkaitan dengan kekristenan.

3. Mendengarkan atau menyanyikan 
lagu-lagu Kristen.

4. Terlibat dalam kepengurusan di gereja, misalnya: 
kemajelisan dan pengurus komisi.

5. Ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, misal- 
nya: paduan suara, persekutuan usia lanjut, perse- 
kutuan kaum pria/wanita dan persekutuan pemuda.

6. KTP-nya tertera beragama Kristen.

 Oleh karena orang itu punya tanda-tanda Kristen dan 
terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Kristen (bisa jadi lebih 
dari satu kegiatan bahkan semua kegiatan), maka orang itu 
akan dikategorikan sebagai orang Kristen.
 Hawkins, Parkinson dan Arnson yang bekerja di badan 
penelitian Willow Creek Association bertujuan menolong 
gereja-gereja untuk mengetahui pertumbuhan kerohanian 
dari jemaatnya.2  Salah satu hasil penelitian mereka menya- 
takan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di gereja 
tidak selalu berkorelasi dengan kondisi kerohaniannya.3  
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Sebenarnya Firman Tuhan sudah menyatakan tentang hal ini 
dalamYohanes 3:16,

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya se  ap orang 
yang percaya kepada-Nya  dak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal.

Ayat itu jelas menyatakan bahwa orang yang percaya kepada 
Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal.  Kerajaan Allah 
juga sering disebut di Alkitab sebagai tujuan semua orang 
Kristen yang memperoleh hidup kekal itu. Mari kita perha- 
tikan pernyataan Tuhan Yesus berikut ini:

Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu  dak 
lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu  dak akan masuk ke 
dalam Kerajaan Sorga.  (Mat. 5:20)

Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan ber- 
zinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan 
saksi dusta, horma  lah ayahmu dan ibumu.”  Kata orang itu: 
“Semuanya itu telah kuturu   sejak masa mudaku.”  Mendengar 
itu Yesus berkata kepadanya: “Masih  nggal satu hal lagi yang 
harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-
bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 
beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah 
Aku.”  Ke  ka orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi 
amat sedih, sebab ia sangat kaya.  Lalu Yesus memandang dia 
dan berkata: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke 
dalam Kerajaan Allah.  (Luk. 18:18-24)

Bukan se  ap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan 
masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan 
kehendak Bapa-Ku yang di sorga.  Pada hari terakhir banyak 
orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami 
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bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-
Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?  
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka 
dan berkata: Aku  dak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari 
pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”  (Mat. 7:21-23)

 Pertama, Tuhan Yesus membicarakan tentang orang Farisi 
dan ahli Taurat.  Pada waktu itu mereka adalah pemimpin 
agama dan orang-orang yang mempelajari Taurat sehingga 
menguasainya (dalam arti betul-betul menguasai, sehingga 
mereka bisa memanfaatkan Taurat demi untuk keuntungan 
pribadi).  Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang ini 
adalah munafi k dan terlibat dalam upacara keagamaan hanya 
sekadar untuk pamer rohani atau kelihatan baik di hadapan 
orang lain.
 Kedua, Tuhan Yesus membicarakan tentang orang muda 
yang memiliki moral yang baik, karena ia sudah menaati 
hukum moral sejak masa mudanya.  Tuhan Yesus juga menya- 
takan bahwa orang ini tidak mendapatkan hidup kekal.
 Ketiga, Tuhan membicarakan tentang nabi palsu yang 
dalam aktivitasnya mereka terlihat dan terdengar menyebut 
nama Tuhan, menyampaikan Firman Tuhan dan memakai 
nama Tuhan untuk mengusir setan dan melakukan berbagai 
mukjizat.  Apabila kita bertemu dengan orang-orang seperti 
ini, pasti kita akan mengambil kesimpulan bahwa orang 
itu adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan.  
Tetapi, Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Ia tidak 
mengenal mereka dan mengusir mereka dari hadapan-Nya.
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 Berdasarkan ayat-ayat di atas kita bisa menyimpulkan 
bahwa menjadi orang Kristen tidak ditentukan dari faktor 
eksternal yang dapat kita lihat dari luar (seperti yang telah 
disebutkan di no. 1-5).  Orang-orang yang disebutkan oleh 
Tuhan Yesus tidak mendapatkan hidup kekal dan tidak masuk 
ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang lebih 
dari sekadar memakai atribut Kristen, pergi ke gereja dan 
aktif dalam kegiatan di gereja.  Mereka adalah orang-orang 
yang dikategorikan sebagai pemimpin-pemimpin rohani 
dan pengikut Tuhan yang saleh oleh orang-orang di sekitar 
mereka.
 Kalau begitu, orang Kristen yang seperti apa yang diterima 
oleh Tuhan?  Apakah kita yang selama ini dikategorikan atau 
mengategorikan diri sebagai orang Kristen pasti diterima dan 
diakui oleh Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan yang sejati 
atau anak Tuhan?  Sebab ternyata orang-orang yang mengikut 
Tuhan Yesus ke mana pun Tuhan Yesus pergi, belum tentu 
pengikut Tuhan Yesus yang sejati.  Sebagaimana yang Tuhan 
Yesus nyatakan dalam Injil Yohanes pasal 6:26-27,

Yesus menjawab mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-
tanda, melainkan karena kamu telah makan ro   itu dan kamu 
kenyang.  Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat 
binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai 
kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia 
kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan 
meterai-Nya.”
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Tuhan Yesus menyatakan bahwa ribuan orang yang mengikuti 
Dia ke mana pun Dia pergi, mereka sebenarnya mengikuti 
“roti” bukan Tuhan Yesus.  Hal itu diperjelas dengan kenyataan 
pada akhirnya mereka mengundurkan diri dan berhenti 
mengikuti Tuhan Yesus: 

Mulai dari waktu itu banyak murid-murid-Nya mengundurkan 
diri dan  dak lagi mengikut Dia.  (Yoh. 6:66)

 Sekarang telah muncul suatu ungkapan bahwa seseorang 
itu bisa religius tetapi tidak spiritual atau sebaliknya ia bisa 
spiritual tetapi tidak religius.  Artinya, di satu pihak sese- 
orang bisa beragama atau mengaku orang Kristen, tetapi 
kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan kesalehan 
dan kehidupannya tidak mencerminkan dirinya sebagai 
orang yang percaya pada Tuhan; di pihak lain ada orang yang 
percaya kepada Tuhan dan menunjukkan hidup yang saleh 
dalam kesehariannya, tetapi ia tidak memeluk agama apa pun, 
termasuk Kristen.  Kalau begitu apakah yang dimaksudkan 
dengan spiritualitas Kristen dan siapakah yang dapat disebut 
sebagai orang Kristen yang memiliki spiritualitas Kristen yang 
sejati atau yang dapat dikatakan sebagai pengikut Tuhan Yesus 
yang sejati dari sudut pandang Tuhan?



Apakah Saya Anak Tuhan? 19

Spritualitas Kristen yang Sejati Berdasarkan 
Firman Tuhan

Spiritualitas Kristen yang sejati adalah keberadaan seseorang 
yang berada di dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama, 
dan ciptaan yang lain.  Yang dimaksudkan dengan benar di sini 
bukan berbicara tentang what is (apa yang terjadi), melainkan 
what ought to (apa yang seharusnya terjadi).  Pada waktu kita 
berbicara tentang apa yang seharusnya terjadi, maka tentu saja 
sebagai orang Kristen kita mengacu pada apa yang dinyata- 
kan oleh fi rman Tuhan.  Sejak Allah menciptakan segalanya, 
Ia telah menetapkan:

Berfi rmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut 
gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan 
di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas 
seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap 
di bumi.”  Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 
gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-
laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberka   
mereka, lalu Allah berfi rman kepada mereka: “Beranakcuculah 
dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara 
dan atas segala binatang yang merayap di bumi”  (Kej. 1:26-28).

Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu 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 seper   dirimu sendiri”  (Mat. 
22:37-39).
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Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa sejak awal manusia dicip- 
takan untuk menjadi gambar Allah, yaitu seseorang yang 
mencerminkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidupnya. 
Setiap manusia harus memperlakukan dirinya dan sesamanya 
sebagai gambar Allah.  Sedangkan relasi dengan ciptaan lain 
adalah relasi antara penguasa dan yang dikuasai, pengelola dan 
yang dikelola, serta pemelihara dan yang dipelihara. Semua 
itu dijalankan berdasarkan pada wibawa dan aturan Ilahi yang 
diberikan kepada manusia.  Manusia tidak bisa melakukannya 
sesuai dengan pola pikir dan kehendaknya sendiri, ataupun 
sesuai dengan pola pikir dunia ini yang terus menghantui kita.  
Sehubungan dengan hal ini Richard Pratt, Jr. berkomentar:

The biblical view of human dignity addresses our modern world 
in the same two ways.  First, it helps us look at ourselves as 
we ought.  We must learn to deal with a world that constantly 
assails our own sense of honor . . . Second, Moses’ perspec  ve 
also teaches us how to treat others.  Chris  an are as guilty as 
the world in showing favori  sm.4

 Jadi, spiritualitas Kristen yang sejati menurut fi rman 
Tuhan adalah keberadaan seseorang yang tahu bagaimana ia 
seharusnya berelasi dengan Tuhan, sesama, dirinya sendiri 
dan ciptaan lain dan hidup berdasarkan apa yang ia tahu 
tersebut.  Pengetahuan itu sendiri tidak bersumber dari 
pola pikir manusia melainkan harus bersumber dari pola 
pikir Allah yang telah dinyatakan melalui fi rman-Nya.  Ia 
sebagai Pencipta segala sesuatu di dunia ini, Ia jugalah yang 
mengetahui bagaimana semua ciptaan-Nya harus menjalani 
kehidupan mereka masing-masing.
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Orang yang Memiliki Spiritualitas Kristen         
yang Sejati

S  K   : D  M  M ?S  K   : D  M  M ?

Spiritualitas Kristen tidak berawal dari hadirnya seseorang 
di tempat ibadah atau terlibatnya seseorang dalam aktivitas 
keagamaan (lih. ilustrasi h. 14).  Kitab Yesaya menyatakan 
bahwa keterlibatan seseorang dengan berbagai upacara dan 
aktivitas keagamaan tidak menjamin bahwa orang tersebut 
sudah memiliki relasi yang benar dengan Allah:

Dan Tuhan telah berfi rman: “Oleh karena bangsa ini datang 
mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan 
bibirnya, padahal ha  nya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya 
kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, . . . 
(Yes. 29:13).

Spiritualitas Kristen diawali pada saat seseorang menjadi 
“pohon yang baik”, yaitu pada saat ia menerima Tuhan Yesus 
sebagai Juru Selamat pribadinya.

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa 
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya 
dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan 
dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh 
keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.  (Yoh. 1:12-13)

Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, telah divonis dengan 
murka Allah (Rm. 1:18).  Maka, ia berada dalam status 
“pohon yang tidak baik” yang tidak memungkinkannya untuk 
menghasilkan “buah yang baik.”  Untuk kembali kepada 
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keadaan sesuai dengan tujuan semula Allah menciptakan 
manusia, ia harus dilahirkan baru dan menjadi ciptaan baru.

Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang 
 dak dilahirkan dari air dan Roh, ia  dak dapat masuk ke dalam 

Kerajaan Allah.  Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, 
dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.  (Yoh. 3:5-6) 

 Tentu saja spiritualitas Kristen tidak berhenti sampai di 
sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Schaeff er:

1. Th e true Christian life, true spirituality, does not mean 
just that we have been born again. It must begin there, 
but it means much more than that . . . 

2. It is not just a desire to get rid of taboos in order to live 
an easier and a looser life.  Our desire must be for a 
deeper life . . .

3. True spirituality . . . is not just outward, but it is inward 
. . .

4. But it is even more than this. . . . It is not that we are dead 
to certain things, but we are to love God, we are to be 
alive to him, we are to be in communion with him, in this 
present moment of history. And we are to love men, to 
be alive to men as men, and to be in communication on 
a true personal level with men, in this present moment 
of history.5 
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Kehidupan Kristiani yang sejati diawali oleh karya Roh Kudus 
dalam diri seseorang sehingga ia menyadari dirinya adalah 
orang berdosa dan tidak dapat melepaskan diri dari murka 
Allah dengan usahanya sendiri.  Ia sadar bahwa ia memerlukan 
Juru Selamat untuk melepaskan dirinya dari murka Allah 
dan kembali hidup di hadapan Allah, bersama Allah untuk 
kemuliaan Allah.
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spiritualitas 
Kristen yang alkitabiah merupakan inisiatif dari Allah dan 
manusia merespons sebagaimana seharusnya sesuai dengan 
iman yang telah dianugerahkan kepadanya.  Namun, itu 
semua hanyalah titik tolak yang harus dilanjutkan dengan 
proses pengudusan (Ef. 4:23, Kol. 3:10).  Anugerah Allah 
memungkinkan terjadinya transformasi pada diri seseorang 
untuk menjadi serupa dengan Kristus.  Hal itu dimungkinkan 
dengan adanya peran Roh Kudus dalam diri orang percaya 
(Tit. 3:5) sehingga manusia kembali dimungkinkan untuk 
menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Allah sesuai 
dengan tujuan Allah sejak penciptaan (Ef. 2:1-10).  Di bawah 
ini kita akan melihat bagaimana fi rman Tuhan secara rinci 
menjelaskan tentang semua itu.

S  K   S : A                 S  K   S : A                 

T  AT  A

Kehidupan spiritualitas seseorang bukan hanya merupakan 
topik perbincangan di kalangan orang beragama atau para 
teolog saja.  Pada waktu buku Daniel Goleman (seorang 
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doktor psikologi dari Harvard) yang berjudul Emotional 
Intelligence terbit pada 1995, para pakar pendidikan dan 
bidang lain, maupun orang awam mulai ramai membahas 
dan menulis tentang kepentingan dan peran kecerdasan 
emosi yang dikaitkan dengan keefektifan kecerdasan 
intelektual.6   Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 2000, 
buku berjudul SQ: Spiritual Intelligence—The Ultimate 
Intelligence karya Danah Zohar, seorang psikolog, dan 
fi sikawan Ian Marshall, menambah, atau dapat dikatakan, 
menggeser topik pembahasan dan penulisan mengenai kecer- 
dasan emosi (EQ).  Kecerdasan spiritual dianggap sebagai 
faktor penentu bagi keefektifan kecerdasan intelektual (IQ) 
dan kecerdasan emosi.  Orang-orang pun mulai memberikan 
defi nisi mengenai kecerdasan spiritual.
 Zohar, salah seorang pencetus SQ, membuka pembahasan 
tentang SQ di bukunya dengan memberikan defi nisi tentang 
SQ yang dikaitkan dengan IQ dan EQ:

SQSQ yang saya maksudkan adalah kecerdasan untuk menghadapi 
dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan 
untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks 
makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 
bahwa  ndakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 
dibandingkan dengan yang lain. SQSQ adalah landasan yang 
diperlukan untuk mengfungsikan IQIQ dan EQEQ secara efektif. 
Bahkan SQ SQ merupakan kecerdasan ter  nggi kita.7 
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 Apabila EQ memampukan seseorang mengambil kepu- 
tusan untuk bersikap tepat dalam situasi yang dihadapinya, 
maka SQ memampukan seseorang untuk memutuskan 
apakah ia mau berada di dalam situasi seperti itu.  Jadi, EQ 
bekerja dalam batasan situasi sedangkan SQ memampukan 
seseorang untuk dapat mengubah atau memperbaiki situasi 
yang dihadapinya.  Zohar juga berpendapat bahwa SQ tidak 
harus melibatkan agama.8 
 Margot Cairnes, seorang pakar pendidikan dan pakar 
dalam menyusun strategi, memberikan defi nisi yang mengon- 
fi rmasi apa yang telah dinyatakan oleh Zohar dengan menga- 
takan bahwa SQ adalah kemampuan seseorang untuk ber- 
tanya, berpikir dengan kreatif, mengubah aturan-aturan, 
bekerja dengan efektif dalam situasi yang berubah melampaui 
batasan-batasan yang ada, menembus halangan-halangan 
yang ada dan membuat inovasi.9 
 Apabila diperhatikan dengan seksama, maka defi nisi-
defi nisi berikut ini pun bernada serupa.  Ram Mohan, seorang 
guru Vendata, menyatakan:

Spiritual intelligence is about the growth of a human being. It 
is about moving on in life.  About having a direc  on in life and 
being able to heal ourserves of all the resentment we carry.  It 
is thinking of ourselves as an expression of a higher reality.  It 
is also about how we look at the resources available to us.  We 
realize that nature is not meant to be exploited.  Ul  mately, we 
discover freedom from our sense of limita  on as human beings 
and a  ain moksha.10 
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