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Kristus Hidup Dalam Anda
Kolose 1:25-29
Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara
bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah
pengharapan akan kemuliaan!
- Kolose 1:27
Karena Yesus Kristus hidup di dalam Anda, kekuatan-Nya bekerja di dalam dan melalui Anda
untuk membawa kemuliaan bagi-Nya. Yesus yang tinggal di dalam Anda seperti sarung tangan
di tangan. Kalau saya berkata kepada sarung tangan, “Ambil Alkitab itu,” ia tidak bisa berbuat
apa-apa. Namun ketika saya memasukkan sarung tangan itu ke tangan saya maka ia baru
berarti.
Yesus Kristus yang tinggal di dalam Anda sangatlah cocok dengan ilustrasi ini. “Kristus di dalam
kamu” adalah kenyataan yang menakjubkan bahwa Dia mengenakan diri-Nya pada kita dan
menggunakan kita untuk tujuan kekal-Nya. Saat kita membuat diri kita tersedia bagi Kristus
yang tinggal di dalam kita, Dia membentuk dan menggunakan kita sesuai keinginan-Nya untuk
kemuliaan-Nya. Penting untuk memiliki keyakinan ini bahwa di dalam Yesus Kristus yang dalam
kuasa Ilahi-Nya memampukan kita mengambil bagian dalam pekerjaan-Nya, hidup-Nya, dan
keberadaan-Nya. Apa yang kita tidak dapat lakukan, Dia lakukan di dalam dan melalui kita.
Kristus Sang Penebus, Dialah yang telah memilih untuk mendiami kita dengan hadirat kudusNya. Dia melakukan pembersihan yang nyata dan penghapusan dosa, serta membentuk hidup
dan karakter kita sehingga kita bisa bahagia, maksimal, dan terutama menjadi orang yang
berkenan di hati-Nya dan memuliakan-Nya.
Kristus yang hidup di dalam Anda oleh iman, memiliki kuasa untuk membuat Anda tidak peduli
betapa sulitnya suatu disiplin sorgawi siap untuk melayani tujuan kekal-Nya bagi kemuliaan-Nya
dan kebaikan Anda.
Kristus di dalam kita, tinggal di dalam kita, memberi kita hidup baru, dan memenuhi kita dengan
diri-Nya. Saat membuat diri kita tersedia bagi-Nya, Dia menjadikan kehidupan kita sebagai alat
bukti kemahakuasaan-Nya. Anda dapat memiliki persekutuan yang konstan dan sadar dengan
Kristus dalam pengalaman hati yang hidup yang berasal dari iman dan persekutuan denganNya. Sudahkah Anda mengundang Tuhan Yesus Kristus hidup dalam Anda?
Salam Kristus hidup dalam kita.
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Apakah Anda sudah membiarkan diri tersedia bagi Kristus untuk tinggal di dalam diri Anda?
Bagaimana kuasa Kristus bekerja membentuk Anda untuk melayani tujuan kekal-Nya bagi
kemulian-Nya?
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