
MAKNA FRASA TINGGAL DI DALAM AKU 

MENURUT YOHANES 15:1-8 

 

Juni Krisman Jaya Zalukhu 

Sekolah Tinggi Injili Arastamar (Setia) Jakarta 
 

ABSTRAK 

Ada beberapa terminologi yang sering muncul dalam Perjanjian Baru yang mengajarkan bahwa 

orang-orang percaya berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam orang-orang 

percaya. Istilah teknis yang dipakai untuk menunjuk pada situasi ini dalam bahasa teologisnya 

disebut ”persatuan mistis”. Namun, persatuan dengan Kristus kurang mendapat perhatian. 

Ada cukup banyak pandangan yang tidak menyampaikan secara tepat apa yang dimaksud dari 

istilah ini, sehingga menciderai doktrin soteriologi yang Alkitabiah dan menimbulkan 

kebingungan serta menyisakan banyak pertanyaan. Persatuan dengan Kristus berdasarkan kata 

“tinggal di dalam” menurut Yohanes 15:1-8, mengisahkan persatuan orang-orang percaya 

dengan Kristus di dalam kekekalan. Kata “meivate” (Yunani) mengisahkan persatuan orang-

orang percaya dengan atribut-atribut communicable Yesus dan pengalaman-pengalaman dalam 

penderitaan-Nya. Dan mengisahkan persatuan orang-orang percaya dengan pekerjaan Yesus. 

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan persekutuan dengan Kristus berdasarkan pendekatan-

pendekatan biblika-teologis; menjelaskan pandangan yang keliru bagi gereja dan pribadi orang 

percaya tentang persatuan dengan Kristus; dan menjelaskan pemikiran yang benar tentang 

persekutuan dengan Kristus. Untuk tujuan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode 

kualitatif dengan strategi gronded theory dan grounded interpretation, dari penelitian ini 

penulis merumuskan hasilnya: pertama, doktrin persekutuan dengan Kristus menggambarkan 

Kristus dan orang-orang percaya saling berada “di alam satu sama lain“, kedua, tanpa persatuan 

dengan Yesus, Allah akan bertindak sebagai eksekutor bagi orang-orang yang berada di luar 

Kristus; ketiga,  Yesus menghendaki supaya orang-orang percaya tetap tinggal di dalam-Nya 

supaya menghasilkan banyak buah, keempat, tinggal di dalam Kristus berarti memenuhi tujuan 

Allah, dan kelima, di dalam Kristus berarti menjalankan perintah untuk menjadikan orang-

orang berdosa menjadi murid Kristus melaui pemberitaan Firman Allah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alkitab menceritakan asal-usul manusia dengan sangat jelas, bahwa pada mulanya 

manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-27). Ia menempatkan manusia 

di dalam taman Eden dan memberi mereka kuasa sampai taraf tertentu atas ciptaan Allah yang 

lain, bahkan Allah membangun suatu hubungan personal dan penuh kasih dengan mereka di 

mana Allah dengan penuh kemurahan memberikan kepada mereka segala sesuatu yang 

mereka butuhkan (Kej. 1:29) saat itu manusia dalam keadaan penuh kemuliaan. 

Tetapi karena ketidak-setiaan manusia kepada perintah Allah, manusia menjadi berdosa, 

Jhon Calvin berkata bahwa, “ketidaksetiaan… adalah akar dari kejahatan.”1 Manusia telah 

kehilangan kemuliaan dan terpisah dari Allah (Yes. 59:2), seluruh kehidupan manusia rusak 

secara total (total deprafity). Agustinus menyebut bahwa, apabila Roh Kudus tidak 

menerapkan keselamatan dalam diri manusia, maka kejatuhan manusia membuahkan hasil 

yang buruk dalam kurun waktu yang terus-menerus, ”manusia tidak bisa tidak berdosa” (non 

posse peccare).2  Hal inilah yang mendorong Allah untuk membinasakan seluruh makhluk 

yang ada di muka bumi, berfirmanlah Tuhan “Aku akan menghapuskan manusia yang telah 

kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan bintang-binatang melata dan 

burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka” Kej. 6:7. 

Lihatlah betapa kuatnya imbas dari dosa manusia sehingga mencakup binatang-binatang dan 

tumbuh-tumbuhan serta dunia yang pada mulanya Allah katakan sangat amat baik. 

Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak membiarkan seluruh manusia binasa dalam dosa 

dan penderitaan, sebab upah dosa ialah maut (Roma 6:23). Dia berjanji akan menyelamatkan 

manusia melalui suatu tindakan yang benar dan berkuasa. Inilah titik penting dari kemurahan 

Allah bagi orang berdosa. Memang bukanlah Tuhan yang bertanggung-jawab atas dosa-dosa 

manusia melainkan manusia itu sendiri, karena dosa manusialah yang telah mencemari 

kehidupan yang telah Allah ciptakan, untuk itu manusialah yang harus bertanggung jawab, 

tetapi sanggupkah untuk bertanggung jawab kepada Allah? Menyelamatkan  dirinya pun 

manusia tidak dapat.  Allah tidak perlu menunggu manusia untuk datang kepada-Nya untuk 

memberi pertanggungjawaban, karena pasti tidak akan ada seorang pun yang sanggup. Maka 

Allah dalam kesetiaan-Nya mengambil inisiatif untuk memperbaiki masalah ini dan 

                                                             
1John calvin, INSTITU OF THE CHRISTIAN RELIGION (PHILADELPHIA: WEST 

MINSTER,1960),2.11.4,HLM.245,DIKUTIP OLEH STEPE JOFFERY, MIKE OVEY,ANDEW SUCH,  tertikam 

oleh karena pemberontakkan kita: menemukan kembali kemuliaan substitusi penal (Surabaya: momentum, 2017), 

107.  
2Agustinus, on rebuke and grace,33, dikutip oleh Anthony A. hoekoma,  manusia: ciptaan menurut gambar 

Allah (Surabaya:momentum,2010),178 



menyelamatkan manusia, karena hanya Dialah yang sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi 

Dia. Dengan demikian kemuliaan-Nya semakin nyata. 

Tindakan penyelamatan Allah terhadap manusia haruslah benar dan penuh kuasa, 

manusia tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian, manusia harus memiliki jaminan penuh 

bahwa Allah sanggup menyelamatkan manusia. Oleh karena itu Allah menetapkan satu jalan 

keselamatan di dalam Yesus Kristus. Satu jalan bukan berarti Allah hanya mampu memberi 

satu jalan, tetapi satu jalan dalam pengertian oleh anugerah-Nya Allah masih menyediakan 

satu jalan. Jika Allah berkenan menyelamatkan manusia, bagaimana penerapan keselamatan di 

dalam diri manusia? Pada tahun 1737, Jakob Carpov, seorang teolog Lutheran, menciptakan 

“Ordo Salutis” (secara harafiah berarti urutan keselamatan), setelah itu banyak teolog, baik 

Katholik Roma dan Protestan, telah mengusulkan berbagai versi “ordo keselamatan” baik 

sebelum maupun setelah tanggal di atas. Louis Berkhof menulis. ”Salutis adalah proses yang 

melaluinya karya keselamatan, yang digenapi di dalam Yesus Kristus secara subjektif didasari 

dalam hati orang berdosa”. Tujuannya adalah menjabarkan berbagai macam gerakan Roh 

Kudus dalam penerapan karya penebusan dalam suatu urutan logis dan juga kaitan hubungan 

yang ada. Pada umumnya para teolog menyusun ordo keselamatan dimulai dari panggilan-

regenerasi-konversi (iman dan pertobatan)-pembenaran (adopsi) –pengudusan- ketekunan dan 

pemuliaan. Berkaitan dengan ordo ini, masih ada satu topik yang sangat penting namun 

cenderung dipisahkan dari ordo keselamatan, yakni persekutuan dengan Kristus. John Murray 

memberikan alasan pemisahan topik ini dari tahap-tahap penebusan dengan alasan “kesatuan 

dengan Kristus” pada dirinya sendiri merupakan satu topik yang sangat besar dan akan 

merangkul yang lainnya. Topik ini bukan sekedar salah satu langkah dari penerapan 

penebusan. Ketika dilihat seturut dengan pengajaran Alkitab, maka di dalam aspek yang lebih 

luas, ia mendasari setiap langkah penerapan penebusan. Kesatuan dengan Kristus sungguh-

sungguh merupakan kebenaran sentral dari seluruh doktrin keselamatan.3 

Satu seluruh proses penerapan keselamatan berakar dalam satu fase kesatuan dengan 

Kristus, dan keselamatan harus dilihat sebagai realisasi dari fase-fase kesatuan dengan  Kristus. 

Alasan lain dari pemisahan topik ini dari tahap-tahap penerapan penebusan dikemukan oleh 

Anthony A. Hoekema yang menyebut bahwa. ”Jangkauan dan keluasan dari kesatuan dengan 

Kristus ini merentang dari kekekalan sampai kekekalan. Selanjutnya, kesatuan ini secara aktual 

dibangun dalam umat Allah setelah mereka dilahirkan. Berlanjut disepanjang hidup mereka, 

dan mencapai tujuannya berupa “Kemuliaan kekal di kehidupan yang akan datang.” Jadi, 

menurut Hoekema, persatuan dengan Kristus terjadi dalam kekekalan, dengan demikian 

menunjuk persatuan hanya terjadi satu kali saja. Berbeda dengan kaum Sakramentarian, yang 

dikemukakan oleh Roma Katholik  dan sebagian gereja Lutheran dan High Church 

                                                             
3 John murray, penggenapan dan penerpan penebusan (surabaya:momentum,2008), 203 



Episcopalian. Menurut pandangan mereka persatuan dengan Kristus terjadi secara berulang-

ulang dalam sakramen. Robert Lethan menyebut ide ini terdapat dalam pemikiran Athanasius, 

sebagaimana Anak telah menjadi manusia agar agar Ia dapat mengilahikan kita di dalam Dia,  

dan pengilahian kita itu terjadi dengan menerima tubuh dari Firman itu sendiri dalam Ekaristi. 

Perbedaan pandangan ini mengenai waktu persatuan orang percaya dengan Kristus. Tentu 

akan membuat orang Kristen menjadi bingung. Pentingnya kesatuan orang percaya dengan 

Kristus tentu akan membuat orang Kristen menjadi bingung. Pentingnya kesatuan orang 

percaya dengan Kristus dapat ditemukan dalam pemikiran John Calvin yang mengatakan, kita 

harus memahami bahwa selama Kristus berada di luar kita, dan kita masih terpisah dari-Nya, 

maka semua penderitaan yang dialami-Nya dan dilakukan-Nya untuk keselamatan umat 

manusia tidak akan berguna bagi kita, semua yang dimiliki Kristus tidak berarti bagi kita 

sampai kita bertumbuh ke dalam kesatuan tubuh dengan-Nya.4 Persatuan Kristus dengan 

orang percaya dimungkinkan oleh Roh Kudus dengan cara yang misterius dan supranatural, 

dan untuk alasan itu maka persatuan ini sering disebut sebagai unio nystica atau persatuan 

mistis. Archilbad A. Hodge berkata “istilah teknis yang dipakai untuk menunjuk persekutuan 

ini dalam bahasa teologinya disebut “mistis” sebab sesungguhnya persatuan ini jauh 

melampau segala analogi di dalam dunia, dalam keintiman hubungan ini, dalam kuasa atau 

pengaruh yang mengubah, dan dalam keindahan pengaruh dari akibat yang ditimbulkannya. 

John Calvin mengemukakan pendapat sebagaimana dikutip oleh Louis Berkhof “bahwa orang 

berdosa tidak memiliki bagian dalam karya keselamatan Kristus, kecuali bila ia berada dalam 

persatuan mistis dengan Dia. Kemudian dalam kata-kata Lewi Smedes dalam bukunya “Union 

with Christ” berkata “kesatuan dengan Kristus adalah pusat sekaligus sirkumferensi (keliling) 

dari eksistensi manusia yang otentik.” Perjanjian Baru mendeskripsikan kebenaran ini bahwa 

kita dapat menjadi satu dengan Kristus dalam dua cara. Pertama, ada beberapa terminologi 

yang sedemikian sering muncul dalam surat-surat Paulus yang mengajarkan bahwa sebagai 

orang-orang percaya kita berada dalam Kristus (Roma 8:1, 8:10; 2 Korintus 5:17). Kedua, pada 

kesempatan yang lain Paulus memberitahukan bahwa Kristus berada di dalam kita. (Galatia 

2:20; Roma 8:1). Persatuan dengan Kristus menimbulkan sejumlah pertanyaan: (1) Kapankah 

persatuan dengan Kristus terjadi di dalam kehidupan seseorang? (2) Apakah persatuan dengan 

Kristus mencakup seluruh manusia? (3) Apakah esensi manusia menghilang dalam persatuan 

dengan Kristus? (4) Apakah persatuan dengan Kristus sekedar persekutuan moral atau 

persekutuan psikologi ? 

Berdasarkan uraian di atas tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi orang Kristen 

yang ingin memahami perihal hidup yang bersatu dengan Kristus. Oleh karena itu seyogyanya 

orang Kristen harus memiliki pengetahuan yang alkitabiah menyangkut pentingnya hidup 

                                                             
4 John Calvin, Institus Of The Christian Religion, ed. John T. Me Neill. Terj. Ford Lewis Battles.  2 vol. 

(Phila Delphi: Westminster,1960), dikutip oleh Hoekema, Diselamatkan Oleh Anugerah, 81. 



yang bersatu dengan Kristus. Hal ini diperlukan supaya mereka terhindar dari 

kesalahpahaman yang membawa bahaya besar dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. 

Orang yang diselamatkan berarti bersatu dengan Kristus karena tanpa persatuan dengan 

Kristus tidak akan ada keselamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG FRASA 

“TINGGAL DI DALAM KRISTUS” 

 

John Murray menulis “doktrin kesatuan dengan Kristus merupakan aspek penting di 

dalam penerapan penebusan.5 Mengapa penting? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan 

kesatuan dengan Kristus? Dalam arti apakah dapat dikatakan bahwa Kristus ada di dalam kita 

dan kita ada di dalam Dia? Apakah istilah ini harus dipahami sebagai metafora semata ataukah 

sebagai ungkapan yang harafiah? 

Bahasa yang dipakai untuk mengungkapkannya tidak begitu memadai. Paulus 

menyebutnya sebagai suatu ‘mistery’ yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari 

keketurunan-keketurunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. 

Kepada mereka, Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya ‘misteri’  itu di antara 

bangsa-bangsa lain, yaitu ”Kristus ada di tengah-tengah kamu” terjemahan yang lebih dekat 

adalah “Kristus ada di dalam kamu semua” “Christ in your”. R. L. Dabney menyebut ‘misteri’ 

ini sesuatu yang tersembunyi dan rahasia dan bukan sesuatu yang bisa dimengerti sama sekali. 

Kemudian Jhon Murray juga berkata, bahwa “oleh karena itu, suatu misteri adalah sesuatu 

yang tidak dapat dilihat dengan mata dan tidak dapat didengar oleh telinga demi untuk masuk 

ke dalam hati manusia, tetapi kemudian dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui  roh-Nya 

dan melalui penyataan, dan iman dapat dikenal dan dimengerti oleh manusia. 

  

1. Kaum Rasionalistik 

` Kaum rasionalis mau mengidentifikasi persatuan mistis dengan Kristus sebagai Logos 

dengan seluruh ciptaan atau dengan Allah yang imanen dalam seluruh manusia.  Berkhof 

mengutip A.H. Strong dari Camphell, The Indwelling Christ. I di dalam imanen Kristus dalam 

alam kita menjumpai  dasar dari imanen-Nya dalam manusia. Seorang manusia mungkin saja 

berada di luar Kristus. Kristus tidak pernah membuang mereka yang menolak Dia. New agent 

movement atau yang lebih dikenal ‘phanteisme’ percaya bahwa manusia sehakikat dengan 

Allah. Orang-orang phanteisme menyebut diri mereka sudah ilahi, memiliki kemampuan 

memperbaiki diri yang tanpa batas, tidak mewarisi dosa, dan tidak membutuhkan anugerah, 

yaitu penebusan Yesus Kristus yang disediakan sekali-kali untuk semua perancang meditasi 

Baverly Galyean menyatakan:  

 Sekali kita kita melihat bahwa kita semua adalah Allah, bahwa kita semua memiliki 

atribut Allah, maka saya pikir keseluruhan maksud manusia adalah memiliki kembali 

kesamaan dengan Allah di dalam diri kita; cinta yang sempurna, bijaksana yang sempurna, 

kepandaian yang sempurna, dan ketika kita melakukan itu, kita menciptakan kembali kesatuan 

                                                             
5 Murray, Penggenapan Dan Penerapan Penebusan, 203. 



esensial, kesatuan yang lama, yaitu kesadaran. Groothuis merangkum pandangan new agent 

movement secara baik, bahwa menurut mereka ”kita adalah Allah tersamar. Hanya pengabaian 

yang menghalangi kita untuk menyadari realitas keilahian kita. Tujuan kita adalah 

membangunkan Allah yang sedang tertidur di dalam hakikat manusia yang terdalam, 

berlututlah pada dirimu sendiri, hormatilah dan sembahlah dirimu sendiri. Allah tinggal di 

dalam engkau sebagai engkau. Pandangan kaum rasionalistik jelas sekali bertentangan  dengan 

Alkitab, sebab pandangan tersebut menekankan bahwa Kristus bersatu dengan seluruh umat 

manusia dan bukan hanya dengan orang percaya, dengan demikian kesatuan dengan Kristus 

tidak lagi memiliki arti penting. Soteriologi, Alkitab mengatakan bahwa persatuan dengan 

Kristus berhubungan secara eksklusif dengan orang percaya saja. Yesus berkata, ”barang siapa 

tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di dalam Aku kamu 

tidak dapat berbuah apa-apa. (Yohanes 15:5), ”jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah 

ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 

Korintus 5:17) “bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tetapi sekarang di dalam Kristus.“ 

(Efesus 2:12-13), “kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita karena itu hendaklah 

hidupmu tetap di dalam Dia” (Kolose 2:6). Pemahaman kesatuan Kristus dengan seluruh umat 

manusia bahkan bisa menjadi bahaya besar yang bisa menghancurkan inti pengajaran Alkitab 

tentang keselamatan. Bukan hanya menyangkal doktrin besar ajaran reformasi tentang 

substitusi final, tetapi pandangan ini jelas merampas kemuliaan Kristus, merampas kepastian 

keselamatan orang-orang percaya, dan merampas keyakinan para pengkhotbah tentang kuasa 

salib Kristus yang mengubahkan hidup. Charles Spurgeson seorang pengkhotbah Calvinis dari 

Gereja Baptis Inggris mengemukakan bahaya yang menghancurkan eksklusifisme soteriologi: 

Seandainya akan tiba satu hari yang celaka di mana semua mimbar kita penuh dengan 

pemikiran modern, dan doktrin kuno tentang pengorbanan substitusioner akan disingkirkan, 

maka tidak akan tersisa lagi kata penghiburan bagi mereka yang bersalah atau harapan bagi 

mereka yang putus asa. Akan bungkamlah nada-nada yang indah yang sekarang menghibur 

orang yang hidup dan menggembirakan orang yang sekarat; roh bisu akan merasuki dunia 

yang suram ini, dan tidak akan ada suara sukacita yang akan memecahkan keheningan  

keputusasaan yang kosong. Injil berbicara melalui propisiasi bagi dosa, dan jika hal itu 

disangkal, maka Injil tidak lagi berbicara. Mereka yang tidak mengkhotbahkan pendamaian 

tetapi tidak berbicara. Mereka yang akan melakukan itu mereka seperti berhala mereka. 

Sesungguh-sungguhnya kita akan lebih memilih lidah kita dipotong dari pada menolak untuk 

berbicara tentang darah Yesus Kristus yang berharga.6 Oleh sebab itu soteriologi merupakan 

hal yang sangat vital dalam hidup orang Kristen dan Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa  

tidak semua orang akan menerima keselamatan, hanya orang yang telah ditetapkan Allah 

dalam kekekalanlah yang menerima berkat ini (Roma 8:29-30). Keselamatan seseorang diukur 

bukan berdasarkan usahanya (Efesus 2:8) atau karena Allah telah mengetahui bahwa orang 

tersebut akan percaya Kristus di masa depan, melainkan semata-mata karena kedaulatan Allah 

                                                             
6 C.H SPURGEON, THE BLOOD OF SPRINKLING (bagian 1), khotbah no.1888dalam the metropolitan 

tarbenacle pulpit :sermons preached and revised by c.h. spurgeon during the year 1886, jilid 32 (london: paamore 

&alabaster,hlm. 121-132 (hlm.129), dikutip oleh steve Jeffery, mike ovey, Andrew sach, tertikan oleh karena 

pemberontakkan kita.  10  



(Roma 9:15-16). Manusia sama sekali tidak mempunyai andil sedikitpun menyangkut 

keselamatannya. Akibatnya manusia tidak memiliki kebanggaan dan keagungan serta berbagai 

alasan untuk memegahkan diri, sebaliknya segala kemuliaan hanya bagi Allah.  Itu artinya 

bahwa kesatuan dengan Kristus yang menjadi dasar dari pemilihan Allah hanya berlaku bagi 

Allah saja, bukan seluruh umat manusia. Dengan demikian kesatuan Kristus dengan seluruh 

manusia tidak dapat diterima, bukan saja ajaran ini bertentangan dengan Alkitab dan 

mencemari kemuliaan Allah, tetapi juga membuat Tuhan Yesus dan manusia menjadi sangat 

“malang”. Apabila pandangan yang pertama menekankan behawa manusia dan Kristus 

bercampur menjadi satu kesatuan, maka pandangan yang kedua cenderung memahami Kristus 

lebih kuat pengaruhnya dari pada manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kristus menelan 

kemanusiaan. Alkitab tidak memberi dukungan terhadap dua pandangan ini, beberapa ayat 

yang dipakai untuk mendukung dua pandangan ini adalah:  

1 Korintus 6:17 ”tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia”. 

Paulus hendak menegaskan bahwa orang percaya dengan Tuhan begitu intim sehingga dapat 

dikatakan satu roh dengan Dia. Di sini Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa roh 

manusia dengan Allah telah menjadi satu dalam percampuran, atau roh manusia telah lebur 

dalam persatuan dengan Tuhan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MAKNA FRASA TINGGALAH DI DALAM AKU MENURUT YOHANES 15:1-8 

 

A. TERJEMAHAN YOHANES 15:1-8 

1) ”Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Ku lah pengusahanya 2) ”Setiap ranting 

pada-Ku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap yang berbuah dibersihkannya supaya ia 

berbuah banyak”. 3) ”Kamu sudah bersih melalui Firman yang telah Kukatakan kepadamu: 4) 

”Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah 

dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kamu juga tidak berbuah 

jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. 5) ”Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-

rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab 

di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6) ”Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia 

dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan 

dicampakkan kedalam api lalu dibakar. 7) ”Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firmanku 

tinggal di dalam kamu, dan apabila kamu meminta suatu harapan, dan itu akan terjadi 

kepadamu. 8) ”dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan 

dengan demikian kamu menjadi murid-murid-Ku. 

 

Eksegese Yohanes 15:1-8 

 

“AKULAH POKOK ANGGUR YAANG BENAR” 

Pada permulaan perikop ‘pokok anggur yang benar’, gagasan persatuan antara Kristus dan 

orang percaya diungkapkan dalam cara yang sangat khas dan sederhana, yakni dalam 

gambaran pokok anggur. Barangkali ini dilakukan oleh Yesus untuk memudahkan para 

pendengar-Nya dengan gambaran-gambaran alegoris (15:2,6), sebab dalam pasal 10:6 dikatakan 

itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak 

mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka“. Perikop ini dibuka dengan 

sebuah pernyataan Yesus “Akulah pokok anggur“ yang merupakan salah-satu dari pengakuan-

Nya yang lain, namun dalam pengakuan ini ada penegasan yang kontras dengan hal-hal yang 

menerima predikat yang sama. Misalnya, ketika orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah 

keturunan dari nenek moyang yang telah memakan roti dari sorga di padang gurun, tetapi 

Yesus membantah itu kemudian mengaku dirinya sebagai ‘Roti yang benar’ dari sorga 

(Yohanes 6:32). Dalam bagian lain Yesus juga menekankan perbedaan seperti pengakuan-Nya 

sebagai Gembala yang baik yang berlawanan dengan perampok-perampok dan orang-orang 

upahan atau guru-guru palsu (Yohanes 10:11-14). Kemudia ucapan Yesus sebagai Pokok 

Anggur ini, dapat dipahami dalam arti sejarah penebusan menurut terang Perjanjian Lama, di 

zaman Israel ditunjuk sebagai Pokok Anggur yang ditanam oleh Allah, misalnya Mazmur 80:9-

12; Hosea 11:1, Yehezkiel 15: 19:10 dst, Yer. 2:21. Maka dalam pengakuan ini menandakan 



keunikannya dan menunjuk sifat pemenuhan yang positif dan menghasilkan buah dari pokok 

anggur. 

“Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah 

dibersihkannya supaya ia berbuah banyak. Allah mengumpulkan suatu komunitas 

persekutuan yang hidup di dalam anak-Nya yang digambarkan sebagai Pokok Anggur yang 

memiliki ranting-rantingnya, tindakan pemotongan yang dilakukan kepada ranting-ranting 

yang tidak berbuah merupakan konsekuensi dari tidak menghasilkan buah.  Kata ‘airei’ yang 

dipahami: 1. Mengangkat ke tempat yang lebih tinggi (lift up, take up, pick up); 2. Mengangkat 

dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dalam arti yang lebih 

sederhana dipotong dan dipisahkan dari pokok anggur adalah bentuk tindakan nyata dari 

Allah.  Dalam Perjanjian Lama, gambaran pemotongan ini mengisahkan tentang peristiwa di 

padang gurun, di mana Allah membawa seluruh umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju 

tanah Kanaan, tetapi Alkitab mencatat bahwa dari dua generasi yang pertama hanya dua yang 

selamat, yaitu Yosua dan Kaleb yang lainnya mengalami kematian (Bilangan 26:65). 

Konsekuensi orang Israel yang tidak taat atau tidak hormat kepada Allah sama dengan 

gambaran ranting pokok anggur yang tidak berbuah, sehingga harus dipotong atau 

dibinasakan. Oleh karena itu, penting sekali ranting-ranting pokok anggur menghasilkan buah, 

dan itu hanya bisa terjadi apabila tetap tinggal pada pokok anggurnya. Berbanding terbalik dari 

klausa kata ‘airei’ ke arah yang lebih positif, di mana setiap ranting yang tidak berbuah akan 

dibersihkan ”kaharei”, ini merupakan keuntungan ganda karena pertama rantingnya tidak 

dipotong, kedua rantingnya dibersihkan sebagai sebagai aspek pendorng untuk lebih banyak 

berbuah. Itu sebabnya Yesus menghendaki ranting-ranting supaya tetap tinggal pada pokok 

anggur. 

Kamu sudah bersih melaui melalui Firman yang telah Kukatakan kepadamu. Kemudian 

melalui Firman Tuhan Yesus yang berotoritas, yaitu Firman Allah sendiri,” kamu sudah bersih 

melalu Firman yang telah Kukatakan kepadamu” (ayat 3) menandakan bahwa para murid 

sudah siap untuk menghasilkan buah oleh karena mereka sudah dibersihkan. Ridderbors 

mengatakan “kamu memang sudah bersih, yang tidak berarti mereka sudah mencapai suatu 

tingkat kesempurnaan rohani atau moral, tetapi bahwa ia telah begitu dalam mengikatkan 

mereka kepada dirinya dengan perkataan-Nya sehingga berdasarkan persekutuan itu mereka 

mampu dan siap melakukan perkataan-Nya dan menghasilkan buah.  

Dari perkataan Ridderbos ini, penulis memahami bahwa keadaan yang terpanggil masuk 

ke dalam persekutuan rohani dengan Yesus itu tidak cukup sampai di situ saja, tetapi 

bagaimana keadaan itu harus tetap terjaga adalah langkah selanjutnya yang paling 

menentukan. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, benih yang mati di 

pinggir jalan dimakan oleh burung-burung, benih yang jatuh di tanah berbatu tidak akan 

bertahan lama, dan benih yang jatuh di semak duri akan mati karena akan dihimpit (Matius 

13:1-8) Yesus menghendaki supaya Firman-Nya jatuh di tanah yang subur, Paulus berkata 



“Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman Yesus menghendaki supaya 

panggilan itu membuat mereka tinggal dan menetap di dalam Dia, lalu hidup dan 

menghasilkan banyak buah. 

Makna kata ”tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu” dari analisis dan sintaksis  

kata kerja di atas, penulis menuliskan kata ‘meivate’ sebagai kata kunci yang sangat penting 

terkait dengan persatuan antara Kristus dengan orang percaya. Kata “meivate” (imperative 

aoris aktif orang kedua jamak dari kata mevo) yang artinya tinggal di dalam …” telah 

mengisolasi sifat-sifat persatuan mistis, sebab di dalam kata ini mengandung hakikat dari 

hubungan antara Allah dengan umat-Nya. 

Kata meivate mengisahkan mengisahkan persatuan dalam kecelakaan. Rasul Paulus 

mengatakan “terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita 

segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum 

dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya” (Efesus 1:3-4). Ayat 

melalui tindakan penyelamatan Allah dalam Kristus secara menyeluruh disimpulkan dalam 

ungkapan segala sesuatu yang telah orang-orang Kristen telah terima melalui tindakan 

penyelamatan Allah dalam Kristus secara menyeluruh  disimpulkan dalam ungkapan segala 

berkat rohani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

IMPLIKASI PERSATUAN MISTIS BAGI KEHIDUPAN ORANG-ORANG PERCAYA 

 

Banyak hal yang dapat dibicarakan tentang karya penebusan dan keselamatan yang telah 

dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib, seperti yang telah banyak teolog sering didiskusikan 

berkenaan dengan doktrin keselamatan. Keadaan manusia yang Allah ciptakan sebagai 

makhluk yang paling mulia telah berubah menjadi kemalangan yang mengerikan, tetapi Dia 

berjanji akan menolong dan menyelamatkan manusia berdosa dari jurang maut yang 

menakutkan ini (Kej. 3:15). Demi mencapai tujuan penyelamatan ini, Allah rela merendahkan 

diri-Nya sampai pada titik yang paling rendah di dalam diri Yesus Kristus, Dia yang tidak 

mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Dia orang percaya di benarkan 

Allah (2 Kor. 5:21). Yesus Kristus menjadi ‘subtitusi penal’ untuk memuaskan tuntutan keadilan 

Allah terhadap dosa melalui penanggungan dosa seluruh orang-orang percaya, merupakan 

suatu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seorang manusia berdosa 

hanya menanggung hukuman atas dosanya sendiri, tetapi Kristus menanggung hukuman yang 

harus diterima oleh seluruh orang percaya tetapi tanpa persatuan antara orang-orang percaya 

dalam Yesus tidak akan ada keselamatan, sebab persatuan dengan Kristuslah yang 

memungkinkan penggenapan dan penerapan penebusan menjadi berhasil. 

Apa yang tercakup dalam doktrin spesial ini, semestinya membuat orang-orang percaya 

tetap tinggal pada pokok anggur yang mengekspresikan iman yang hidup. Berikut ini 

dikemukakan aplikasi teologi dan praktis bagi pertumbuhan iman orang-orang percaya, 

sehingga semangat untuk berbuah lebat dan mempermuliakan Allah Bapa menjadi lebih nyata 

lagi. 

 

A. Implikasi Teologis 

Topik persatuan dengan Kristus ini merupakan aspek yang paling spesial dan penting di 

dalam penerapan penebusan. Apabila dipahami dengan benar pasti akan meneguhkan iman 

orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang berdampak pada kelancaran pekerjaan-Nya di 

bumi yang melalui hidup orang percaya. Tetapi sebaliknya, apabila doktrin ini dipahami secara 

salah, bukan saja akan membuat pembicaraan tentang penerapan penebusan menjadi korup 

dan mengalami kecacatan, tetapi juga pendangan tentang kehidupan orang Kristen akan sangat 

dirusakkan. Adalah lebih berbahaya pengetahuan yang salah dari pada ketidaktahuan sama 

sekali, tidak ada yang lebih sentral atau mendasar selain dipersatukan dengan Kristus 

Berkat persatuan dengan Kristus yang terjadi di dalam kekekalan orang-orang terpanggil 

ke dalam persekutuan kudus dengan kemuliaan Allah Bapa (Ef. 1:4), bertekun di dalamnya, 

sampai kepada pemuliaan orang percaya di dalam kekekalan. Iman orang percaya adalah cara 

untuk mengenakan Kristus, sehingga Allah tidak lagi melihat orang-orang percaya sebagai 

orang-orang yang pendosa, tetapi sebagai orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan 



suci hatinya. Dosa tidak lagi menjadi bahaya yang mengancam sebab itu telah dibayar dengan 

darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Kelahiran kembali dapat di gambarkan 

sebagai peristiwa di dalamnya seseorang dihidupkan bersama-sama dengan Kristus (Ef. 2:5), 

sebab Paulus menyatakan bahwa orang percaya telah mengalami penderitaan (Rom. 8:17); 

penyaliban (Gal. 2:19); kematian (Kol. 2:20; Rom. 6:8); dikuburkan (Rom. 6:4); dihidupkan (Ef. 

2:5); dibangkitkan (Kol. 3:1); dimuliakan dan mendapat warisan (Rom. 8:17) dengan Kristus.  

Dalam persatuan ini, orang-orang percaya berada dalam dirinya yang terbaik sesuai 

dengan maksud mulanya Allah menciptakan manusia. Antara Allah dan manusia tersedia jalan 

indah terbuka lebar, sehingga kedua pihak dapat saling mendiami seperti yang digambarkan 

pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dalam persatuan ini tidak ada manusia yang kehilangan 

kemanusiaan atau pun tidak ada manusia tertekan kemanusiaannya dan juga tidak ada 

manusia tanpa persatuan dengan Kristus. 

 

B. Implikasi Praktis 

Berkat persatuan dengan Kristus, orang-orang yang sudah percaya terpanggil masuk ke 

dalam persekutuan dengan Allah, mereka inilah yang diutus masuk ke dalam dunia untuk 

menabur benih kebaikan bersama dengan Kristus sampai menghasilkan banyak buah. Orang-

orang percaya mendapat kehormatan untuk turut mengambil bagian dalam sejarah penebusan 

yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Panggilan untuk menjadi percaya kepada 

Tuhan Yesus Kristus berarti panggilan untuk mempercayakan diri kepada-Nya dengan 

segenap hati, pikiran, jiwa dan raga dan dengan segenap kekuatan. Hanya di dalam Kristus 

umat Allah diciptakan baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Doktrin persatuan dengan Kristus merupakan suatu istilah yang meliputi seluruh doktrin 

penggenapan dan penerapan penebusan. Istilah dan konsep ini sering kali diabaikan dalam 

rangka mendahulukan konsep-konsep keselamatan lainnya, seperti kelahiran kembali, 

pembenaran, penyucian dan pemuliaan. Topik ini menggambarkan Kristus dan orang-orang 

percaya saling berada “di dalam” satu sama lain, terlihat dari sedemikian seringnya istilah ini 

muncul dalam surat-surat Paulus dan Injil Yohanes. Anugrah Allah hanya bisa mengalir dalam 

kehidupan orang-orang percaya berkat persatuan, dan ini menunjukkan bahwa semua harta 

rohani yang dimiliki seorang percaya berlandaskan kepada persatuan dengan Yesus. 


