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Dari Kemuliaan kepada Kemuliaan 

 

Pengembangan tabiat dikatakan sebagai pekerjaan yang paling penting 

yang pernah dipercayakan kepada manusia. Selama satu jam kedepan kita akan 

mendalami hak istimewa kita dan tanggung jawab kita supaya menjadi serupa 

dengan tabiat Kristus. Bergabunglah bersama kami dalam waktu yang berharga 

ini untuk pembaharuan diri sebagaimana Pendeta Stephen Wallace akan 

membawa kita "Dari Kemuliaan kepada Kemuliaan."  

Senang bertemu kembali, saudara terkasih, terima kasih sudah datang. Saya menghargai 

kehadiran saudara. Suatu keistimewaan dan kehormatan untuk belajar bersama saudara dengan 

tekun, suatu pekerjaan yang sangat penting yang pernah dipercayakan kepada manusia. … dan 

apakah itu? Pembangunan tabiat Membina Pendidikan Sejati, hal 225; dan omong-omong, 

pelajaran ini mensyaratkan untuk mengingat dalam setiap waktu yang kita pelajari. Jadi, Anda 

mulai mengingat. Membina Pendidikan Sejati, 225: "Pembangunan tabiat adalah pekerjaan yang 

sangat penting yang pernah dipercayakan kepada manusia; dan belum pernah sebelumnya hal itu 

dipelajari lebih penting daripada...sekarang." Mengapa sekarang sangat penting? Karena Raja akan 

segra datang. Saya percaya itu, saya percaya itu dengan sepenuh hatiku, dan masih banyak yang 

harus kita lakukan. Kita memiliki injil untuk disampaikan kepada setiap bangsa, suku, bahasa 

dan kaum {Wah 14:6} dan kita memiliki hidup kita sendiri untuk dipersiapkan {Wah 

7:3,14:7} Tetapi sekali lagi, keberhasilan dari pencapaian kedua tugas tersebut, bergantung kepada 

hal yang sama, dan apa itu? Pengembangan tabiat seperti Kristus. Mengapa? Karena kita tidak bisa 

menjadi saksi yang efektif untuk Raja, atau warga negara yang layak untuk Kerajaan Surga, kecuali 

kita memiliki tabiat seperti Raja. Tujuan dari seminar ini adalah untuk mempelajari prinsip-prinsip 

dengan tekun, prinsip-prinsip Alkitabiah, dari pengembangan tabiat Kristen. 

 Kita sedang mencari cara untuk belajar bagaimana kita dapat bekerja sama dengan kuasa 

Roh Kudus untuk berubah. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri, kita harus diubahkan; 

bahkan oleh Roh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan {2 Kor 3:18}, dari satu tahap 

pengembangan tabiat kepada yang lain Tapi meskipun itu adalah kata kerja pasif, saudara-

saudaraku, harap di ingat bahwa kita tidak pasif dalam prosesnya. Oh tidak, kita memiliki peran 

aktif dan kooperatif untuk dilakukan. Peran kita bukan untuk mengubah diri kita sendiri tetapi 

untuk melihat kemuliaan. Amin? Dengan memandang, kita diubahkan, diubahkan menjadi seperti 

apa yang kita lihat; dan karena alasan itulah kita bertanya pada diri sendiri, pada pelajaran 

sebelumnya Bagaimana dan dimana, kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita? Kita berjanji 

kepada Anda bahwa kita akan mempertimbangkan tujuh tahap, Tujuh cara bagaimana Allah 

menyatakan kemuliaan Nya kepada kita. Anda ingat itu,bukan?  

Sekarang ingatkan saya, dan beritahu saya bahwa Anda ingat yang pertama… Apa yang 

sudah kita bahas? Tiga atau empat? Kita seharusnya membahas lima, Tapi kita kehabisan waktu 

Apa empat yang pertama? Nomor satu, yang teratas dalam daftar adalah, dimana? Yesus Kristus, 

Nomor dua, dimana? Di dalam hukum Allah. Ya, jangan lupa itu. Jangan abaikan itu. Nomor 

tiga, dimana? Bait Suci dan pelayanannya. Nomor empat, dimana? Dalam Kitab Suci, secara 

keseluruhan kitab Perjanjian Lama dan Baru. Nomor lima, kita akan bahas sebentar lagi, dan 

kemudian kita akan lanjutkan kepada nomor ke enam dan tujuh… Tuhan berkehendak, kita 
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mempunyai cukup waktu. Tetapi meskipun waktu yang terbatas, kita tidak dapat melanjutkan 

sebelum kita, apa? Berhenti sejenak untuk mengundang secara pribadi Roh Tuhan masuk ke dalam 

hati kita. Saudaraku yang terkasih, saya tidak mungkin terlalu menekankan pentingnya meminta, 

dan menerima kemampuan melihat secara rohani yang menjadi bagian kita melalui kehadiran Roh 

Kudus yang berkuasa dan berdiam di dalam kita. Dia (Yesus) berdiri di pintu dan mengetuk Dia 

ingin masuk tetapi Dia tidak bisa masuk kecuali kita mengundang Dia secara pribadi. Jadi, mari 

ambil waktu bertelut dan mengundang secara pribadi Roh Tuhan kedalam hati kita: dan tolong 

ingatlah saya dalam doa Anda. Saya membutuhkan doa Anda.  

Bapa di surga, saya berterima kasih untuk ketenangan Sabat siang ini Saya berterimakasih 

untuk ruang ibadah saat ini, dimana kami dapat mengesampingkan kesibukan gangguan dunia 

ini, dan memfokuskan hati dan pikiran kami kepada-Mu, melalui mempelajari firman Mu. Bapa, 

namun demikitan kami memerlukan mata kami diurapi dengan pelumas mata itu. Hal-hal rohani 

hanya dapat dilihat secara rohani dan kami ingin melihat kemuliaan, tetapi secara alamiah kami 

tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Jadi, secara supernatural nyatakanlah kepada kami 

dan apa yang Roh nyatakan kepada kami, Biar Roh yang sama memulihkan dalam diri kami. Bapa, 

Saya… Saya sangat berterimakasih untuk kesempatan khusus memimpin dalam mempelajari 

FirmanMu. Sungguh menakjubkan untuk saya bahwa Engkau berkenan menggunakan bejana 

tanah liat seperti saya ini. Tetapi Tuhan, terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan saya, 

Saya berdoa agar Engkau menggunakan saya. Biarlah saya menjadi saluran berkat kebenaran. 

Saya meminta agar apapun yang menghalangi aliran kebenaran disingkirkan, apapun yang akan 

menodai atau mencemari akan dibersihkan. Saya ingin menjadi bejana yang bersih dan kosong 

agar Engkau dapat isi dan gunakan, secara teristimewa untuk menjadi berkat. Tolong Tuhan, 

dengan mujizat kasih karunia lakukanlah itu; dan apapun yang dapat Engkau sampaikan melalui 

saya, semoga itu dapat diterima dalam hati dan pikiran. Berikan masing-masing kami hati untuk 

mengenal Mu. Hati yang dapat menerima dan tetap merasakan jamahan Roh Kebenaran, agar 

kami dengan demikian, diubah menjadi serupa dengan Dia, yang adalah Kebenaran. Semoga kami 

menjadi lebih seperti Yesus karena menghabiskan siang ini untuk mempelajari Firman Mu. Inilah 

doa kami dalam nama-Nya dan demi nama-Nya. Amin.  

Kita Sudah sampai dimana? Halaman 9. Terimakasih Halaman 9. Dan yang perlu kita 

lakukan adalah dengan cepat melihat nomor ke lima atau cara dimana Tuhan menyatakan kepada 

kita KemuliaanNya; dan itulah saudaraku, dalam sejarah dan pemeliharaannya. Dalam Kitab 

Suci, itulah yang terakhir kita catat, dan itu adalah catatan sejarah tentang Allah berhubungan 

dengan umat manusia melalui krisis dosa. Dalam segala hal yang Dia katakan dan lakukan dalam 

hubungannya dengan krisis dosa, tabiat-Nya atau kemuliaan-Nya dinyatakan; dan saat kita 

membaca sejarah Alkitab, ngomong-ngomong - "sejarah" adalah "kisah-Nya" - Anda tahu itu. 

Saat kita membaca sejarah, kita melihat kemuliaan, tabiat Allah dinyatakan dalam sejarah Alkitab. 

Tetapi yang ingin saya tekankan kepada Anda adalah bahwa Allah masih berhubungan dengan 

umat manusia yang berdosa Dia terlibat dengan kemanusiaan yang jatuh dan memberontak kita 

masih melihat - bahkan setelah penutupan sejarah Alkitab- tabiat-Nya dinyatakan. Saya akan 

mendorong Anda untuk mencari dan Anda harus memiliki kemampuan melihat secara rohani 

untuk dapat melihatnya - bukti tabiat Allah yang dinyatakan dalam cara Dia berinteraksi dengan 

umat manusia, bahkan setelah penutupan sejarah Alkitab.  

Saya ingin meminta Anda juga, agar menyadari bahwa kemuliaan-Nya dinyatakan setiap 

hari sebagimana Dia berhubungan dengan Anda. Pemeliharaan. Dalam pengalaman Anda pribadi, 

Anda memiliki kesempatan untuk melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang penyayang 

dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya {Kel 34:6} Amin? Amin 

Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa {Kel 34:7}; Anda melihatnya setiap hari. Dan 

saya menantang Anda untuk menyadari hal itu, untuk merenungkan itu, untuk melihat kemuliaan-
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Nya dan dengan melihat, Anda akan diubahkan. Saya ingin menyarankan, dalam konteks ini 

saudara- saudaraku, tetap catat campur tangan pemeliharaan Tuhan dalam hidup Anda. Buatlah 

catatan itu, tulislah. Bukankah itu yang Tuhan minta agar anak-anak Israel lakukan ? {Ul 

8:2-18} Seringkali ketika Dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka, Dia meminta 

mereka membuat tugu peringatan. Benar? Apa tujuannya? Itu untuk mengingatkan mereka setiap 

saat sehingga mereka melihat bahwa, betapa murah hati, dan baik dan penuh belas kasihan, Dia 

kepada mereka. Dan bahkan di generasi berikutnya, sebagaimana cucu-cucu yang akan datang 

yang belum pernah terlibat secara langsung dalam pengalaman itu mereka dapat diberitahu 

ceritanya, dan dalam memandang, mereka dapat diubahkan. Itu ditampilkan di sini secara 

signifikan dalam kutipan ini. Kebahagiaan Sejati, hal 87 "Allah berbicara kepada kita melalui 

perbuatan pemeliharaanNya dan melalui pengaruh Roh KudusNya dalam hati kita. Di dalam segala 

keadaan sekitar kita, di dalam perubahan yang terjadi sehari-hari di sekitar kita kita dapat 

memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka memperhatikannya." 

Lihat, Anda harus peka, menyadari akan hal-hal ini. "Penulis Mazmur, waktu merenungkan 

perbuatan tangan Tuhan, berkata: ‘Maka penuhlah bumi dengan kemurahan Tuhan' Barang siapa 

yang berbudi, biarlah diperhatikannya hal itu, serta menimbang baik-baik akan segala kemurahan 

Tuhan.'" Oh saudara-saudara ku, jadilah jeli, jadilah bijak, dan catatlah penyertaan Tuhan dalam 

kehidupan pribadi Anda. Tuliskanlah itu semua. Tidak ada yang bisa lebih menguatkan Anda 

ketika saat-saat sulit, untuk membuka catatan itu, dan membacanya, dan mengingatkan diri Anda 

sendiri tentang kebaikan Tuhan. Untuk itulah Tuhan menyuruh anak-anak Israel membangun 

Ebenezer. 1 Samuel 7:12: “Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara 

Mizpa dan Yesana, ia menamainya Eben-Haezer, katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong 

kita.’” Seperti itulah isi catatan Anda: itu Ebenezer Anda; dan sewaktu Anda melihat catatan Anda 

sendiri tentang campur tangan pemeliharaan Tuhan di hidup Anda, dalam memandang, Anda 

diubahkan. Amin?  

Ada cara lain bagaimana Allah menyatakan kepada kita kemuliaan-Nya, yang saya dan 

Anda harus perhatikan, dan itu ada, di alam. Judul dari pejaran kita adalah "Diciptakan Untuk 

Kemuliaan Ku" Oh, tolong saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan telah menyatakan tabiat-Nya 

kepada kita, di dalam hal-hal yang sudah diciptakan-Nya. Jadi, pemazmur berkata dalam Mazmur 

19:1: “Langit menceritakan," apa? "...kemuliaan Tuhan." Langit menceritakan kemuliaan Allah. 

Jangan salah menggunakan kunci penafsiran yang sudah diberikan tadi malam. Kapanpun Anda 

menemukan kata "kemuliaan", pikirkan apa? "Tabiat." Jadi, apa yang sebenarnya dikatakan oleh 

Pemazmur dalam ayat itu? Hal-hal yang diciptakan Tuhan berbicara kepada kita, tentang tabiat 

dari Pencipta. Anda lihat..itu adalah fenomena yang mudah dikenali itu artistik kita ciptaan, tanpa 

terkecuali menyatakan sesuatu tentang tabiat kita. Tanpa terkecuali.  

Saya akan ilustrasikan.. lukisan Van Gogh. Sekarang, saya bukan penggemar dari lukisan 

Van Gogh, tapi saya akan gunakan itu sebagai sebuah ilustrasi. Van Gogh.. Anda tahu Vincen van 

Gogh adalah seorang artis terkenal. Apakah Anda akrab dengan lukisannya? Lukisan awalnya itu 

mengesankan dan itu adalah, lukisan yang paling menarik dari semua lukisannya, di awal 

karyanya. Tapi inilah yang sangat menarik, bila Anda menyusun lukisannya secara kronologis 

sesuai urutan yang dilukisnya, semakin lama semakin bertambah aneh, dan ganjil, dan abstrak 

hingga akhirnya, itu kelihatan benar-benar menjijikkan, menurut pendapat saya. Vincen van Gogh 

mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebelum dia meninggal, dia memotong telinganya dan 

mengirimkannya kepada temannya. Maksud saya, orang ini benar-benar memiliki masalah mental 

yang serius. Dia menjadi gila Tetapi hal yang sangat luar biasa adalah, Anda dapat melacak 

kegilaannya yang semakin meningkat dalam lukisannya. Anda dapat melihat itu! Anda dapat 

melihat pikirannya berubah dan membengkok, dan Anda dapat lihat mengapa dia akhirnya 

mengakhiri hidupnya. Lukisannya sangat murung, menyedihkan, saya sama sekali tidak terkejut 
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bahwa dia bunuh diri. Sekarang, ini menarik.. Ada beberapa perbedaan pemikiran mengapa dia 

melakukan bunuh diri tetapi satu yang paling masuk akal adalah dia sudah memiliki kebiasaan 

seperti yang dilakukan pelukis pada masa itu yaitu menaruh kuas cat nya ke dalam mulutnya untuk 

menjaga kelembaban catnya. Ketika dia mengganti satu warna ke warna lain dari pada 

meletakannya dan menjadi kering, dia menaruh di dalam mulut; dan tentu saja, cat itu pada masa 

itu mengandung timah dalam jumlah tinggi. Kemungkinan besar Vincent van Gogh membuat 

dirinya sendiri gila dengan racun timah. Apapun yang menyebabkan penyakit jiwa dan bunuh diri, 

intinya adalah,bahwa produksi kreatifnya secara grafis menggambarkan kemunduran pikirannya; 

tabitnya dipamerkan dalam kanvasnya.  

Dan saudara ku kekasih, hal ini pada akhirnya benar mengenai tabiat Seniman Agung dan 

Pencipta. Amin? Amin Tabiatnya di tunjukan dalam hasil karya kreatifnya. "Inilah mengapa kita 

memAndang kemuliaan Tuhan Inilah mengapa kita melihat kemuliaan Tuhan" dalam segala 

sesuatu yang telah Dia ciptakan. Roma… Roma 1:20: “Sejak dunia diciptakan apa yang tidak 

nampak dari pada-Nya dapat nampak, kepada pikiran dari karya-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang 

kekal dan keilahian-Nya sehingga mereka tidak dapat berdalih." Konteks yang menarik di mana 

Paulus menuliskan kata-kata itu. Bahkan mereka yang belum memiliki Wahyu ilahi tentang tabiat 

Tuhan, mereka tidak dapat berdalih, karena Tuhan sudah menyatakan diriNya sendiri kepada 

mereka di dalam segala sesuatu yang Dia sudah ciptakan. Alam berbicara kepada kita mengenai 

tabiat Pencipta. Sekarang, saya mengakui saudara-saudaraku, bahwa wahyu itu di rusak, 

ternoda dan tercela karena dosa. {Pendidikan 16.3} Itu sempurna di Taman Eden sebelum 

kejatuhan manusia. Tetapi Setan, seseorang yang merebut penguasa dari planet Bumi… Siapa 

penguasa dari dunia ini… dalam rencana awal Tuhan? Adam, anak Tuhan, sebagaimana Kitab suci 

menyebutnya. Tetapi Adam menjual kekuasaannya kepada Setan, dan Setan menjadi penguasa 

gadungan dunia ini {Yohanes 12:31}; dan salah satu hal pertama yang ingin dia lakukan, adalah 

mencemarkan, merusak, menyimpangkan penyataan tabiat Allah dalam karya cipataaNya di alam 

ini. Dan dia pergi bekerja di laboratorium neraka untuk membuat segala macam gambaran yang 

mengerikan untuk merusak penyataan kemuliaan Tuhan di alam. Mengapa itu sangat penting? 

Karena saudara-saudaraku terkasih, jika setan ingin membuat kita terpisah dari Tuhan dan 

memberontak melawan Tuhan, dia harus membuat kita tertipu, mengenai tabiat Tuhan. Begitulah 

cara dia melakukan pemberontakan di dalam hati manusia pada awalnya; dengan berbohong 

kepada kita tentang tabiat Allah, dan satu-satunya cara dia membuat kita tetap memberontak, 

adalah dengan membuat kita tertipu tentang tabiat Tuhan. Karena jika kita melihat kebenaran 

tentang tabiat Allah, kita akan melihat bahwa Allah adalah kasih {1 Yoh 4;8} dan kita akan 

ditarik kembali kepada-Nya. {Yoh 12:32} Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Jadi, itu 

bukanlah hal yang tidak penting dalam agenda Setan, untuk memastikan bahwa setiap tempat dan 

setiap cara di mana Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya, dia melakukan yang terbaik untuk 

merusak dan mengubah; dan itulah yang telah dia lakukan di alam selama 6000 tahun.  

Inilah mengapa mawar memiliki duri yang tajam. Itulah yang setan lakukan, saya jamin, 

mengacaukan ... "seperti yang bisa dilakukan manusia." Kita memiliki hal-hal yang dimodifikasi 

secara genetik. Jika manusia bisa melakukannya, bukankah menurut Anda Setan bisa? Mengapa, 

tentu saja, dan dia telah bekerja keras untuk mengubah penyataan tabiat Allah dari alam. Meskipun 

dia telah menempuh perjalanan panjang… meskipun wahyu kemuliaan Tuhan tidak seperti 

sebelumnya ketika Tuhan pertama kali menciptakan planet bumi, saya jamin, kemuliaan Nya 

masih dapat dilihat melalui alam. Meskipun mawar berduri, namun mawar tetaplah indah. Amin? 

(Amin) … dan mawar masih memiliki wangi yang luar biasa. Kenyataannya, ini digunakan dalam 

kitab suci, bunga mawar dari Saron adalah simbol Kristus sendiri. {RH, August 14, 1894 par. 

9} Saya ingin mendorong saudara-saudaraku terkasih, lihatlah kemuliaan Tuhan melalui alam, dan 

di dalam memandang, Anda akan diubahkan. Selected Messages Volume 1, page 291: "Hal-hal 
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yang dinyatakan melalui alam yang kita lihat hari ini memberikan kita gambaran samar tentang 

keindahan dan kemuliaan Taman Eden; namun alam, dengan suara yang tidak dapat salah, 

menyatakan kemuliaan Allah. Mengenai keadaan alam ini, sebagaimana dirusak oleh kutukan 

dosa, masih tersisa keindahannya. Yang Mahakuasa, agung dalam kebaikan, dalam belas kasihan 

dan, cinta telah menciptakan bumi, meskipun dalam keadaan rusak itu menanamkan kebenaran 

tentang Sang Seniman yang cakap itu. Di dalam buku alam yang terbuka untuk kita - pada bunga-

bunga yang indah dan harum, dengan warna yang bervariasi dan lembut - Tuhan memberikan 

kepada kita ekspresi yang jelas tentang kasihNya." Amin? Apakah tabiat Tuhan dalam satu kata? 

Tuhan adalah kasih, dan alam masih menyatakan, mendeklarasikan kemuliaan, kasih Tuhan. 

Rumah Tangga Advent, hal 146. "Segala yang ada dalam alam ini menjadi pelayan Allah tanpa 

kata-kata, diberikan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita segala kebenaran rohani. Alam 

itu menceritakan kepada kita tentang kasih Allah dan menyatakan khidmat Seniman Yang Agung 

itu."  

Oh, saudara-saudara, apakah Anda lihat dalam konteks ini, mungkin lebih baik, mengapa 

hamba Tuhan - Utusan Tuhan untuk gereja akhir zaman ini - begitu sering atas nama Nya, 

mengajak kita untuk hidup jika mungkin dimana? ... di pedesaan. {CL 9.5} Bukankah itu jauh 

lebih masuk akal? Anda tahu, Tuhan ingin kita mendapatkan manfaat dengan segala cara yang 

mungkin. Dia ingin kita dekat dengan alam, yang mengungkapkan tabiat-Nya bahwa dalam 

memandang kita dapat, apa? …berubah. Jika kita tinggal di kota, apa yang selalu kita lihat? Ayo… 

Semua yang bersifat duniawi. Yang memupuk dan meningkatkan keinginan daging, keinginan 

mata, serta keangkuhan hidup. {1 Yoh 2:16} Semua yang palsu, semua yang duniawi, selalu 

menyerang kita, dan dalam memandang kita apa? ...diubahkan. Berubah menjadi seperti apa yang 

kita lihat. Ngomong-ngomong, nasihat untuk tinggal di pedesaan, paling ditujukan bagi 

mereka yang memiliki anak-anak, mereka yang paling peka dan mudah dipengaruhi oleh 

lingkungannya. (CL 6.2) Oh, ada hikmat yang luar biasa saudara-saudaraku, dalam hidup di 

pedesaan.  

Inilah tepatnya mengapa saya dan istri saya yang terkasih, beberapa tahun lalu, 1988.. Siapa 

ahli matematika? Berapa tahun yang lalu itu? 17,18, kira-kira segitu? Kami meninggalkan kota 

dan pindah ke Montana. Hal terbaik yang pernah kami lakukan untuk kami dan anak-anak kami. 

Bukan hanya Montana biasa. Kami pindah ke Taman Gletser, Montana. Saya tinggal sangat dekat 

ke Taman Glester Nasional. Kami tinggal di atas lahan seluas 20 hektar dekat hutan nasional; dan 

jika Anda datang ke rumah saya, dan duduk di ruang tamu dan melihat ke luar jendela, Anda tidak 

akan melihat ada bangunan buatan manusia. Anda hanya akan melihat hasil karya Tuhan. Anda 

akan melihat kandang kuda saya dan kabin saya, tapi tidak ada bangunan buatan manusia. Apa 

yang akan Anda lihat? Anda akan melihat pohon-pohon cemara yang indah yang kelihatan seperti 

jari menunjuk kepada Pencipta mereka, dan memuliakan Dia; dan kemudian, di belakang itu, Anda 

akan melihat Pegunungan Rocky yang tertutup salju, mengarahkan jari mereka ke Pencipta 

mereka… Dan di atas semua itu, yang agung, luas, langit biru Montana. Sekarang ini tempat itu 

begitu luar biasa indahnya karena kelihatan seperti dilapisi gula salju; dan setiap kali saya 

melihatnya, Saya memuji Tuhan karena Dia sanggup membasuh kita, dan membuat kita 

lebih putih dari salju. {Mazmur 51:7} Dan kemudian, saat musim semi tiba, semua bunga-bunga 

di kebun istri saya bermekaran dan itu luar biasa indahnya; dan jika Anda duduk cukup lama di 

ruang tamu saya, Anda akan melihat semua hewan besar di Amerika Utara berjalan melewati 

halaman. Kami punya rusa besar, rusa sedang, rusa kecil, kami punya singa gunung, kami memiliki 

beruang grizzly, kami memiliki beruang hitam Bahkan, terkadang mereka muncul di beranda dan 

melihat ke dalam jendela Saya bisa menceritakan kisah demi kisah, tapi saya tidak dapat 

menurutinya karena makan waktu. Saudara-saudaraku terkasih, itu tidak saja menghibur dan 

mendidik, itu membangun secara rohani. Saya ingin Anda tahu bahwa ada berkat yang besar yang 
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didapat dengan tinggal di pedesaan. Dan saya juga ingin Anda tahu, bahwa akan datang waktunya 

- tidak terlalu lama - dimana akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk tinggal di pedesaan, 

dan dapat bercocok tanam menghasilkan makanan untuk Anda sendiri… Mmmm…banyak 

nasihat tentang itu (LDE 99.4) Ketahuilah, bahwa hal-hal ini diberitahukan kepada Kita oleh 

Tuhan yang mengasihi kita, dan selalu memikirkan yang terbaik untuk kita. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Dia ingin kita mendapatkan semua keuntungan yang mungkin. 

Lihatlah kemuliaan!  

Beberapa dari Anda mungkin berkata, "Baik, Saya tidak bisa hidup di hutan belantara 

seperti Anda. Saya punya pekerjaan." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi 

kehilangan nyawanya? {Mat 16:26} Ya, kita harus dibimbing oleh Tuhan dalam hal ini, tetapi 

saudara-saudaraku, prioritas kita harus untuk menjadi serupa seperti Kristus dalam tabiat. Amin? 

{Amin} Mari berikan diri kita dan anak-anak kita setiap keuntungan yang mungkin untuk 

melakukan itu, dengan membuka diri kita pada hasil karya Tuhan.  

Nomor 7. Dari semua hal yang Tuhan ciptakan, di manakah yang Ia maksudkan 

kemuliaan-Nya, tabiatnya, untuk akhirnya diungkapkan? Dimana? Dalam umat manusia… di 

dalam kita, saudara-saudaraku, dalam kehidupan manusia; dan ini adalah konsep menarik yang 

ingin saya kembangkan bersama Anda. Tolong pertimbangkan itu dengan saya. Yesaya 43:7… 

beberapa referensi di sana, Anda melihatnya, itu luar biasa,ayat yang indah di dalamnya. itu berisi 

kebenaran yang berharga bahwa saya memiliki beban yang luar biasa agar semua orang mengerti, 

tetapi saya memiliki beban khusus agar orang- orang muda memahami ini. Apakah Anda 

menyadari bahwa salah satu penyebab utama kematian diantara remaja di negara ini adalah bunuh 

diri? Ini benar urutan atas. Bunuh diri Mengapa begitu banyak remaja di negara yang makmur, 

banyak harta, kaya, dan memiliki banyak barang, negara yang berkecukupan… mengapa begitu 

banyak dari mereka yang bunuh diri? Saya harus menyimpulkan, itu karena mereka tidak 

memahami nilai kehidupan. Anda tahu, Anda tidak akan mengakhiri sesuatu yang Anda anggap 

sangat bernilai, dan berharga, dan bermanfaat. Anda hanya mengakhirinya, bila Anda anggap tidak 

berharga, dan tidak bernilai. Apakah Anda setuju dengan saya? Itu membawa saya ke pertanyaan 

berikutnya. " Mengapa begitu banyak anak muda" gagal mengenali nilai sebenarnya dan arti 

keberadaan manusia? Mengapa? Karena begitu banyak yang gagal untuk mengerti tujuan dari 

keberadaan manusia. Ikuti saya sekarang.  

Apa yang memberikan nilai pada keberadaan manusia? Itu adalah tujuan keberadaan 

manusia. Jika hidup tanpa tujuan, maka hidup pada dasarnya tidak berharga. Apakah Anda 

mengikuti alasannya di sini? Jangan sampai kehilangan saya.. Apa yang menentukan tujuan 

keberadaan manusia, yang nantinya menentukan nilai keberadaan manusia? Itu adalah pemahaman 

Anda tentang asal mula keberadaan manusia. Apakah kita sepakat dalam hal ini? Tidak dapat 

dihindari bahwa pemahaman Anda tentang asal mula keberadaan manusia akan secara langsung 

mempengaruhi dan menentukan pemahaman Anda tentang tujuan dari keberadaan manusia; yang 

pada nantinya akan mempengaruhi pemahaman Anda secara langsung tentang nilai dan harga 

keberadaan manusia. Apakah Anda tahu itu? Sekarang, apa yang diajarkan kepada anak muda di 

negara kita ini, sejauh mana asal mula keberadaan manusia? Apa yang diajarkan kepada mereka? 

Mereka diajari bahwa mereka hanyalah produk dari waktu dan kebetulan, sebuah peristiwa 

miliaran tahun yang lalu, ketika terjadi pergerakan di lumpur purba dan… entah bagaimana 

kehidupan muncul.  

Sekarang, ini dulu disebut "teori evolusi." Itu tidak disajikan sebagai teori lagi, itu disajikan 

sebagai fakta. Dan meskipun guru sains tidak mungkin pergi ke laboratorium dan menunjukkan 

kepada mereka bagaimana itu terjadi, mereka diharuskan mempercayainya. Dan amuba kecil ini 

yang muncul secara tidak sengaja dengan berlalunya waktu, dan ngomong-ngomong, apakah Anda 
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memperhatikan bagaimana mereka terus membuat cerita dengan bertambahnya waktu? Amuba 

kecil ini menjadi sedikit lebih canggih dan menumbuhkan benjolan kecil yang menjadi sirip. 

Kemudian, setelah miliaran tahun, kawanan tertentu dari mereka, memutuskan bahwa mereka 

lelah berenang di air dan ingin berjalan di darat, jadi mereka merangkak keluar dari air. Sekarang, 

bagaimana itu dilakukan, tidak ada yang bisa memberi tahu Anda. Bagaimana insang menjadi 

paru-paru, bagaimana sirip menjadi kaki, tidak ada yang dapat memberitahu Anda, tetapi Anda 

diharuskan mempercayainya. Ngomong-ngomong, saudara-saudara terkasih, dibutuhkan lebih 

banyak iman untuk mempercayai teori evolusi daripada percaya pada kisah penciptaan. {Amin} 

Saya tegaskan itu. Kapanpun seorang ilmuwan memberitahu Anda, Anda harus mengucapkan 

selamat tinggal pada otak Anda untuk percaya pada kisah penciptaan dalam Alkitab, katakan saja 

padanya, "yah, itu jauh lebih meragukan bagi saya dan otak saya untuk menerima teori evolusi, 

daripada kisah penciptaan." Dan ngomong-ngomong, ada banyak sekali evolusionis, yang 

menyerah karena mereka tidak dapat lagi dengan cerdas memperdebatkan teori tersebut. Ada 

banyak bukti yang menentangnya, dan jika Anda tidak menyadarinya, jadi saya menantang Anda, 

selidiki. Seluruh konsep perancang asli ini, mereka tidak akan menyebut Dia sebagai Tuhan … 

tetapi itu menjadi semakin diterima; bahkan di antara ilmuwan yang tidak percaya, karena Anda 

tidak dapat menjelaskan asal mula kehidupan yang kompleks dengan cara lain. Tidak dapat 

melakukannya.  

Sekarang, kelompok ini yang memutuskan untuk berhenti berenang dan mulai berjalan di 

darat -setelah lebih dari milyaran tahun- kelompok tertentu dari mereka, menjadi sedikit lebih 

canggih; dan beberapa dari mereka, ternyata memutuskan bahwa berjalan dengan empat kaki tidak 

terlalu menyenangkan lagi, jadi mereka mulai berjalan dengan dua kaki… Berdiri tegak. Dengan 

berlalunya waktu, mereka kehilangan lebih banyak bulu, dan otaknya berkembang, sampai 

akhirnya, terciptalah kita semua manusia! Butuh waktu lama, tapi kita berhasil. Seperti yang telah 

disimpulkan seseorang, "Dari mahkluk kecil lalu ke kebun binatang, lalu menjadi Anda." Anda 

tahu…kita tertawa. Kita tertawa tapi seharusnya menangis. Kenapa? Ikuti. ..Jika itu adalah 

pemahaman Anda tentang asal mula keberadaan manusia, apa hubungannya dengan pemahaman 

Anda tentang tujuan keberadaan manusia? Mari sekarang, berdiskusilah dengan saya. Apa 

hubungannya? Jika kita tercipta sebagai produk dari waktu dan kesempatan, dan jika kita sekarang 

ini ada karena mengikuti prinsip bertahan hidup… terkuat; lalu bagaimana kita akan tinggal di 

sini? Dengan prinsip yang sama, dan kita harus memeperhatikan, siapa? …nomor satu, dan jika 

saya di sini atas dasar waktu dan kesempatan, lalu, apa tujuan hidup saya? ...itu akan segera 

berakhir. Makan, minum, dan bergembirarlah karena besok kia… mati. {1 Kor 15:32} 

Apakah Anda setuju dengan saya? Apakah Anda tahu? Sekarang, diberkatilah pikiran remaja 

mereka, mereka mungkin belum secara logis memikirkannya, tapi secara tidak sadar mereka telah 

diarahkan ke sana, oleh apa yang diajarkan kepada mereka tentang asal-usul mereka. Hidup tidak 

memiliki tujuan, kecuali kesenangan yang bisa Anda dapatkan darinya, dan lebih baik Anda 

berurusan dengan siapa saja yang mengancam kesenangan Anda; dan ketika segala sesuatunya 

menjadi sangat menyedihkan, mengapa tidak bunuh diri saja? ...dan mereka yang melakukan ini 

ribuan orang setiap tahun. Mereka yang bunuh diri jumlahnya ribuan setiap tahun.  

Apa yang sangat perlu mereka pahami, saudara-saudaraku terkasih? Apa yang sangat ingin 

.mereka ketahui? Kebenaran dari Yesaya 43:7. Dengarkan. Di sini kita memiliki kebenaran yang 

berharga, tidak hanya mengenai asal mula keberadaan manusia, tapi tujuan keberadaan manusia. 

Dengarkan itu! "Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku, yang Kuciptakan untuk 

kemuliaan-Ku." Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Apakah kita produk dari waktu dan 

kesempatan saudara, saudari? Apakah kita? Tidak! Seribu kali tidak! Kita adalah hasil karya dari 

seorang pribadi yakni Tuhan Pencipta, yang menjadikan kita sangat spesifik dan berharga tinggi, 

suci, untuk tujuan. Apa itu? Untuk kemuliaanNya Wow! Pikirkan itu. Apa itu kemuliaan Tuhan? 
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Itu adalah Tabiat Nya Anda tahu ... ikuti ini. Tolong pahami ini. Tuhan ada dalam kemuliaan yang 

tak terbatas, dengan demikian, melampaui kapasitas makhluk yang paling cerdas di alam semesta 

untuk memahami sepenuhnya.. Secara defini, kemuliaan-Nya tidak terukur, namun, Dia terus 

mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang dapat dimengerti tentang Dirinya kepada makhluk 

cerdas di alam semesta. Mengapa? Mengenal Dia berarti mengasihi Dia; dan semakin baik kita 

mengenal-Nya, semakin kita mengasihi-Nya. Inilah mengapa Dia selalu berusaha untuk 

mengungkapkan, lebih dan semakin sempurna, dengan cara yang dapat dipahami kepada makhluk 

cerdas di alam semesta, kemuliaan-Nya. Masuki umat manusia, yang dimaksudkan oleh Tuhan, 

ikuti ini: yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai "Bukti A" untuk diamati oleh seluruh alam 

semesta; agar mereka dapat menarik lebih dalam, dan lebih luas, dan lebih tinggi, dan lebih akurat, 

dan dewasa wawasan seperti apa tabiat Sang Pencipta. Mengapa? Karena Dia membuat rupa 

manusia menurut gambar-Nya, menurut rupa-Nya. {Kej 1:26} Oh saudara-saudara, apakah 

Anda melihat tujuan keberadaan manusia? Apakah Anda melihat nilai keberadaan manusia? Ingat, 

tujuan menentukan nilai. Kita bukan hasil dari waktu dan kesempatan. Kita adalah hasil karya 

pribadi tangan Tuhan Pencipta, yang membuat kita mengungkapkan kepada alam semesta yang 

terlihat, lebih lengkap, seperti apakah Allah itu. Benar-benar takdir! Benar-benar takdir… Tidak 

heran Setan sangat ingin mengacaukan umat manusia dan memutarbalikkan wahyu, untuk 

memupuk kebohongannya tentang tabiat Tuhan.  

Dengarkan: Review and Herald, 11 Februari 1902: "Seluruh surga menaruh minat yang 

dalam dan penuh kegembiraan dalam penciptaan dunia dan manusia. Kehidupan manusia adalah 

tatanan baru dan berbeda." Apa kita saudara-saudaraku? Kita adalah tatanan baru dan berbeda. 

Dengan cara apa? Mereka diciptakan, bagaimana caranya? …dalam rupa Allah. Anda melihat kata 

itu tersebar ke seluruh alam semesta. "Hei, dengar! Perhatikan! Tuhan akan membuat tatanan 

baru dan berbeda dari keberadaan manusia, menurut gambar-Nya sendiri. Anda ingin lebih 

memahami seperti apa Tuhan itu? Perhatikan apa yang akan Dia buat di planet bumi. 

Perhatikan!"  

Bible Commentary, Volume 6, Halaman 1105: "Kemuliaan Tuhan akan diungkapkan 

dalam penciptaan manusia menurut gambar Allah..." Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya, 

inilah alasan tepatnya, mengapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar-Nya, menurut rupa-Nya 

dalam setiap dimensi keberadaan kita. Kita kembali, ke buku Kejadian ... Oh, kita punya lebih 

banyak waktu untuk mengembangkan ini... tapi setidaknya saya harus mengupasnya dan 

menantang Anda untuk memikirkannya lebih lengkap. Kejadian 1:26. Dengarkan percakapan luar 

biasa yang telah kita rekam, ini adalah percakapan antara Tuhan Yang Maha Esa saat mereka 

membahasa rencana mereka untuk menciptakan kita. Apa yang mereka katakan? Ayat 26: 

"Berfirmanlah Allah: 'Baiklah Kita menjadikan manusia menurut,'" apa? "gambar Kita." Jenis kata 

ganti apa itu saudara-saudara ku? Itu kata ganti jamak. Siapa yang berbicara di sini? Ketuhanan. 

Tiga pribadi Ketuhanan. Anda lihat kata itu, "lalu Tuhan berkata," itu "Elohim" dalam bahasa 

Ibrani dan "Elohim" adalah kata jamak untuk Tuhan. Jika Anda tidak percaya itu, periksalah; 

"Elohim" adalah kata jamak untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu esa, tetapi satu seperti 

dalam kesatuan yang sempurna, tidak satu seperti dalam bentuk tunggal. Apakah Anda setuju 

dengan saya? Keesaan Tuhan ada dalam kesatuan-Nya yang sempurna, tidak dalam menjadi satu 

orang, tapi satu dalam roh, satu dalam tujuan. Itulah keesaan Tuhan. Bagaimana Tuhan, yang 

adalah pluralitas, menciptakan manusia? "Mari Kita ciptakan manusia menurut gambar 

Kita." Bagaimana Dia menciptakannya? Ayat 27: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambar-Nya menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 

mereka. Jenis kata ganti apa itu "mereka?" Kata ganti jamak. Baik, apakah Anda melihat 

paralelnya di sini? Anda lihat? ...dan ngomong-ngomong, keduanya, laki-laki dan perempuan, Dia 

memberikan kapasitas untuk menjadi, apa? …satu. Satu dalam bentuk tunggal? Apakah 
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pernikahan menjadikan kita satu orang yang bersatu? Tidak, satu seperti apa? Persatuan sempurna, 

dan dalam persatuan itu, apa yang mereka dapat lakukan? Untuk beranakcucu menurut gambar 

mereka sendiri dan membawa yang ketiga ke dalam kesatuan itu. Apa yang kamu lihat disana? 

Simbol yang indah dari tiga Pribadi Allah. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Anda tahu, 

bahkan dalam dimensi sosial keberadaan kita, Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar-Nya, 

dengan menciptakan kita pluralitas dengan sifat sosial dan dengan keinginan untuk bersatu; dan 

keluarga, pernikahan, adalah untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Amin? Amin Itu untuk 

memberi tahu dunia tentang kesatuan yang indah dan menyatukan kasih... persatuan kasih yang 

bisa menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus.  

Tidak hanya secara sosial Tuhan menjadikan kita menurut gambar-Nya menurut rupa-Nya, 

tetapi secara spiritual, mental, dan fisik juga. Secara rohani, Dia memberi kita kemampuan seperti 

milik-Nya: kecakapan untuk memahami dan menghargai hal-hal tentang Tuhan; Kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mendengar suara-Nya, untuk menanggapi Dia melalui 

hati nurani kita. Ini adalah kemampuan spiritual. Secara mental, kita menurut gambar Tuhan. Kita 

memiliki kemampuan seperti Tuhan, kesanggupan untuk bernalar, kemampuan untuk mengingat, 

kemampuan untuk memilih dengan bebas. Kita memiliki kehendak bebas, yang ngomong-

ngomong, itu penting agar kita sanggup mengembangkan tabiat. Kita harus bisa memilih, demi 

kasih Tuhan, melakukan yang benar, untuk menjadi seperti Kristus dalam tabiat.  

Secara fisik, harap dipahami bahwa bahkan secara fisik, Tuhan menciptakan kita menurut 

gambar-Nya menurut rupa-Nya. Ini penting, beri saya waktu sebentar tentang ini... Kita ... perlu 

diketahui, dalam fisik kita, diciptakan untuk mengungkapkan wujud Tuhan, yang adalah Roh. 

Tuhan tidak, setidaknya tidak, pada saat penciptaan, memiliki daging dan tulang seperti kita. Dia 

memilikinya sekarang, bukan? Dalam pribadi Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia 

{Yoh1:14}, Dia mengambil daging dan tulang fisik kita, dan Dia masih memilikinya; dan berapa 

lama Dia akan memilikinya? Selama-lamanya. Wow! Lebih lanjut tentang itu nanti ... Puji Nama-

Nya. Sungguh suatu pengorbanan!  

Tapi dulu, sebelum inkarnasi, Tuhan masih memiliki wujud, meskipun Dia adalah Roh; 

dan saudara-saudaraku terkasih, kita diciptakan untuk mengungkapkan bentuk itu. Anda tahu ... 

inilah mengapa Alkitab berbicara tentang tangan Tuhan, Mulut Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan, 

... berbicara tentang Tuhan berjalan, Tuhan duduk. Ini lebih dari antropomorfisme Itu kata yang 

bagus. Apa itu antropomorfisme? Itu adalah upaya manusia untuk mengkonseptualisasikan Tuhan, 

dengan mengaitkan sifat-sifat manusia kepada-Nya. Ada banyak yang memberitahu kita bahwa 

ketika Alkitab berbicara tentang mulut Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan memiliki mulut. 

Manusia hanya mencoba mengkonseptualisasikan Tuhan, jadi dia berkata, Dia punya mulut. Tidak 

saudara-saudaraku, Tuhan punya mulut. Meskipun Dia adalah Roh, Dia memiliki wujud; dan 

bentuk itu memiliki mulut, dan Dia berbicara dari mulut itu. Bagaimana saya tahu itu? Karena kita 

memiliki mulut dan kita diciptakan menurut gambar-Nya. {Kej 1:26} Tapi apa yang benar-

benar cocok untuk anak ini (saya) adalah bahwa Yesus memiliki mulut; dan Yesus berkata, 

"Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." {Yoh 14: 9} Amin? {Amin} Tidak 

hanya dalam tabiat, tetapi dalam bentuk, secara pribadi Yesus adalah penyataan kemuliaan Bapa-

Nya. Gambar-Nya yang mulia, rupa-Nya yang mulia, dinyatakan dalam pribadi Yesus, bahkan di 

dalam bentuk fisik-Nya.  

Dan saudara-saudaraku terkasih, Anda dan saya ... mari ikuti! Anda dan saya dipanggil 

oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam apa? Tubuh kita juga di dalam roh kita, yang 

adalah milik Tuhan. {1 Kor 6:20} Apakah Anda lebih memahami konteks ini, mengapa Kitab 

Suci berkata, "Apakah Anda makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan 

Allah"? {1 Kor 10:31} Apa itu makan dan minum? Itu adalah kebiasaan gaya hidup. Apakah itu 
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mempengaruhi kondisi fisik kita? Mempengaruhi? Ayo sekarang, apakah mereka mempengaruhi? 

Oh, ya, tentu saja; dan saudara-saudaraku terkasih, mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan, 

dan ingin mengatakan hal-hal yang benar dan indah tentang seperti apa Dia dalam setiap dimensi 

keberadaan mereka, demi kasih Kristus, sangat ingin makan dan minum untuk kemuliaan-Nya. 

Amin? {Amin} Jadi, dalam semua kebiasaan kita, bahkan kebiasaan gaya hidup kita, kita akan 

dapat mengatakan hal-hal yang benar dan seindah mungkin, mengingat kondisi kita yang rusak 

karena dosa; tentang betapa baiknya Tuhan terlihat bahkan dalam tubuh fisik kita. Amin? Ya! 

Inilah mengapa kita memiliki pesan kesehatan. Saya ingin mendengar lebih dari satu "amin." Ayo! 

Inilah mengapa kita memiliki pesan kesehatan. {Amin!} Dan inilah mengapa kita harus mencintai, 

dan menghargai, dan menerapkan pesan kesehatan. {Amin} Karena pesan kesehatan itu semuanya 

mengenai belajar untuk makan dan minum demi kemuliaan Tuhan.  

Sedang sibuk apa kita semua? Makan dan minum untuk memuaskan diri sendiri, dan itu 

menunjukkan… Ayo sekarang. Saya berbicara langsung kepada Anda. Kita telah mendatangkan 

malapetaka pada tubuh fisik kita, dan saya tidak hanya berbicara tentang kelebihan berat badan; 

Saya tidak menunjuk siapa pun di sini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita jauh lebih lemah dan 

rusak dari yang seharusnya. Anda tahu ada tulisan mengenai Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

di National Geographic beberapa waktu yang lalu? Kamu tahu itu? Artikel utama National 

Geographic… tentang Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Mengapa? Mengapa kita 

ditampilkan? Karena kita hidup sekitar tujuh tahun lebih lama dari rata-rata orang Amerika, dan 

kita sangat bangga dengan diri kita sendiri... Kami menepuk nepuk punggung. Kita seharusnya 

malu akan hal itu. Kita seharusnya hidup jauh lebih lama dari orang kebanyakan. Saudara-

saudaraku terkasih, jika demikian, kita tidak hanya memiliki frekuensi yang lebih rendah dari 

kematian karena penyakit, kita tidak akan mati karena penyakit. Kita akan mati karena satu 

penyebab alami, dan itu adalah usia tua; dan jika Anda tidak percaya itu, Maaf, tapi itu berdasarkan 

Alkitab. Tak satu pun dari penyakit ini {Kel 15:26} - adalah janji. Dan jika kita hidup selaras 

dengan hukum keberadaan fisik kita, jika kita benar-benar menerima pesan kesehatan, Anda dan 

saya, akan berbeda menjadi contoh fisik tentang betapa baiknya berada di bawah kekuasaan Tuhan 

yang mencintai kita. Kita harus secara fisik menjadi papan reklame yang mengatakan kepada 

seluruh dunia: "Senang menjadi milik Yesus." {Amin} "Senang berada di bawah 

PemerintahanNya." Tubuh fisik kita seharusnya memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang 

itu. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Tuhan membantu kita mencintai, dan menghargai, 

dan menerapkan pesan kesehatan. {Amin} Dalam setiap dimensi keberadaan kita, kita diciptakan 

untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan membantu kita menyadari takdir kita, 

saudara-saudaraku. " Semoga Tuhan membantu kita menyadari takdir kita."  

Membina Pendidikan Sejati halaman 20, bagian atas halaman 11: "Diciptakan untuk 

menjadi 'gambar dan kemuliaan Tuhan' Adam dan Hawa telah menerima anugerah yang tidak 

layak untuk takdir mereka yang tinggi. Anggun dan bentuknya simetris, biasa dan indah dalam 

fitur,"  Apa yang kita bicarakan? sifat fisik mereka. "...wajah mereka bersinar dengan warna 

kesehatan dan cahaya kegembiraan dan harapan, mereka memiliki kemiripan lahiriah dengan rupa 

Pencipta mereka. "Di mana? secara lahiriah. Baca ini: "Keserupaan ini juga tidak terwujud dalam 

sifat fisik saja. Setiap kemampuan pikiran dan jiwa mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta." 

Setiap kemampuan pikiran dan jiwa mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Begitulah cara 

Tuhan menciptakan kita. Ada hal lain yang harus saya tunjukkan. Untuk memenuhi takdir yang 

ditetapkan Tuhan yang luar biasa ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya; Tuhan tidak hanya 

memberi kita pemberian utuh akan kemampuan seperti Tuhan, tetapi Dia lebih jauh 

memperlengkapi dan memberi manfaat kepada kita dengan menuliskan hukum-Nya. Dengan 

menuliskan apa, kelas? ...Hukum-Nya di setiap saraf-Nya, setiap serat, setiap bagian keberadaan 

kita. Anda tahu, hukum adalah catatan tabiat Tuhan, {COL 305.3} dan ketika Tuhan 
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menciptakan sesuatu dengan jari-jari itu, jari-jari itu pasti menulis hukum-Nya; yaitu kasih, atas 

apapun yang Dia buat. Perhatikan bagaimana inspirasi menuliskannya ... Perhatikan bagaimana 

inspirasi menuliskannya. Kumpulan Spalding dan Magan, halaman 40: "Hukum Tuhan ditulis 

dengan jari-Nya sendiri pada setiap saraf, setiap otot, setiap pancaindera yang telah dipercayakan 

kepada manusia. Karunia-karunia ini dianugerahkan kepadanya, tidak untuk disalahgunakan, 

dirusak dan direndahkan tetapi digunakan untuk menghormati-Nya dan," apa? "...kemuliaan..." 

Kemuliaan. Anda tahu, semua kemampuan yang mirip Tuhan itu telah diprogram sebelumnya oleh 

Tuhan melalui penulisan hukum-Nya atas mereka, untuk beroperasi, berfungsi seperti Tuhan. Saya 

bertanya kepada Anda, apa lagi yang bisa Tuhan lakukan untuk memungkinkan kita mencapai 

kebahagiaan kita? Dia memberi kita segalanya. Kita membutuhkannya.  

Sekarang, berhati-hatilah saat saya mengucapkan hukum-Nya tertulis di setiap saraf, setiap 

serat, setiap pancaindera, sehingga itu semua telah diprogram sebelumnya untuk berfungsi dengan 

cara seperti Tuhan ... Apakah saya menyarankan bahwa kita telah diprogram seperti robot? ... dan 

tidak akan bisa melakukan apa pun kecuali ... apa yang Tuhan sudah programkan untuk kita 

lakukan? Tidak, kita memiliki kebebasan memilih. Kita dapat memilih untuk melanggar hukum 

yang tertulis, tidak hanya pada setiap saraf, setiap otot, setiap pancaindera tetapi juga pada loh hati 

kita. Kita dapat memilih untuk memberontak melawan itu, dan tragisnya itulah yang kita lakukan; 

tapi itu kabar buruknya. Saya katakan, demikian, bahwa kita telah diprogram sebelumnya dalam 

arti secara alamiah, kita tidak memiliki kecenderungan untuk tidak patuh. Kita sepenuhnya 

cenderung untuk hidup selaras dengan Tuhan Pencipta, yang menciptakan kita. Karena kita diatur 

oleh hukum yang sama, yang dalam satu kata adalah ... apa? Kasih, yang memerintah dalam hati 

Tuhan Sendiri; dan selama, saudara-saudaraku terkasih, selama kita memilih, ikuti ini ... selama 

kita memilih untuk melatih dan mengembangkan kemampuan seperti Tuhan itu selaras dengan 

hukum yang tertulis atasnya, apakah potensi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? ... untuk 

memenuhi takdir kita? Apa potensi kita? Ini sangat menarik. Ikuti saya. Apa potensi kita? 

Dengarkan pernyataan luar biasa ini. Pendidikan halaman 15, paragraf ketiga di halaman 11. 

Apakah Anda mengikuti saya? "Ketika Adam dibuat oleh tangan Sang Pencipta, ia memiliki sifat 

fisik, mental, dan spiritual, serupa dengan Penciptanya serupa dengan Penciptanya. Tuhan 

menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri,' Kejadian 1:27, dan itu adalah tujuan-Nya...” 

dengarkan baik-baik: "Itu adalah tujuan-Nya agar semakin lama manusia hidup semakin jelas dia 

harus mengungkapkan gambar ini- semakin mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta." Berhenti 

sebentar.  

Berapa lama Tuhan menghendaki kita untuk hidup? (Selamanya) Selamanya. Dan apakah 

maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Bahwa semakin lama manusia hidup, semakin sempurna kita 

seharusnya menyatakan kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita kemampuan 

potensi yang benar-benar tidak terbatas untuk berkembang. Apakah Anda mendengar apa yang 

saya katakan? ... dan saya beri tahu Anda tentang otoritas inspirasi, saya tidak mengada-ada. Tuhan 

memberi kita kemampuan yang memiliki potensi tidak terbatas untuk melambung tinggi di 

keabadian yang tiada henti dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, selalu dan selalu 

kepada keserupaan yang tak terbatas dari Pencipta kita. {Puji Tuhan}  

Ngomong-ngomong, berapa lama Anda perlu waktu supaya bisa mencapai kekekalan? Ayo 

sekarang ... regangkan pikiran Anda. Berapa lama Anda dapat mencapai kekekalan sebelum Anda 

tiba? selama-lamanya. Betapa mulianya Pencipta kita? Dia sangat mulia. Oleh karena itu, Tuhan 

menciptakan kita dengan kapasitas untuk membumbung, lebih sempurna, dan bebas menuju 

kemuliaan yang tak terbatas serupa Sang Pencipta tapi selalu memiliki pertumbuhan masa depan 

yang tak terbatas di depan kita. {Amin} Benar-benar masa depan yang baik! Tidak ada yang lebih 

baik dari itu! {Amin} Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Tidak ada yang lebih baik dari 

itu! {Amin} Sungguh tujuan yang mulia dan suci bagi umat manusia. Kembali ke pernyataan kita. 
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Tujuannya: "Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri dan itu adalah tujuan-Nya 

bahwa semakin lama manusia hidup semakin jelas dia seharusnya menyatakan gambar ini- 

semakin sempurna mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Semua kesanggupannya mampu 

berkembang; kapasitas dan kekuatan mereka adalah," apa? "...terus meningkat..." Tanpa batas, 

tanpa batas. Tetapi apakah kondisi setelah menyadari takdir yang luar biasa ini? Baris berikutnya: 

"Seandainya dia tetap setia kepada Tuhan, lebih dan lebih lagi ia akan memenuhi tujuan 

ciptaannya, semakin mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta." Apakah kondisinya saudara-

saudaraku? ketaatan pada hukum itu yang tertulis pada loh di hatinya. Tapi sebenarnya itulah yang 

dapat masuk akal. Apakah hukum itu? Catatan tabiat Tuhan. {COL 305.3}  

Bagaimana mungkin Anda bisa menyatakan tabiat Tuhan jika Anda akan memberontak 

terhadap, apa yang tertulis? Apakah Anda mendengar saya? ... dan inilah kesalahannya. Bukan? 

Disini. Tragisnya, manusia tidak memilih untuk tetap setia ... pada hukum yang tertulis pada loh 

hatinya. ... dan oh, konsekuensinya yang mengerikan adalah apa yang Anda dan saya jalani hari 

ini. Dalam pelajaran kita selanjutnya, kita perlu melihat kabar buruk ini tentang apa yang salah, 

dan saya harus memperingatkan Anda pelajaran berikutnya tidak akan menyenangkan. Tidak 

pernah menyenangkan untuk memikirkan kabar buruk, Jadi, kenapa tidak kita lewatkan saja? Anda 

tahu, sesekali saya tergoda untuk melakukan itu, tapi saya tidak dapat membiarkan diri saya untuk 

melakukannya. Mengapa? Dengarkan saya. Mustahil bagi kita untuk menghargai kabar baik 

sampai kita memahami kabar buruknya. Anda tahu hal yang indah adalah rencana keselamatan itu 

kita sudah di beli, telah ditebus sekali lagi, takdir kita yang luar biasa telah ditetapkan Tuhan, tetapi 

sekarang dosa telah menghapus, takdir itu. Seluruh tujuan dari rencana keselamatan adalah untuk 

memungkinkan kita, sekali lagi, untuk melambung dari kemuliaan kepada kemuliaan melewati 

masa keabadian yang tiada henti, ke dalam kemuliaan yang tak terbatas dari Pencipta kita; yang 

sekarang telah menjadi Penebus kita juga. Amin? {Amin} Itulah seluruh tujuan dari rencana 

keselamatan. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, Anda tidak dapat menghargai pemberian kasih 

karunia yang luar biasa itu, sampai Anda mengenali bagaimana kondisi alami Anda karena 

kejatuhan/dosa itu. Kabar baik itu baik sebagaimana kabar buruk itu buruk. Anda menunjukkan 

kepada saya seseorang yang tidak mengerti betapa tidak berpengharapan, dan tidak berdayanya 

mereka, karena kejatuhan; dan saya akan menunjukkan kepada Anda seseorang yang tidak 

mungkin mengerti atau menghargai pengharapan, dan pertolongan untuk mereka, karena 

keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi diberkatilah Anda, dapat menahan godaan untuk pulang 

rumah. Meskipun pelajaran kita selanjutnya tidak akan menyenangkan, itu penting. Mari kita 

berdiri untuk berdoa.  

Bapa di surga, saya sangat berterima kasih untuk tujuan Mu yang luar biasa untuk 

menciptakan kami. Oh, betapa menakjubkannya menyadari bahwa Engkau menciptakan kami 

untuk kemuliaan-Mu. Engkau ingin kami menjadi "Bukti A" untuk seluruh alam semesta amati, 

dan menarik kesimpulan yang akurat dan indah, mengenai seperti apa diri-Mu itu. Itulah 

sebabnya Engkau menciptakan kami menurut gambar- Mu menurut rupa- Mu, suatu tatanan baru 

dan berbeda dari makhluk lain. Itulah mengapa Engkau melengkapi kami dengan kemampuan 

seperti Tuhan dan menulis pada setiap saraf, setiap serat, setiap pancaindera, hukum-Mu. Oh, 

sungguh takdir yang luar biasa! Betapa tak terbatasnya potensi kami pada saat penciptaan! Tapi 

Bapa, kami kehilangan semuanya dengan memilih untuk memberontak melawan hukum-Mu. Tapi 

saya sangat bersyukur ... Saya sangat bersyukur ... bahwa meskipun demikian, Engkau tetap 

mengasihi kami dan, dengan harga yang tak terhingga pada diri-Mu, Engkau memungkinkan kami 

sekali lagi untuk menyadari yang ditetapkan Tuhan, dirampas oleh dosa, tapi sekarang 

diselamatkan oleh darah. Kami masih dapat diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami 

masih bisa karena Yesus, melayang melewati ribuan tahun yang tak terbatas, ke dalam kemulian 

yang tak terbatas dari Dirimu Sendiri. Bapa saya mohon, bantu kami agar tidak gagal untuk 
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menerima sesuatu yang begitu berharga dan hal mahal yang disediakan, itu, itu mungkin. Tuhan, 

teruslah bersama kami saat kami belajar. Bantu kami untuk memahami hal-hal ini tetapi yang 

terpenting, bantu kami untuk mengalaminya dalam kehidupan pribadi kami, ini adalah doa kami 

di dalam nama Yesus. Amin.  


