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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."  

Selamat datang kembali, saudara-saudaraku. Saya sangat menghargai Anda tinggal untuk 

melanjutkan. Sekali lagi kita kehabisan waktu, dan saya harus menyelesaikan pelajaran yang 

sangat penting itu tentang imputasi yang memungkinkan secara hukum dan selalu memimpin 

pada impartasi. Itu adalah konsep kunci... yang harus kita pahami agar tidak keluar dari parit ini. 

Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran itu, apa yang harus kita lakukan? {Berdoa} Kita harus 

berhenti sejenak untuk berdoa. Tolong doakan saya saat Anda berdoa untuk diri sendiri.  

Bapa di surga, Sangat penting bagi kami untuk memberitakan Firman Kebenaran itu. 

Penting sekali bagi kami untuk memiliki pemahaman yang seimbang yang membuat kami tetap 

berada di jalan lurus dan sempit. Kami oh, sangat mudah kehilangan keseimbangan dan 

tergelincir ke salah satu parit. Tetapi terima kasih banyak karena dengan kuasa Roh Kudus kami 

memahami kebenaran, kami tidak hanya dikeluarkan dari parit kami, tetapi kami juga dijaga 

agar tetap di jalan yang lurus dan sempit. Saya berdoa agar melalui Roh Kebenaran, Engkau 

akan membantu saya untuk mewartakan Kebenaran dan hanya Kebenaran. Dan dengan Roh 

yang sama yang memampukan saya untuk mewartakannya, memungkinkan setiap orang untuk 

memahaminya. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus, amin.  

Imputasi, saudara-saudaraku terkasih, memungkinkan secara hukum dan selalu 

memimpin kepada impartasi. Ketika dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus di kayu salib, 

apa yang diberikan kepada-Nya? Kita baru saja mengatakan bahwa imputasi memungkinkan 

secara hukum dan selalu memimpin kepada impartasi. Jika dosa-dosa kita diperhitungkan kepada 

Kristus, maka sesuatu pasti telah diberikan kepada-Nya. Apa yang diberikan kepada Yesus di 

kayu salib? Kematian kita. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Apakah Kristus mati 

menanggung kematian kita di kayu salib? Iya. Mengapa Dia mati menanggung kematian kita? 

Karena dosa kita diperhitungkan kepada-Nya. Dan atas dasar apa yang diperhitungkan kepada-

Nya, maka kematian kita, apa? Diberikan kepada-Nya. Apakah Dia benar-benar mengalami 

kematian kita? Apakah itu menjadi bagian dari pengalaman-Nya? Iya. Apakah Dia benar-benar 

mati? Iya.  

Sekarang ikuti ini: Jika Dia tidak benar-benar mati, jika kematian kita tidak diberikan 

kepada-Nya, dapatkah kita mengetahui dengan pasti bahwa dosa-dosa kita sebenarnya 

diperhitungkan kepada-Nya? Tidak, kita tidak akan punya alasan, ikuti ini, kita tidak akan 

memiliki alasan yang sah untuk percaya bahwa dosa-dosa kita telah diperhitungkan kepada-Nya 

jika kematian kita tidak diberikan kepada-Nya. Apakah itu masuk akal bagi Anda? Anda tahu, 
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kita tahu bahwa dosa-dosa kita sebenarnya diperhitungkan kepada-Nya, dan Tuhan benar-benar 

menganggap Dia sebagai orang berdosa karenanya, karena kematian kita telah, apa? Diberikan 

kepada-Nya. Sekarang apakah itu penting? Oh iya. Mengapa? Karena separuh transaksi lainnya.  

Sekarang diberkatilah hatimu, antinomian, dengarkan baik-baik. Ketika kebenaran 

Kristus diperhitungkan kepada kita, itu memungkinkan secara hukum, dan pasti memimpin pada, 

pemberian sesuatu kepada kita. Apa itu? Kehidupan Kristus. Apakah saya mendengar "amin"? 

{Amin} karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sekarang itu memungkinkan 

secara hukum dan memimpin kepada pemberian hidup Kristus kepada kita. Kita menjalani 

hidup-Nya karena kebenaran-Nya diperhitungkan kepada kita. Tapi manakah yang menyebabkan 

dan mana yang merupakan akibat? Ini adalah poin yang sangat penting; jangan sampai 

ketinggalan. Jangan sampai terlewat. Apakah saya dibenarkan karena saya menjalani hidup-

Nya? Atau apakah saya menjalani hidup-Nya karena saya dibenarkan? Ayo sekarang, yang 

mana? Baik untuk Anda; itu yang kedua. Apakah itu penting? Apakah itu penting? Oh, 

sebaiknya Anda percaya, saudara-saudaraku terkasih. Anda tahu, saat kita mulai berpikir bahwa 

kita dibenarkan karena kita menjalani hidup-Nya, parit apa yang kita masuki? Parit legalisme.  

Tetapi pada saat kita berpikir bahwa kita bisa dibenarkan tanpa menjalani hidup-Nya, 

parit apa yang kita masuki? Parit rahmat murahan, antinomianisme/ anti terhadap hukum. 

Apakah Anda setuju dengan saya dalam hal ini? Anda tahu, saudara-saudaraku terkasih, ini erat 

kaitannya dengan kebenaran fundamental yang mendasar bahwa iman tanpa perbuatan itu 

apa? …mati. {Yak 2:17} Jika saya benar-benar percaya bahwa saya diperhitungkan benar oleh 

iman di dalam darah Kristus, iman yang sama itu akan menerima yang kedua dari sarana ganda 

itu, air... air kehidupan. Dan itu akan diberikan kepada saya, dan saya akan menjalani hidup-Nya. 

Amin? Saya akan menjalani kehidupan-Nya. Tetapi saya tidak dibenarkan karena saya menjalani 

hidup-Nya. Saya menjalani hidup-Nya karena saya dibenarkan.  

Sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan tentang itu, datanglah ke sini. Apakah Kristus 

dihukum karena Ia menanggung kematian saya? Atau apakah Dia menanggung kematian saya 

karena Dia dihukum? Manakah penyebab dan mana akibat? Kurang keberanian tentang hal ini; 

izinkan saya menanyakannya lagi. Apakah Kristus dihukum karena Dia menanggung kematian 

saya? Atau apakah Dia menanggung kematian saya karena Dia dihukum? Yang kedua: Dia 

menanggung kematian saya karena Dia dihukum. Saudara-saudaraku, jika Anda berpikir bahwa 

kita tidak perlu membedakan perkara ini, tolong, saya mohon Anda untuk berpikir lagi. Seperti 

yang saya jelaskan sebelumnya, kita berurusan dengan inti dan pokok dari masalah yang 

menimbulkan reformasi besar. Anda lihat, Katolik Roma mengajarkan bahwa Tuhan membuat 

kita Suci, dan atas dasar apa yang Dia buat kepada kita, Dia membenarkan kita. Secara teologis, 

ini disebut "Anugerah yang dialirkan." Disebut apa? "Anugerah yang dialirkan." Itu mengajarkan 

bahwa Tuhan menjadikan kita suci oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, dan kemudian atas 

dasar apa yang telah Dia lakukan di dalam kita, Dia membenarkan kita. Anda ketahui, banyak 

orang yang menuduh Katolik Roma mengajarkan kebenaran oleh perbuatan, usaha kita sendiri 

untuk menaati hukum, tetapi mereka tidak mengajarkan itu. Mereka mengajarkan bahwa apa 

yang dilakukan Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita benar, anugerah yang dialirkan. 

Tapi saudara-saudaraku terkasih, tolong mengerti bahwa bukan apa yang Roh Kudus lakukan di 

dalam kita yang membenarkan kita. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kita adalah yang 

menyucikan kita. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Hidup yang suci bukanlah yang 

membenarkan kita. Kehidupan dan kematian Kristus atas nama kita, dikreditkan ke akun kita, 

itulah yang membenarkan kita. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Hidup suci adalah 

akibat dari pembenaran, bukan penyebab pembenaran. Apakah kita semua bersama dalam hal 

ini?  



Dari Kemuliaan kepada Kemuliaan - 13 - www.RevivalSeminars.org                                                         "Menguduskan… Dengan Air Pencucian" 

    3 

Saat kita mulai berpikir tentang hidup suci sebagai penyebab pembenaran maka saat itu 

kita masuk ke dalam legalisme. Dan itulah mengapa Katolik Roma memiliki semua hal yang 

dapat Anda lakukan sebagai pahala. Dan Anda bisa, berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup 

Anda, Anda bisa memperoleh penerimaan Anda, Anda bisa mendapatkan waktu untuk keluar 

dari api penyucian, dll, dll. Tetapi apa yang menentukan dari keseluruhan sistem adalah 

kebenaran sederhana bahwa Orang benar akan hidup oleh iman. {Rom 1:17} Oleh apa? Oleh 

iman akan hidup. Dan "iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti 

dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." {Ibr 11:1} Bisakah kita melihat pekerjaan kita? 

Bisakah kita? Ya, kita dapat melihat pekerjaan kita; tentu kita bisa. Dan saudara-saudaraku 

terkasih, jika Anda berpikir bahwa Anda dibenarkan atas dasar apapun yang dapat Anda lihat, 

Anda dibenarkan oleh perbuatan bukan karena iman. Apa yang membenarkan kita? Itu adalah 

apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk kita, yang dikreditkan ke akun kita. Ini bukanlah apa 

yang kita lihat dalam diri kita sendiri. Itu yang kita lihat hanya dengan mata iman di dalam 

Yesus. Apakah ini sudah jelas?  

Apa yang terjadi dalam diri kita, apakah itu penting? Apakah itu penting? Iya. Haruskah 

kita disucikan? Iya. Tanpa kelayakan, kesesuaian moral, kita tidak akan pernah diizinkan masuk 

ke surga. Tapi saudara-saudaraku terkasih, kelayakan kita bukan menghasilkan pahala. Itu tidak 

menghasilkan kehidupan yang kekal, itu hanya membuat kita siap untuk menikmatinya! Apakah 

saya mendengar "amin"? {Amin} Saya ulangi: kelayakan moral Anda, kelayakan moral saya 

tidak ada hubungannya dengan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Anda lebih baik percaya itu 

ada hubungannya dengan persiapan untuk menikmatinya. Siapa sajakah yang memperoleh hidup 

yang kekal? Yesus Kristus, melalui hidup-Nya dan kematian-Nya.  

Tetapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Akankah manusia lama, yang keinginan 

dagingnya adalah permusuhan terhadap Tuhan, akankah ia memiliki kesesuaian moral untuk 

surga? Apakah dia akan menjadi wisatawan yang bahagia di sana? Izinkan saya membuat 

pernyataan bahwa saya menginginkan Anda… jika Anda tidak mengingat hal lain dari seminar 

ini, jika Anda tidak mengingat hal lain dari semua pertemuan ini, tolong ingat ini: Tuhan tidak 

akan membawa siapa pun ke surga, yang tidak bahagia di sana. Apakah Anda mendengar 

apa yang baru saja kami katakan? Harap diingat; Saya akan mengulanginya. Tuhan tidak akan 

membawa siapa pun ke surga yang tidak bahagia di sana. Akankah manusia lama akan bahagia 

di surga? Manusia lama membenci Tuhan. Dan apakah surga itu? Itu hidup di hadirat Tuhan. 

{Kej 3:8; Mz 68:2; Luk 1:19} Apakah manusia lama akan bahagia hidup di hadirat Tuhan? Dia 

akan sangat menderita. Apa yang memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi warga surga? 

Itu adalah mengetahui, berkeinginan, dan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Apakah 

manusia lama menemukan kegembiraan dalam hal itu? Tidak. "Sebab keinginan daging adalah 

perseteruan terhadap Allah,, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini memang 

tidak mungkin baginya." {Rom 8:7}  

Apakah Anda menyadari bahwa pena inspirasi memberitahukan kita bahwa manusia 

lama yang belum bertobat, surga baginya akan menjadi tempat penyiksaan? {GC 542.2} 

Surga akan menjadi neraka bagi orang yang belum bertobat. Itu akan menjadi neraka. Dan inilah 

alasan tepatnya, saudara-saudaraku terkasih, Tuhan tidak dapat membawa siapapun ke surga 

yang tidak suci. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Karena, seperti yang kita katakan 

sebelumnya, kebahagiaan adalah hasil dari kesucian. Apakah Anda mengikuti ini? Kebahagiaan 

itu apa? Hasil dari kesucian. Begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk 

mencari kebahagiaan, dan mereka tidak pernah menemukannya. Mengapa? Karena jika Anda 

mencarinya, Anda tidak akan menemukannya. Jika Anda mencari kebahagiaan, Anda tidak akan 

menemukannya. Anda tahu, jika Anda ingin membuat diri Anda bahagia, itu pada dasarnya 

egois. Dan orang yang egois tidak pernah bahagia. Apakah Anda mendengarkan saya? Tuhan 
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menciptakan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam memberikan diri kita sendiri kepada 

orang lain. Apakah itu masuk akal bagi Anda? Itulah yang membawa kebahagiaan; itu 

kekudusan, itu hidup sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk orang lain, bukan untuk diri Anda 

sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kesucian: Hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Itu 

hidup selaras dengan hukum. Itu hidup selaras dengan prinsip pengorbanan diri, kasih yang 

menyangkal diri. Dan jika Anda ingin bahagia, jika saya ingin bahagia, kita perlu belajar menjadi 

suci. Dan justru kesucianlah yang menjadi sifat dasar kelayakan kita untuk surga. Itulah 

kesesuaian moral yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi pendatang yang bahagia di sana. 

Apakah Anda setuju dengan saya? Maka hidup yang disucikan, adalah proses dimana Tuhan 

mempersiapkan kita menjadi pendatang yang bahagia di surga. Itu adalah cara Tuhan mengajar 

kita untuk menjadi suci, agar kita bahagia di surga. Karena segala sesuatu di sana adalah suci.  

Dan omong-omong, kapankah kita harus belajar bahagia dengan kekudusan? Di sini dan 

sekarang, saudara-saudaraku terkasih. Di sini dan sekarang, selama masa percobaan. Penyucian, 

mutlak penting, tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa disucikan, tapi itu tidak ada 

hubungannya dengan mendapatkan hidup yang kekal; itu bukan pahala. Tapi itu penting jika kita 

ingin bahagia di sana. Anda tahu, itulah yang perlu dipahami oleh orang-orang terkasih... harus 

memahami itu.  

Oh saudara-saudaraku, jika kita oleh rahmat Allah menemukan diri kita di surga... Jika 

kita oleh kasih karunia Tuhan menemukan diri kita di surga, apakah kita melakukan sesuatu 

untuk layak mendapatkannya? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang itu, atau keraguan tentang 

itu, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Kristus melakukan sesuatu yang pantas untuk 

mati? Dengarkan pernyataan luar biasa ini... dua di antaranya. Kerinduan Segala Zaman, hal 20: 

"Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan 

sebagaimana Ia layak diperlakukan. Dia dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya Ia tidak 

andil," apa? "sama sekali. supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenaran-Nya yang dalamnya kita 

tidak mempunyai andil," apa? "sama sekali. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita 

mendapat hidup yang Dia punya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.'" {Yes 53:5} Dan 

kemudian dengarkan yang ini: Signs of the Times, 27 Juni 1900, "'Dia yang tidak mengenal dosa 

telah dibuat-Nya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. ' {2 

Kor 5:21} Di atas Dia kesalahan kita semua diletakkan.' {Yes 53:6} Dia hidup untuk menjadi 

Pembela kita. Dia tidak melakukan apapun yang layak untuk mati, namun Dia mati. Dan jika kita 

mendengar kata-kata gembira, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; 

…Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu, '{Mat 25:21} kita tidak melakukan apa pun 

yang layak untuk hidup." Ayo, saya perlu mendengar "amin" di sana; maukah Anda 

mengakuinya? "Yesus, yang tidak berdosa, mati karena tidak melakukan apapun yang pantas 

untuk mati. Orang berdosa diselamatkan tanpa melakukan apapun yang layak untuk 

diselamatkan. Dia sepenuhnya tanpa pamrih. Tetapi, mengenakan jubah tanpa noda kebenaran 

Kristus, manusia diterima oleh Tuhan." Puji Tuhan; Amin? Itu saudara-saudaraku, adalah Injil; 

itulah Injil! Dan jika Anda memahami itu dan berpegang pada itu, Anda pasti akan menjauh dari 

kedua parit... kedua parit. Tolong, oh saya berdoa semoga itu jelas.  

Sekarang, yang ingin saya lakukan adalah melanjutkan untuk melihat bagaimana kita 

disucikan. Judul pelajarannya adalah: "Disucikan dengan," apa? "Pencucian Air" "Disucikan 

dengan," apa? "Pencucian Air." {Ef 5:26} Kita pertama-tama melihat darah dan kemudian 

dalam pelajaran terakhir ini, kita telah berusaha untuk menyatukan darah dan air, pembenaran 

dan penyucian, status dan kelayakan, kebenaran yang diperhitungkan, kebenaran yang diberikan, 

untuk memastikan bahwa meskipun kita membedakannya kita tidak pernah, apa? memisahkan 

mereka. Dan sekarang saya ingin fokus pada air dan apa yang dilakukannya... apa yang 

dilambangkannya. Mungkin Anda sudah menebak apa yang dilambangkan atau disimpulkan.  
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Selected Messages, Volume 1, hal 215: "Anak tunggal Allah telah mati agar kita dapat 

hidup. Tuhan telah menerima pengorbanan ini demi kita, sebagai pengganti dan jaminan kita, 

dengan syarat kita," apa? "menerima Kristus," jeda. Ketentuan ini tersedia secara universal, 

tetapi diterapkan secara individual. Apakah Anda setuju dengan saya? Ada beberapa 

kebingungan di antara kita sebagai orang-orang tentang masalah ini, ngomong-ngomong, jadi 

saya perlu mengulanginya. Ketentuan untuk hidup yang kekal, untuk pembenaran, tersedia 

secara universal. Ini untuk siapa saja yang mau, tapi saudara-saudaraku terkasih, ini diterapkan 

secara individual, karena kita harus datang ke kayu salib dan menerima secara pribadi Yesus 

Kristus sebagai Juruselamat kita. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} "Tuhan telah 

menerima pengorbanan ini demi kita sebagai pengganti dan jaminan, dengan syarat kita 

menerima Kristus dan percaya kepada-Nya. Orang berdosa harus datang dalam iman kepada 

Kristus dan memegang jasa-Nya, meletakkan dosa-dosanya ke atas Penanggung Dosa dan 

menerima pengampunan-Nya." Dan omong-omong, ini semua diilustrasikan dalam Bait suci dan 

pelayanannya, bukan? Terus membaca: "Karena alasan inilah Kristus datang ke dunia. Jadi 

kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang berdosa yang percaya dan bertobat. Dia menjadi 

anggota keluarga kerajaan, anak dari Raja surgawi, ahli waris Tuhan, dan ahli waris bersama 

dengan Kristus."  

Sekarang, atas dasar apa kita menjadi anggota keluarga kerajaan? ...anak dari Raja 

Surgawi? Dengan secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat kita. Dan 

menerima Kristus, saudara-saudaraku terkasih, adalah menerima Roh-Nya. Berada di dalam 

Kristus adalah supaya kita dapat dibenarkan, Kristus di dalam kita, artinya kita disucikan. Tapi 

seperti yang kita katakan sebelumnya, iman yang sama yang menempatkan Anda di dalam 

Kristus akan membawa Kristus ke dalam Anda. Kita akan menerima Dia dengan menerima apa-

Nya? Roh. Tolong perhatikan, sebagai anggota keluarga kerajaan, apa yang kita terima? Galatia 

4:6: "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati 

kita, yang berseru: "ya Abba, ya Bapa!'" Roh Anak-Nya datang kemana? Ke dalam hati kita, itu 

menjadi bagian dari kita; itu diberikan. Amin? {Amin} Dan Roh inilah yang mengubah kondisi 

moral kita. Apakah kita semua bersama?  

Efesus 1:13-14: "Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman 

kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, 

dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan 

bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik 

Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." Anda lihat, apakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah 

jaminan atas warisan kita. Saudara-saudaraku terkasih, kita memiliki hak untuk hidup yang 

kekal, tetapi jika Anda dan saya benar-benar akan mewarisinya, jika kita benar-benar akan 

mengalami kehidupan yang kekal, kita harus bersiap untuk melakukannya; kita harus disucikan. 

Dan apa jaminan bahwa kita bisa disucikan dan dipersiapkan? ...dapat disucikan dan 

dipersiapkan. Itu adalah Roh Kudus, tepatnya... itu adalah Roh Kudus. Melalui Roh, yang 

merupakan pemberian dari Bapa surgawi, kita menjadi kudus.  

Sekarang pemberian ini adalah sesuatu yang harus kita terima secara pribadi, dan kita 

harus memintanya secara pribadi. Lukas 11:13: Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi 

pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan 

Roh Kudus kepada mereka yang," apa? "meminta kepada-Nya." Tolong pahami sesuatu yang 

sangat penting di sini: Sepanjang jalan melalui rencana keselamatan, Tuhan tidak pernah 

melakukan apapun yang melanggar kehendak bebas kita. Apakah Anda setuju dengan saya 

dalam hal ini? Ini konsep yang sangat penting. Oleh karena itu, di setiap langkah kita harus 

"mintalah dan akan", apa? "diberikan." {Mat 7:7} Apakah Bapa ingin memberikan kita 

Roh? Ya, lebih dari kita, sebagai orang tua, ingin sekali memberikan hadiah yang baik kepada 
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anak-anak kita. Tapi bisakah Bapa memberikannya kepada kita jika kita tidak memintanya? 

Tidak Mengapa? Karena itu akan melanggar kehendak bebas kita, dan Dia tidak akan melanggar 

itu, Dia tidak melakukan itu. Inilah sebabnya mengapa meskipun tersedia secara gratis, kita harus 

apa? Mintalah... Mintalah. Seluruh ekonomi surga bekerja berdasarkan prinsip sederhana ini, 

"Mintalah dan itu akan diberikan."  

Dan lagi, oleh Roh-Nya, yang akan kita terima lebih dan lebih penuh setiap hari dalam 

hidup kita, Kristus semakin diam dalam kita, apa? Sepenuhnya. Kita bertumbuh di dalam 

kepenuhan Roh. Kita bertumbuh dengan mengambil bagian dalam kodrat Yesus Kristus. Yesaya 

57:15, dari versi King James, saya lebih suka di sana: "Karena demikianlah firman Yang Tinggi 

dan Agung yang mendiami keabadian, yang namanya Kudus; Aku tinggal di tempat yang tinggi 

dan suci dengan dia juga yang memiliki jiwa penyesalan dan rendah hati untuk menghidupkan 

kembali semangat yang rendah hati dan untuk menghidupkan kembali hati orang-orang yang 

menyesal." Bukankah itu sangat berharga? Bukankah itu kabar baik? Tuhan tidak hanya 

bersemayam di surga, tetapi Dia tinggal di mana? Di dalam hati kita... Dia diam di dalam hati 

kita. Dan itu adalah kehadiran-Nya yang berdiam di dalam pribadi Roh Kristus yang 

mengubahkan kita, saudara-saudaraku terkasih, dengan memperbarui apa kita? ...pikiran kita. 

Dan kita diubahkan oleh Roh, kembali ke teks kunci kita, dari apa? Kemulian kepada 

kemuliaan.. Inilah mengapa Paulus berkata dalam Kolose 1:27, Itu adalah "Kristus ada di tengah-

tengah kamu, pengharapan akan," apa? "Kemuliaan." Apakah Anda melihat bagaimana semua 

ini cocok? Kristus di dalam Anda, pengharapan kemuliaan.  

Sekarang, saya hanya ingin menarik kembali dan meringkas dengan membagikan kepada 

Anda pernyataan luar biasa dari pena inspirasi. Youth's Instructor, 6 Desember 1894: Ini 

meringkas apa yang telah kami katakan, tetapi dikatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, jadi 

Anda dapat menaruh keyakinan penuh padanya; itu berwibawa. Kutipan: "Kristus telah 

membayar harga yang mahal untuk rumah-rumah mewah yang telah Dia persiapkan bagi mereka 

yang akan menghuni rumah-rumah mewah itu." Permisi: "Mereka yang akan mendiami rumah-

rumah mewah itu harus dilayakkan dengan masyarakat sorga oleh kebenaran Kristus, dan oleh 

pekerjaan Roh Kudus. Persiapan ke surga harus dilakukan," kapan saudaraku? "Dalam masa 

percobaan,…" Kapan itu? Itu sekarang, dan saya di sini untuk memberi tahu Anda, saudara-

saudaraku terkasih, tidak banyak waktu yang tersisa - ketahuilah itu. "Persiapan ke surga harus 

dibuat dalam masa percobaan, dan sekarang harus ada ketaatan pada pekerjaan Roh Tuhan di 

dalam hati, agar jiwa dapat dibawa ke dalam persekutuan dengan surga, dan…" dengarkan baik-

baik, "…semoga dididik untuk menikmati realitas dunia kekal." Apa tujuan keseluruhan dari 

penyucian? ...pekerjaan Roh Kudus di dalam kita? Itu untuk mempersiapkan kita menikmati 

surga. Untuk memberi kita kelayakan moral. Itu untuk membantu kita menemukan kebahagiaan 

dalam kesucian. Membaca: "Kebenaran Kristus, yang akan diperhitungkan pada jiwa yang 

percaya, akan menjadi hak yang dengannya dia dijamin masuk ke surga.. Melalui kuasa Roh 

Tuhan, orang percaya diubah tabiatnya; …" Anda lihat sekarang kita sedang berbicara tentang 

kelayakan. "seleranya dimurnikan, penilaiannya disucikan, dan dia menjadi lengkap di dalam 

Kristus. Kasih yang dimanifestasikan kepadanya dalam kematian Kristus, membangkitkan 

respon kasih yang penuh syukur, dan sebagai jawaban atas doa yang tulus, orang percaya dibawa 

dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai dengan 

melihat Kristus, dia diubahkan menjadi gambar yang serupa." Apakah Anda melihat bagaimana 

hal itu menyatukan semuanya, apa yang telah kita pelajari? Oh, saya menghargai pernyataan itu; 

Saya harus berbagi itu dengan Anda.  

Nah, ini kelayakan untuk ke surga, apa itu? Intinya, apa itu? Dalam satu kata itu adalah 

penyucian saudara-saudaraku. Benar, apa? Itu adalah penyucian. Ibrani 12:14: "Berusahalah 

hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak 
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seorangpun akan melihat Tuhan." Apakah penyucian suatu pilihan jika kita mau bisa masuk ke 

gerbang mutiara dan melihat Tuhan? Apakah itu pilihan? Tidak, saudara-saudaraku, ini sangat 

penting. Inilah alasannya mengapa Anda dan saya sangat membutuhkan air sama seperti kita 

membutuhkan darah. Apakah Anda setuju dengan Saya? Darah memberi kita status, air memberi 

kita apa? Sebuah kelayakan. Darah membuat kita benar, air membuat kita suci. Sekarang 

penyucian yang harus kita miliki, di manakah kita harus memilikinya? Dimanakah kita harus 

suci? Nah, dimana kita? Berada di antara telinga kanan dan kiri. Kita sudah membicarakannya. 

"Seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia." {Ams 23:7} Apakah Anda 

mengikuti ini? Jadi di manakah kita harus menjadi suci jika kita ingin benar-benar suci? Di 

dalam pikiran. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} 

Oh saudara-saudaraku terkasih, tolong jangan melupakan sifat rohani dari penyucian. Dan ketika 

saya mengatakan "rohani," Saya sedang berbicara tentang apa yang terjadi antara telinga kanan 

dan kiri. Apa yang terjadi di dalam pikiran, di dalam hati, disitulah kita harus belajar menjadi 

suci. Seperti yang dikatakan Kristus dalam Khotbah di atas Bukit, Matius 5:8: "Berbahagialah 

orang yang," apa? "suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah."  

Tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi di manakah Anda harus 

menjadi suci, di manakah Anda harus menjadi suci? Dalam hati... murni hatinya. Saya suka 

mengatakan ayat itu sebagai berikut: Berbahagialah yang suci karena mereka terikat di surga; 

berbahagialah yang suci karena mereka terikat di surga. Nah, apakah kesucian ini sesuatu yang 

bisa kita lakukan dengan sembarangan, saudara-saudaraku terkasih, pada jam-jam penutupan 

sejarah bumi ini? Bisakah kita bersikap sembrono dalam mengejar kesucian? Ketahuilah bahwa 

kita tidak bisa. Review and Herald, 30 Mei 1882, dengarkan: "Ini adalah pekerjaan yang luar 

biasa dan serius untuk mendapatkan kelayakan moral bagi masyarakat yang murni dan paling 

berbahagia. Firman Tuhan menyajikan standar dimana kita harus menyesuaikan hidup dan tabiat 

kita. Kita dapat memilih untuk mengikuti beberapa standar lain, yang lebih selaras dengan hati 

kita sendiri, tetapi dengan demikian kita tidak pernah bisa mendapatkan persetujuan ilahi. Hanya 

dengan mengikuti Firman Tuhan kita bisa berharap untuk datang menjadi 'ukuran dari 

kepenuhan Kristus.' Tetapi kita harus melakukan ini atau kita tidak akan pernah masuk ke 

Surga."  

Saudara-saudaraku terkasih, tolong pahami kebutuhan mutlak dari kelayakan moral, jika 

kita akan masuk ke surga. Dan bagaimana kita memperoleh kelayakan moral ini? pembersihan 

ini disebut kekudusan atau penyucian? Bagaimana cara kita mendapatkannya? "Dengan 

mencuci dengan," apa? "air." {Ef 5:26} Dengan pencucian air, kita dikuduskan oleh pencucian 

air. Oke, akhirnya kita sampai di air. Apa yang dilambangkannya? Sudahkah Anda 

menyadarinya? Apa yang dilambangkan oleh air? Itu melambangkan Roh Kudus. Apa yang 

dilambangkan oleh air? Roh Kudus.  

Yohanes pasal 7:37, dengarkan: "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, 

Yesus berdiri dan berseru, Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum. 

Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, Dari dalam hatinya 

akan mengalir," apa? "aliran-aliran air hidup.'" Dan apa yang segera Dia lakukan… Apa yang 

langsung dikatakan oleh Kitab Suci kepada kita yang Dia sedang bicarakan? Ayat 39: "Yang 

dimaksudkan-Nya ialah Roh." Baiklah saudara-saudaraku terkasih, air yang mengalir dari 

lambung yang tertusuk dimana Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, melambangkan apa? 

Roh Kudus. Sekarang beberapa dari Anda mungkin berpikir, "Tunggu sebentar, Saya pikir Roh 

Kudus dilambangkan dengan minyak." Ya, dengan api, dan angin... tetapi dalam kasus ini itu 

adalah air yang melambangkan Roh Kudus. Secara spesifik, secara eksplisit itu diidentifikasikan 

sebagai simbol Roh Kudus.  
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Sekarang, dengan pemahaman ini, mari kita lihat beberapa bagian pembasuhan dari Kitab 

Suci. Titus 3:5-7: "…bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-

Nya, Dia menyelamatkan kita, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang 

dikerjakan oleh Roh Kudus,…" Anda lihat air, Roh Kudus, yang membasuh kita, memperbaharui 

kita, melahirkan kita kembali. Ayat 6;" …Yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus 

Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, 

berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita." Tolong perhatikan bahasa 

Paulus di sini; itu sangat penting. Apakah kita dibasuh dengan Roh Kudus, disucikan, sehingga 

kita dapat dibenarkan? Tidak; apa bahasanya? "...yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-

Nya." Anda lihat, karena iman di dalam darah kita dibenarkan. Tetapi karena dibenarkan oleh 

kasih karunia-Nya, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu dipersiapkan untuk menjadi ahli 

waris, sesuai dengan harapan hidup yang kekal. Anda lihat darah memberi kita harapan hidup 

kekal, air memberi kita kelayakan untuk benar-benar mengalaminya. Apakah kita semua 

bersama dalam hal ini?  

Inilah ayat "mencuci" lainnya. Efesus 5:25 dan berikut ini: "Hai suami, kasihilah isterimu 

sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk," 

apa? "menyucikannya sesudah Ia membersihkan dengan memandikannya dengan air dan 

firman." Mohon perhatikan, apa yang diwakili oleh air? Apa yang dilambangkan oleh air? Roh 

Kudus. Tetapi apa yang Roh Kudus gunakan dalam proses pembersihan ini? ...proses penyucian 

ini? Apa yang Roh Kudus gunakan? Firman. Oh, Mohon perhatikan baik-baik: "Supaya Dia 

menyucikan dan membersihkan dengan membasuh air dengan firman." Anda lihat saudara-

saudaraku Roh Kudus selalu menggunakan Firman Tuhan untuk menyucikan kita. Saya ingin 

mengulanginya: Roh Kudus, apa? Selalu menggunakan Firman Tuhan untuk menyucikan kita. 

Sebenarnya saya suka mengatakannya seperti ini: Roh tidak bekerja tanpa Firman, dan Firman 

tidak bekerja tanpa Roh Kudus. Hanya keduanya yang merupakan kekuatan pengudusan dalam 

kehidupan orang percaya mana pun.  

Dan izinkan saya memberikan Anda sedikit peringatan di sini. Setan memalsukan 

segalanya. bahkan sebelum semuanya berakhir, dia bahkan akan berperan sebagai siapa? Yesus 

Kristus… ...dia akan menjadi Mesias palsu. Tetapi, siapa yang saat ini dipalsukannya dalam 

umat Kristen? Roh Kudus... Roh Kudus. Oh, ada begitu banyak gereja pada umat Kristiani yang 

bersemangat tentang apa yang "Roh Kudus" lakukan di tengah-tengah mereka. Beberapa hal 

supernatural yang menarik sedang terjadi. Faktanya, saudara-saudaraku terkasih, akan semakin 

seru dan supernatural. Sebelum semuanya berakhir, musuh akan membuat "tanda dan 

keajaiban… ...untuk menipu, jika mungkin," siapa? "Orang-orang pilihan." {Mat 24:24} 

Dan kita tidak akan bisa mempercayai indra kita untuk menentukan apakah itu Roh Kudus atau 

bukan. Bagaimana kita bisa tahu apakah itu asli atau palsu? Bagaimana kita bisa tahu? Jika itu 

asli, dengarkan Saya, mereka yang berada di bawah pengaruhnya pasti akan rajin mempelajari 

Firman Tuhan dan berusaha untuk memahami, mengetahui dan berkehendak untuk 

menyenangkan Tuhan dan Juruselamat mereka, Yesus Kristus. Untuk mengetahui, berkehendak 

dan melakukan kesenangan yang baik, tentang Tuhan dan Juruselamat mereka, Yesus Kristus. 

Itulah yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang berada di bawah pengaruh-Nya untuk 

melakukan.  

Saya ingat dengan baik, beberapa tahun yang lalu, tetapi saya dapat mengingatnya 

seolah-olah baru kemarin. Saya sedang berbicara dengan seorang pria muda dan dia sangat 

bersemangat tentang apa yang dilakukan "Roh Kudus" dalam hidupnya, dan di gerejanya di 

mana ia bersekutu. Dan saya berkata kepadanya, "Saudaraku, itu luar biasa. Anda pasti, Anda 

pasti benar-benar masuk ke dalam Firman dan belajar dan banyak belajar." Dan dia menatap 

saya dengan heran dan dia berkata, "Astaga, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak 
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membutuhkan Firman; saya memiliki Roh Kudus yang memberi tahukan saya apa yang harus 

saya lakukan." Tanda yang mencurigakan, saudara-saudaraku terkasih; saya yakinkan Anda 

adalah yang palsu. Mohon diperingatkan; tolong selipkan itu. Roh Kudus selalu menggunakan 

Firman untuk menyucikan kita.  

Dan apakah tujuan dari pembersihan ini, pembasuhan ini, penyucian ini? Lihatlah ayat 27 

dan harap perhatikan kata kuncinya di sini. "Supaya dengan demikian Ia menempatkan di 

hadapan diri-Nya," apa? "jemaat dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu; 

tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Oh saudara-saudaraku terkasih, apakah pekerjaan 

Roh Kudus itu? Untuk mengubah kita dari apa? Kemuliaan kepada kemuliaan. Supaya kita bisa 

menjadi apa? Gereja yang mulia. Dan menurut Anda apakah gereja yang mulia itu? Ayo 

sekarang, gunakan kunci Anda. Itu adalah gereja yang mencerminkan tabiat Yesus Kristus. 

Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Itu adalah gereja yang mulia. Dan dengan segenap hati 

saya merindukan gereja ini menjadi gereja yang mulia. Saya merindukan gereja ini bersinar 

terang dengan pantulan cahaya tentang tabiat Yesus Kristus yang indah.  

Saat itulah gereja ini menjadi gereja yang mulia bahwa gereja ini akan menjadi saksi 

yang efektif bagi Raja, dan warga negara yang layak untuk Kerajaan. Anda tahu, ini adalah karya 

Roh Kudus, saudara-saudaraku terkasih, bukan hanya untuk membantu kita bersiap-siap, 

dengarkan saya, tidak hanya membantu kita bersiap-siap pergi ke surga ketika Yesus datang, 

tetapi membantu kita menolong orang lain bersiap-siap sementara itu. Dan kita tidak akan bisa 

melakukan itu kecuali jika kita memiliki tabiat yang menyerupai Yesus Kristus. Hal yang sama 

yang membuat kita siap untuk pergi ke surga, menjadikan kita pemenang jiwa yang efektif, puji 

Tuhan… dan itu adalah tabiat seperti Kristus. Itu adalah tabiat seperti Kristus.  

Yohanes 17:17: "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran" 

Apakah itu kontradiksi? Kitab Suci mengatakan kita disucikan oleh Roh Kudus, dan dikatakan 

bahwa kita disucikan oleh kebenaran. Tidak, itu bukan kontradiksi. Ingat Roh Kudus dan 

Kebenaran, Firman, selalu bekerja sama. Manuscript Release Volume 4, halaman 345: 

"Kebenaran, kebenaran yang berharga, menyucikan pengaruhnya. Pengudusan jiwa dengan 

bekerjanya Roh Kudus adalah penanaman kodrat Kristus dalam kemanusiaan. Itu adalah 

anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat, dan kasih karunia Kristus 

digunakan secara aktif dalam pekerjaan yang baik. Dengan demikian tabiat berubah semakin 

sempurna menurut gambar Kristus, dalam kebenaran dan kesucian sejati." Lebih dan lebih 

sempurna. Oh, itulah yang saya rindukan, saudara-saudaraku… Apakah Anda bersama saya? 

...diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lebih dan lebih sepenuhnya menjadi kemuliaan 

yang tak terbatas dari Juruselamat kita, Penebus.  

Kerinduan Segala Zaman, hal 313: "Oleh Roh maka hati dijadikan suci. Dengan 

perantaraan Roh orang percaya mengambil bagian dari sifat Ilahi. Kristus telah memberikan 

Roh-Nya sebagai kuasa Ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan 

kecenderungan yang dipelihara terhadap kejahatan, dan untuk menanamkan tabiat-Nya sendiri 

pada jemaat-Nya." Wow! Tuhan telah memberikan kita Roh-Nya untuk membantu kita 

mengatasi berapa banyak? Semua kecenderungan yang diwariskan dan dikembangkan. Dan apa 

lagi? Untuk mengesankan. Apa kata Yunani yang Anda ucapkan di sini? "Untuk mengesankan." 

Ingat kata dalam pelajaran kita? "KARAKTER" {Pelajaran 8} Itulah pekerjaan Roh Kudus: 

Untuk mengesankan kita akan tabiat Yesus Kristus.  

Jadi kita memiliki doa Paulus, saudaraku. Efesus, pasal 3:16 dan berikut ini: "…Aku 

berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh 

Roh-Nya di dalam batinmu." Jeda; di manakah perubahan ini terjadi? Dimana itu? Apakah di 

luar sini dalam perilaku kita? Tidak, itu dimana? Itu ada di dalam manusia. Sekarang ketika 
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perubahan terjadi pada batin manusia, apakah akan dibuktikan di sini? Ya, tentu saja. Tapi apa 

yang terjadi di sini, jika itu muncul dari intelek yang bertobat, hati yang berubah, adalah ekspresi 

kasih yang tulus, bukan hanya kemunafikan, amin? Tuhan menolong kita berubah dari dalam ke 

luar.  

Tahukah Anda apa yang sebagian besar dari kita coba lakukan? Mengubah diri kita dari 

luar ke dalam. Dan saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya telah menemukan bahwa itu tidak 

berhasil. Apakah Anda setuju dengan saya? Selama bertahun-tahun, saudara-saudaraku terkasih, 

manusia ini mencoba menjadi seorang Kristen melalui modifikasi perilaku. Dan itu adalah 

latihan yang sia-sia, belum lagi pengalaman yang menyedihkan. Tidak ada kegembiraan di 

dalamnya. Itu mengertakkan gigi Anda dan membuat diri Anda mematuhi hukum yang berlaku. 

Satu-satunya hal yang dapat membuat Anda berhasil dengan pendekatan itu adalah kuburan yang 

dilabur putih. Tetapi itulah yang menakutkan. Anda bisa indah di luar, dan Anda bisa 

membodohi diri Anda sendiri dan menipu orang lain. tetapi Anda tidak bisa menipu siapa? 

Tuhan. Karena Dia tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Manusia melihat penampilan 

luar, tetapi Tuhan melihat ke mana? Hati. {1 Sam 16:7} Tuhan menolong kita belajar berubah 

dari dalam ke luar. Tuhan menolong kita mengalami perubahan itu melalui kuasa Roh Kudus. 

Untuk "diubah oleh pembaharuan," apa? "budi." {Rom 12:2}  

Anda tahu, kita mencoba menjadi orang Kristen dengan modifikasi perilaku. Tuhan ingin 

kita menjadi orang Kristen melalui transformasi pikiran/budi kita. Dia ingin mengubah kita pada 

inti keberadaan kita. Untuk tujuan apa? Ayat 17: "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam 

hatimu; dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan 

segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dapat 

mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan; supaya kamu dipenuhi di dalam 

seluruh kepenuhan Allah." Oh saudara, saudari, sungguh takdir yang luar biasa. Betapa besar hak 

istimewa kita ketika kita datang ke salib, dan menerima darah dan air. Darah yang menjadikan 

kita pewaris Kerajaan, dan air yang masuk dan mempersiapkan kita untuk mewarisinya... 

…mengubahkan kita dari dalam ke luar. Ayat 20: "Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh 

lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang 

bekerja," dimana? "di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus 

Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Oh, saudaraku, saudariku, saya memuji 

Tuhan atas darah dan airnya, amin? Saya memuji Tuhan atas pemberian dua sarana anugerah 

yang mencukupi yang diberikan dengan harga yang tidak terbatas kepada kita.  

Dan saya ingin menasihati Anda, mendorong Anda, memohon Anda untuk datang, untuk 

datang ke kaki salib dan menerima pemberian dua sarana anugerah itu. Tuhan melarang bahwa 

Dia dengan harga yang tidak terbatas harus membuatnya sia-sia bagi siapa pun yang di ruangan 

ini. Tuhan melarang, saudara-saudaraku. Tolong, maukah Anda membiarkan kasih Kristus 

menarik Anda? "Aku, jika aku ditinggikan, akan," apa? "akan menarik semua orang 

datang kepada-Ku." {Yoh 12:32} Apakah Anda melihat kebutuhan Anda akan darah dan air? 

…untuk dibenarkan dan disucikan? Jika melihat kebutuhan Anda, apakah Anda akan menerima 

sarana yang olehnya dapat memenuhi kebutuhan itu? Maukah Anda datang ke salib? Jika itu 

keinginan Anda, maukah Anda berdiri bersama saya untuk doa penutup?  

Bapa di surga, terima kasih banyak atas darah dan air. Saya berterima kasih kepadaMu 

karena dalam dua sarana itu, kami memiliki semua yang kami butuhkan. Dan saya berdoa agar 

masing-masing kami, menanggapi kasih yang tak terbatas itu yang dinyatakan dalam Kristus 

dan Dia yang disalibkan, kami akan datang ke kaki salib dan menerima kedua sarana anugerah 

itu.  
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Saudara, saudari dengan kepala tertunduk dan mata terpejam, dalam privasi hadirin 

berdoa yang Anda nikmati dengan Tuhan dan Juruselamatmu Yesus Kristus, saya ingin 

mendorong Anda untuk datang. Datanglah ke kayu salib dan dalam doa kepada Tuhan dan 

Juruselamatmu, kepada Bapa Surgawi Anda, mintalah, mintalah dua sarana anugerah itu. Itu 

tersedia secara gratis untuk siapa saja yang akan datang dan menerimanya tetapi harus diterima 

secara pribadi. Anda harus memintanya secara pribadi. Dengan menerima Yesus, Anda 

menerima semua yang Dia berikan kepada Anda. Saya tahu beberapa dari Anda sudah 

melakukannya meminta dan menerima sarana anugerah ini, seperti yang saya miliki, tetapi 

meskipun Anda telah melakukannya sebelumnya, akankah Anda mengenali, sebagaimana saya 

harus, bahwa kita perlu datang lagi setiap hari ke kayu salib? ...dan menerima kedua sarana 

anugerah itu? Dan itu hanya seperti yang kita lakukan dan bergantung sepenuhnya padanya, agar 

kita dapat tetap berada di jalan yang lurus dan sempit, dan keluar dari kedua parit. Jadi dengan 

menyadari hal ini, maukah Anda, apakah Anda pernah melakukannya sebelumnya atau tidak, 

maukah Anda masing-masing berada dalam privasi hadirin berdoa yang Anda nikmati bersama 

Kristus, maukah Anda meminta dua sarana anugerah yang mencukupi itu bahwa Bapa Surgawi, 

yang ingin memberikannya kepada Anda, mungkinkah bisa melakukannya sekarang? Maukah 

Anda meminta kepada-Nya? Tolong bicarakanlah hal itu dengan-Nya sekarang.  

Bapa di surga, saya sangat berterima kasih bahwa Engkau senang memberikan kami 

semua yang kami butuhkan, dan saya berterima kasih kepadaMu karena Engkau telah 

menemukan sukacita malam ini karena diminta untuk memberikan darah dan air. Dan saya 

berdoa agar Engkau mencurahkan semua sarana yang cukup itu ke atas setiap hati dan pikiran 

yang memintanya. Dan semoga kami mengalami lebih penuh dari sebelumnya sebelum 

kecukupannya, tidak hanya memberi kami hak ke surga, tetapi untuk membantu kami 

mendapatkan kelayakan untuk ke surga, sehingga ketika Yesus datang, kami siap untuk hidup 

bersama-Nya dan menikmati hidup bersama-Nya selamanya. Dan tolong Tuhan, tolong kami 

untuk menerima darah dan air, tidak hanya untuk membuat diri kami sendiri sampai ke surga, 

tetapi untuk membantu kami menjadi pemenang jiwa yang efektif agar kami dapat membawa 

orang lain, melalui kuasa Roh Kudus, ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Engkau, 

juga. Semoga ini menjadi pengalaman kami, ini adalah doa kami dalam nama Yesus, amin. 

Tuhan memberkati Anda, saudara-saudaraku. Terima kasih banyak.  


