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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."  

Terima kasih atas kehadiran Anda karena malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. 

Dan kita berada di Pelajaran 16, bukan? Berjudul, "Ditulis pada loh-loh daging..." "Ditulis pada 

loh-loh daging," {2 Kor 3:3} Anda akan menemukannya di halaman 35 lembar cetak Anda. Kita 

akan membicarakan tentang surat-surat pada malam ini. Surat-surat yang hidup, Alkitab menyebut 

kita, yang merupakan kata bahasa Inggris kuno untuk kata surat: surat. Surat yang harus ditulis, 

ditandatangani, disegel, dan akhirnya dikirim. Kita perlu melihat bagaimana Roh Kudus, yang 

telah dihembuskan ke atas kita oleh Kristus yang menugaskan kita, terlibat dalam seluruh proses 

ini. Tujuan kita adalah untuk lebih memahami bagaimana Roh Kudus memulihkan kita dari 

kemuliaan kepada kemuliaan memiliki tabiat yang menyerupai Tuhan.  

Pembelajaran yang sangat penting, tapi sekali lagi, hal-hal rohani itu hanya, apa? Dinilai 

secara rohani. {1 Kor 2:14} Jadi saudara-saudaraku terkasih, sebelum kita melanjutkan, kita 

harus berhenti sejenak seperti yang telah kita lakukan, dan secara pribadi mengundang Roh Tuhan 

ke dalam hati kita. Sekali lagi saya memohon dengan sangat. Mari berlutut beberapa saat.  

Bapa kami yang di Surga, pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada-Mu atas hak 

istimewa memanggil-Mu Bapa-Ku. Saya sangat bersyukur menjadi anak yang dibeli dengan 

darah-Mu, untuk diadopsi ke dalam keluarga-Mu. Yesus, terima kasih telah membuat itu menjadi 

mungkin. Dan Bapa, saya berterima kasih terutama untuk Saudara Tua saya, yang mewakili saya, 

dan saya datang bersembunyi di dalam Dia. Dia indah; Saya tidak. Tapi saya berterima kasih 

karena Engkau memilih untuk melihat saya sebagaimana saya di dalam Dia, dan Engkau 

memandangku indah, dan itu memberikan saya keyakinan, keberanian suci, mengetahui bahwa 

saya diterima di dalam Dia yang Terkasih. Saya datang ke hadapanMu untuk memohon agar 

Engkau memberkati saya, dan berkatilah saudara-saudariku yang telah di beli oleh darah Mu, 

dengan pencurahan Roh Kudus. Kami ingin belajar dan lebih memahami bagaimana Roh Kudus 

... bahwa Putera-Mu, Juruselamat kami menghembuskanNya dalam kami, mengubah kami dari 

kemuliaan kepada kemuliaan menjadi serupa dengan-Mu. Untuk lebih memahami apa yang Roh 

Kudus lakukan, kami bisa lebih memahami bagaimana bekerja sama. Kami ingin menjadi surat 

yang hidup. Kami ingin menjadi saksi Kristus yang benar. Kami ingin mengatakan hal-hal yang 

benar dan indah tentang seperti apa Dia. Tapi kami tidak sanggup, kecuali Engkau yang menulis 

tabiat-Nya di atas loh daging di hati kami. Tolong ajari kami bagaimana bekerja sama dengan 

proses itu Bapa. Dan saat saya memimpin pelajaran ini, Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, 

Bapa, bahwa Engkau akan membimbing dan mengarahkan pikiran dan kata-kata saya. Saya ingin 

berbicara tentang kebenaran dan hanya kebenaran, kebenaran sebagaimana adanya di dalam 

Yesus. Jadi dengan Roh Kebenaran, kendalikan penuhnya saya berdoa. Bimbing dan arahkan 

setiap pikiran dan kata, agar saya dapat mengatakan apa yang Engkau ingin saya katakan, tidak 
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lebih, tidak kurang. Dan bantu saya untuk mengatakannya dengan cara yang Engkau inginkan, 

agar Yesus dimuliakan dan umat-Nya dapat dibangun. Inilah doa saya dalam nama-Yesus. Amin.  

Roh Kudus yang dihembuskan Yesus atas kita setelah Dia memberi amanat kepada kita 

adalah satu-satunya kekuatan yang cukup untuk memampukan kita melakukan bagi Kristus apa 

yang Dia lakukan untuk Bapa. Jaminan pendamaian yang dua kali diulang adalah satu-satunya 

motivasi dan fondasi yang cukup. Dengan darah dan dengan air kita dapat melakukan untuk 

Kristus apa yang Dia lakukan untuk Bapa. Tetapi saya ingin mempertimbangkan bersama Anda 

bagaimana Roh Kudus mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jelas ditetapkan bahwa 

Dia sendirilah yang melakukan itu dalam teks kunci kita, 2 Korintus 3:18: Tapi kita semua, dengan 

wajah yang tidak berselubung, melihat seperti di cermin kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi 

serupa dengan gambar-Nya dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti oleh Roh Tuhan." 

Jelaslah Roh Tuhan yang mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan.  

Tetapi malam ini saya bertanya kepada Anda bagaimana Roh Tuhan melakukannya? 

Bagaimana prosesnya? Kita mendapat masukan yang berharga dari pena inspirasi yang ingin saya 

bagikan kepada Anda. Itu dapat membantu kita memahami bagaimana Roh Kudus memulihkan 

dalam diri kita tabiat menjadi serupa dengan Kristus. Signs of the Times, 18 Juli 1911: Perhatikan 

pemahaman ini: "Seperti lilin mengikuti cetakan stempel, demikian juga jiwa mengambil kesan 

Roh Tuhan, dan mempertahankan citra Kristus." Bahasa yang sangat menarik: "Seperti lilin 

mengikuti cetakan stempel..." "bentuk/rupa stempel, demikian pula jiwa mengambil kesan Roh, 

dan mempertahankan gambar Kristus."  

Kata Yunani apakah yang mengingatkan kita pada hal ini? ...dalam pelajaran sebelumnya? 

Khar-ak-tare, ya! Kata Yunani yang digunakan satu kali dalam Perjanjian Baru dalam puisi luar 

biasa yang ditulis oleh Paulus dalam Ibrani 1:3 itu menggambarkan betapa sempurna, betapa 

indahnya Kristus memenuhi misinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada manusia. Apa 

puisi itu? “Yang adalah cahaya kemuliaan-Nya dan wujud gambar pribadi-Nya..." Ingat, kata 

Yunani yang diterjemahkan "wujud gambar," itu apa? “Khar-ak-tare... khar-ak-tare." Dari 

kata Yunani itulah kita mendapatkan kata dalam bahasa Indonesia "tabiat". Dan banyak bahasa 

lain mendapatkan kata yang sangat mirip. Apa kata Yunaninya itu? Ingatkah Anda bahwa studi 

kata yang kita lakukan? {Pelajaran 8}  

Apa artinya, dalam penggunaan yang paling kuno? Itu mengacu pada apa? Pengukir atau 

pencetak koin. Dan seiring dengan berlalunya waktu, kata itu mengacu pada alat yang digunakan 

oleh pengukir: pencetak, stempel, besi branding. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, itu mengacu 

pada objek ukiran yang sebenarnya, yang telah dibuat dengan alat cetak, oleh pemahat. Wujud 

gambar yang telah dibuat pada macam-macam bahan atau permukaan yang dibentuk. Itulah arti 

kata "khar-ak-tare".  

Apakah Anda mendengar konsep itu dalam ungkapan ini, dalam pernyataan ini? "Seperti 

lilin mengikuti cetakan stempel, demikian juga jiwa mengambil kesan Roh Tuhan dan 

menghasilkan gambar Kristus." Dalam mengukir kembali tabiat rupa Tuhan atas kita, alat apa yang 

Tuhan gunakan? Itu adalah Roh Kudus. Itu adalah alat ukirnya, dan kita akan menerima goresan 

itu agar kita dapat menghasilkan, apa? Gambar Kristus. Oke? Sekarang, dari manakah kita 

menerima goresan ukiran ini? Ada tertulis tidak di atas loh batu, seperti Sepuluh Perintah Allah, 

tapi di atas loh yang lembut dalam hati kita. Keluaran 32:16: "Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah 

dan tulisan itu ialah tulisan Allah, diukir pada loh-loh itu." Itu mengacu pada loh batu. Dan dalam 

perjanjian lama, Tuhan menulis hukum-Nya di atas loh batu. Tetapi dalam perjanjian baru 

dicatat bahwa Dia akan menuliskannya di mana? Di dalam hati dan pikiran kita... di dalam 

hati dan pikiran kita. {Yer 31:33}  
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Dan kita akan menerima tulisan ini agar kita dapat menjadi surat yang hidup, dan dapat 

menyatakan tabiat Yesus Kristus yang indah dalam hidup kita. 2 Korintus 3:3: “Karena telah 

ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus,yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan 

tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh 

daging, yaitu di dalam hati manusia." Jadi sekali lagi kita telah mengidentifikasikan dengan jelas 

di sini alat pengukir atau alat tulis; itu adalah Roh Kudus. Dan dimanakah Roh Kudus menulis? 

Loh-loh yang lembut di hati kita. Tapi saudara-saudara terkasih, hati kita tidak cenderung secara 

alami untuk menerima tulisan ini. Kita secara alami memiliki hati yang keras. Jadi apa yang harus 

kita lakukan? Dapatkan hati yang baru! Yehezkiel 36:26 dan 27: "Kamu akan Kuberikan hati yang 

baru, dan roh yang baru di dalam batinmu; Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras 

dan Kuberikan kepadamu hati yang taat." Sekarang harap diperhatikan, ini bukan daging seperti 

pada penggunaan istilah Perjanjian Baru, yang identik dengan duniawi. Ini adalah daging dalam 

arti lembut, bukan kedagingan. Ini adalah hati daging yang lembut dan mudah dipengaruhi, karena 

dapat menerima dan menyimpan sesuatu yang tertulis di atasnya. {bisa diajar} Itulah hati yang 

Tuhan rencanakan untuk diberikan kepada kita. Ayat 27: "Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam 

batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku, dan tetap berpegang 

pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya." Anda lihat, tulisan Roh Kudus di dalam hati 

kita, berdampak langsung pada perilaku kita, bukan? Ketika hati kita memiliki hukum kasih 

tertulis di atasnya perilaku kita akan sesuai dengan hukum Kasih. {Rom 13:10} Dan kita akan 

berjalan menurut ketetapan-Nya dan menuruti keputusan-Nya dan melakukannya.  

Perhatikan secara spesifik apa yang Roh Kudus tuliskan di dalam hati kita. The Kress 

Collection, halaman 122, memberi kita wawasan khusus di sini. “Jangan pernah lupa bahwa 

Kekristenan sejati datang melalui pengukiran prinsip-prinsip Alkitab di atas hati dan tabiat. Ini 

harus merupakan karya individu, diekspresikan dengan jelas." Sekali lagi harap diperhatikan, 

bahwa yang tertulis di hati kita perlu apa? Nyata dalam hidup kita, oke? Ini perlu dinyatakan 

dengan jelas. Tapi perhatikan bersama saya apa yang secara khusus terukir itu atau tertulis di hati 

kita. Apa itu? Prinsip Alkitab. Oh, saudara-saudaraku terkasih, bekerjalah bersama saya dalam hal 

ini.  

Apa itu prinsip? Apakah prinsip itu? Ketahuilah bahwa prinsip berbeda dari aturan dan 

regulasi... Anjuran dan Larangan. Anjuran dan larangan, aturan dan regulasi, adalah aplikasi dari 

prinsip pada tingkat perilaku. Tapi prinsip adalah sesuatu yang lebih dalam dan lebih mendasar 

dari pada aturan dan regulasi. Apakah Anda memahami apa yang saya coba jelaskan di sini? 

Izinkan saya mengilustrasikan untuk memastikan Anda memahaminya. Dalam hal pengembangan 

tabiat, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan prinsip Alkitab yang 

sangat penting.  

Salah satunya adalah meluangkan waktu berkualitas setiap hari lebih mengenal Yesus 

Kristus seperti yang Dia nyatakan dalam Kitab Suci. Contoh lainnya seperti, sebuah anjuran, 

luangkan waktu untuk keluar dan lihatlah hasil karya Tuhan dan penyataan kemuliaan-Nya, kasih-

Nya di alam. Larangan di bidang pengembangan tabiat: Jangan buang waktu menonton apa yang 

muncul di layar media dunia ini. Saya akan, dengan pengendalian diri yang baik, tidak 

menjelaskannya secara rinci. Karena jika Anda melihat hal semacam itu, Anda sedang memandang 

yang duniawi, yang duniawi, yang sensual, yang materialistis, yang egois. Jangan lihat hal 

semacam itu. Sekarang itu adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, oke, hal-hal yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan, merupakan aturan dan regulasi. Apa prinsip dibalik semua itu? 

Prinsip Alkitab: Dalam memandang kita berubah, berubah menjadi serupa dengan apa yang kita 

lihat. Apakah Anda melihat perbedaan antara prinsip dan aturan serta regulasi? Aturan dan 

regulasi, sekali lagi, merupakan penerapan prinsip-prinsip perilaku yang spesifik. Prinsip Alkitab 
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di sini jauh lebih mendasar. Dalam memandang kita diubah, diubah menjadi serupa dengan apa 

yang kita lihat.  

Sekarang saudara-saudara terkasih, saya tidak bisa terlalu menekankan pentingnya 

memahami prinsip-prinsip Alkitab. Sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip Alkitab 

sebelum kita dapat dengan cerdas mematuhi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena 

jika kita tidak memahami prinsip yang mendasarinya, maka kita tidak dapat memahami mengapa 

kita harus melakukan hal-hal tertentu dan mengapa kita tidak boleh melakukan hal-hal lain. Dan 

omong-omong, ini sangat relevan dalam hal melatih anak-anak. Sering kali kita memberi tahu 

anak-anak kita bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu. Dan tanggapan apa yang kita 

dapatkan? "Kenapa? kenapa?" Dan apa yang biasanya kita katakan? "Karena saya katakan 

begitu!" Tuhan mengampuni kami. Memang terkadang itu mungkin perlu, karena mereka mungkin 

belum cukup umur untuk memahami prinsip yang mendasarinya. Tapi saudara-saudaraku terkasih, 

kita tidak membantu anak-anak kita jika kita memberi mereka banyak hal yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. Kita harus duduk dan menjelaskan kepada mereka prinsip-prinsip yang 

mendasarinya. Maka aturan dan regulasi bisa masuk akal bagi mereka. Kita tidak hanya memberi 

tahu mereka, "Jangan menonton program televisi itu." Kita duduk dan kita menjelaskan kepada 

mereka bahwa dalam memandang kita berubah, berubah menjadi serupa dengan apa yang kita 

lihat. Dan alasannya adalah karena kita ini apa yang ada dalam pikiran kita. Dan apa yang ada 

dalam pikiran kita ditentukan secara langsung dan dipengaruhi oleh makanan yang kita berikan ke 

otak kita melalui indra kita. {Amin} Dan dengan apa Anda memprogram pikiran Anda, Anda 

menjadi orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak dapat memprogram pikiran kita dengan 

sampah semacam ini, karena kita ingin menjadi seperti Yesus. Dan Anda lihat, sekarang Anda 

telah memberikan pemahaman yang selaras dengan ketaatan. Itu masuk akal bagi mereka... 

mengapa mereka harus melakukan hal-hal tertentu dan tidak melakukan hal-hal lain.  

Dan saudaraku terkasih, itulah yang Bapa Surgawi kita ingin lakukan dengan anak-anak-

Nya. Apakah Anda mendengarkan saya? {Amin} Dia ingin kita menurut dengan cerdas. Dia tidak 

ingin kita hanya memiliki daftar peraturan agama... dari banyak hal yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan. Dia ingin, oleh Roh-Nya, dapat menuliskan prinsip-prinsip Alkitab di hati kita. Dia 

ingin kita memahami prinsip-prinsip di balik aturan dan regulasi, agar kita dapat mematuhinya 

dengan cerdas. Saya tidak bisa terlalu menekankan betapa berharganya dan pentingnya 

mengijinkan Roh Kudus untuk menulis, mengukir di hati Anda prinsip-prinsip Alkitab.  

Sekarang mengenai hati, tolong mengerti, itu artinya bahwa kita tidak hanya perlu 

memahaminya secara intelektual, tetapi kita harus mengasihi prinsip-prinsip itu dengan sepenuh 

hati. Anda lihat, ini tidak hanya tertulis di pikiran, ini tertulis di dalam apa? Hati. Dengan kata lain, 

kita menjadi mengasihi dan menghargai prinsip-prinsip ini. Dan ketika Anda mulai mengasihi dan 

menghargai prinsip-prinsip, maka Anda tidak memiliki pergumulan yang kuat dengan kepatuhan 

dengan aturan dan regulasi, yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip tersebut. Dan begitulah 

cara kita menjadi dewasa dalam pengalaman Kekristenan kita. Begitulah cara kita tumbuh dewasa. 

Sekarang saat kita pertama kali memulai, sebagai bayi, ya, kita mungkin harus, Anda tahu, hanya 

menuruti yang boleh dan tidak boleh dilakukan karena itu telah diminta dari kita oleh Yang Satu 

yang kita kenal tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita percaya kepada-Nya dan kita tahu Dia 

mengasihi kita jadi kita akan terus maju dan taat, meskipun kita tidak mengerti mengapa. Tapi 

Tuhan tidak ingin meninggalkan kita di sana. Dia ingin kita menjadi cerdas tentang hukum-Nya. 

Karena itulah Dia berkata, "Ayo mari kita," apa? "berperkara." {Yes 1:18} Dia ingin prinsip-

prinsip-Nya masuk akal bagi kita. Dan itulah yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam pengertian 

kita. “Jangan pernah lupa bahwa Kekristenan sejati datang melalui pengukiran prinsip-prinsip 

Alkitab pada hati dan tabiat. "{KC 122.2}  
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Yeremia 31:33: "Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu, demikianlah firman TUHAN; Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan 

menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan 

menjadi umat-Ku." Pikiran dan hati: apa yang Anda dengar di sana? Akal dan kasih sayang, pikiran 

dan perasaan. Apa yang kita bicarakan? tabiat... tepatnya, tabiat. Dan inilah yang tentu saja dikutip 

dalam Ibrani 10:16, sebagai pengharapan perjanjian yang baru, Ibrani 10:16. Nah, itulah yang Roh 

Kudus lakukan untuk kita. Dan kita harus bekerja sama dengan-Nya dan mengizinkan Dia 

melakukan ini, dengan mempelajari Alkitab dan berusaha memahami prinsip-prinsip ini, oke? 

Anda tidak bisa begitu saja mengharapkan Roh Kudus mengukir prinsip-prinsip Alkitab di hati 

Anda tanpa Anda bekerja sama dengan-Nya dalam prosesnya. Anda belajar Alkitab dan Anda 

meminta Tuhan untuk menyatakan kepada Anda prinsip-prinsip Firman-Nya. Dan kemudian, 

bagaimana Anda bekerja sama dengan-Nya, Roh Kudus, dalam menerima ukiran tabiat-rupa 

Kristus? Anda melakukannya saudara-saudaraku terkasih, dengan memilih, demi kasih Kristus, 

untuk mematuhi prinsip-prinsip Alkitab dan menyelaraskan pikiran dan perasaan Anda dengan 

makna rohani hukum Allah.   

Ngomong-ngomong, saya mengatakan sesuatu yang sangat penting di sana! Harap 

dipahami, ada perbedaan besar saudara-saudaraku, ada perbedaan besar antara membawa perilaku 

kita pada kepatuhan dengan huruf harafiah hukum, dan membawa pikiran dan perasaan kita selaras 

dengan... makna rohani hukum. {Amin} Ada perbedaan besar. Dan sangatlah penting jika kita 

ingin bekerja sama dengan Roh Kudus dalam memiliki tabiat Kristus dipulihkan di dalam kita dari 

kemuliaan kepada kemuliaan, memiliki Nama, yang merupakan kebajikan Tuhan, tertulis di hati 

kita, loh daging yang lembut di hati kita. Sangat penting bagi kita untuk belajar menyelaraskan 

pikiran dan perasaan kita dengan makna rohani hukum... imperatif.  

Ini dijelaskan dalam beberapa cara di dalam Kitab Suci. Amsal 7:1 dan 3: Hai anakku, 

berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku, di mana? "di dalam hatimu. ...Tuliskan 

di loh hati Anda." Anda lihat, Roh Kudus menuliskannya di sana, tetapi kita bekerja sama dengan 

Roh Kudus dengan memilih untuk apa? Mematuhinya. Dengan memilih agar pikiran dan perasaan 

kita selaras dengan prinsip rohani hukum. Begitulah cara kita bekerja sama dalam menuliskannya 

di hati kita.  

Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 119:11: "Dalam hatiku aku menyimpan janji-

Mu, supaya aku," apa? "Jangan berdosa terhadap Engkau!" ...agar aku tidak berdosa terhadap 

Engkau!"  

Sons and Daughters of God, halaman 318: Saya suka pernyataan ini, dengarkan: "Kekuatan 

yang luhur berada dalam jangkauan setiap orang. Di bawah pengawasan Tuhan, seorang manusia 

mungkin memiliki pikiran yang murni, dikuduskan, ditinggikan, dan pikiran yang mulia." Apakah 

itu menggetarkanmu? ...potensi itu? Itu seharusnya menggetarkan Anda. "Melalui kasih karunia 

Kristus, pikiran manusia memenuhi syarat untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan, Sang 

Pencipta. Tuhan Yesus datang ke dunia kita untuk mewakili Bapa.... Kristus adalah wujud gambar 

dari pribadi Bapa-Nya; dan Dia datang ke dunia kita untuk memulihkan citra moral Allah dalam 

diri manusia supaya manusia meskipun jatuh dalam dosa, melalui ketaatan pada perintah-perintah 

Tuhan dapat dimeteraikan dengan gambar dan tabiat ilahi." Saudaraku terkasih, bagaimana kita 

dapat dimeteraikan dengan citra dan tabiat ilahi? Dengan kepatuhan. Oleh apa? Dengan ketaatan. 

Anda tahu, setiap kali kita memilih untuk membawa pikiran dan perasaan kita ke dalam 

keselarasan, demi kasih Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus, selaras dengan makna rohani hukum, 

akan lebih dalam terukir pada kita tentang keserupaan tabiat Yesus Kristus. Kita belajar untuk 

mengatur pikiran dan perasaan kita, dan apakah gabungan pikiran dan perasaan? Tabiat. Kita 

belajar untuk mengatur pikiran dan perasaan kita oleh makna rohani hukum, yaitu kasih. Dan 
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begitulah cara kita diubah oleh pembaharuan pikiran kita. Ini adalah proses spiritual. Ini mengubah 

cara kita berpikir dan merasakan, di sini dalam privasi pikiran.  

Kebanyakan dari kita dalam pengalaman Kristen kita, kita hanya mencoba mengubah 

perilaku kita. Kekristenan melalui modifikasi perilaku. Tetapi Kekristenan yang sejati adalah 

Kekristenan melalui transformasi pikiran. Amin? Memprogram ulang pikiran kita untuk berpikir 

dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kita dulu berpikir diatur oleh hukum keegoisan. Tetapi 

saat kita menerima hukum Allah yang tertulis di hati kita oleh Roh Kudus, dan untuk kasih Kristus, 

dan dalam kuasa Roh Kudus, belajar mengatur pikiran dan perasaan kita menurut makna rohani 

hukum, yaitu kasih, kita diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita... pikiran kita. Sangat penting 

untuk memahami cara kerjanya. Inilah mengapa Daud berkata dalam Mazmur 19:7 dan 8: "Taurat 

TUHAN itu adalah" apa? "sempurna, menyegarkan jiwa." Roh Kudus menggunakan hukum untuk 

mengubah jiwa kita. "Peraturan TUHAN itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak 

berpengalaman; Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; Perintah TUHAN itu murni, membuat 

mata bercahaya"  

Roma 6:17: "Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi 

sekarang kamu telah mentaati," apa? "dengan segenap hati… pengajaran yang telah diteruskan 

kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Oh, saya suka itu. 

Saya ingin menjadi hamba kebenaran. Amin? Kita telah menjadi hamba dosa, budak keegoisan, 

cukup lama. Dan itu adalah tuan yang diktator/kejam. Semoga Tuhan membantu kita belajar 

menjadi hamba kebenaran, hamba kasih. Itu adalah Tuhan yang baik hati dan penuh kasih, Tuhan 

yang penuh kasih. Dan saudara-saudaraku terkasih ada kegembiraan besar berada di bawah 

Ketuhanan dari Putera Raja yand penuh Kasih. Ada, saya jamin ada. Sungguh luar biasa menjadi 

seorang hamba, hamba Yesus Kristus. Itu adalah kegembiraan terbesar yang pernah diketahui 

manusia ini, dan saya ingin mengalaminya lebih dalam lagi dalam hidup saya.  

Tapi ini masalah kita... ini masalah kita. Karena kita menjadi sangat baik dalam mengatur 

perilaku kita sesuai dengan huruf harafiah hukum, banyak dari kita berpikir bahwa kita memiliki 

pengalaman Kristen yang sejati, padahal kita tidak memilikinya sama sekali. Dan saudara-

saudaraku, maafkan saya jika saya terdengar seperti saya terus kembali ke ini, tetapi saya harus. 

Mengapa? Karena ini adalah masalah yang sangat umum di antara kita sebagai umat. Dan saya 

tidak mengatakan itu atas kewenangan saya sendiri. Saya katakan itu atas kewenangan Saksi yang 

Benar. {Wahyu 3:14} Apa yang Dia katakan tentang Laodikia? Kita suam-suam kuku; tidak 

dingin atau panas. {Wahyu 3:16} Dan ingat bagaimana kita mendefinisikannya? Apakah Anda 

ingat itu?  

Dingin, apa itu? Itu melakukan hal yang salah untuk alasan yang salah.  

Panas, apa itu? Melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar.  

Suam-suam kuku, apa itu? Melakukan hal yang benar, dengan alasan yang salah.  

Anda lihat dengan motivasi ego yang cukup, kita dapat melakukan pekerjaan yang luar 

biasa untuk membawa perilaku kita sesuai dengan makna harafiah hukum. Itulah tepatnya yang 

dimaksud dengan memiliki bentuk kesalehan {2 Tim 3:5}. Memiliki apa? Hanya bentuk 

kesalehan. Tapi menyangkal apa? Kekuatannya. Anda lihat, kekuatan Injil ada dalam kapasitasnya 

untuk mengubah kita dengan memperbarui pikiran kita... {Rom 12:2} menjadikan kita ciptaan 

baru {2 Kor 5:17}. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Dengan cara apa kita menjadi 

ciptaan baru melalui Injil ...oleh kekuatan Injil yang menciptakan kembali? Apakah kita 

mendapatkan tubuh baru? Tidak, bukan itu yang membuat kita seperti ini. Setidaknya belum - kita 

akan mendapatkannya sebelum semuanya berakhir. Tapi... bagaimana kekuatan kreatif Injil 

terwujud dalam hidup kita sekarang? Dengan menciptakan kembali pikiran kita menjadi serupa 
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dengan Kristus. Anda lihat, seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. {Ams 

23:7} Dan dengan kuasa Injil, kita belajar untuk berpikir dengan cara yang sangat berbeda 

sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang yang baru. Kita dulu berpikir diatur 

oleh roh dan hukum keegoisan. Tapi ketika kita menerima hukum kasih dan belajar, demi kasih 

Kristus, untuk mengatur pikiran dan perasaan kita dengan itu, kita benar-benar menjadi orang yang 

sama sekali berbeda... ciptaan baru.  

Dan saudara-saudaraku terkasih, Anda tahu sesuatu? Pengalaman ini bahwa kita semua 

sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen sejati, harus memiliki tidak semua yang umum. Ini 

tidak terlalu umum. Ada banyak kemunafikan di antara kita sebagai umat. Dan lagi-lagi saya tidak 

menghakimi Anda; Saya tidak berani menghakimi Anda. Tapi saya berbagi dengan Anda tentang 

penilaian Saksi yang Benar. Anda tahu, apa yang selanjutnya Dia katakan tentang Laodikia? Kita 

pikir kita adalah apa? Kaya dan telah memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. 

Dan kita bahkan tidak tahu bahwa kita ini apa? Melarat, dan malang, miskin, buta dan 

telanjang. {Wah 3:17} Mengapa kita begitu tertipu? Karena kita memiliki bentuk kesalehan. Kita 

telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus untuk melabur putih kuburan kita. {Mat 23:27} 

Dan kita sangat terkesan dengan begitu baiknya pekerjaan itu. Tuhan tolong kami. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Tuhan tolong kami.  

Oh saudara, saudari, dengarkan pernyataan ini: Signs of the Times, 18 Juli 1878 Pengakuan 

nominal dari iman di dalam Kristus tidak akan menyelamatkan jiwa; begitu pula dengan ketaatan 

nominal pada hukum. Hukum Tuhan harus ditaati dari dalam hati; prinsip-prinsipnya harus 

dijalankan dalam kehidupan; dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Penebus dunia harus 

diwujudkan dalam kehidupan dan tabiat, atau tidak ada pertobatan sejati." Apakah saya mendengar 

"amin"? {Amin} Tidak ada pertobatan sejati. Tetapi hal yang membuat saya takut adalah bahwa 

begitu banyak dari kita memiliki pengakuan iman yang nominal dan kita memiliki ketaatan pada 

hukum secara nominal. Kita hanya memiliki kepatuhan terhadap huruf harafiah hukum secara 

perilaku eksternal. Dan kita belum benar-benar mengalami penulisan hukum ini pada loh daging 

di hati... di hati.  

Wahai saudaraku, ketika kita menerima tulisan hukum di hati, ada sikap yang sangat 

berbeda terhadap hukum yang akan kita alami. Anda lihat, keinginan daging adalah, apa? 

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

tidak, apa? Mungkin. {Rom 8:7} Dan manusia daging tidak mungkin bersemangat, atau sungguh 

mengasihi, hukum Tuhan - karena pikiran duniawi tidak mengasihi Tuhan dan hukum hanyalah 

merupakan transkrip tabiat Allah. {COL 305.3} Jadi keinginan daging tidak mungkin 

mengasihi hukum... tidak bisa.  

Sekarang, pikiran duniawi mungkin bisa, demi, Anda tahu, mempertahankan reputasi yang 

baik... setidaknya, Anda tahu, menghargai fakta bahwa jika kita hidup sesuai dengan huruf harafiah 

hukum, kita akan dikagumi dan dihormati... dan mempertahankannya untuk motivasi itu. Tapi itu 

bukanlah ketaatan yang sejati; itu adalah motivasi keegoisan. Itulah yang dilakukan oleh para ahli 

Taurat dan orang Farisi, tepatnya, supaya terlihat saleh atas kepatuhan mereka yang cermat 

terhadap huruf harafiah hukum. Tapi diri adalah motivasinya. Tapi ketika kita menerima hukum 

yang tertulis di dalam hati kita, apa motivasinya? Itu adalah kasih. 2 Korintus 5:14 dan 15: "Sebab 

kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati 

untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati; dan Kristus telah mati untuk semua orang, 

supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati 

dan telah dibangkitkan untuk mereka." Dan ketika seseorang dimotivasi oleh kasih, saudara-

saudaraku terkasih, ketaatan, tolong dengarkan saya, ketaatan tidaklah dianggap sebagai 

kewajiban. Ini menjadi apa? Kesukaan. {Mzm 40:8}  
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Salah satu cara terbaik untuk menguji diri sendiri... sejauh apakah Anda telah menerima 

hukum atau tidak ditulis di atas loh daging di hati Anda oleh Roh Kudus, adalah bertanya kepada 

diri sendiri dengan jujur, "Bagaimanakah sikap saya terhadap ketaatan pada hukum?" Apakah itu 

merupakan kewajiban utama, atau itu benar-benar menyenangkan?  

Besok... Saya terkesan untuk membagikan ini. Besok, kalau Anda ke gereja, kenapa Anda 

melakukan itu? Apakah karena itu yang diharapkan dari Anda, itu tugas Anda? Dan Anda telah 

melakukannya selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang yang akan memperhatikan jika Anda 

tidak pergi, dan bertanya-tanya mengapa Anda tidak ada di sana? Mengapa Anda akan pergi ke 

gereja besok? Saudara-saudaraku terkasih, tolong dipahami bahwa jika memelihara Sabat adalah 

suatu kewajiban, Anda tidak memelihara hari Sabat. Sekarang mengenai pemeliharaan Sabat 

adalah sebuah kewajiban, tetapi jika itu bagi Anda adalah sebuah kewajiban, Anda tidak benar-

benar memelihara hari Sabat. Jika Anda benar-benar memelihara hari Sabat, Anda akan 

bersukacita dalam Tuhan atas hari Sabat sedemikian sehingga 24 jam penuh untuk 

mengesampingkan yang lainnya hanya untuk menghabiskan waktu bersama-Nya, bahkan tidak 

menganggap itu sebagai kewajiban. Itu kesenangan terbesar Anda. Itu adalah hari yang Anda 

nantikan sepanjang minggu. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Anda lihat, itu adalah 

pemeliharaan Sabat yang benar.  

Dan Anda tahu apa yang membuat saya begitu khawatir tentang begitu banyak rekan 

sesama penganut Masehi Advent Hari Ketujuh? Dengarkan saya tentang ini; Saya berbicara 

dengan sangat jelas kepada Anda. Kebanyakan dari kita lebih senang menantikan matahari 

terbenam pada Sabtu malam daripada menantikan saat matahari terbenam pada Jumat malam. 

Mengapa? Karena itu adalah tugas... dan kita merasa lega saat semuanya sudah berakhir. Dan kita 

dapat kembali ke apa yang benar-benar ingin kita lakukan selama 24 jam terakhir, tetapi kita tidak 

dapat melakukannya karena kita tidak dapat pergi ke sana dan melakukan itu jika kita akan 

memelihara Sabat; dan begitu matahari terbenam, popcorn keluar, dan seterusnya televisi, atau 

DVD. Dan ini Sabtu malam di bioskop... karena manusia duniawi telah dirampas selama 24 jam 

dan ia benar-benar lapar. Apakah tidak adil mengatakan hal semacam itu? sayangnya tidak, 

saudara-saudaraku terkasih. Dan ketahuilah, jika itu mendekati pengalaman Anda, Anda tidak 

memelihara Sabat. Anda tidak memelihara hari Sabat. Saya tidak peduli seberapa baik Anda secara 

teknis mematuhi huruf harafiah hukum. Para pemelihara Sabat terbaik secara huruf harafiah 

hukum adalah orang-orang yang begitu ingin melepaskan jenazah Tuhan hari Sabat dari salib agar 

mereka tidak melanggar Sabat. Dan jika Anda tidak berpikir bahwa kemunafikan semacam itu 

adalah sesuatu yang dapat kita lakukan, mohon pikirkan lagi.  

Anda lihat Yesaya 58 membuatnya sangat jelas, sangat jelas bahwa jika kita bersuka cita 

di dalam Tuhan atas hari Sabat... "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan 

tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku; apabila engkau menyebutkan hari Sabat 

"hari kenikmatan dan hari kudus TUHAN "hari yang mulia, apabila engkau 

menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus 

urusanmu atau berkata omong kosong. maka engkau akan bersenang-senang karena 

TUHAN." Dan apa yang akan Dia lakukan? "Aku akan membuat engkau melintasi puncak 

bukit-bukit di bumi akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa 

leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. "{Yes 58:13-14} Oh saudara, 

saudari, itulah pemeliharaan Sabat. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Itu memelihara 

Sabat.  

Dan omong-omong, mohon pahami sesuatu yang krusial di sini. Tahukah Anda apa itu 

Sabat? Ini adalah gladi bersih 24 jam pemberian Tuhan. Gladi bersih mingguan 24 jam, untuk 

membantu umat-Nya bersiap-siap untuk Sabat milenial. {Wahyu 20:6} Apakah Anda mendengar 
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apa yang saya katakan di sana? Berapa umur planet Bumi? Sekitar 6.000 tahun. Berapa lama 

milenium itu? 1.000 tahun. Bagi Tuhan sehari adalah... 1000 tahun. {2 Pet 3:8} Nah, apa artinya 

milenium itu? Ini hari yang ke tujuh Sabat seribu-tahun. Dan kita semua akan pergi ke rumah 

Tuhan untuk menyembah-Nya selama... 1.000 tahun. Apakah Anda melihat itu? Sekarang saudara-

saudaraku terkasih, tolong ingat, apa yang kita katakan malam itu? Tuhan tidak akan membawa 

siapa pun ke surga yang tidak akan, apa? senang disana. Anda tahu salah satu cara terbaik untuk 

menguji apakah Anda benar-benar siap untuk pulang bersama Yesus dan menyembah Tuhan 

selama 1000 tahun Sabat? Itu untuk menanyakan diri Anda sendiri tentang sikap Anda terhadap 

Sabat 24 jam. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Apakah Anda benar-benar 

berpikir, ikuti sekarang, pikirkan bersama saya tentang ini. Bersikaplah jujur, terus terang, dan 

objektif dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir jika Anda hampir tidak dapat 

menahan diri semua hal yang benar-benar ingin Anda lakukan selama 24 jam, dan mengertakkan 

gigi, dan memelihara Sabat 24 jam sebagai rasa tanggung jawab, apakah Anda pikir Anda akan 

bahagia memelihara Sabat 1000 tahun? Ayolah, benarkah? Tolong pikirkan lagi... tolong pikirkan 

lagi. Tuhan tidak akan membawa siapa pun ke surga yang tidak akan bahagia di sana.  

Saudara-saudaraku terkasih, mohon dipahami bahwa ketaatan harus dimotivasi oleh kasih 

jika itu akan menyenangkan, amin? “Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku; Taurat-

Mu ada, di mana? ...dalam dadaku." {Mzm 40:8} Ketika kita menerima tulisan hukum kasih 

pada loh daging di hati kita, sebenarnya kita senang dalam ketaatan. Mengapa? Karena kita sangat 

mengasihi Tuhan dan orang lain tanpa pamrih... dan itu adalah kegenapan hukum. Kasih adalah 

kegenapan hukum Taurat. {Rom 13:10} Dan omong-omong, jika kita menurut karena alasan 

lain selain karena kasih tertinggi untuk Tuhan dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri 

untuk orang lain, kita tidaklah menurut... kita tidak menurut. Saya tidak peduli seberapa benar 

perilaku kita. Kita tidak taat jika roh kita tidak dimotivasi oleh kasih. Anda harus memahami ini, 

saudara-saudaraku terkasih.  

Dan tidak ada sukacita dalam ketaatan jika tidak dimotivasi oleh kasih. Dan inilah tepatnya 

mengapa begitu banyak orang yang cermat dan taat hukum umat Masehi Advent Hari Ketujuh 

adalah orang-orang yang sangat tidak bahagia Karena mereka mengertakkan gigi dan mencoba 

memaksa hati duniawi ke dalam cara rohani... dan hidup hanyalah pengalaman yang dikekang. 

Segala sesuatu yang secara alami ingin mereka lakukan, hukum mengatakan, "Tidak, tidak boleh 

melakukan itu!" Dan semua yang dituntut hukum dari mereka, mereka tidak memiliki keinginan 

alami untuk melakukannya, tetapi mereka akan menggertakkan gigi dan melakukannya sendiri, 

karena mereka harus berperilaku cukup baik untuk bisa masuk surga. Oh, hati saya tertuju pada 

orang-orang dengan gaya hidup seperti itu! Dan saya merasa sangat sedih untuk mereka karena 

saya tahu bagaimana rasanya dari pengalaman pribadi bertahun-tahun! Dan di berkatilah hatimu, 

inilah mengapa saya menjadi marah seperti ini mengenai merasa benar sendiri, menipu diri sendiri 

karena anak laki laki ini pernah mengalami... selama bertahun-tahun. Menampilkan pertunjukan 

yang sangat bagus... tetapi sebagai manusia yang belum bertobat. ...dan tidak ada kegembiraan 

sama sekali.  

Mereka yang telah menerima tulisan Roh Kudus di dalam hati mereka, yang telah benar-

benar menerima hati baru itu dapat dengan jujur berkata dengan Daud dan dengan Kristus, "Aku 

suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku Taurat-Mu ada dalam dadaku." {Mzm 40:8} 

Dan mereka akan menaati hukum Allah karena kasih Kristus... dan untuk kasih jiwa-jiwa yang 

terhilang. 1 Peter 1:22, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran 

sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, saling mengasihi dengan 

sungguh-sungguh dengan hati yang murni." Saudara-saudaraku yang terkasih itu adalah ketaatan, 

amin? {Amin} Itu adalah ketaatan. Mengenai konsep pemeteraian di sini...  
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Tolong beri saya beberapa saat untuk membahas hal itu dengan Anda. Kitab Suci berkata 

dalam Efesus 1:13, dan kita baru saja mencatatnya dengan cepat di pertermuan yang lalu, tetapi 

saya ingin membahasnya lagi bersama Anda, maukah Anda... mari kita buka di dalam Alkitab, 

karena itu tidak ada dalam cetakan Anda. Efesus 1:13 dan 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." Anda adalah apa? 

"Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan... yang menjamin warisan kita sampai 

penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya."  

Sekarang ada tiga aspek pemeteraian yang ingin saya pertimbangkan sebentar dengan 

Anda. Pertama-tama, kita dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. 

Itu adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mewujudkan pemeteraian ini. Dan saat kita bekerja 

sama dengan Roh Kudus, kita dapat menerima dan mempertahankan rupa yang indah itu yang 

ditanamkan oleh Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita. Dan apakah yang ditulis di dalam hati 

kita? Apa hubungannya pemeteraian ini? Saya memiliki pernyataan yang ingin saya sampaikan 

kepada Anda. Ini tidak dicetak, tapi ditemukan di Signs of the Times, 1 November 1899. "Mereka 

yang menerima 'meterai Allah yang hidup,' memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka." Saya 

suka itu. “Mereka yang menerima 'meterai Allah yang hidup', memiliki nama Bapa, apa? 

"nama Bapa yang tertulis di dahi mereka." Ingatlah ketika Musa di Gunung Sinai berkata 

"Aku berdoa kepada-Mu, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu." {Kel 33:18} Apa yang 

Tuhan katakan akan Dia lakukan? Aku akan menyatakan nama-Ku. Dan kemudian apa yang 

Dia nyatakan? Kebajikan yang merupakan tabiat-Nya. TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan 

pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-

Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, dll. 

{Kel 34:6-7} Siapakah nama Tuhan? Itu adalah tabiat-Nya.  

Jadi meterai apa ini? Itu adalah tabiat Tuhan. Itu tabiat Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita 

memiliki peran aktif dan kooperatif dalam pemeteraian, dengan belajar bekerja sama dengan Roh 

Kudus dan menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan hukum kasih. Demikianlah tabiat 

Bapa tertulis di atas loh hati kita yang lembut. Dan ketika kita menjadi, lagi dalam kata-kata pena 

inspirasi, begitu teguh dalam kebenaran... {GW 84.3}  

Saya suka ini, ini ditemukan di Maranatha, halaman 200. "Segera setelah umat Allah 

dimeteraikan di dahi mereka - " dan dia memberikan penjelasan di sini: "Ini bukanlah meterai atau 

tanda yang dapat dilihat, tapi keteguhan dalam dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun 

spiritual, sehingga tidak dapat digoyahkan..." Apa artinya dimeteraikan? ...sejauh menyangkut 

peran kerjasama kita? Artinya karena kasih Kristus yang selalu menguasai hati kita, pikiran dan 

perasaan kita oleh Roh kasih, sehingga kita tidak dapat dicobai untuk berbuat dosa terhadap Dia... 

dengan cara yang membuat kita menyerah. Maksudnya kita bisa dicobai; Biar saya perbaiki. Kita 

bisa dicobai, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada godaan itu. Kita akan tiba di tempat dimana 

kita lebih baik apa? mati... daripada dengan sengaja melanggar hukum Tuhan {COL 160.2}, 

bahkan pada tingkat apa kita? Pikiran kita... bahkan pada tingkat pikiran kita. Saudara-saudaraku 

terkasih, itulah artinya, mengenai peran kerja sama kita dalam pemeteraian ini.  

Dan ketika kita memiliki pengalaman itu, ada dimensi ketiga dari pemeteraian. yang akan 

kita terima... dan itulah yang malaikat lakukan. Wahyu 7:2 dan 3: "Dan aku melihat seorang 

malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia 

berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat, yang ditugaskan untuk merusakkan bumi 

dan laut, Katanya: "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami, apa? 

‘memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.'" Sekarang, apa yang terjadi di sini? 

Ini adalah puncak terakhir dari proses pemeteraian yang telah terjadi sepanjang pengalaman 
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Kekristenan kita. Ketika kita sampai di tempat di mana kita begitu teguh dalam kebenaran bahwa 

kita lebih baik mati daripada secara sengaja melanggar hukum Tuhan, Tuhan mengirimkan 

malaikat-Nya untuk memberi tanda, tanda di dahi kita.  

Dengarkan bagaimana pena inspirasi menggambarkan hal ini. Ini ditemukan di Maranatha, 

halaman 243. "Apakah meterai dari Tuhan yang hidup, yang ditempatkan di dahi umat-Nya? Itu 

adalah tanda yang bisa dibaca oleh para malaikat, tapi bukan mata manusia; karena malaikat 

pembinasa harus melihat tanda penebusan ini ..." Malaikat pembinasa apa? Harus melihat tanda 

ini. Oh, saudara-saudaraku terkasih... Apakah Anda ingat sekali sebelumnya ketika Malaikat 

pembinasa lewat? {Kel 12:27} Dan tanda apakah yang terlihat yang menyelamatkan nyawa anak 

sulung? Itu darahnya, ya. Dan saudara-saudaraku terkasih, kita juga harus memiliki tanda jika 

malaikat pembinasa akan melewati kita dalam penghukuman terakhir dari keadilan retributif. Oh, 

tolong saudara, saudari, bekerja samalah dengan Roh Kudus dalam menerima meterai ini. Itu 

adalah proses spiritual, dan di setiap langkahnya demi kasih Kristus, kita perlu memahami 

bagaimana bekerja sama.  

Besok: kita akan fokus terutama pada peran kooperatif kita. Judul pelajaran besok pagi 

adalah: "Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan." {Ams 4:23} Saya harus fokus dengan 

Anda pada perlunya mengatur aktivitas pikiran... oleh Roh Hukum. Di sinilah kita melakukan 

transisi dalam seminar kita untuk mempertimbangkan peran kerjasama kita. Sejauh ini kita telah 

membicarakan, cukup banyak, tentang sarana dimana kemuliaan Tuhan bisa dipulihkan di dalam 

kita. Dan sarana terakhir adalah dari Roh Kudus, dan bagaimana Dia bekerja. Tapi sekarang kita 

perlu mengalihkan perhatian kita atas peran kerja sama kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdiri 

untuk doa penutup, oke?  

Bapa di Surga, Hal-hal rohani hanya dapat dilihat secara rohani. Dan bagi kami yang 

belum memiliki pengalaman rohani dengan-Mu, hal-hal ini mungkin sangat sulit untuk dipahami. 

Tapi Bapa, tolong bantu kami agar tidak putus asa. Bantulah kami untuk memohon penglihatan 

rohani. Dan memohon pengalaman yang lebih dalam dalam hal-hal rohani. Bantulah kami untuk 

belajar bagaimana bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus atas roh kami, agar kami benar-

benar berubah dari dalam ke luar. Bapa, banyak dari kami yang sudah lama bekerja untuk 

mengubah diri kami dari luar ke dalam. Kekristenan kami pada dasarnya hanyalah program 

modifikasi perilaku. Tetapi Tuhan saya sangat bersyukur bahwa Engkau mengusulkan untuk 

mengubah kami dari dalam ke luar dengan transplantasi hati, dan dengan transformasi melalui 

pembaharuan pikiran kami. Ya Tuhan, semoga kami mengalami ini dalam kehidupan pribadi kami 

sendiri. Dan ajari kami cara bekerja sama dengan-Mu dalam proses ini saat kami melanjutkan 

pelajaran kami. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus, amin.  


