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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-saudari. Saya sangat menghargai hak istimewa untuk 

melanjutkan pelajaran ini tentang peran sentral kehendak dalam pengembangan karakter. Kita berada di halaman 

59 di lembar cetak kita, Pelajaran 27. Judul: "Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam Kristus." Saya suka 

ayat itu; Saya suka ayat itu. Selanjutnya dikatakan, Segala perkara dapat kutanggung didalam Kristus yang 

memberi kekuatan kepadaku. {Fil 4:13} Saya ingin, dengan anugerah Tuhan, membuatnya sangat, sangat jelas 

bagaimana kita dapat berhasil, tidak hanya dalam upaya kita untuk mengalahkan faktor oposisi dari daging dengan 

segala nafsunya, tetapi berhasil dalam upaya kita untuk memiliki tabiat seperti Kristus. Saya ingin memperjelas 

bahwa rahasia sukses adalah penyatuan, perpaduan, kuasa ilahi dengan usaha manusia. Oh, saudara-saudari, 

pelajaran yang sangat penting akan dimulai segera, dan ingat, hal-hal rohani hanya, apa? ...dilihat secara 

rohani. {1 Kor 2:13-14}  

Saya harap Anda tidak membenci saya karena mengatakan itu berulang kali. Tapi tahukah Anda, kita 

sangat cenderung merasa sudah cukup dalam hal mempelajari Firman Tuhan. Maukah kita mengakuinya? Semoga 

Tuhan mengampuni kita. Tapi saya di sini untuk memberi tahu Anda, saudara-saudari, kita tidak memiliki apa 

yang diperlukan. Kita tidak memiliki apa yang diperlukan... memiliki pengalaman yang mengubah hidup dalam 

mempelajari Firman Tuhan. Oh, memang, kita bisa menjadi pandai dan memiliki ilmu agama dan Anda bisa 

berdebat, memiliki latihan intelektual dalam mempelajari Firman Tuhan, tetapi saudara-saudari terkasih, saya 

berharap Anda menginginkan lebih dari itu dari pelajaran Firman Tuhan. Anda mau, bukan? {Amin} Anda ingin 

menjadi lebih seperti Yesus karena telah mempelajari Firman-Nya, bukan? Jika itu akan menjadi pengalaman kita, 

kita harus mempelajari Firman-Nya di bawah pengaruh Roh Yesus, Roh Kebenaran. Hanya Roh Kebenaran yang 

benar-benar dapat menyatakan kemuliaan Tuhan kepada kita saat kita mempelajari Firman, dan tentu saja hanya 

Roh Kebenaran yang dapat memulihkan kemuliaan Tuhan di dalam kita. Jadi baik untuk memandang kemuliaan 

dan untuk dipulihkan menjadi serupa dengan-Nya, kita bergantung pada Roh Kudus. Jadi mari kita berdoa untuk 

itu. Mari kita berdoa untuk satu sama lain juga kita berdoa untuk diri kita sendiri, sekali lagi untuk pencurahan 

Roh Allah atas kita.  

Ya Bapa, sekali lagi, dalam keheningan malam ini, di tempat yang indah ini, kami memuji-Mu atas 
kesempatan membuka Firman-Mu, untuk tujuan mempelajari kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Tapi 

Bapa, karena kami ingin ini lebih dari... sekedar latihan intelektual, karena kami ingin ini menjadi pengalaman 

yang mengubah hidup, kami akan memulai dengan membuka hati kami, dan dengan mengundang Roh-Mu, Roh 
Kebenaran untuk masuk, sehingga pelajaran kami tentang kebenaran dapat memampukan kami untuk mengalami 

sepenuhnya lebih dari sebelumnya kuasa yang membebaskan dan menyucikan dalam hidup kami. Bapa, aku 
memiliki hak istimewa namun tidak layak untuk memimpin dalam pelajaran ini. aku berterus terang mengakui 

padaMu bahwa aku tidak mampu dalam tugas ini. Tapi aku sangat bersyukur bahwa Engkau ingin menggunakan 

bejana tanah, manusia berdosa sebagai saluran berkat kebenaran. Aku berdoa agar melalui apa yang rasul 
Paulus sebut sebagai kebodohan berkhotbah, Roh Kudus dapat mengkomunikasikan kebenaran yang mengubah 

hidup kepada setiap hati dan pikiran, melalui bejana tanah liat yang hina ini. Tolong, Tuhan, kerjakan keajaiban 
itu dan jika ada yang menerima berkat, kami semua akan tahu siapa yang mendapat pujian. Itu adalah Engkau, 
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dan bukan bejana tanah liat yang hina yang Engkau ingin pakai. Tolong Bapa, kabulkan doa ini, karena aku 

memintanya dalam nama Yesus. Amin. 

Segala perkara dapat kutanggung didalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. {Fil 4:13} 

Kita melihat peran dari kehendak, kuasa yang memerintah dalam diri manusia, dan kita menyadari bahwa 

perannya sangat penting, begitu penting. Sesungguhnya semuanya tergantung pada tindakan kehendak yang benar. 

Mengapa? Karena kehendak adalah kuasa yang memerintah dalam diri manusia, kuasa untuk memutuskan, kuasa 

untuk memilih; dan seperti yang kata-kata yang diilhami, "Dalam setiap pengalaman hidup, firman Tuhan 

kepada kita adalah," apa? "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." {Ed 289.1} 

Mengapa? Karena dalam setiap pengalaman hidup, kita dihadapkan pada dua keinginan yang berlawanan tentang 

bagaimana menanggapi pengalaman itu: keinginan daging dan keinginan Roh. {Gal 5:17} Ya, kata keinginan 

dapat digunakan untuk merujuk pada Roh, karena dalam bahasa Yunani artinya keinginan yang kuat. Apakah Roh 

memiliki keinginan yang kuat? Iya, dan keinginan-keinginan ini secara radikal, sama sekali bertentangan. Karena 

itu tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan {Mat 6:24}; kita harus membuat pilihan. Dalam 

setiap pengalaman, firman Tuhan kepada kita adalah, "Pilihlah pada hari ini," pilihlah saat ini, "siapa yang 

akan kamu layani." {Yos 24:15} Pilih, pilih, pilih, pilih.  

Itu hanya... dengan kehendak yang telah diserahkan kepada Kedaulatan Yesus Kristus, menanggapi harga 

penebusan yang dibayarkan untuk membebaskannya dari ikatan alamiah dosa, diri/manusia lama, dan setan, 

{AA 558.1} kita dapat menyerahkan kehendak kita kepada Kedaulatan Yesus Kristus; dan ketika Dia menerima 

kehendak kita, apa yang Dia lakukan? Apakah Dia mengoperasikannya untuk kita? Tidak, saudara-saudari 

terkasih. Dia memberikan kekuatan agar kita dapat menjalankan sendiri selaras kehendak-Nya. Selaras dengan 

kehendakNya...  

Dan alasan mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami adalah karena bukan hanya peran sentral dari 

kehendak dalam pengembangan tabiat dan dalam mengatasi pencobaan, tetapi sangat penting untuk dipahami oleh 

karena ajaran sesat ini, yang sangat populer di antara kita sebagai umat, yang telah menyesatkan banyak orang. 

Saya punya beban untuk melawannya dengan kebenaran, dan karena saya telah mempertimbangkan ajaran sesat 

ini, saya bertanya pada diri sendiri, "mengapa?" ...dan saya sampai pada kesimpulan bahwa, seperti yang kita catat 

sebelumnya, itu adalah reaksi berlebihan terhadap legalisme; itu adalah reaksi berlebihan terhadap legalisme. Itu 

adalah reaksi berlebihan terhadap usaha manusia. Itu adalah kesimpulan yang salah bahwa semua usaha manusia 

adalah legalisme, yang sebenarnya tidak demikian. Tapi saudara-saudari terkasih, juga diperlukan kebenaran yang 

sangat penting untuk ekstrim yang tidak seimbang.  

Sekarang, izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang bidat. Bidat itu tidak pernah berupa kesalahan 

yang mencolok. Setan lebih tahu bagaimana caranya daripada membuat kesalahan yang terang-terangan, bukan? 

Jadi dia ahli dalam bidang apa? Mencampur kebenaran dengan kesalahan, atau menarik kebenaran secara ekstrim, 

ke titik yang tidak seimbang. Biasanya prosesnya bertahap. Pertama-tama, seseorang melihat bahwa ada 

ketidakseimbangan tertentu di sini, dan dia ingin menjatuhkan beban mereka ke arah yang berlawanan untuk 

mencoba menjaga keseimbangan; dan dia mulai memalu kebenaran penyeimbang yang penting. Tapi jika dia tidak 

hati-hati, dia bisa memalu begitu keras sehingga terlalu berlebihan. Dan pertama-tama, dia mengabaikan 

kebenaran yang seimbang, dan kemudian - ketika itu menjadi bidat yang matang - dia menyangkal kebenaran 

yang seimbang.  

Sekarang doktrin palsu yang saya coba peringatkan di sini, kebenaran apa yang telah ditarik ke ekstrim? 

"Di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Apakah itu benar? Benar-benar itu kebenaran. Itu teks 

pertama di sini, Yohanes 15:5, "Di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Yesus mengatakan itu, tentu 

saja itu benar. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi saudara-saudari terkasih, kita mendapat masalah jika kita 

menarik kebenaran itu secara ekstrim. Apa maksud saya? Ya, memang benar, bahwa di luar Dia kita tidak bisa 

berbuat apa-apa. Tapi jangan ditarik terlalu jauh. Jangan menyimpulkan bahwa "dengan Dia kita tidak berbuat 
apa-apa". Apakah Anda memahaminya? "Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa." Iya. Dengan Dia kita 

tidak berbuat apa-apa? Tidak tidak tidak tidak. Apakah kebenaran penyeimbang itu? "Di luar Dia kita tidak bisa 

berbuat apa-apa." Tapi, "Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang menguatkan aku." {Flp 

4:13} Amin? Ya, tentu saja, tanpa kekuatan Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu tidak berarti 

bahwa kita harus mengharapkan Yesus Kristus untuk melakukan semuanya untuk kita. Duduk santai dan lepaskan 

dan biarkan Tuhan.  
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Omong-omong, saya khawatir tentang ungkapan itu, "Lepaskan dan biarkan Tuhan." Saya mengakui 

bahwa ada konteks tertentu yang mungkin cocok. Tapi itu membuat saya sangat prihatin karena sepertinya kita 

hanya berharap secara pasif dan lamban, dan Tuhan akan melakukan semuanya. Apakah itu cara kerjanya dalam 

pengalaman Kristen? Tidak, saudara, saudari terkasih. Itu bekerja terus untuk hidup yang berharga dan dalam 

kekuatan-Nya, berkehendak dan mengerjakan kesenangan-Nya. Begitulah; dan saat Anda melakukannya, "Segala 

perkara," apa? "…dapat kutanggung melalui Kristus yang," apa? "... memberi kekuatan kepadaku." Harap 

mengerti itu.  

Dalam Youth's Instuctor, 20 September 1894: "Tuhan telah memberimu kekuatan moral, dan 

telah membuatmu peka terhadap pengaruh agama; Dia telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang 

menguntungkan untuk pengembangan tabiat seperti Kristus; dan sekarang tetap bersamamu apakah 

kamu akan bekerja sama dengan agen ilahi atau tidak, dan pastikan panggilan dan pilihanmu. Apakah 

Anda tidak akan menggunakan, menghargai, dan mengambil setiap bantuan yang telah diberikan? Anda 

harus berdoa, percaya, dan taat. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak dapat berbuat apa-apa; tapi 

dalam anugerah Yesus Kristus, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sedemikian rupa untuk 

membawa kebaikan terbesar bagi jiwa Anda sendiri dan berkat terbesar bagi jiwa orang lain. Berpegang 

pada Yesus, dan Anda akan rajin mengerjakan pekerjaan Kristus, dan akhirnya akan menerima hadiah 

abadi. Setialah dalam hal yang terkecil." Apakah Anda memahami keseimbangan yang melindungi? Itu 

mengakui kebenaran bahwa, "Di luar Dia kita," apa? "...tidak bisa berbuat apa-apa" Tapi itu tidak ditarik 

ekstrim di mana dengan Dia kita, apa? ...tidak berbuat apa-apa... justru sebaliknya. Kita harus, apa? "... 

berpegang pada Yesus, dan kamu akan rajin mengerjakan pekerjaan Kristus." Itu kebalikan dari "Lepaskan, 

biarkan Tuhan" yang bisa Anda dapatkan. Apakah kita semua bersama dalam hal ini?  

Sekarang, mengapa saya begitu bertekad agar ini menjadi jelas, saudara-saudari terkasih? Nah, justru 

karena pernyataan berikutnya, Dalam Patriarchs and Prophets, halaman 509: "Rahasia kesuksesan adalah 

penyatuan kuasa ilahi dengan usaha manusia." Apakah kita berbicara tentang sesuatu yang hanya kebetulan di 

sini? Sesuatu yang tidak penting? Tidak, saudara, saudari, kita berbicara tentang rahasia kesuksesan dalam 

pembelajaran kita akan tabiat seperti Kristus. Dalam usaha kita untuk kelayakan untuk surga. Dalam upaya kita 

untuk mengatasi faktor oposisi kedagingan dan semua keinginan daging. "Rahasia kesuksesan adalah 

penyatuan kuasa ilahi dengan," apa? "...usaha manusia."  

Ngomong-ngomong, menurut Anda siapa yang tahu betul bahwa penyatuan kuasa ilahi dengan usaha 

manusia adalah rahasia suksesnya? - setan, Setan. Sekarang, jika mengetahui itu, seumpama Anda adalah setan, 

apa yang membuat Anda begitu ingin membuat orang lain melakukannya? Membuang salah satu dari dua 

komponen penting itu dalam rumus kesuksesannya. bukan? Mengapa, tentu saja Anda mau membuangnya. Jika 

satu-satunya cara seseorang akan berhasil adalah dengan penyatuan kuasa ilahi dengan usaha manusia, maka 

Anda akan melakukan yang terbaik untuk membuat orang percaya bahwa salah satunya tidak diperlukan.  

Apa yang kita sebut dengan membuang kuasa ilahi? Komponen kuasa ilahi dalam rumus kesuksesan? 

Kita menyebutnya humanisme, humanisme, di mana manusia pada dasarnya adalah baik. Dia hanya membutuhkan 

suatu kesempatan dan dorongan dan subsidi pemerintah yang baik akan membantu, dan program pendidikan, dia 

akan berhasil; dia akan menjadi orang yang baik. Tidak, tidak. "Di luar Dia kita tidak bisa," apa? "berbuat 

apa-apa" {Yoh 15:5} yang baik. Tentu, kita bisa menjadi penipu dan penjahat, tapi yang saya maksud adalah 

menjadi seseorang yang benar-benar baik dalam arti nilai-nilai Kristiani. Anda tidak dapat melakukan itu tanpa 

pertolongan dari Roh Kudus. Saya tidak peduli berapa banyak pendidikan yang Anda dapatkan. Itu membutuhkan 

kekuatan supernatural. Amin? Kekuatan supranatural.  

Tapi ada cara lain iblis yang dapat membuat kita gagal, dengan membuat kita membuang komponen 

usaha manusia dalam rumus kesuksesan. Apakah Anda mengikuti ini? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Yah, 

dia mungkin akan membuat teori yang membuat kita semua percaya bahwa usaha manusia adalah termasuk 

kategori legalisme; dan siapa pun yang setuju, tentu saja, mereka tidak ingin menjadi legalis, jadi mereka tidak 

mau melakukan, apa? ... usaha apapun, dan mereka diperkirakan akan menemui apa? ...kegagalan. Apakah Anda 

memahami itu, saudara-saudari terkasih? Dan setan akan tergetar hatinya, sangat senang.  

Anda tahu, saat saya bepergian, dan sebagaimana saya telah bekerja dengan gereja kita tercinta ini, Saya 

memiliki kesempatan untuk berkonsultasi, dan mendengarkan kesaksian dari banyak orang percaya Advent. Ada 
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saat-saat ketika orang-orang curhat dengan saya tentang ketidakmampuan mereka untuk mengatasi beberapa 

masalah serius dalam hidup mereka, tentang dosa yang mengepung mereka, dan saat saya berdiskusi dengan 

mereka bagaimana mereka bisa mengatasinya, Anda tahu apa yang sering muncul? Ketika saya bertanya misalnya, 

apa yang mereka lakukan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam memperoleh kemenangan, mereka berkata, 

"Apa maksudmu? Saya tidak ingin menjadi legalis;" dan segera saya tahu bahwa mereka telah diindoktrinasi oleh 

ajaran palsu yang berbahaya ini.  

Saudara, saudari, tolong, rumus kesuksesan harus memiliki dua hal apa? Kuasa Ilahi dan usaha 

manusia. Dengarkan pernyataan yang luar biasa ini. Dalam buku Testimonies, Jilid 7, halaman 239: 

"Kesuksesan kita dibuat oleh diri kita sendiri..." Sekarang jika saya berhenti di situ, apakah itu? Humanisme. 

Tapi itu belum akhir dari kalimatnya, kan? "Kesuksesan kita dibuat oleh diri kita sendiri melalui anugerah 

Kristus." Anda sudah dapatkan; itulah rumus kesuksesan. Usaha manusia dengan apa? ... kuasa ilahi. Dalam 

kata-kata Paulus: "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." 

{Fil 4:13} Itulah rumusnya; Anda telah memilikinya.  

Anda tahu, saya... Saya akan membuat pernyataan radikal di sini. Beberapa dari Anda mungkin sulit 

menerima, tapi saya akan tetap melakukannya, karena saya ingin hal ini jelas dimengerti. "Di luar Dia, kita tidak 

bisa berbuat apa-apa" dalam pengalaman keselamatan pribadi kita. Tetapi juga benar bahwa tanpa kita, Dia 

tidak dapat berbuat apa-apa... dalam pengalaman keselamatan pribadi kita. Sekarang, mohon dicatat, saya 

memberikan syarat, "dalam diri kita," apa? "... pengalaman keselamatan pribadi." Apakah Dia membutuhkan 

bantuan kita saat mengerjakan jalan keselamatan? Oh, tidak. Tidak, tidak, tidak, tidak. Saya tidak mengatakan itu. 

Tapi saya katakan dalam hal penerapan pribadi dari keselamatan tersebut dan keberhasilan pengalaman itu, 

Dia/Tuhan memerlukan kerja sama kita. Dia memerlukan itiu.  

Tolong dengarkan, Saya tidak akan membuat pernyataan radikal seperti itu tanpa dukungan dari tulisan 

yang diilhami. Dalam buku Amazing Grace, halaman 319: "Manusia tidak dapat menghasilkan sesuatu 

tanpa Tuhan," Apakah kita semua jelas? "Manusia tidak dapat menghasilkan sesuatu tanpa Tuhan, dan 

Tuhan telah mengatur rencana-Nya sedemikian sehingga Dia juga tidak dapat menghasilkan sesuatu 

dalam pemulihan umat manusia tanpa kerja sama antara manusia dengan yang ilahi." Luar biasa. 

Sekarang, diberkatilah hatimu, sebelum Anda terlalu kagum dengan sumbangsih Anda yang sangat besar, tolong, 

tolong, tolong baca kalimat berikut ini: "Bagian yang dibutuhkan manusia untuk memungkinkan itu adalah 

sangatlah kecil." Rendah hati, bukan? "Bagian yang diperlukan untuk memungkinkan itu adalah," apa? 

"...sangat kecil," tetapi dengarkan, "namun dalam rencana Allah hanya bagian itu yang diperlukan untuk 

membuat pekerjaan sukses." Sangat kecil, tapi itu sangat, apa? Penting. Sangat penting. Harap dipahami 

kebutuhan mutlak dari usaha manusia jika kuasa ilahi akan menjadi berhasil.  

Dalam buku Ministry of Healing, halaman 130: Saya ingin membahas pernyataan yang luar biasa ini. 

Kalimat pertama: "Terlepas dari kuasa ilahi, tidak ada reformasi sejati yang dapat dilakukan." Jeda. 

"Terlepas dari kuasa ilahi, tidak ada," reformasi apa? "...reformasi sejati yang dapat dilakukan." Harap 

perhatikan kondisinyanya. Apakah mungkin untuk melakukan reformasi yang signifikan tanpa kuasa ilahi? Ya, 

modifikasi perilaku dimungkinkan, sangat mungkin, jika Anda memiliki motivasi ego yang cukup. Tolong ikuti 

saya sekarang. Apa yang baru saja saya katakan? Modifikasi perilaku dimungkinkan jika Anda memiliki cukup, 

apa? ...motivasi ego. Dan saya akan menyarankan kepada Anda, diberkatilah hati Anda, bahwa psikiatri dan 

psikologi modern, jika tidak berpusat pada Kristus, secara eksklusif bergantung pada motivasi ego untuk 

menghasilkan modifikasi perilaku. Tapi itu bisa dilakukan; itu bisa dilakukan. Tapi apakah itu reformasi sejati? 

Tidak, itu hanya melabur kuburan. {Mat 23:27} Apakah Anda mengerti? Itu benar-benar kemunafikan. Pahami, 

reformasi sejati harus timbul dari intelek yang bertobat, perubahan hati. Tapi motivasi ego melalui modifikasi 

perilaku hanya mengertakkan gigi dan membuat diri Anda berperilaku baik di area ini karena ada fasilitas dan 

keuntungan yang cukup untuk membuatnya terbayar. Apakah Anda mengikuti ini?  

Mari saya ilustrasikan. Sebuah reformasi luar biasa yang terjadi, meskipun sekarang berkurang, terjadi di 

negara ini beberapa tahun yang lalu di bidang hubungan seksual, banyak pertarakan, Mengapa? Apakah itu 

reformasi sejati? Tidak, ketakutan akan AIDS adalah penyebabnya. Bukan reformasi sejati, tentunya?  

Mari kembali ke pernyataan kita. "Terlepas dari kuasa ilahi, tidak ada reformasi sejati yang dapat 

dilakukan." Mengapa demikian? Baca terus: "Daya tahan manusia terhadap kecenderungan alamiah/yang 
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diwariskan dan dikembangkan hanyalah seperti gundukan pasir melawan arus." Saya suka itu. Daya tahan 

manusia hanyalah seperti apa? "... gundukan pasir melawan arus. Hanya ketika kehidupan Kristus menjadi 

kekuatan yang menghidupkan dalam hidup kita kita dapat menahan pencobaan yang menyerang kita dari 

dalam dan dari luar." Anda lihat, saudara-saudari terkasih, jika kita benar-benar ingin mendapatkan 

kemenangan sejati dan melakukan reformasi sejati, kita harus belajar mengatasi pencobaan. Tapi "Daya tahan 

manusia terhadap kecenderungan alamiah/yang diwariskan dan dikembangkan hanyalah sebagai," apa? 

"…gundukan pasir melawan arus."  

Mari kita kembangkan sedikit. Mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, sebelum kami melihat 

cahaya {CL 12.5} dan pindah ke Montana, kami dulu tinggal di Michigan, tidak terlalu jauh dari tepi Danau 

Michigan. Dan anak-anak kami saat itu masih kecil, dan mereka dulu senang ibu dan ayah membawa mereka ke 

pantai. Ini bukan pantai sungguhan, seperti di tepi laut, tapi pantai Danau Michigan berpasir dan Danau Michigan 

begitu besar sehingga Anda tidak bisa melihat sisi lain, dan jika angin bertiup, Anda sungguh-sungguh melihat ada 

ombak, sehingga Anda dapat membuat diri Anda berpikir bahwa Anda berada di tepi laut. Walau tidak tercium 

bau air asin, yang Anda inginkan, tapi yang lainnya sangat indah. Dan anak-anak dulu senang kita pergi bersama 

mereka, dan setiap kali mereka ingin ayah membantu mereka membangun istana pasir. Dan saya ingat satu kali 

pada hari Minggu, saya datang dengan perlengkapan lengkap. Saya memiliki sekop, dan saya memiliki berbagai 

macam bentuk wadah plastic. Anda bisa memasukkan pasir dan, Anda tahu... dan itu adalah proyek yang 

menyenangkan; Saya benar-benar yakin dapat membuat yang terbaik. Istana pasir itu panjangnya sekitar 20 kaki, 

dan itu memiliki banyak bagian... memiliki menara, memiliki kolam, memiliki jembatan dan memiliki menara... 

dan memiliki satu atau dua jembatan; itu benar-benar karya besar... megah. Anak-anak benar-benar kelihatan 

gembira. Mereka membawa mainan kecil mereka, orang-orangan plastik kecil, dan mereka bermain-main.  

Saya menikmatinya, menikmati istana pasir, dan saat saya berdiri di sana, Saya perhatikan bahwa ombak 

laut semakin besar, dan lebih cepat; dan saya tidak ingat apa itu, apakah kapal lewat atau angin yang bertiup, tapi 

itu mengancam istana pasir. Karena tentu saja untuk membangun istana pasir, Anda harus berada tepat di sebelah 

air. Itu satu-satunya tempat pasir cukup basah untuk dibentuk. Dengan pasir kering Anda tak bisa... Anda 

mengerti... Jadi, istana pasir sedang dalam masalah besar jika ayah tidak melakukan sesuatu dan melakukannya 

dengan cepat. Ayah akan turun untuk menyelamatkan. Saya berlutut dan saya mendorong, dan saya menggeser 

dan saya bekerja keras, sampai saya berkeringat; sesungguhnya itu hanya membuat saya mengerutkan alis; dan 

saya membangun gundukan pasir yang besar ini untuk melindungi istana dari ombak, dan ketika saya berdiri, saya 

melihat lutut saya dan ternyata sudah berdarah. Saya telah menggeseknya sampai lecet dan bekerja keras untuk 

melindungi istana buatan, menyelamatkannya ! Saya bangun dan saya pikir usaha berhasil, cukup baik. Saya telah 

menyelamatkan istana buatan.  

Apakah benar saya telah menyelamatkan istana buatan itu? Pernahkah Anda memperhatikan apa yang 

dilakukan ombak terhadap gundukan pasir? Luar biasa; Saya heran. Setiap ombak yang datang menerpa sebagian 

besar dari gundukan pasir saya, dan meratakannya dengan lembut ke pantai. Saya tidak menghitung berapa 

banyak gelombang yang diperlukan, tetapi tidak lama kemudian gundukan pasir besar yang saya bangun 

menghilang; lalu ombak mulai menghancurkan istana pasir buatan itu, dan air mata mulai menetes - anak-anak 

yang mengangis dan bukan saya, Anda mengerti.  

Saudara-saudariku, itu perumpamaan. Daya hambat manusia hanyalah seperti, apa? Gundukan pasir 

melawan arus. Tapi itu bukan akhir dari pernyataan itu. Apa yang dikatakan selanjutnya? "Hanya ketika 

kehidupan Kristus menjadi kekuatan yang menghidupkan dalam hidup kita kita dapat menahan 

pencobaan-pencobaan yang menyerang kita dari dalam dan dari luar." Apakah ada kekuatan yang 

memampukan kita untuk melawan gelombang pencobaan yang diwariskan dan dikembangkan yang datang 

menerpa istana jiwa kita? Apakah ada kekuatan yang memampukan kita untuk melawannya? Apa itu? Itu adalah 

kekuatan vital dari Roh Kristus, saudara-saudari terkasih.  

Kembali ke pantai. Bagaimana jika saya sebagai ayah memiliki kekuatan vital yang disebut semen? Apa 

yang terjadi jika Anda mencampur pasir dan semen? Dengan air yang cukup dan waktu yang cukup, apa yang 

akan Anda dapatkan? ...beton, dan dari beton itulah mereka membuat dermaga itu. Beton adalah pelindung kapal 

bahkan dalam cuaca badai sekalipun, hampir selalu. Beton adalah apa yang diterpa oleh gelombang besar itu dan 

berubah menjadi miliaran tetesan air berkilau, yang tidak berbahaya. Itulah yang akan dilakukan beton untuk 

Anda. Apakah saya mendengar kata "amin"? Saudara-saudari, tolong buat aplikasinya. Kita memiliki pasir; 
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Dia/Yesus punya semen. Bagaimana menurut Anda jika kita memberikan pasir kita kepada-Nya sehingga Dia 

dapat memberi kita semen-Nya? ...dan menjadikan benteng jiwa kita sebagai benteng yang kokoh. Amin? Kami 

memiliki kehendak; Dia memiliki kuasa. Ketika kita memberikan kehendak kita kepada-Nya, Dia memberi kita 

kuasa. Amin? Dia memberi kita tekad/kekuatan. Dan apakah ada batasnya, saya bertanya kepada Anda, saudara-

saudari terkasih, pada kuasa ilahi yang tersedia bagi kita ketika kita memberikan kehendak kita kepada-Nya? 

Apakah ada batasannya? Tidak!  

Dengarkan pernyataan yang luar biasa ini. Diberkatilah hantinya, ini adalah salah satu favorit kakek saya. 

Dia mencintai Roh Nubuat, dan dia biasa berbagi ini dengan saya. Saya bisa mendengarnya sekarang, 

mengutipnya. Buku Christ's Object Lessons, halaman 333: "Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan 

kehendak Tuhan, itu menjadi kekuatan tak terbatas." Anda dengar itu? "Apa pun yang harus dilakukan 

atas perintah-Nya dapat dicapai dengan kekuatan-Nya. Semua perintah-Nya adalah dimungkinkan." Oh, 

saudara-saudari terkasih, ketika kita memberikan kehendak kita kepada-Nya, apakah ada batas kekuatan yang 

akan Dia berikan kepada kita? Tidak tidak. Tapi harap dicatat, itu adalah "KETIKA..." "KETIKA kehendak 

manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan" maka "itu menjadi kekuatan yang tak terbatas." Apa 

rahasia suksesnya? "Penyatuan kekuatan ilahi dengan usaha manusia." {PP 509.1} Ketika kehendak kita 

bersatu dengan kuasa-Nya, saudara-saudari terkasih, semua perintah-Nya adalah dimungkinkan. "Semua 

perintah-Nya adalah dimungkinkan." Apa Anda percaya itu? {Iya. Amin} Oh, saya berdoa agar Anda percaya, 

Saya berdoa agar Anda dapat percaya itu. Tolong pahami ini bagian yang dibutuhkan manusia untuk 

menyatukannya adalah sangatlah kecil, bagian/peran yang dimainkan Tuhan sangat besar. Amin? Sesungguhnya 

tidak terbatas; itu adalah kekuatan yang sangat besar yang Dia tawarkan.  

Saya suka pernyataan ini; Buku Desire of Ages, halaman 323-324: "Ketika kita menyerahkan jiwa 

kita kepada Kristus, ada kuasa baru yang memerintah dalam hati yang baru. Ada perubahan yang terjadi 

yang tidak pernah dapat dicapai manusia oleh dirinya sendiri. Ini adalah karya supranatural, membawa 

unsur supranatural ke dalam sifat manusia. Jiwa yang diserahkan kepada Kristus, menjadi benteng-Nya 

sendiri." Berhenti sejenak; terbuat dari apa benteng itu? ...beton. "Jiwa yang diserahkan kepada Kristus, 

menjadi benteng-Nya sendiri, yang Dia teguhkan di dunia yang memberontak, dan Dia bermaksud agar 

tidak ada otoritas yang mengontrol di dalamnya kecuali otoritas-Nya sendiri. Jiwa yang dijaga oleh agen 

surgawi, adalah," apa? "...tidak dapat ditembus oleh serangan Setan." Apakah saya mendengar "amin"? 

{Amin} Saudara-saudari terkasih, apakah Anda menginginkan jiwa seperti itu? Jiwa yang tak tertembus serangan 

Setan. Jika Anda sungguh-sungguh menginginkan itu, berikan pasir Anda kepada Yesus. Tolong, berikan 

kehendak Anda kepada Yesus, dan Dia akan memberi Anda kuasa-Nya.  

Omong-omong, harap diketahui bahwa untuk mendapatkan beton yang baik, Anda tidak hanya 

membutuhkan semen, Anda perlu, apa? ...pasir... Anda membutuhkan pasir. Jangan berharap Tuhan 

menjadikanmu benteng yang kokoh jika Anda belum memberikan pasir Anda kepada-Nya. Jangan berharap 

memiliki kuasa kecuali Anda telah memberikan kehendak Anda kepada-Nya. Kita memiliki kehendak; Dia 

memiliki kusasa. Saat kita memberikan kehendak kita kepada-Nya, Dia memberi kita kuasa/kekuatan.  

Dan mengenai tujuan yang ada di depan kita, dalam pelajaran kita untuk memiliki tabiat seperti Kristus, 

ada apa lagi saudara-saudariku? Kita harus belajar menjaga hati dengan segala kewaspadaan {Ams 4:23} 

sampai pada titik apa? "...menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." {2 Kor 10:5} Itu 

perintah-Nya, dan saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa dalam kasih karunia-Nya dan dengan kekuatan-

Nya, kita dapat melakukan itu. PermohonanNya dalah apa? Dimungkinkan PermohonanNya adalah 

dimungkinkan. Tolong jangan ragukan kuasa-Nya. 2 Korintus 10:5, "…mematahkan setiap siasat orang dan 

merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan 

Allah, … menawan," apa? "...segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus."  

Ini tidak akan mudah. Tidak akan mudah untuk belajar memerintah aktivitas pikiran sejauh itu. Tapi 

saudara-saudari terkasih, dengan usaha yang gigih, dikombinasikan dengan kekuatan ilahi, kita bisa melakukan 

itu; dan saya memohon kepada Anda, demi Anda sendiri dan demi Kristus, pastikan bahwa dalam kekuatan-Nya 

Anda akan belajar melakukan itu. Dalam buku Christ's Object Lessons, halaman 331: "Kristus tidak 

memberi kita jaminan bahwa untuk mencapai kesempurnaan tabiat adalah hal yang mudah. Tabiat yang 

mulia dan tahan uji tidak diwariskan. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Tabiat mulia 

diperoleh dengan usaha individu melalui jasa dan anugerah Kristus. Tuhan memberikan talenta, kekuatan 
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pikiran; kita membentuk tabiat. Itu dibentuk oleh perjuangan keras dan gigih melawan diri sendiri." 

Apakah Anda mendengar ini? "Konflik demi konflik harus dilakukan melawan kecenderungan turun-

temurun. Kita harus mengkritik diri kita sendiri dengan cermat, dan tidak membiarkan satu pun sifat 

buruk tetap tidak dikoreksi. Jangan ada yang mengatakan, saya tidak dapat memperbaiki cacat tabiat 

saya." Saudara, saudari, garis bawahi itu. "Jangan ada yang mengatakan, saya tidak dapat memperbaiki 

cacat tabiat saya. Jika Anda mengambil keputusan ini, Anda pasti akan gagal mendapatkan kehidupan 

kekal. Ketidakmungkinan terletak pada kehendak Anda sendiri. Jika Anda tidak mau, maka Anda tidak 

bisa mengatasinya." Harap perhatikan, jika Anda, apa? "Jika Anda tidak mau, maka Anda tidak bisa 

mengatasinya. Permasalahan sebenarnya muncul dari kerusakan hati yang tidak suci, dan keengganan 

untuk tunduk pada kendali Tuhan." Tolong, mari kita akui itu; Bisakah? "Permasalahannya sebenarnya 

muncul dari kerusakan hati yang tidak disucikan, dan keengganan untuk tunduk pada kendali Tuhan." 

Anda tahu, jika kita tunduk pada kendali Tuhan, saudara-saudari terkasih, semua perintah-Nya dimungkinkan, 

dan kita akan memperoleh kemenangan. Saya tidak peduli apa kecenderungan yang diwariskan atau 

dikembangkan. Anugerah-Nya cukup; kita dapat menang dalam kekuatan-Nya. Apakah saya mendengar "amin"? 

{Amin}  

Dalam buku Education, halaman 289; Saya suka ini: "Setiap orang dapat menempatkan 

kehendaknya di sisi kehendak Tuhan, dapat memilih untuk menaati-Nya, dan dengan demikian 

menghubungkan dirinya dengan agen-agen ilahi, dia mungkin berdiri di mana tidak ada yang bisa 

memaksanya melakukan kejahatan." Itu seharusnya menggetarkan hati kita. Apakah Anda ingin berdiri di 

mana tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk melakukan kejahatan? saya berdoa agar Anda menginginkannya. 

Anda bisa, Anda bisa. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menempatkan kehendak Anda di sisi 

kehendak Tuhan.  

Ini satu lagi; Dalam buku Testimonies, Jilid 4, halaman 32-33: "Tuhan tidak dapat menyelamatkan 

manusia yang melawan kehendakNya dari kekuatan tipu daya Setan. Manusia harus bekerja dengan 

segenap kekuatannya. dibantu oleh kuasa ilahi Kristus, untuk melawan dan menaklukkan dirinya sendiri 

dengan cara apa pun... Manusia harus melakukan bagiannya; dia harus menjadi pemenang atas usahanya 

sendiri, melalui kekuatan dan anugerah yang Kristus berikan kepadanya. Manusia harus menjadi rekan 

kerja dengan Kristus dalam upaya mengatasi, dan kemudian dia akan mengambil bagian dengan Kristus 

dalam kemuliaan-Nya." Apa itu kemuliaan, kelas? Tabiat, tabiat.  

Oh, saudara, saudari, saya berdoa agar rumus kesuksesan yang penting ini begitu jelas dalam pikiran 

Anda malam ini. Apa rahasia suksesnya? "Penyatuan dari," apa? "... kekuatan ilahi dengan usaha manusia." 

"Penyatuan kekuatan ilahi dengan usaha manusia."  

Menjelang awal seminar ini, saya telah mengulangi apa yang saya bagikan berkali-kali selama studi kita. 

Mungkin Anda ingat saya pernah berkata, untuk memahami kebenaran sampai mengalami kuasanya yang 

membebaskan, membutuhkan tiga langkah. Apakah ada di antara kalian yang ingat itu? Yesus berkata dalam 

Yohanes 8:32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan..." apa? "... 

memerdekakan kamu." Apakah ada perbedaan antara mengetahui kebenaran secara intelektual dan 

mengetahuinya sampai mengalami kuasa pembebasannya? Apakah ada perbedaan? Ya Anda tahu ada, 

diberkatilah hati Anda. Sangat mungkin untuk memiliki pemahaman intelektual terhadap kebenaran dan tidak 

memiliki pengalaman kuasa pembebasannya. Terikat pada dosa, diri/manusia lama, dan Setan. Anda mengetahui 

itu. Jadi karena memang demikian, maka dengan jelas memahami kebenaran, sebagaimana Kristus maksudkan di 

sini, melibatkan lebih dari sekadar menangkapnya dengan pikiran kita, bukan? Apakah Anda ingat tiga langkah 

itu? Apakah itu? Jika kita ingin memahami kebenaran sampai pada titik mengalami kuasa pembebasannya, kita 

harus, apa? …memahami dengan akal budi kita, nomor satu. Nomor dua, merangkulnya dengan kasih sayang; dan 

apa yang saya katakan sejak awal? ...dan yang paling penting, apa itu? ... Tunduk/berserah dengan kehendak kita. 

Apa yang sangat penting jika kita ingin mengalami kuasa kebenaran yang membebaskan? Itu adalah langkah 

ketiga. Kita harus tunduk pada kebenaran dengan melalui apa? kehendak kita. Saudara-saudariku, jika kita belum 

melakukannya, kita tidak akan mengalami kuasa kebenaran yang membebaskan! Anda tahu, tidak cukup memiliki 

kebenaran! Kita harus mengizinkan kebenaran memiliki KITA. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} 

Memiliki kebenaran saja tidak cukup. Kita harus membiarkan kebenaran menguasai kehendak kita. Kemudian dan 
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hanya kemudian, setelah kita mengambil langkah ketiga, kita akan mengalami kuasa pembebasannya dan pada 

akhirnya, tentu saja, siapa yang benar? Itu Yesus, itu Yesus.  

Dalam Youth's Instructor, 20 September 19"Ketika manusia berserah kepada Kristus, pikiran 

dikendalikan oleh hukum." Berhenti sejenak: Mengapa pikiran dikendalikan oleh hukum? Apakah kuasa yang 

mengendalikan dalam natur manusia? Apakah itu yang bahkan dapat memerintah dalam pikiran kita ? Itu adalah 

kehendak; dan jika kita menyerahkan penguasa dari pikiran, tentu saja, manusia seutuhnya, kepada pemerintahan 

Tuhan, maka manusia seutuhnya berada di bawah pemerintahan Tuhan dan kita berada di bawah kendali hukum. 

Tapi hukum macam apa itu? Mohon dengar. Tolong dapatkan poin ini; ini sangat penting: "Ketika manusia 

berserah kepada Kristus, pikiran dikendalikan oleh hukum, tetapi hukum kerajaanlah yang menyatakan, 

"apa? "...kebebasan untuk setiap tawanan. Hanya dengan menjadi satu dengan Kristus manusia dapat 

dibebaskan." Anda dengar itu? "Tunduk kepada kehendak Kristus berarti pemulihan menuju kedewasaan 

yang sempurna. Dosa hanya bisa menang dengan melemahkan pikiran dan menghancurkan kebebasan 

jiwa." Anda lihat, saudara-saudari terkasih, apa yang harus kita semua kenali, adalah ketika kita menyerahkan 

kehendak kita kepada Kedaulatan Yesus Kristus, kita tidak hanya beranjak dari tirani dosa, diri, dan setan, 

menjadi tunduk pada tirani Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Kita tidak hanya keluar dari satu ikatan 

supaya menjadi hamba yang lain. Kita sungguh-sungguh berpindah dari perbudakan kepada kebebasan. Amin? 

{Amin} Total, kebebasan penuh.  

Mengapa? Karena hukum di mana kita menyerahkan kehendak kita, ada tertulis? ...di dalam hati kita, 

{Rom 2:15} dan itu adalah hukum, apa? …kasih. {Rm 13:8-10} Hanya hukum kasih yang memampukan kita 

untuk dibebaskan dari tirani keegoisan. Tapi saudara-saudariku, mereka yang dikuasai, yang tunduk pada hukum 

kasih, benar-benar bebas karena mereka menurut, mengapa? Karena diharuskan? Tidak, karena mereka, apa? 

…mau. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Mereka mau menurut... Mereka sangat mengasihi Tuhan dan 

mereka mengasihi orang lain tanpa pamrih, {DA 607.2} dan karena itu menurut pada hukum bukanlah masalah 

besar. Ini bukan gertakan gigi Anda dan memaksakan diri Anda melakukannya. Itu bahkan tidak dianggap sebagai 

kewajiban. Susungguhnya, didorong oleh kasih, itu adalah kesukaan. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} 

Tolong jangan lupakan itu!  

Tolong jangan lupakan itu, dan perhatikan hal lain: "Tunduk kepada kehendak Kristus berarti 

pemulihan menuju kedewasaan yang sempurna." Nah, saudari perempuan, saya tidak tahu bagaimana Anda 

menghubungkan itu, tapi izinkan saya berbicara dengan saudara laki-laki saya di sini. Sulit untuk menggambarkan 

kegembiraan yang saya alami ketika melalui penyerahan kehendak saya kepada Kedaulatan Yesus Kristus, Saya 

telah dibebaskan dari kebiasaan lama dan kecenderungan turun-temurun yang memiliki kontrol tirani pada saya 

selama bertahun-tahun. Anda lihat, saudara-saudara, dalam diri kita ada keinginan yang diberikan Tuhan 

untuk berkuasa. {Kej 1:26-28} Bukankah kita diciptakan untuk memiliki itu? Dia memberi kita apa? 

...kekuasaan. Dan ikuti saya, saudara-saudara: Yang pertama dan terutama kita harus berkuasa, terhadap siapa? 

Diri kita sendiri. Amin? ...dan omong-omong, jika kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri, kita tidak mungkin 

menjalankan otoritas kepada orang lain. Tapi tahukah Anda apa yang secara alami kita lakukan, saudara-

saudaraku? Jika kita gagal menjalankan kekuasaan atas diri kita sendiri, maka untuk mengimbanginya, kita akan, 

biasanya, melakukannya kepada orang lain, dan kita menjadi diktator; kita menjadi diktator.  

Saya tidak dapat mengungkapkan sukacita saya, dengan anugerah Tuhan, telah mengalami pembebasan 

dari belenggu tirani dosa, diri/manusia lama, dan Setan. Sungguh luar biasa, dengan anugerah Tuhan, dipulihkan 

menjadi manusia dewasa. Untuk dapat mengatakan tidak pada kecenderungan yang saya warisi dan kembangkan, 

dan menolak dikendalikan oleh belenggu itu lagi. Sungguh luar biasa... menjadi manusia baru. Ada sukacita yang 

luar biasa di dalamnya.  

Anda tahu, kita memiliki... kita memiliki konsep yang salah tentang apa yang menjadikan pria sejati 

akhir-akhir ini. Anda tahu, kita memiliki gambaran pria jantan yang palsu, di mana seorang pria setidaknya 

mempunyai tinggi enam kaki, bahunya lebar, sempit di pinggul, ada rambut di sekujur tubuhnya, Anda tahu... Itu 

adalah omong kosong. Seorang pria bisa setinggi tujuh kaki dan menjadi seorang pengecut total, jika dia tidak bisa 

mengendalikan selera makan dan nafsunya. {PP 567.3} Apakah saya mendengar "amin" saudara? Sunyi sekali 

yang di sana. Apa yang membuat seorang pria menjadi seorang pria sejati adalah kemampuan untuk 

mengendalikan selera makan dan nafsunya, dan untuk menahan amarahnya, dan untuk mengekang lidahnya. 

{2MCP 520.3} Saya di sini untuk memberi tahu Anda ada sukacita yang luar biasa dalam pemulihan menjadi 
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manusia dewasa. Ini bukan hal yang menyedihkan, dibebaskan dari tirani dosa, diri/manusia lama, dan Setan. Ini 

hal yang luar biasa! Ini adalah hal yang membebaskan! Ini menyenangkan! Ini mengembalikan martabat, nilai 

diri, rasa hormat, harga diri. Ini hal yang luar biasa. Puji Tuhan kita bisa mengalaminya. Apakah saya mendengar 

"amin"? {Amin} Puji Tuhan kita bisa mengalaminya.  

Sebagai penutup, saya harus berbagi dengan Anda beberapa kata tentang Kristus lagi. Anda lihat, Kristus 

mengajarkan, saudara-saudari terkasih, perlunya usaha manusia. Ini bukan sesuatu yang belum dinyatakan dengan 

jelas oleh Yesus sendiri. Ada lebih dari satu peristiwa, tetapi perhatikan yang ini, Lukas 13:24. Apa yang Dia 

katakan? Apa yang Dia anjurkan untuk kita lakukan? "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak 

itu." "Berjuanglah," kata berjuang - itu berarti mengerahkan usaha dengan rajin, tekun, sepenuhnya. Perhatikan 

bagaimana inspirasi berbicara tentang hal ini dan memperjelas bagi kita. Saya suka bagian ini. Ngomong-

ngomong, buku Mount of Blessings adalah buku favorit saya - bersama dengan Steps to Christ, dan Desire of 

Ages, dan Ministry of Healing, dan Patriarchs and Prophets, dan buku The Great Controversy, dan... tapi buku 

Mount of Blessings ada di jajaran paling atas. Buku Mount of Blessings, halaman 141-143, beberapa kutipan; 

mohon dengarkan: "Wisatawan yang tertinggal, bergegas untuk mencapai gerbang kota menjelang 

terbenamnya matahari, tidak bisa mampir untuk atraksi apa pun di sepanjang jalan Seluruh pikirannya 

tertuju pada satu tujuan memasuki gerbang. Tekad yang sama, kata Yesus, diperlukan dalam kehidupan 

Kristen. Aku telah membuka bagimu tabiat yang mulia, yang merupakan kemuliaan sejati kerajaan-Ku." 

Sangat menarik. Gerbang apakah yang sedang kita coba masuki ini? "Aku telah membuka bagimu tabiat yang 

mulia, yang merupakan kemuliaan sejati kerajaan-Ku. Itu tidak menjanjikan kekuasaan duniawi; namun 

itu melebihi segala keinginan dan usahamu yang yang besar. Aku tidak memanggilmu untuk berperang 

demi supremasi kerajaan besar dunia, tetapi jangan menyimpulkan bahwa tidak ada peperangan yang 

harus diperjuangkan atau kemenangan yang diraih. Aku memintamu berjuang, menderita, untuk masuk 

ke dalam kerajaan rohani-Ku." Baca terus: "Kehidupan Kristen adalah peperangan dan pawai. Tapi 

kemenangan yang akan didapat tidak diraih dengan kekuatan manusia. Medan peperangan adal dalam 

ranah hati."  

Jeda. Pertama-tama, kekuasaan apa yang pulihkan dari diri kita? Itu adalah kekuasaan dalam ranah hati. 

Dan saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa dipercayakan untuk menguasai bumi yang baru sampai kita dapat 

menguasai hati kita. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Medan peperangan ada dalam ranah hati. 

"Peperangan yang harus kita lawan - peperangan terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia - adalah 

penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Penyerahan hati pada kedaulatan kasih." Saya suka itu: 

"Penyerahan hati kepada," apa? "...kedaulatan kasih." "Manusia lama, lahir dari darah dan keinginan 

daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan yang diwariskan, kebiasaan lama, harus 

ditinggalkan... Roh ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Usaha 

kita dibutuhkan untuk bekerja sama dengan Tuhan... Kehendak harus ditempatkan di sisi kehendak 

Tuhan... LALU, Anda akan mengerjakan keselamatan Anda sendiri dengan takut dan gentar. Karena 

Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.'" 

{Flp 2:12-13}  

Oh, saudara, saudariku saya memohon kepada Anda demi dirimu dan demi Tuhan, berikan kehendak 

Anda tanpa syarat kepada Kedaulatan Yesus Kristus, dan Dia akan memberimu kekuatan, kuasa tak terbatas, 

untuk mendapatkan kembali kekuasaan pertama dan terutama dalam hatimu, sampai titik, benar-benar, belajar, 

untuk kasih Kristus dan dalam kekuatan Roh Kudus, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada 

Kristus. {2 Kor 10:5} Itulah tujuan kita; jangan berhenti di jalan. Marilah kita berdiri untuk berdoa?  

Tuhan, terima kasih banyak karena semua permintaan-Mu adalah dimungkinkan. Jika kami memberikan 
kehendak kami, Engkau akan memberi kami kekuatanMu, dan itu adalah kekuatan tak terbatas; dan dengan 

kekuatan-Mu kami dapat melakukan apa pun yang Engkau minta, dan Engkau telah meminta kami untuk 
"menjaga hati dengan segala kewaspadaan." Engkau meminta kami untuk "berubah oleh pembaharuan budi 

kami." Engkau telah meminta kami untuk menjadi "menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada 

Kristus." Dalam kekuatan-Mu kami dapat. Dalam kekuatan-Mu kami akan melakukannya. Dalam nama Yesus. 

Amin. Tuhan memberkatimu, saudara, saudari. Terima kasih banyak.  
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