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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."   

Mari kita lanjutkan. Kita melihat dari dekat pada peran kehendak dalam mengatasi  

pencobaan. Kita mempelajari dengan cermat ilustrasi yang baik sekali dari Yakobus tentang bagaimana 

pencobaan menjadi dosa. {Yak 1:12-15} Yakobus menggunakan sesuatu yang alamiah, yaitu persalinan, 

untuk menggambarkan apa yang terjadi di alam rohani, yaitu bagaimana pencobaan menjadi dosa. Dan yang 

Yakobus lakukan untuk kita menolong dalam hal ia menggambarkan sesuatu yang abstrak, tidak berwujud, 

kebenaran rohani dengan kebenaran yang dinyatakan secara lahiriah, konkret, dan nyata; dan banyak yang bisa 

kita pelajari jika kita teliti melihat ilustrasinya, dan mencoba menentukan persamaan rohani untuk setiap tahap 

dalam proses persalinan yang alami. Kita telah mencoba melakukan itu. Kita telah mengidentifikasi lima tahap 

proses pencobaan. Seseorang dapat memberi semangat saya dan memberi tahu saya apa lima tahap itu. 

Nomor satu, apa? Bujukan. Siapa membujuk/merayu siapa? Manusia lama itu membujuk "Wilma;" dan 

siapa Wilma? - kehendak, kuasa yang mengatur dalam diri saya. {SC 47.1} Dia mengatur rumah tangga, tapi 

dia sendiri berada di bawah otoritas sang suami. Siapa suami aslinya? - manusia lama itu, daging, {Rom 6:6} 

dan dia adalah hamba yang tak berdaya dan tunduk pada nafsu tirani, dan keinginan dan selera makan. Dia 

terikat padanya, terikat oleh hukum suaminya sampai kapan? {Rm 7:2} Kematian memisahkan mereka. 

Satu-satunya tempat manusia lama itu mati adalah di kaki salib. Amin? ... di kaki salib; dan karena kita 

menerima dengan iman bahwa kematian Kristus atas dosa adalah untuk menggantikan kita, kita dapat 

menganggap diri kita benar-benar mati bagi dosa. {Rm 6:11} Memperhitungkan manusia lama itu mati dan 

Wilma bebas; menjadi seorang janda. Tapi tolong jangan biarkan dia menjadi seorang janda terus. 

Apa yang juga harus Anda katakan di kaki salib ketika Anda mengatakan, "Saya mati" bagi manusia 

lama? Anda juga harus mengatakan apa? "Saya menerima" Yesus. "Saya mau" masuk ke dalam pernikahan 

kudus dengan-Mu, Tuhan Yesus. saya menyerahkan kehendak saya tanpa syarat kepada-Mu. Dia adalah 

pengantin wanita yang di beli dengan darah-Mu. Dia adalah milikmu; ambillah dia; dan begitulah cara kita 

menikah dengan yang lain, menggunakan istilah Paulus di Roma 7. Ketika itu terjadi, saudara-saudari 

terkasih, dan hanya ketika itu terjadi, Wilma termotivasi dan dikuatkan oleh cinta Suaminya, dan Roh Suaminya, 

untuk menolak bujukan manusia lama itu. Karena meskipun dia tidak lagi menguasainya, dia masih ada dan 

tinggal di dalam diri saya dan mencoba membuatnya berselingkuh dari Suami barunya, bukan? Daging tidak 

berkuasa, tapi tetap apa? ... tetap ada, {Rom 6:12} dan dari situlah pencobaan berasal. Itulah bujukan manusia 

lama yang menggoda, mencoba membuat Wilma melakukan apa? …perselingkuhan sehingga mengandung. 

"...dan ketika keinginan telah dibuahi," pencobaan telah menjadi apa? ...dosa; {Yak 1:15} dan di mana itu 

terjadi? - dalam privasi pikiran kita, di mana hanya Anda dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi; dan saat Wilma 

berkata, "Ya, sayang," di mata Tuhan kita telah apa? Kita telah berdosa, kita telah berdosa, dan kita memiliki 

embrio dosa.  

Mungkin perlu waktu lama sebelum kita benar-benar melahirkan, bahkan mungkin lebih dari sembilan 

bulan. Anda mungkin, berhati-hati, Anda mungkin bisa menyembunyikannya dan menyamarkannya untuk 

waktu yang lama. Tapi cepat atau lambat apa yang akan Anda lakukan? Ayo. Katakan pada saya kaum ibu, apa 

yang akan Anda lakukan? Anda akan melahirkan; Anda hanya bisa mengandung; dan melahirkannya, di saat 

lemah ketika Anda berpikir tidak ada yang melihat. Bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi? Bisakah kita? 

Ya. Ada satu lagi kebenaran spiritual yang sangat penting, beberapa kebenaran spiritual yang sangat penting 

yang perlu terus kita gali dalam pelajaran ini; tapi sebelum kita bisa berharap diberkati oleh pelajaran ini, hal-
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hal rohani hanya dapat dilihat secara rohani {1 Kor 2:13-14}, apa yang harus kita lakukan? Secara pribadi 

undanglah Roh Tuhan. Tolong, berdoalah bersama saya. Berdoalah untuk saya, berdoalah untuk diri Anda 

sendiri, dan saya akan berdoa untuk Anda. 

Bapaku di surga, terima kasih banyak atas hak istimewa meluangkan waktu untuk mempelajari Firman-

Mu malam ini. Ini bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup bagi kami semua di sini, jika Engkau 

memberkati kami dengan kuasa dan hadirat Roh-Mu dalam pelajaran ini. aku sangat membutuhkan berkat itu. 
Aku tidak layak mendapatkan hak istimewa ini untuk memimpin dalam mempelajari Firman-Mu, tapi aku 

berterima kasih kepada-Mu oleh anugerah Engkau telah memberiku. aku berdoa semoga dengan anugerah-Mu 

Engau memampukan aku untuk memberitakan Firman Kebenaran, untuk membagikan kebenaran dengan jelas 
dan dapat dimengerti; dan aku berdoa agar apa yang Engkau komunikasikan melalui aku, Engkau dapat 

mengantar pulang kepada hati dan pikiran ke titik di mana kebenaran itu menawan kehendak. Bapa, tolong, 
semoga kebenaran itu jelas dipahami sehingga itu akan meyakinkan hati nurani, itu akan meyakinkan pikiran, 

itu akan menawan hati, itu akan menaklukkan kehendak, dan itu akan mengubah kehidupan. Tolong, semoga 

kami memiliki pengalaman dengan kebenaran malam ini. Ini adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. 

Jika kita telah mengandung, kita telah berdosa... meskipun tidak seorang pun kecuali Tuhan dan kita 

sendiri yang mengetahuinya. Tapi cepat atau lambat, embrio itu akan tumbuh, dan kita harus apa?  ...melahirkan. 

Buku Patriarchs and Prophets, halaman 459, di bagian bawah halaman 62: "Proses persiapan yang 

panjang, tidak diketahui dunia, berlangsung di dalam hati sebelum orang Kristen melakukan dosa 

terbuka." Harap perhatikan: "Proses persiapan yang panjang, tidak diketahui dunia, berlangsung," di 

mana? "...di dalam hati sebelum orang Kristen melakukan dosa yang terbuka." Pernahkah Anda mengenal 

seorang Kristen yang mengejutkan semua orang yang mengenalnya dengan melakukan dosa yang mengerikan? 

...dan semua orang sangat terkejut karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa ia mampu melakukan 

perbuatan seperti itu? Bagaimana? Orang-orang bertanya bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu? Jawaban: 

Karena ia telah melakukannya dalam privasi pikiran dalam jangka waktu yang lama; dan ia telah mengandung 

sehingga pada saat lemah, apa yang ia lakukan? Ia melahirkan... ketika ia mengira tidak ada yang melihat. 

Kembali ke pernyataan kita: "Proses persiapan yang panjang, tidak diketahui dunia, berlangsung di dalam 

hati sebelum orang Kristen melakukan dosa terbuka. Pikiran tidak langsung jatuh dari kemurnian dan 

kesucian untuk kebejatan, korupsi, dan kejahatan. Diperlukan waktu untuk menurunkan derajat dari 

bentuk gambar Allah kepada bentuk kesadisan atau kekejaman. Dengan memandang maka kita akan 

diubahkan. Dengan memanjakan pikiran yang tidak murni, manusia dapat melatih pikirannya sehingga 

dosa yang dulu dibencinya akan menjadi menyenangkan baginya." 

Selebihnya nanti dapat dibahas... Penerapan praktis dari itu sangat penting. Saudara-saudari terkasih, 

ketahuilah bahwa jika Anda mengijinkan dosa apa saja untuk menetap dalam privasi pikiran Anda, walaupun itu 

hanya dimanjakan pada tingkat fantasi Anda, cepat atau lambat Anda akan melahirkan. Walaupun Anda harus 

menyembunyikannya dari orang lain, Anda tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Anda tahu, 

Dia tahu apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Dia tahu apakah Wilma telah mengijinkan bujukan/rayuan 

manusia lama yang menggoda; dan pada saat dia mengijinkannya, pada penglihatan-Nya kita telah apa? ... 

berdosa. Mohon itu dipahami. 

Ketika kita mengandung, apakah kita pasti akan melahirkan? Tidak. Kenapa? Karena, puji Tuhan, kita 

bisa melakukan "aborsi". Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Sekarang, saudara-saudari, saya ingin Anda 

tahu bahwa saya membenci aborsi. Oke? Tapi jika ada satu hal yang layak untuk digugurkan, itu adalah dosa. 

Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Puji Tuhan kita bisa menggugurkan kelahiran dosa, bahkan setelah 

kita mengandung. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 1:9, 1 Yohanes 1:9. Bagaimana cara menggugurkan 

kandungan? "Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk," apa? "mengampuni dosa kita 

dan untuk," apa? "…menyucikan kita dari segala kejahatan." Apakah saya mendengar kata "amin"? {Amin} 

Puji Tuhan, sahabatku, jika kita mengakuinya, kita bisa menggugurkannya. Sekarang, seseorang mungkin 

berkata, "Tunggu dulu, saya tidak pernah melakukannya. Mengapa saya harus mengakuinya?" Jika hal seperti 

itu terlintas di pikiran Anda, Anda belum menyimak pelajaran ini, bukan? Ketahuilah bahwa di mata Tuhan, 

Anda telah berdosa, walaupun jika Anda hanya mengijinkan di sini; dan jika Anda telah berdosa, apa yang harus 

Anda lakukan? ...mengakuinya; dan tolong lakukan itu sebelum Anda bersalin. Soalnya, dosa semakin parah dan 

rasa bersalah bertambah saat kita melahirkan karena dosa berpindah ke ranah yang berbeda, ke ranah publik, dan 

Tuhan dipermalukan dan orang lain dilukai. Tapi jangan berpikir itu bukan dosa hanya karena di sini di balik 
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tirai dan pintu tertutup. Oke? Itu adalah dosa dan Anda harus, saya juga harus, mengakuinya jika akan 

dihentikan dari jalurnya; dan puji Tuhan, jika kita mengakuinya, Dia adalah setia dan tidak hanya 

mengampuni kita, tapi untuk apa lagi? …menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia melakukan yang "D 

dan C." juga, Amin? Dia masuk dan membersihkan rahim pikiran kita dan membuang embrio dosa itu, dan kita 

memiliki hati yang murni kembali. Anda harus mengasihi Tuhan seperti itu, Suami seperti itu. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Begitu setia dan begitu pemaaf ketika kita tidak setia kepada-Nya. 

Tapi tolong, sebelum Anda sambil lalu menyerah pada bujukan/rayuan manusia lama itu, tanyakan pada 

diri sendiri: "Apakah aku benar-benar ingin melakukan ini kepada Suamiku, Yesus Kristus?" Anda tahu, inilah 

sebabnya, saudara-saudari terkasih, kasih Kristus menguasai kita. {2 Kor 5:14} Amin? Jika Anda benar-benar 

mengasihi Tuhanmu, suami rohani, Anda tidak akan menjadi tidak setia kepada-Nya, bukan? Karena saya jamin, 

seperti halnya ketidaksetiaan pasangan hidup jasmaniah kita, yang menyebabkan rasa  sakit/kepedihan, demikian 

juga, bahkan lebih lagi, rasa sakit yang kita timbulkan di hati pasangan ilahi kita pada saat kita tidak setia. 

Mohon pikirkan itu lain kali saat Anda digoda... 

Bukankah ada cara yang lebih baik? Tidakkah ada cara yang lebih baik untuk mencegah kelahiran 

daripada hanya menggugurkan satu demi satu? Ayolah, bukankah ada alat kontrasepsi yang lebih efektif? Apa 

itu? Pertarakan. Apakah saya mendengar "amin"? Agak tenang di sana. Menolak untuk mengandung, itulah 

pengendalian kelahiran terbaik. Langsung dan terus menerus menolak bujukan manusia lama yang menggoda 

itu. Menolak untuk tidak setia kepada Suami ilahi Anda, Yesus Kristus; dan harap dicatat, saya berkata,  "secara 

langsung" dan juga "terus menerus" menolak bujukan manusia lama yang menggoda itu. Saya tidak dapat 

menekankan betapa pentingnya melakukannya secara seketika/langsung. ...untuk melakukan apa, kelas? 

...seketika/langsung. 

Dengar, Buku Testimonies, Volume 5, halaman 177: "Pikiran yang tidak murni dibiarkan, 

keinginan yang tidak suci disimpan dalam hati, dan jiwa tercemar, integritasnya terganggu. 'Kemudian 

ketika keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa: dan dosa, ketika sudah matang, mendatangkan 

maut.' {Yak 1:15} Jika kita tidak mau melakukan dosa, kita harus menghindarinya," sejak apa? 

"...awalnya. Setiap emosi dan keinginan harus ditundukkan pada pertimbangan sehat dan hati nurani. 

Setiap pikiran yang kotor musti," apa? "...  langsung ditolak." Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Itu 

dia, saudara-saudari terkasih, jawabannya. 

Itulah rahasia kemenangan yang nyata dan konsisten atas pencobaan. 

Setiap pikiran yang tidak baik musti apa? ... langsung ditolak; dan pikiran itu harus langsung 

ditaklukkan kepada ketaatan Kristus. {2 Kor 10:5} Amin? Jika, jika oleh kasih Kristus {2 Kor 5:14}, dan 

dalam kekuatan Roh Kudus {Rom 8:13}, kita langsung menolak pikiran yang tidak baik itu, apakah kita 

berdosa karena memilikinya? Tidak, puji Tuhan. Dalam Manuscript Release, Volume 2, halaman 343: 

"Pencobaan bukanlah dosa kecuali jika disayangi."  

Anda tahu, ijinkan saya membuka hati saya di sini, saya pikir saya bisa melakukannya dengan Anda. 

Anda sekarang sudah menjadi sahabat saya, bukan? {Amin} Oke. Adakah di antara kalian yang dapat  

menyamakan dengan saya dalam hal ini? Terkadang saya benar-benar terkejut pada kehebatan godaan yang 

datang ke pikiran saya. Nah, saya tidak tahu apakah Setan sedang membangkitkan nafsu dan selera makan saya 

yang menyimpang melalui indra saya, atau apakah dia telah menanamkan sesuatu dalam pikiran saya dengan 

membisikkannya ke telinga saya. Omong-omong, salah satu dari kalian mendiskusikannya dengan saya: Setan 

menanamkan pikiran dengan membisikkannya ke telinga kita. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, tetapi 

kadang-kadang muncul ketika saya terkejut dan ngeri pada godaan yang datang ke pikiran saya; dan oleh kasih 

Kristus {2 Kor 5:14} dan dalam kuasa Roh Kudus {Rom 8:13}, Saya menolak itu dan saya membenci itu. 

Tapi saya merasakan terkontaminasi walau hanya memilikinya. Apakah ada di antara kalian yang mengikuti ini? 

Apakah Anda mengerti apa yang saya coba ungkapkan di sini? {Amin} 

Saya mendapatkan banyak keberanian dari pernyataan ini. Tolong dengar, Dalam Review and Herald, 

27 Maret 1888: "Ada pikiran dan perasaan yang dibisikkan dan dibangkitkan..." ...dan saya akan 

menyarankan kepada Anda bahwa kita memiliki keduanya di sini. Apakah Anda mendengarnya? "Ada pikiran 

dan perasaan yang dibisikkan dan dibangkitkan oleh Setan..." "Dibisikkan," itu yang dibisikkan ke telinga. 

"Dibangkitkan," itu dirangsang melalui indra. Apakah Anda melihat keduanya? "Ada pikiran dan 
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perasaan..." Apa yang kita bicarakan, kelas? - pikiran dan perasaan? Tabiat. {5T 310.1} "Ada pikiran dan 

perasaan yang dibisikkan dan dibangkitkan oleh Setan yang mengganggu bahkan manusia terbaik 

sekalipun; tetapi jika itu tidak disayangi, jika itu ditolak sebagai kebencian, jiwa tidak tercemar oleh rasa 

bersalah, dan tidak ada orang lain yang ternoda oleh pengaruhnya." saya berkata, "Puji Tuhan." Apa yang 

Anda katakan? {Amin} Puji Tuhan! Semoga Tuhan membantu kita menolaknya sebagai kebencian seketika. 

Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} ...  seketika/langsung. 

Tapi itu hanya bisa dilakukan, saudara-saudari, dalam kuasa dan kekuatan Suami ilahi kita {Rom 

8:13}; dan itu hanya bisa dilakukan demi kasih pada Suami ilahi kita, Yesus Kristus. {2 Kor 5:14} Anda 

tidak dapat melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri, dan Anda tidak akan cukup termotivasi untuk  

melakukannya kecuali jika Anda mengasihi Yesus. Anda tahu, kita kembali ke konsep yang sama. Dibutuhkan 

kasih Kristus untuk memperoleh kemenangan atas faktor oposisi. Itu membutuhkan kasih Kristus. Kita harus 

menanggapi kasih yang menarik kita. "Aku, jika Aku ditinggikan akan," apa? "...akan menarik." {Yohanes 

12:32} Kita perlu merespon.  

Kita harus mengijinkannya menarik kita setiap hari ke kaki salib, dan setiap hari kita harus memulai 

dengan mengatakan dua hal itu. Dan saudara-saudari, jika Anda tidak ingat semua dari seminar ini, tolong ingat 

dua hal ini. Apa dua hal yang kita katakan di kaki salib? Apa yang pertama-tama kita katakan kepada manusia 

lama itu? "Aku sudah mati." Aku sudah mati untuk manusia lama itu; dan kita harus melakukannya seberapa 

sering? - setiap hari. {1 Kor 15:31} Setiap hari kita harus datang ke kaki salib. Setiap hari menerima kematian 

Kristus atas dosa sebagai milik kita. Setiap hari memperhitungkan manusia lama kita disalibkan bersama 

Kristus. {HP 227.1-6} Itulah satu-satunya cara, itulah SATU-SATUNYA cara agar kita bisa  dibebaskan dari 

perbudakan tirani dan perbudakan manusia lama itu yang Wilma secara alamiah di bawah kuasanya. Kita 

mengatakan "Aku sudah mati" kepada manusia lama itu, tapi apa lagi yang kita katakan dengan nafas yang 

sama? "Saya menerima Yesus." "Saya menerima Yesus." 

Anda ingat lagu dengan lirik ini? "Siapa pun di sini yang ingin hidup selamanya, katakan 'Aku mau.' 
Siapa pun di sini yang ingin berjalan di jalan emas, katakan 'Aku mau.'" Ingat itu? Dulu saya pikir itu lagu yang 

biasa-biasa saja. Mengapa Anda bertanya kepada orang-orang apakah mereka ingin hidup selamanya? Tentu 

saja, kita semua ingin hidup selamanya. Tapi kemudian saya mulai berpikir, dan itu membantu. Ada pesan 

mendalam di sana. Apakah Anda ingin hidup selamanya? Anda harus pergi ke salib dan menikah dengan 

Mempelai Pria. Anda harus mengatakan "Saya bersedia" kepada Yesus. Apakah saya mendengar kata "amin"? 

{Amin} ...dan Anda harus melakukannya setiap hari, saudara-saudari. Yesus akan datang; lihatlah Mempelai 

Pria datang. {Mat 25:6} Tapi jika kita akan siap untuk pulang bersama Dia, kita harus menjadi bagian dari 

...pengantin. Amin? Tubuh Kristus, gereja {1 Kor 12:27}, adalah mempelai Kristus {Yes 54:5}, Kitab Suci 

sangat jelas tentang hal ini. Kita harus sudah memasuki pernikahan tersuci itu jika kita akan siap untuk pulang 

dengan Mempelai Pria dan menghadiri perjamuan kawin Anak Domba. {Wahyu 19:7-9} Jika Anda ingin 

hidup selamanya, Anda harus mengunjungi salib setiap hari {RH, 2 Des 1890 par. 15} dan mengatakan "Aku 

sudah mati" kepada manusia lama itu, dan apa? "...Saya bersedia" kepada Yesus; dan mereka yang telah 

melakukannya, mereka telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5:24, "Dan 

mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan nafsu dan keinginannya." 

Harap perhatikan bahwa Anda tidak bisa menjadi milik Kristus kecuali jika Anda telah mati untuk 

manusia lama itu. Mengapa? Karena Yesus tidak akan berbagi Wilma dengan suami lain. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Itu adalah perzinahan. Yesus tidak akan pernah masuk ke dalam hubungan 

perzinahan dengan kita. Apakah Anda memahaminya, saudara-saudari terkasih? Oleh karena itu, sebelum kita 

bisa secara rohani, menikah secara sah dengan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mati bagi 

manusia lama itu; kita harus mati bagi manusia lama itu; dan itulah yang Paulus katakan di sini: "Dan mereka 

yang adalah milik Kristus..." Mereka yang adalah pengantin yang dibeli dengan darah-Nya, apa yang telah 

mereka lakukan? Mereka "menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya." 

Buku Adventist Home, halaman 127: "Kita diperintahkan untuk menyalibkan daging dengan 

hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana kita melakukannya? Haruskah kita menimbulkan rasa sakit 

pada tubuh? Tidak; tetapi mematikan godaan untuk berbuat dosa. Pikiran yang rusak harus dibuang. 

Setiap pikiran harus ditawan kepada Yesus Kristus. {2 Kor 10:5} Semua kecenderungan alamiah yang 

tidak baik harus tunduk kepada kekuatan jiwa yang lebih tinggi. Kasih Tuhan harus berkuasa; Kristus 
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harus menempati takhta yang tak terbagi. Tubuh kita harus dipandang sebagai milik yang dibeli-Nya. 

Anggota tubuh harus menjadi alat kebenaran."  

Anda lihat, saudara-saudari, ketika Anda datang ke salib dan memberikan kehendak Anda kepada 

Yesus, Anda menjadi milik-Nya secara keseluruhan, semua pada diri Anda adalah milik-Nya; Anda adalah 

milik-Nya, tubuh, pikiran dan roh. Segala sesuatu tentang diri Anda adalah milik-Nya. 1 Petrus 4:1-2, "Jadi, 

karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan 

pikiran yang demikian, karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti 

berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi 

menurut," apa? "...kehendak Allah." 

Anda tahu, ketika Anda menyerahkan Wilma kepada Suami ilahi Anda, Kehendak-Nya menjadi 

kehendak Anda; dan hukum itu - hukum suami itu - tolong pahami ini: Apa hukum suami? Keinginanmu 

adalah kepada suamimu dan dia akan apa? …berkuasa atasmu. {Kej 3:16} Hukum itu bisa menjadi 

kutukan atau berkat tergantung pada suami yang Anda nikahi. Apakah Anda mengerti? Jika Anda menikah 

dengan manusia lama, hukum suami adalah apa? Adalah kutukan. Tetapi ketika Anda datang ke salib dan Anda 

mati bagi manusia lama itu dan Anda menikah dengan Yesus, maka hukum suami adalah berkat. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Keinginanmu adalah untuk Dia dan Dia akan berkuasa atasmu; dan saya 

berjanji, Dia memerintah dengan kasih, dan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada berada di bawah 

Kedaulatan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ada kebebasan dan kebahagiaan yang sempurna dalam 

penyerahan total kepada Ketuhanan Yesus karena kasih-Nya memotivasi hati Anda, dan Anda senang menaati-

Nya. Apakah Anda mengerti itu? Pernahkah Anda mengalaminya, diberkatilah hati Anda? Jika belum, saya 

ingin dengan sepenuh hati agar Anda mengalaminya. Anda harus mengalaminya jika Anda ingin siap untuk 

pulang dengan Mempelai Pria ketika Dia datang.  

2 Korintus 5:14-15, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti: 

bahwa jika Satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua mereka 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." Anda tahu, bahwa kasih yang 

memotivasi kita untuk berhenti memenuhi keinginan daging dan mulai mengijinkan keinginan Roh. Apakah 

Anda memahaminya? Kasih saja merupakan motivasi yang cukup untuk membawa perubahan itu; dan saya 

ingin mempertimbangkan kebenaran yang sangat, sangat berharga dengan Anda malam ini. saya tidak tahu 

sejauh mana yang akan kita dapatkan dalam pelajaran ini, tapi harap dipahami bahwa judul pelajaran ini, "Kamu 

Akan Mengetahui Kebenaran," {Yoh 8:32} sungguh-sungguh kebalikan dari judul pelajaran terakhir, "Ketika 

Keinginan Itu Telah Dibuahi." {Yak 1:15} Saya akan mengatakannya lagi: Judul pelajaran ini, "Kamu Akan 

Mengetahui Kebenaran," adalah kebalikan dari judul pelajaran terakhir, "Ketika Keinginan Itu Telah 

Dibuahi." Apa yang saya maksud? 

Membahas dengan saya; tolong mengerti ini. "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran 

itu akan," apa? "…memerdekakan kamu." {Yoh 8:32} "Kamu akan mengetahui kebenaran dan 

kebenaran akan memerdekakan kamu." Nah, kata itu, "tahu", dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, 

dan ya, tentu saja, seperti yang akan kita lihat dalam bahasa Inggris; berarti lebih dari sekadar mengetahui 

dengan pikiran. Itu adalah kata yang kita gunakan mengacu pada pengetahuan paling mendalam yang dapat kita 

miliki, dan itulah kesatuan yang menghasilkan buah. Kejadian 4:1, "Kemudian Adam bersetubuh/"tahu" 

dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain..." Apa kata yang 

digunakan? Adam "tahu" Hawa. Jelas ini lebih dari sekedar, "Oh, aku tahu siapa kamu, kamu istriku." 

Benarkah? Jelas sekali. Ini adalah pengetahuan paling intim yang membawa apa? …buah sebagai hasilnya. 

Apakah kita semua memahami? Dalam Perjanjian Baru, kita memiliki konsep yang sama ketika Kitab Suci 

memberi tahu kita bahwa Maria tidak "mengenal" Yusuf namun dia apa? ... mengandung. Mengandung dari 

siapa? ...Roh Kudus. {Luk 1:34-35; 2:21} 

Ingat, sekali lagi, tiga tahap dalam pencobaan itu... dalam mengetahui kebenaran sampai pada titik 

kebebasan? Pertama-tama kita harus apa? Menangkap dengan akal budi. Nomor dua, apa? Merangkul dengan 

kasih sayang, dan seperti yang telah kita katakan sejak awal, yang paling penting, nomor tiga, apa? 

Menyerahkan padanya dengan kehendak. Baru setelah kita mengambil langkah ketiga itulah kita benar-benar 

mengetahui kebenarannya. Apakah Anda mengikuti ini? Hanya ketika Wilma menyerahkan dirinya kepada 
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Dia yang adalah Kebenaran... bahwa kita akan sepenuhnya dibebaskan dari ikatan alamiah kita dari dosa, diri 

sendiri/manusia lama dan setan... dan dijauhkan dari ikatan alamiah kita pada dosa, diri sendiri, dan setan. Jadi, 

betapa pentingnya mengetahui Kebenaran dalam arti kata yang paling penuh dan terdalam. Betapa pentingnya 

mengetahui kebenaran sampa pada titik tidak hanya mampu berhenti menghasilkan buah dosa dan kematian, 

tetapi untuk mulai menghasilkan buah Roh. Apakah Anda mengikuti itu? Itu sangat penting. 

Anda tahu, Wilma memiliki peran ganda; mohon pahami ini, saudara-saudari terkasih. Tolong fokus 

kepada saya. Wilma punya apa? ... peran ganda. Dia tidak hanya harus mengatakan "tidak" pada godaan  

manusia lama itu, mengatakan "tidak" pada nafsu daging, tapi apa yang juga harus dia lakukan? Mengatakan 

"ya" pada keinginan Roh {Gal 5:16-17}, dan memilih untuk mengijinkan, dan dengan demikian mengandung, 

keinginan Roh, keinginan Suami barunya, Yesus Kristus... Apakah Anda mengikuti ini? Dan ketika dia 

mengijinkan keinginan Roh, apa yang ada di dalam rahim pikiran? - cikal bakal... buah Roh; dan sekarang dia 

bisa menghasilkan buah untuk apa? ... untuk kemuliaan Tuhan; dan apa buahnya? Itu adalah tabiat seperti 

Kristus. Amin? {Amin} Apakah buah Roh itu? Itu adalah tabiat seperti Kristus. Apakah Anda melihat 

bagaimana semua ini berhubungan dengan pengembangan tabiat Kristen? Jadi kuncinya, sangat penting, yaitu 

peran kehendak. 

Sekarang, kebenaran ini yang harus kita ketahui sepenuhnya, dalam arti terdalam, ditangkap dengan 

akal budi, dirangkul dengan kasih sayang, dan tunduk dengan kehendak; apakah kebenaran itu yang harus kita 

ketahui? Mazmur 119:142, "Kebenaranmu adalah benar untuk selama-lamanya, dan hukum-Mu adalah," 

apa? "...kebenaran." "Hukummu adalah kebenaran." Jadi jika kita ingin mengetahui kebenaran sampai pada 

titik kebebasan, kita harus menyerahkan kehendak kita tanpa syarat pada hukum Tuhan. Amin? {Amin} Tapi 

saudara-saudari, itu harus menjadi penyerahan sukarela yang dimotivasi oleh kasih; dan itu hanya akan terjadi 

saat kita mengasihi Sang Pemberi Hukum; dan pada saat kita mencintai Pemberi Hukum, maka ketaatan pada 

hukum-Nya bukan lagi tugas/kewajiban tapi apa? ... suka cita, dan kita berkata, "Aku suka melakukan 

kehendak-Mu, ya Allahku, ya, hukum-Mu," di mana? "…ada dalam dadaku." {Mazmur 40:8} 

Kebenaran apa lagi yang harus kita ketahui jika kita akan dibebaskan? Yohanes 17:17, "Kuduskanlah 

mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan memiliki kebenaran yang begitu 

dalam dan berharga, saudara-saudari, tetapi jika kita akan mengalami kekuatan pembebasan yang diberikan 

kepada kita, kita harus melakukan lebih dari sekadar memahaminya secara intelektual. Amin? {Amin} Kita 

perlu merangkulnya dengan penuh kasih sayang, dan kemudian, yang paling penting, dengan rela tunduk 

padanya; dan kemudian kita mengalami kekuatannya yang membebaskan dan menguduskan dalam hidup kita. 

Itu mengubah kita dari dalam ke luar, membuat kita menjadi ciptaan baru. Hukum adalah kebenaran; Firman 

adalah kebenaran. Tapi apa sebenarnya Kebenaran itu? Siapa yang pada intinya adalah Kebenaran? Yesus 

adalah Kebenaran. Mengapa? Karena Dia adalah hukum yang menjadi manusia dan Firman yang menjadi  

daging. {Yoh 1:14} Oleh karena itu pada akhirnya, Dia adalah Kebenaran. Dengarkan Dia menyatakan itu 

dalam banyak perkataan. Yohanes 14:6, "Kata Yesus kepadanya, 'Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.'" 

Saudara-saudari yang terkasih, tahukah Anda siapa Yesus? Apakah Anda mengenal Yesus malam ini? 

...dan Anda tahu saya tidak bertanya, "Apakah Anda mengenal siapa Dia?" Anda semua tahu siapa Dia. Saya 

bahkan tidak hanya bertanya, "Apakah kamu mengasihi Dia?" Saya bertanya kepada Anda sesuatu yang lebih 

penting dari itu. "Apakah Anda benar-benar tahu Dia?" Jika Anda tahu Dia dengan benar, Anda akan dapat  

mengasihi Dia dengan benar; dan jika Anda benar-benar mengasihi Dia, Anda akan senang dengan penyerahan 

tanpa pamrih kepada Kedaulatan-Nya; dan Anda akan mengetahui kebenaran sampai pada titik kebebasan, dan 

Anda akan disucikan olehnya. Dengarkan hubungan yang Dia ingin miliki dengan Anda, saudara-saudari  

sesama mempelai Kristus yang terkasih. Hosea 2:19, "Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku selama-

lamanya; Ya, Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setial 

dan kasih sayang; Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, dan kamu akan mengenal 

TUHAN." Wow! Sekarang dalam konteks menjadikan isteri, yang merupakan perjanjian yang sah dan 

mengikat, apa yang Dia maksudkan ketika Dia berkata, "Dan kamu akan mengenal/tahu TUHAN"? Ini adalah 

hubungan yang intim yang akan menghasilkan buah dalam hidup Anda; dan saudara-saudari terkasih, itulah 

mengapa Dia ingin kita mengenal/tahu Dia. Yohanes 15:16, "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah 

yang memilih kamu, dan menetapkan Anda, bahwa Anda harus pergi dan," apa? "menghasilkan buah, 

dan buahmu itu tetap: supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 

http://www.revivalseminars.o/


Dari Kemuliaan Kepada Kemuliaan  – 29  - www.RevivalSeminars.org                      “Kamu Akan Mengetahui Kebenaran” 

 

7 

 

kepadamu." Mengapa Dia ingin kita mengenal-Nya? - agar kita dalam persatuan itu, dalam hubungan itu, 

berbuah. Amin? {Amin} Menghasilkan buah. 

Tapi kita tidak bisa menghasilkan buah sampai kita mengenal/tahu Kebenaran sampai pada tahap 

mengijinkan-Nya untuk menguasai kehendak kita sepenuhnya. Dalam Review and Herald, 15 Maret 1892: 

"Kebenaran itu akan," apa? "... menguasai kehendak ..." Siapakah Kebenaran itu? Yesus. Apa yang kita 

ijinkan Yesus lakukan? Menguasai Wilma. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Dia adalah pengantin-Nya 

yang dibeli dengan darah. Tolong berikan dia kepada-Nya tanpa syarat. 

Tahukah Anda, saudara-saudari terkasih? Di sini, disinilah kita punya alasannya mengapa umat Allah 

yang tersisa masih ada di sini dan bukan dengan Mempelai Laki-laki di Kerajaan-Nya, yang seharusnya sudah 

saatnya dia miliki sejak lama. {Dalam Manuscript 4, 1883. Ev 696.2} Masalahnya bukan karena kita tidak  

memiliki kebenaran, masalahnya adalah kita tidak membiarkan kebenaran memiliki kita. Kita masih menjaga 

jarak, kita masih menyimpannya di ranah intelektual; dan ya, mungkin ada yang membawanya ke ranah 

emosional, dan itu menjadi "perasaan nyaman" saat memikirkan aspek-aspek tertentu dari kebenaran. Tapi 

saudara-saudari, kebenaran harus mencapai alam kehendak dan menguasai sepenuhnya kehendak manusia 

sebelum kita siap untuk kedatangan TuhanYesus; dan sebelum kita, pada saat yang bersamaan, dapat membantu 

orang lain bersiap-siap. Apakah saya mendengar "amin"? {Amin}  

Anda tahu, Anda dan saya tidak memiliki kesaksian hidup {Wahyu 12:11} - kita tidak bisa menjadi 

surat-surat yang hidup {2 Kor 3:3} - kecuali kita benar-benar memiliki hidup rohani karena hubungan 

persatuan yang intim dengan Yesus. {AA 452.1, DA 359.2} Apakah Anda mengikuti saya? Anda tidak dapat 

menghasilkan buah Roh yang sejati kecuali Anda mengenal/tahu Yesus. Anda mungkin dapat melakukan hal-hal 

yang terlihat seperti buah Roh. Tolong dengar saya! Jika Anda datang ke rumah saya dan keluar dari pintu 

belakang, Anda akan melihat beberapa apel merah yang indah; dan setiap kali saya melihatnya, saya mulai 

mengeluarkan air liur karena begitu indah. Saya selalu tergoda untuk mengambilnya dan menggigitnya. Tetapi 

pertama kali saya melihat buah-buah itu, dan istri saya belum memberi tahu saya apa itu, saya mengambilnya 

dan terasa ringan, lalu saya membaliknya dan terlihat ada stiker kecil bertuliskan, "Buatan Taiwan." Perlukah 

saya menerapkan ilustrasinya? Adalah dimungkinkan untuk memiliki buah Roh plastik, bukan? "Buatan 

Tennessee." Saudara-saudari terkasih, jika Anda dan saya ingin mendapatkan buah sungguhan, kita harus 

memiliki hubungan intim dengan Yesus. Anda harus mengijinkan Dia menguasai pikiran Anda, hati Anda, dan 

yang terpenting, kehendak Anda... yang terpenting kehendak Anda. 

Saya punya pertanyaan untuk Anda malam ini, saudara-saudari terkasih. Dengan siapa Anda menikah? 

Dengan siapa Anda menikah? Saya tidak ingin Anda menjawab ini di depan umum, tetapi saya memohon 

kepada Anda untuk bertanya pada diri sendiri secara pribadi: dengan siapa Anda menikah? ...dan, tentu saja, 

Anda tahu saya tidak berbicara tentang pernikahan manusia. Saya sedang berbicara tentang  pernikahan yang 

paling penting: Secara rohani Anda menikah dengan siapa? Kita semua, tanpa kecuali, di ruangan ini pada 

awalnya menikah dengan siapa? …manusia lama itu {Rom 7:1-6}; dan kecuali kita telah datang ke kaki salib 

itu, kita masih menikah dengan manusia lama itu. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Dan kita 

mungkin pernah mengunjungi sekali, tetapi jika kita gagal melakukannya setiap hari {RH, Jan 21, 1902 par. 

14}, meskipun mungkin kita telah menikah dengan Yesus belum lama ini, kita telah tergelincir kembali di bawah 

kuasa suami yang disebut manusia lama itu; dan Anda tahu, saudara-saudari, hal yang menakutkan adalah tidak 

mudah untuk menentukan dengan siapa kita menikah. Apakah prinsip dasarnya? Matius 7:20, "Karena itu dari 

buahnyalah kamu akan mengenal mereka." Tapi hati-hati; ada buah plastik. Apakah Anda mengikuti saya? 

Dengan siapa Anda menikah? Jangan hanya menganalisis perilaku, buah dari kehidupan Anda. Tolong, dengan 

urapan pelumas mata melalui Roh Kudus {Wahyu 3:18}, melihat jauh ke dalam. Siapa yang sangat Anda 

kasihi? Apakah Yesus? Atau diri sendiri? Mengapa Anda melakukan hal-hal yang baik? Mengapa Anda 

menghindari melakukan hal-hal buruk? Apakah supaya Anda akan  kelihatan baik? Sehingga Anda akan 

dikagumi dan dihormati? Agar Anda dapat mempertahankan pekerjaan Anda, karena jika berbuat salah, Anda 

bisa dipecat. Apa alasannya?  

Anda tahu, jika kita menikah dengan Yesus, kita melakukan hal yang benar karena mengasihi Kristus. 

Amin? Kita mematuhi empat perintah pertama karena kita sangat mengasihi Tuhan, dan kita menuruti enam 

yang terakhir karena kita mengasihi orang lain tanpa pamrih; dan karena kasih, kita bahkan tidak menganggap 

kepatuhan sebagai masalah besar. Kita tidak perlu mengertakkan gigi dan menahan diri untuk tidak berbohong, 
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dan mencuri, dan tidak setia kepada istri kita karena kita mengasihi - dan kasih adalah penggenapan hukum. 

{Rm 13:10} Amin? {Amin} 

Dengan siapa Anda menikah? 

Diberkatilah hatimu; janganlah membenci saya untuk sedikit menyelidik malam ini. Anda tahu, saya 

ingin Anda siap ketika Mempelai Laki-laki datang. Saya ingin Anda siap ketika Mempelai Laki-laki datang; dan 

jika Anda ingin siap, Anda harus menikah dengan-Nya sekarang! Anda harus mengenal/tahu Yesus sekarang! 

Jika Anda benar-benar mengenal/tahu Dia, apa buah dari hidup Anda? 

Galatia 5:19-23, menuliskan kedua macam buah itu. Yang pertama adalah buah dari persatuan dengan 

manusia lama itu. Jika Wilma masih di bawah otoritas tirani suami alamiahnya, apa buah dari hubungan itu? 

"Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu," omong-omong, semua ini bisa 

terjadi hanya di mana? ...antara telinga kanan dan kiri. Tolong jangan abaikan itu. Semua ini bisa terjadi di balik 

tirai dan ruang tertutup dan tersembunyi dalam pikiran; dan hanya Anda dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi. 

"Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, 

perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kependingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 

kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya; yang saya katakan sebelumnya, 

sama seperti yang saya katakan tempo hari, bahwa mereka yang mempraktekkan hal-hal seperti itu tidak 

akan mewarisi kerajaan Allah." Sungguh kelompok keturunan yang menyedihkan, tapi itu adalah produk dari 

penyatuan Wilma dengan manusia lama itu. Tolong, jika ada tanda-tanda hal-hal itu terjadi, walaupun dalam 

privasi ruang tertutup pikiran Anda, tolong, demi Anda dan demi Kristus, jangan tunda. Lari ke kaki salib, dan 

berseru, "Aku telah mati" bagi  manusia lama itu dan "Aku menerima" Yesus... mohon! Saat Anda menyerahkan 

kehendak Anda kepada-Nya, dan mengenal-Nya, apakah buah dari hidupmu? Ayat 22: "Tetapi buah Roh 

adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." 

1 Yohanes 2:3-5, "Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita," apa? 

"menuruti perintah-perintah-Nya. Dia yang berkata, 'Aku mengenal Dia,' dan tidak menuruti perintah-

Nya adalah pembohong, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Tetapi barangsiapa menuruti 

Firman-Nya, sungguh sempurna kasih Tuhan di dalam dia. Dengan ini kita tahu, bahwa kita ada di 

dalam Dia." Jika kita menuruti perintah-perintah-Nya. Tapi tolong jangan lupa, kasih adalah penggenapan 

hukum. {Rm 13:10} Anda harus melakukan lebih dari sekadar mematuhi tulisan harafiah. Anda harus sesuai 

dengan maksud/Roh {Rom 7:6} jika Anda benar-benar ingin menuruti perintah-perintah-Nya. Apakah Anda 

setuju dengan saya? 

Saudara-saudariku ada kebenaran yang berharga yang tersirat dalam perintah kedua. Dulu mengganggu 

saya ketika saya pertama kali menyadarinya, bertahun-tahun yang lalu sebagai seorang anak. "...Karena Aku, 

TUHAN, Allahmu, adalah," apa? "…Allah yang cemburu..." {Kel 20:5} Cemburu? Dulu saya berpikir,  

"Kedengarannya kurang bagus. Tuhan seharusnya tidak cemburu. Itu hal yang buruk." Tapi sekarang itu adalah 

salah satu konsep favorit saya. Tuhan cemburu pada mempelai-Nya. Apakah saya mendengar kata "amin"? 

{Amin} Dia tidak ingin memberikan dia kepada siapa pun. Dia menginginkannya secara eksklusif untuk diri-

Nya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Saya menganjurkan Anda untuk memanfaatkan kecemburuan Tuhan bagi 

Anda. Dan ketika kamu sedang dirayu/dibujuk, berserulah kepada-Nya untuk membantu Anda tetap setia 

kepada-Nya; dan saya berjanji kepada Anda, Dia akan mengosongkan seluruh surga, jika perlu, untuk menolong 

siapa pun atau apa pun dari sentuhan jahat pada pengantinnya yang berharga, yang dibeli dengan darah-Nya. 

Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang cemburu. Apakah saya mendengar kata "amin"? {Amin} Dia cemburu bagi 

Anda. Dia cemburu bagi Anda. Manfaatkan itu, dan saya berjanji bahwa kasih cemburu yang hanya memikirkan 

kepentingan terbaik Anda, Anda dapat mengandalkan dari sekarang sampai selamanya; dan tidak ada apa pun, 

tidak ada apa pun kecuali kehendak Anda sendiri yang dapat memisahkan Anda dari-Nya. Apakah Anda 

mendengar apa yang baru saja saya katakan? Tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari Dia kecuali kehendak 

Anda sendiri. Roma 8:38, "Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 

maupun pemerintah-pemerintah atau penguasa," termasuk apa? Setan dan seluruh kerajaannya. "baik yang 

ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu 

makhluk lain, tidakk akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita." Tapi Wilma bisa memutuskan hubungan kapan saja dia mau, bukan? Anda tahu, Suami ilahi ini 
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tidak memaksa Anda untuk tetap menikah dengan-Nya. Dia menarik Anda dengan kasih dan Dia akan menjaga 

Anda dengan kasih juga, tapi jika Anda mau, Anda bisa menolak kasih itu dan Anda bisa berpisah; tapi saya 

mohon, jangan membuat pilihan itu. Saya pikir tidak ada pilihan yang lebih bodoh dari itu. Saudara-saudariku 

yang terkasih, lihatlah Mempelai Laki-laki datang. {Mat 25:6} Keluar dan songsonglah Dia.  

Anda tahu mengapa kebanyakan orang Advent tidak sungguh-sungguh menginginkan Yesus datang? 

Sejujurnya, jauh di lubuk hati mereka, mereka tidak sungguh-sungguh menginginkan Yesus datang karena 

mereka masih menikah dengan manusia lama itu; dan mereka begitu sibuk menikmati kesenangan dosa untuk 

sementara {Ibr 11:25}, sehingga mereka tidak yakin sama sekali mereka ingin mengakhirinya. Tapi saya 

berjanji bahwa jika Anda benar-benar mengasihi Yesus, seluruh jiwamu akan merindukan kedatangan-Nya 

kembali; dan Anda akan memberikan semua waktu Anda, dan kekuatan Anda, dan sumber daya Anda, untuk 

mempercepat kedatangannya itu... dan hidup Anda akan menguatkan apa yang dikatakan mulut Anda, atau tidak. 

Apakah Anda benar-benar ingin Yesus datang? Mudah untuk mengatakannya, tetapi apakah Anda 

menghidupkannya? Kita berkata: "Dunia ini bukan rumah kita, kita hanya numpang lewat, harta kita tersimpan 

di suatu tempat jauh diseberang sana." Kita menyanyikannya - sepenuh hati - namun apa yang kita lakukan? 

Kita bekerja dan berkeringat dan berinvestasi sehingga kami dapat memiliki kenyamanan saat pensiun. 

Mengumpulkan banyak uang di rekening bank. Ayo bagaimana, tidakkah Anda melihat sedikit tidak konsisten 

di sana? Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang yang tidak berencana pensiun di sini. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang benar-benar akan 

memberikan segalanya menyelesaikan pekerjaan sehingga kita tidak perlu pensiun di sini. Kita bisa pulang 

bersama Yesus!  

Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang seperti itu; dan ketika Yesus datang, sahabat saya - 

saudara saya, saudari saya - Saya berdoa dengan sepenuh hati, sehingga Dia tidak perlu mengatakan kepada 

siapa pun di ruangan ini, atau siapa pun yang menonton di ruang tamu mereka atau di mana pun... saya berdoa 

agar Dia tidak perlu mengatakan kepada siapa pun di antara kita, "Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian 

pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu." {Mat 7:23} Dan sekarang Anda tahu apa yang Dia 

maksudkan, bukan? 

"Aku tidak pernah mengenalmu." 

Dan mereka yang telah bermain-main di gereja, berpura-pura menjadi bagian dari pengantin wanita 

selama bertahun-tahun akan terhuyung mundur dan mereka akan berkata, "Mohon, tunggu sebentar, saya 
melakukan begitu banyak hal yang baik atas nama-Mu. Apa maksud-Mu? Mungkin Engkau salah orang." Harap 

dipahami bahwa meskipun perbuatan baik dilakukan untuk apa pun selain kasih Kristus, di mata-Nya adalah 

kejahatan, itu pelanggaran hukum - karena kasih adalah penggenapan hukum. {Rm 13:10} Jika Anda 

melakukan perbuatan baik yang dimotivasi oleh keegoisan, itu adalah pelanggaran hukum. Apakah saya 

mendengar "amin"? {Amin} Tolong agar jangan mengetahuinya saat sudah terlambat. Tolong jangan mendapati 

bahwa buah yang Anda hasilkan hanya terbuat dari plastik. Mohon cari tahu sekarang, jika Anda perlu mencari 

tahu, dan kemudian datang ke salib dan menikah dengan Yesus; dan ketika Dia datang, Anda akan siap untuk 

pulang dan memuliakan Dia sepanjang zaman kekekalan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, 

"Lihatlah Mempelai Laki-laki itu datang." {Mat 25:6} Bersiaplah, bersiaplah; bersiaplah adalah doaku. Mari 

kita berdiri? 

Bapa di surga, terima kasih banyak untuk membantu kami lebih memahami apa artinya mengetahui 
kebenaran. Tolong kami, aku berdoa, untuk mengizinkan kasih-Nya yang adalah kebenaran untuk menarik kami 

ke kaki salib; dan semoga kami dari lubuk jiwa kami mengatakan, "Aku telah mati" untuk manusia lama itu dan 

"Aku menerima" Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, menjadi satu dengan kami agar kami bisa menjadi satu 
dengan-Mu; dan bantu kami untuk menghasilkan buah Roh agar kami dapat menyatakan tabiat-Mu, dan 

kemudian ketika Engkau datang, Engkau akan dapat mengatakan kepada kami, "Baik sekali perbuatanmu itu, 
hai hambaKu yang baik dan setia; engkau telah setia. Masuklah dan jadilah pengantin-Ku selamanya." Semoga 

itu yang dikatakan Mempelai Laki-laki kepada kita masing-masing adalah doaku dalam nama-Nya. Amin. 
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