
Pasal I Bagian I: Umal yang Sisa

Suatu Khayal tentang Pahala Orang Setia
(Khayal Saya yang Mula-mula)

ementara saya berdoa di mezbah keluarga" Roh Suci turun ke-

pada saya, dan tampaknya saya diangkat lebih tinggi dan lebih

iinggi, jauh di atas dunia yang gelap ini. Saya berbalik hendak

melihat umit Advent di dunia ini, tetapi tidak bisa mendapatinya

ketika suatu suara mengatakan kepada saya. "Pandanglah sekali lagi,

dan pandanglah lebih tinggi sedikit." Mendengar perintah ini saya

mengangkat mata saya, dan melihat suatujalan yang lurus dan sempit,

terleiak jauh di atas dunia. Di jalan ini umat Advent sedang menga-

dakan pirjalanan ke kota itu, yang terletak di ujung sekali.jalan -itu'
Mereka mempunyai terang yang sangat cemerlang yang dinyalakan
di belakang merika pada permulaan jalan itu, ialah seruan tengah

malam menurut keterangan malaikat. Terang itu bercahaya di sam-

ping jalan dan menerangi kaki mereka agar mereka tidak terantuk.

iit<a meret<a memanf,ang tetap kepada Yesus, yang berada tepat di
hadapan mereka, dan sedang memimpin mereka ke kota itu, mereka

selamanya aman. Tetapi tidak lamakemudian adaorang menj adi letih,

dan mengatakan kota ituterlalujauh, dan mereka mengharapkan dapat

m"masuiinya sebelumnya. Lalu Yesus memberanikan mereka oleh

mengangkat lengan kanan-Nya yang mulia, dan dari lengan-Nya

datanglah suatu terang yang bersinar pada serombongan umat Advent,
'dan mereka berseru, "Haleluya!" Orang-orang lain pula terlanjur

menyangkal terang yang di belakang mereka dan mengatakan bahwa

bukannya Allah yang telah menuntun mereka ke luar sejauh itu'
Terang ii belakang mireka pun padamlah, meninggalkan kaki mereka

dalam-kegelapan yang sangat pekat, dan mereka terantuk dan tidak
dapat melihaisasaran dan Yesus. danjatuh darijalan ke dalam dunia

yang gelap danjahat di bawah. Tidak lama kdmudian kam i mendengar

iu*-u Alluh luk."na air yang banyak, yang memberikan kepada kami

hari dan jam kedatangan Yesus. Orang-orang saleh yang hidup,

144.000 jumlahnya, mengetahui dan mengerti suara itu, sedangkan

orangjah'at beranggapan bahwa itulah bunyi guruh dan suatu gempa
bumi. Ketika Allah menyebutkan waktunya, Ia mencurahkan kepada
kami Roh Suci-Ny4 dan muka kami mulai menjadi terang dan bersi-
nar dengan kemuliaan Allah, sebagaimana halnya dengan Musa ketika
turun dari Gunung Sinai.

Orang-orang yang 144.000 jumlalmya itu semuanya dimeteraikan
dan dipersatukan dengan sempumanya. Pada dahi mereka tertulis
Allah, Yerusalem baru, dan sebuah bintang yang mulia yang berisi
nama Yesus yang baru. Orang-orangjahat bemyala-nyala amarahnya
melihat keadaan yang berbahagia dan suci, dan akan menyerbu de-
ngan ganasnya hendak menangkhp kami untuk memasukkan kami ke
dalam penjara; pada waktu itu kami merentangkan tangan dalam nama
Tuhan, dan mereka jatuhlah ke tanah dalam keadaan tidak berdaya.
Lalu jemaat Iblis (mereka yang memilih mengikut Iblis) mengetahui
bahwa Allah telah mengasihi kami yang dapat membasuh kaki satu
dengan yang lain dan memberi hormat kepada saudara-saudara de-
ngan ciuman yang suci, dan mereka pun menyembah di kaki kami.

Tidak lama kemudian mata kami di alihkan ke sebelah timur,
karena sebuah awan kecil telah kelihatan, kira-kira setengah tapak
tangan manusia besamya, yang kami semuanya ketahui sebagai tanda
Anak Manusia. Kami semuanya dalam ketenangan yang penuh khid-
mat memandang pada awan itu sementara awan itu bertambah dekat
dan menjadi lebih terang, mulia, dan lebih mulia lagi, sampai awan
itu menjadi suatu awan putih yang besar. Bagian bawahnya kelihatan
seperti;pi; pelangi terdipat di atai awan itu,-sedangkan di sekelilinj-
nya terdapatlah sepuluh ribu malaikat, menyanyikan suatu nyanyian
yang paling merdu; dan di atasnya duduklah Anak Manusia. Rambut-
Nya putih dan ikal, dan sampai pada bahu-Nya; dan di atas kepala-Nya
terdapat banyak mahkota. Kaki-Nya kelihatan seperti Api; pada ta-
ngan kanan-Nya terdapat sabit yang tajam; pada tangan kiri-Nya ada
sebuah nafiri perak. Mata-Nya seperti nyala api, yang menatapi anak-
anak-Nya dengan saksama. Lalu semua muka menjadi pucat, dan
mereka yang telah ditolak Allah merasa sangat susah. Lalu kami
semuanya berseru, "Siapakah yang akan tahan? Apakah jubah saya
tidak benioda? Lalu malaikat-malaikat berhenti menyanyi, dan
seketika lamanya terjadilah ketenangan yang mendahsyatkan, ketika
Yesus berkata; "Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya akan
tahan; rahmat-Ku cukup bagimu." Mendengar ucapan ini, muka kami
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menjadi terang, dan kegembiraan memenuhi setiap hati, Dan malai-
kat-malaikat menaikkan nada dan menyanyi sekali lagi, sementara
awan bertambah dekat ke bumi.

Kemudian nafiri Yesus yang daripada perak itu pun dibunyikanlah,
ketika Ia turun di awan, terselubung dalam nyala api. Ia memandang
pada kubur-kubur orang saleh yang sedang tidur, lalu meng- angkat
mata dan tangan-Nya ke surga, dan berseru, "Bangun! bangun! ban-
gun! kamu yang tidur di dalam debu tanah, bangkitlah"" Lalu ter-
jadilah gempa bumi yang hebat. Kubur-kubur terbuka, dan orang mati
pun keluarlah dengari berpakaian peri yang tidak akan mati lagi. Ke
144.000 orang itu berseru, "Haleluya!" ketika mereka mengenal sa-

habat-sahabat mereka yang telah dipisahkan dari mereka oleh kerna-
tian, dan pada saat yang sama kami pun diubahkan dan diangkat ber- 

-

sama-sarna dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa.

Kami semuanya memasuki awan bersama-sama dan tujuh hari
lamanya kami naik ke laut kaca, ketika Yesus membawa mahkota-
mahkota, dan dengan tangan kanan-Nya sendiri menempatkannya di
atas kepala kami. Ia memberikan kepada kami kecapi emas dan pele-
pah kurma kemenangan. Di sinilah di laut kaca ke 144.000 orang itu
berdiri dalam bentuk bujur sangkar. Beberapa dari mereka menpu-
nyai mahkota yang amat terang, yang lain pula tidak begitu terang.
Beberapa mahkotakelihatan sarat dengan bintang-bintang., sedangkan
yang lainnya hanya sedikit. Semuanya merasa puas sekali dengan
mahkota mereka. Dan mereka semuanya berpakaianjubah putih yarg
mulia dari bahu ke kaki. Malaikat-malaikat mengelilingi kami semen-

tara kami berjalan di laut kaca menuju ke gerbang kota itu. Yesus
mengangkat lengannya yang kuat dan mulia itu, memegang gerbang

mutiara itu, mengayunkannya pada engsel yang gemerlapan dan me-
ngatakan kepada kami, "Kamu sudah membasuhjubah dalam darah-
Ku, berdiri teguh untuk kebenaran-Ku, masuklah." Kami semuanya
masuklah dan merasa bahwa kami berhak penuh dalam kota itu.

Di sinilah kami melihat pohon alhayat dan takhta Allah. Dari takhta
itu mengalirlah air sungai yang suci, dan di sebelah menyebelah
sungai itu terdapat pohon alhayat. Pada satu tepi sungai itu adalah se-

batang pohon, dan satu batang lagi di tepi lain sungai itu, kedua-

duanya daripada emas yang suci dan hening. Pada mulanya saya pikir
saya melihat dua pohon. Saya memandang sekali lagi, dan melihat
bahwa kedua batang itu disatukan di atas meqiadi satu pohon. Jadi

itulah pohon alhayat di sebelah menyebelah sungai alhayat. Cabang-
cabangnya terentang sampai ke tempat kami berdiri, dan buahnya

" sangal indah; tampaknya seperti emas bercampur perak.
Kami semuanya pergi ke bawah pohon itu dan duduk untuk me-

mandang pada kemuliaan tempat itu, ketika saudara Fitch dan saudara
Stockman, yang telah memasyhurkan Inj il kerajaan itu, dan yang telah
diletakkan Allah di dalam kubur untuk menyelamatkan mereka,
datang kepada kami dan menanyakan kepada kami apa yang telah
kami alami sementara mereka tidur. Kami mencoba mengingat uj ian-
ujian kami yang terbesar, tetapi tampaknya segala perkara itu begitu
kecil sajajika dibandingkan dengan kemuliaan yangjauh lebih hebat
dan kekal yang mengelilingi kami sehingga kami tidak dapat mengu-
capkannya, dan kami semuanya berseru, "Haleluya, surga cukup
murah!" dan kami memetik kecapi kami yang mulia dan surga pun
bqrgemalah olehnya.

Dengan Yesus di hadapan kami, turunlah kami dari kota itu ke bumi
ini, di atas sebuah gunung yang besar, dan terjadilah sebidang dataran
yang luas. Kemudian kami memandang ke atas ilan melihat kota besar
itu, dengan dua belas dasar, dan dua belas gerbang, tiga pada setiap
sisi, dan seorang malaikat pada setiap gerbang. Kami semuanya
berseru, "Kota itu, kota yang besar, sedang datang, sedang turun dari
Allah dari surga," dan turun ke tempat kami berdiri. Lalu kami mulai
memandang pada perkara-perkara yang mulia di luar kota itu. Di
sanalah kami melihat rumah-rumah yang paling indah, yang kelihatan
seperti perak, yang ditopang dengan empat tiang bertatahkan mutiara '
yang paling indah dipandang mata. Rumah-rumah ini akan dihuni oleh
orang saleh. Di dalam setiap rumah itu ada satu rak emas. Saya melihat
banyak dari orang-orang saleh itu masuk ke dalam rumah-rumah itu,
membuka mahkota yang berkelip-kelip itu dan meletakkannya di atas
rak, lalu pergi ke ladang di samping rumah untuk berbuat sesuatu
dengan tanah itu; bukannya seperti apa yang kita kerjakan di bumi ini;
tidak, tidak. Suatu terang yang mulia bercahaya di sekeliling kepala
mereka, dan mereka bersorak-sorak dan mempersembalrkan puji-pu-
jian kepada Allah terus-menerus.

Saya melihat ladang lain yang penuh dengan segalajenis kembang,
dan ketika sayamemetiknya, saya berseru, "kembang ini tidak pemah
akan layt." Sesudah itu saya melihat ladang yang lain yang penuh
rumput yang tinggi, indah dipandang mata; ladang itu hijau dan hidup
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dan memantulkan warna perak dan emas, sementara rumput itu ber-
alun bagi kernuliaan Raja Yesus. Lalu kami memasuki bendang yang
penuh dengan segalajenis binatang-singa, anak domba, macan tutul,'
dan serigala, semuanya bersama-sama dalam persatuan yang sem-
puma. Kami berjalan di tengah-tengah mereka, dan mereka pun
mengikuti kami dengan perasaan damai. Lalu kami memasuki hutan
yang gelap di bumi kita ini; tidak, tidak; melainkan terang, dan
semuanya indah dan mulia; cabang-cabang segala pohon itu berayrn
kian ke mari, dan kami semuanya pun berseru, "Kami akan tinggal
dengan aman di rimba dan tidur di hutan." Kami melalui hutan itu,
karena kami sedang dalam perjalanan ke Gunung Sion.

Sementara kami berjalan, kami bertlmu dengan serombongan
orang yangjuga sedang memandang pada kemuliaan itu. Saya mem-
perhatikan jubah mereka bertepikan merah; mahkota mereka
berkilau-kilauan; jubah mereka putih bersih. Ketika kami memberi-
kan salam kepada mereka, saya menanyakan kepada Yesus siapakah
mereka. Ia mengatakan bahwa merekalah orang-oraig yang mati
syahid yang telah dibunuh bagi-Nya. Dengan mereka ada serombong-
an anak-anak kecil yang tidak terkira banyaknya; mereka juga
mengenakanjubah yang bertepikan merah. Gunung Sion sudah dekat
di hadapan kami, dan di atas gunung itu ada bait suci yang mulia, dan
di sekelilingnya ada tujuh gunung lain, yang ditumbuhi mawar dan
bunga bakung. Dan saya melihat anak-anak kecil menda-kinya, atau,
jika mereka mengingini mereka bisa menggunakari sayap dan terban!
ke puncak gunung-gunung dan memetik kembang-kembang yang
tidak pemah la1u. Ada segalajenis kayu di sekeliling bait suci untuk
memperindah tempat itu: pohon syamsyad, pohon cemara, pohon
senobar, pohon zaitun, pohon murad, pohon delima, dan pohon ara
sarat dengan buahnya yang keluar pada musimnya-ini menjadikan
tempat itu sangat mulia. Dan ketika kami sudah hampir memasuki bait
suci yang suci itu, Yesus menyaringkan suara-Nya yang merdu dan
menga.tpkan, "Hanya rombongan 144.000 memasuki tempat ini," dan
kami bersorak, "Haleluya. "

Bait suci ini ditopang dengan tujuh tiang, semuanya dari emas yang
hening, bertatahkan mutiara yang paling mulia. Perkara-perkara ajaib
yang saya lihat di sana tidak dapat saya lukiskan semuanya. Oh,
sekiranya saya dapat berbicara dalam bahasa Kanaan, maka saya
dapat menceritakan sedikit tentang kemuliaan dgnia yang lebih baik

itu. Saya melihat di sana loh-loh batu yang di dalamnya nama-nama
144.000 orang'diukirkan dengan emas. Sesudah kami melihat ke-
muliaan bait suci itu, kami pun keluarlah, dan Yesus meninggalkan
kanli dan pergi ke kota. Tidak lama kemudian kami mendengar
suara-Nya yang rnerdu, mengatakan, "Marilah, umat-Ku; kamu sudah
menderita karena Aku; marilah masuk ke perjamuan, karena Aku akan
mengikat pinggang-Ku, dan melayani kamu." Kami berseru, "Ha-
leluya! kemuliaan!" dan masuk ke dalam kota itu. Dan saya melihat
sebuah meja dari perak tuleni panjangnya bermil.irnil, namun mata
kami dapat mencapai jarak sejauh itu. Saya melihat buah pohon
alhayat mannq buah badam, buah ara, delim4 anggur, dan banyak
jenis buah-buahan lainnya. Saya rnenanyakan kepada Yesus untuk
memperkenankan saya makan dari buah itu. Ia mengatakan,"Belum
sekarang. " Mereka yang makan buah negeri ini tidak lagi kembali ke
bumi ini. Tetapi sedikit waktu lagi, jika setiq engkau akan makan
buah pohon alhayat dan minum air dari pancaran air itu." Dan Ia

.mengatakan, "Engkau harus kembali lagi ke.bumi dan menceritakan
kepada orang-orang lain apa yang telah Kunyatakan kepadamu. " Lalu
seorang malaikat membawa saya dengan manisnya ke-dunia yang
gelap ini Kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak dapat lagi
tinggal di sini; segala perkara di bumi ini kelihatan sangat suram. Saya
merasa arnat sepi di sini, karena saya telah melihat suatu negeri yang
lebih baik. Oh sekiranj'a saya mempunyai say,ap seperti merpati, maka
saya dapat terbang ke sana dan merasa lega.'

l) Edly W.itiDgs, hlm. 14-20.
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Pasal2

Masa Kesudahan

1- 7r ita hidup pada masa kesudahan. Tanda-tanda z.rman yang

l( sedang digenapi dengan cepatnya menyatakan bahwa keda-
I\tangan Yesus sudahlah dekat. Zarnan kita ini genting sekali.
Roh Allah berangsur-angsur dan dengan pasti sedang ditarik dari
bumi ini. Bala dan hukuman sudah jatuh ke atas orang-orang yang
menghina rahmat Allah. Bencana alam di darat dan di laut, keadaan

masyarakat yang tidak dapat dibereskan bahaya peperangan, meru-
pakan pertanda yang tidak baik. Segala perkara itu meramalkan peris-
tiwa-peristiwa yang luar biasa yang hampir akan terjadi.

Agen-agen kejahatan menggabungkan pasukan mereka dan ber-
satu-padu. Mereka memperkuat diri untuk menghadapi krisis yang
besar itu. Perubahan besar-besaran tak lama.lagi akan tbrj adi di dunia
ini, dan pergerakan-pergerakan terakhir akan terjadi dengan cepatnya.

Keadaan segala perkara dalam dunia menunjukkan masa ke sukar-
an sedang dialami sekarang. Surat kabar harian penuh dengan tanda-
tanda adanya konflik yang hebat dalam waktu dekat ini. Perampokan
yang nekad sering terjadi. Pemogokan sudah lumrah. Perampokan dan
pembunuhan dilakukan di mana-mana. Orang-orang yang dirasuk
Setan membunuh pria, wanita dan anak-anak kecil. Manusia sudah
mabuk dengan kejahatan, dan setiap corak kejahatan pun merajalela.

Musuh telah berhasil memutar-balikkan keadilan dan dalam
mengisi hati manusia dengan keinginan untuk mendapat keuntungan
yang mementingkan diri. " Hukum telah terdesak ke belakang, dan
keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat
umum dan ketulusan ditolak orang." (Yes. 59: l4). Di kota-kota besar
banyak sekali orang hidup dalam kemiskinandan kemalangan, hampir
kehabisan makanan, tempat tinggal, dan pakaian; sedangkan dalam
kota yang sama terdapat pula orang-orang yang memiliki apa saja
yang mereka ingini, yang hidup mewah, membelanjakan uang mereka
untuk rumah yang mewah perlengkapannya, untuk perhiasan pribadi,
atau lebih buruk pul4 untuk memuaskan hawa nafsu, minuman keras,
tembakau, dan perkara-perkara lain yang merusakkan tenaga otak,

menghilangkan keseimbangan pikiran dan menurunkan derajat jiwa.
Tangisan manusia yang sedang mati kelaparan naik di.hadapan Allah,
sementara oleh segala corak penindasan dan pemerasan manusia
sedang menirnbun harta yang besarjumlahnya.

Saya ada dalam khayal pada malam dan disuruh memandang pdda
bangunan-bangunanpencakarlangit. Bangunan-bangunan ini dijamin
tahan api, dan didirikan untuk memuliakan para pemiliknya dan
pembangunnya. Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi orang mendirikan
bangunan pencakar laUgit ini, dan dalamnya digunakan bahan yang
paling mahal. Para pemilik bangunan-bangunan bertingkat ini tidak
bertanya kepada diri sendiri: "Bagaimanakah dapat saya memuliakan
Allah sebaik-baiknya?" Tuhan tidak ada dalam pikiran mereka.

Ketika bangunan-bangunan ini didirikan, para peniliknya bergem-
bira dengan kesombongan irt-gin mencari nama karena mereka mem-
prmyai uang untuk digunakan dalam memuaskan diri sendiri dan
menimbulkan kecemburuan para tetangganya. Terbanyak dari uang
yang mereka tanam dengan jalan demikian telah diperoleh dari pe-
merasan, dari penindasan orang miskin. Mereka lupa bahwa di surga
diadakan suatu perkiraan tentang setiap transaksi perusahaan; setiap
perlakuan tidak adil, setiap perbuatan yang menipu dicatat di sana.

Pemandangan yang ditunjukkan kepada saya berikutnya ialah
suatu bahaya kebakaran.lVlan usia memandang kepada segala bangun-
an yang finggi dan dianggap tahan api itu dan mengatakan: "Bangun-
bangunan itu aman benar." Tetapi bangunan-bangunan itu dirnakan
api seolah-olah ter. Pemadam kebakaran tidak dapat berbuat apa-apa
untuk menghalangi kebinasaan itu. Para petugas pemadam kebakaran
tidak sanggup menjalankan mesin pemadam api.

Diberitahukan kepada saya bahwa bila hari Tuhan datang, seki-
ranya tidak ada perubahan dalam hati manusia yang sombong dan
ingin rnencari nam4 manusia akan mendapati bahwa tahgan yang
telah rnenyelamatkan dengan kuatnya akan membinasakan pula de-
ngan kuatnya. Tidak ada kuasa dunia dapat menahan tangan Allah.
Tidak ada bahan yang digunakan dalam pembangunan gedung-
gedung yang akan memelihara dari kebinasaan bila waktu yang diten-
tukan Allah datang membawa pembalasan kepada manusia karena
mereka tidak mengindahkan hukum-Nya dan karena mereka bercita-
cita dengan sifat mementingkan diri.

Tidak begitu banyak orang, malah di kalangan para pendidik dan



para n€garawan sekalipun, yang mengerti sebab musabab yang men-
jadi dasar keadaan masyarakat. Orang-orang yang memegang tampuk
pemerintahan tidak sanggirp memecahkan persoalan kebejatan
akhlak, kemiskinan, serta kian bertambahnya kejahatan. Mereka ber-
usaha dengan sia-sia untuk menempatkan jalannya perusahaan pada
suatu dasar yang lebih aman. Kalau manusia mau memberikan lebih
banyak perhatian pada sabda Allah, mereka akan dapat memecahkan
persoalan yang membingungkan mereka.

Alkitab melukiskan keadaan dunia menjelang kedatangan Kristus
kedua kalinya. Tentang orang-orang yang menimbun kekayaan besar
dengan jalan merampok dan memeras, tertulis: "Kamu telah me-
ngumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguh-
nya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari
buruh yang telah menuai hasil ladangmri, dan telah sampai ke telinga
Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam
kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah
memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu
telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak
dapat melawan kamu." Yak. 5:3-6.

Tetapi siapakah yang membaca amaran yang diberikan oleh tanda-
tanda zaman yang sedang digenapi dengan cepatnya? Kesan apakah
diberikan kepada orang-orang duniawi? Perubahan apakah kelihaan
dalarn sikap mereka? Tidak lebih daripada yang kelihatan dalam sikap
penduduk dunia pada zaman Nuh. Karena asyik dengan perusahaan
dan kepelesiran dunia, orang-orang hidup sebelum air batr " adn
mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan
melenyapkan mereka semua. " Mat. 24:39. Mereka mendengar segala
amaran yang dikirim dari surga" tetapi mereka enggan mendengamya.
Dan dewasa ini dunia, yang. sirma sekali tidak mengindahkan suara
amaran Allah, sedang menuju dengan cepatnya kepada kebinasaan
kekal.

Dunia digerakkan dengan semangat peperangan. Nubuatan Daniel
pasal sebelas sudah hampir digenapi seluruhnya. Tidak lama lagi
peristiwa-peristiwa kesukaran yang dikatakan dalam nubuatan itu
akan tojadi

"Sesungguhnya, TUHAN akan menanduskan bumi dan akan
menghancurkannya" akan membalikkan permukaannya, dan akan
menyerakkan penduduknya . . . sebab mereka melanggar undang-un-

dang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab
itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan
mendapat hukuman . . . . Kegirangan suara rebana sudah berhenti,
keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan
suara kecapi sudah berhenti." Yes.24:l-8.

"Wahai, hari itu! Sungguh, hari TUTIAN sudali dekat, datangnya
- sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa. !" Yl. I :15.

" Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan
melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada.
gunung-gunung, temyata goncang; dan seluruh bukit pun goyah. Aku
melihat, temyata tidak ada manusia, dan semua burung diudara sudah
lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang
gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan TUIIAN, di
hadapan murka-Nya yang menyala-nyalal" Yer. 4:23-26.

"Hai, alangkah hebatnya hari. itu, tidak ada taranya; itulah waktu
kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari padanya."
Yer. 30:7.

Bukannya semua orang di dunia ini telah menyebelah kepada
musuh melawan Allah. Bukannya semua orang telah menjadi tidak'
setia. Ada sedikit orang setia yang benar terhadap Allah; karena
Yohanes menulis "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus'' ( Why.
14:12). Tidak lama lagi pertempuran akan diadakan dengan sengitnya
antara mereka yang menyembah Allah dan mereka yang tidak
menyembah Dia. Tidak lama lagi segala sesuatu yang dapat digon-
cangkan, akan digoncangkan, agar perkara-perkara yang tidak dapat
digoncangkan dapat tinggal tetap.

Setan rqiin sekali mempelajari Kitab Suci. Ia mengetahui bahwa
waktunya sudah singka! dan ia berusaha sedapat-dapatnya untuk
menghalangi pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Tidaklah mungkin
memberikan sesuatu buah pikiran tentang pengalarran umat Allah
yang akan hidup di atas burni bila kemuliaan surga dan aniaya yang
berulang-ulang pada masa yang lampau dicampurkan. Mereka akan
berjalan dalam terang yang keluar dari takhta Allah. Dengan peran-
taraan malaikat-malaikat akan ada perhubmgan yang tetap antara
surga dan bumi.'Dan Setan, yang dikelilingi oleh rnalaikat-malaikat
yangjahat, dan mengaku sebagai Allah, akan melakukan segalajenis
mukjizat, untuk menipu, jika mungkin, umat pilihan sekalipun. Umat



Allah tidak akan mendapat keamanan rnereka dalam mengadakan
mukjizat, karena Setan akan memalsukan yang akan diadakan. Umat
Allah dicoba dan diuji akan mendapat kuasa dalam tanda yang dise-
butkan dalam Keluaran 3l: 12- 18. Mereka harus berdiri teguh di atas

firman itu: "Ada tersurat." Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya
mereka dapat berdiri dengan aman. Orang-orang yang telah melang-
gar perjanj ian mereka dengan Allah pada rnasa itu akan berada dalam
keadaan tanpa Allah dan tanpa pengharapan.

Orang-orang yang menyembah Allah akan dikenal terutama oleh
penghargaan mereka akan hukum keempa! karena inilah tanda kuasa

Allah yang menciptakan dan saksi terhadap tuntutan-Nya atas peng-

hormatan manusia. Orang-orang jahat akan dikenal oleh usaha
mereka hendak merubuhkan tanda peringatan Khalik dan meninggi-
kan kebiasaan Roma. Sebagai akibat pertentangan itu segenap umat
Kristen akan dibagi atas dua golongan besar, mereka yang memelihara
hukum Allah dan iman akan Yesus, dan mereka yang menyembah
binatang dan patungnya, dan menerima tandanya. Meskipun gereja
dan negara akan menyatukan kuasa mereka untuk memaksa, semua
orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka hamba, untuk menerima
tanda binatang, tetapi umat Allah tidak mau menerimanya. Why.
13:16. Nabi di Pulau Patrnos melihat "di tepi lautan kaca itu berdiri
orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan
bilangan namanya. Pada mereka adakecapi Allah," dan menyanyikan
nyanyian Musa dan nyanyian Anak domba itu. Why. 15:2.

Ujian yang menakutkan menunggu umat Allah. Semangat pepe-
rangan sedang menggerakkan bangsa-bangsa dari ujung bumi ke
ujung yang lain. Tetapi di tengah masa kesukaran yang akan datang,-
suatu masa kesukaran yang belum pemah terjadi sejak ada suatu
bangsa-umat pilihan Allah akan berdiri dengan tidak dapat dipe-
ngaruhi. Setan dan bala tentaranya tidak dapat membinasakan mereka,
karena malaikat-malaikat yang luar biasa kekuatannya akan melin-
dungi mereka.l

t) ,T r r-t?
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Panli'

Mengadakan Persiapan untuk
Bertemu dengan Tuhan

aya melihat bahwa kita tidak boleh menangguhkan kedatangan
Tuhan. Malaikat berkata: "Bersedial4h, bersedialah, untuk apa
yang akan datang ke atas bumi. Biarlah perbuatanmu sesuai de-

ngan imanmu. " Saya melihat bahwa pikiran harus tinggal tetap dalam
Tuhan, dan pengaruh kita harus bersaksi bagi Allah dan kebenaran-
Nya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan bila kita kurang hati-hati
dan bersikap acuh tak acth. Kita tidak dapat memuliakan Dia bila kita
sedang putus asa. Kita harus bersungguh-sungguh mencari kesela-
matan jiwa kita sendiri,.dan rnenyelamatkan orang lain. Kita harus
menganggap hal ini maha penting dan segala sesuatu yang lain harus
kita anggap kurang penting.

Saya melihat keindahan surga. Saya mendengar malaikat-malaikat
menyanyikan nyanyian mereka yang sangat menggembirakan, rnem-
berikan puji-pujian, kghormatan, dan kemuliaan kepada Yesus. De-
ngan demikian saya dapat menyadari sesuatu tentang kasih Anak
Allah yang ajaib itu. Ia meninggalkan segala kemuliaan, segala ke-
hormatan yang dimiliki-Nya di surga, dan menaruh perhatian besar
pada keselamatan kita sehingga dengan sabar-Nya dan dengan lemah
lembut ditanggung-Nya setiap perlakuan kasar dan penghinaan yang
ditimpakan manirsia kepada-Nya. Ia dilukai, dipalu, dan dihanctrkan;
Ia direntangkan di salib Kalvari dan menderita kematian.yang paling
menyedihkan guna menyelamatkan kita dari kernatian, agar kita
dibasuh dalam darah-Nya dan dibangkitkan untuk tinggal dengan Dia
di dalam tempat kediaman yang sedang disediakan-Nya bagi kita,
untuk menikmati terang dan kemuliaan surga, untuk mendengar
malaikat-malaikat menyanyi, dan menyanyi dengan mereka.

Saya nielihat bahwa segenap surga menaruh minat dalirm kesela-
matan kita; dan apakah kita mau bersikap acuh tak acuh? Apakah kita
hanya bersikap kurang peduli, seolah-olah soal selamat atau hilang
hany'alah suatu perkara kecil saja? Apakah kita merernehkan pengor-



banan yang diadakan bagi kita? Ada orang yang telah berbuat
demikian. Mereka telah meremehkan kemurahan yang ditawarkan,
dan murka Allah adalah di atas mereka. Roh Allah tidak selamanya
akan didukakan. Roh itu akan meninggalkannya kalau didukakan
lebih lama lagi. Sesudah segala sesuatu yang dapat diperbuat Allah
untuk menyelarnatkan mereka bahwa mereka meremehkan kemu-
rahan yang ditawarkan Yesus, maka kematian akan menjadi bagian
mereka. Itulah suatu kematian yang mengerikan; karena mereka akan
terpaksa merasakan sengsam yang dirasakan Kristus di salib untuk
membeli bagi mereka penebusan yang telah ditolak oleh mereka-
hidup kekal dan warisan yang tidak akan binasa. Pengorbanan yang
besar yang telah diadakan urtuk menyelamatkan jiwa-jiwa menun-
juk*an kepada kita betapa besar nilai jiwa itu. Bilajiwa yang berharga
itu sudah sekali hilang, jiwa itu sudah hilang selama-lamanya.

Saya telah melihat malaikat yang berdiri dengan neraca di tangan-
nya menimbang pikiran dan minat umat Allah, terutana orang-orang
muda. Dalam satu daun neraca terdapatlah pikiran dan minat yang
cenderung ke surga; dalam daun neraca yang lain terdapatlah pikiran
dan rninat yang cenderung ke bumi. Dan dalam daun neraca ini
dimasukkan segala pembacaan buku cerit4 pikiran tentang pakaian
dan pertunjukan, sifat suka berlagak, kesombongan, dan lain-lain. Oh,
betapa hebatnya saat. itu! Malaikat-malaikat Allah berdiri dengan
neraca, menimbang pikiran orang-orang yang mengaku anak-anak-
Nya-mereka yang mengaku mati bagi dunia dan hidup bagi Allah.
Daun neraca yang dipenuhi dengan pikiran tentang dinia sifat suka
berlagak, dan kesombongan turun d€ngan cepatny4 meskipun berat
dikeluarkan sebagian demi sebagian dari neraca itu. Daun neraca yang
penufu pikiran dan minat yang cenderung ke surga naik dengan cepat-
nya sedangkan yang lain turut dan oll alangkah ringannya bagian
itu! Saya dapat menceritakan hal ini seperti yang saya lihag tetapi
tidak pemah saya dapat memberikan kesan yang serius danjelas yang
tertera di atas pikiran saya sebagaimana saya melihat malaikat dengan
neraca rnenimbang pikiran dan minat umat Allah, Malaikat bc*ata:
"Dapatkah orang seperti itri masuk surga? Tidak, tidalg tidak pernah.
Katakanlah kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada
mereka sia-sia adanya, dan kecuali mereka bertobat dengan cepat dan
mendapat keselamatan, mereka mesti binasa,"

Suatu bentuk kesaleban tidak akan menyelamatkan seseorang. Se-

Semuanya harus mempunyai suatu pengalaman vang dalam dan hi_
dup. Hanya inilah yang akan menlelamaikan merika fada masa kesu_
karan. Dengan demikian pekerjaan mereka akan diuji untuk melihat
jenisnya; dan kalau itu dari emas, perak, dan batu-baiu yang ber- har_
ga, mereka akan_disembunyikan dalam pondok-Nya. tetapi lika p"_
kerjaan mereka dari kayu, rumput, dan j-erami, suitu pun tiada dapat
melindungi mereka dari kehangatan murka yahwe.

Saya melihat bahwa umumnya mereka saling mengukur diri
mereka 

.sama sendirinya, dan membandingkan kehidupir mereka
dengan kehidupan-orang lain. Hal ini hendiknya jangan demikian.
Tidlk se9ryne qul kecuali Kristus diberikan kep;da kidsebagai suatu
teladan. Ialah Teladan kita yang benar, dan setiap orang hius ber_
usaha sedapaFdapatnya dalam rneniru Dia. Kita bekerja sima dengan
Kristus, kalau tidak kita bekerja sama dengan musuh.-Kita mengum_
pulkan dengan Krisrus kalau tidak kita rnencerai-beraikan. Kialah
orang Kristen yang tetap teguh dan sungguh-sungguh hati, atau tidak
sama sekali. Kristus mengatakan: ..Alangkah 

baiknya jika engkau
dingin atau panas! Jadi karena engkau sua--suarn k;k;, dan iidak
dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut_Ku.,'
Why.3:15,16.

Saya melihat bahwa hingga sekarang ada orang hampir tidak
mengetahui apa.aninya penyangkalan diriatau pengoibanan atau apa
artinya menderita unruk kebentran. Tetapi tidik ieorang pun akan
pTuk.:l.qu tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Rof, penya.,g_
kalan diri dan pengorbanan harus dipelihari dalam hati. Ada o.ung
belum mengorbankan diri, tubuh mereka sendiri, di atas mezbah
Allah. Mereka memanjakan perangai yang terbuiu-buru dan tidak
teratur, memuaskan nafsu makan mereka, dan meladeni kepentingan
diri sendiri, tanpa menghiraukan pekerjaan Allah. Merek4 yang mau
mengadakan pengorbanan untuk hidup kekal, akan nendapatk;nya;
dan_memang pantas kita menderita, menyalibkan diri, dan mengor_
bankan setiap ilah untuk hal itu. Kemuliaan yangjauh l"bih b"r*i-
kekal melenyapkan segala perkara dun rn"ny,.iirk- setiap kepele-
siran dunia.'
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Pasl4

Pemeliharaan Sabat Allah yang Suci

11 erkat-berkat yang besar t€rselubung dalam pemeliharaan Sabat,

R dan Allah menghendaki agar Sabat itu menjadi suatu hari ke-
I-f gembiraan bagi kita. Ada kegembir.aan ketika Sabat itu ditetaP
kan. Allah memandang dengan perasaan puas atas, pekerjaan tangan-
Nya. Segala sesuatu yang telah dijadikan-Nya " sungguh amat baik"
(Kej. i:31). Surga dan bumi bersukacita. "Bintang-bintang fajar ber-
sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai" (Ayb.
38:7). Meskipun dosa telah masuk ke dunia dan merusakkan peker-
jaan-Nya yang sempnrna itu, Allah masih memberikdn kepada kita
Sabat sebagai saksi bahwa Ia Yang Mahakuasg tak terbatas dalam
kebaikan dan kemurahan, telah menciptakan segala sesuatu, Bapa kita
yang di surga ingin mernelihara di antara m4nusia suatu pengelahuan
akan Dia oleh pemeliharaan Sabat. Ia menghendaki agar Sabat itu
inenuntun pikiran kita kepada-Nya sebagai Allah yang hidup dan
benar, dan agar oleh mengenal Dia kita mempunyai hidup dan damai.

Ketika Tuhan melepaskan umat-Nya Israel dari Mesir dan mem-
berikan hukum-Nya kepada mereka, Ia rnengajarkan kepada mereka
bahwa oleh pemeliharaan Sabat mereka harus dibedakan dari para
penyembah berhala. Justru inilah yang mengadakan perbedaan antaia
mereka yang rnengakui kedaulatan Allah dan mereka yang engghn
menerima Dia sebagai Khalik dan Raja. "Maka haruslah orang Israel
memelihara hari Sabat menjadi perjanjian kekal. Antara Aku dan
orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya."
Kel.31: 17, 16.

Sebagaimana Sabat merrjadi tangga yang membedakan Israel
ketika mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan di dunia ini,
demikian juga Sabat itu harus menjadi suatu tanda yang sekarang ini
membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk
masuk ke dalam perhentian di surga. Sabat itu merupakan suatu tanda
hublngan antara Allah dan umat-Ny4 suatu tanda bahwa mereka
rnenghormati hukum-Nya. Sabat itu membedakan antara rakyalNya
yang setia dan para pelanggar hukum

Dari tiang awan rKristus rnenyatakan mengenai Sabat, ,.Tetapi
hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan an_
tara Aku dan kamu, turun-temuun, sehingga kamu mengetalui, bah-
wa Akulah TUIIAN, yang menguduskan kamu,, (Kel. 3l:13). 3abat
yang d.iberikan kepada dunia menjadi tanda Allah sebagai 

-Khalik,

menjadi juga tanda tentang Dia sebagai yang Menyucilan. Kuasa
yang menciptakan segSla perkara adalah jugi kuasa yang mencip_
takan.kembalijiwa dalam pera-Nya sendiri.-Bagi me.lka-y-g -"-nyucikan hari Sabat hal itu menjadi tanda penyucian. penyucian-sejati
ialah keserasian dengan Allah, satu dengan bia dalam t Ui"t. Huiito
diterima oleh p€nurutan akan prinsipprinsip yang menuniukkan
tabiat-Nya. Dan Sabat itu drenipakan tanda pinurutan. Ia yang dari
hatinya menurut hukum keempat akan menurut segenap hukin. Ia
disucikan oleh penurutan.

.. Sebagairnana kepada Israel Sabat itu pun diberikan kepada kita
"akan suatu pedqjiry yang kekal selamalgmanya.', Bagi mereka
yang men-ghormat hariNya yang suci Sabat itu menjadi siatu tanda
bahwaAllah mengakui mereka s-bagai umat pilihan--Nya. Itulah sua-

! j+nji tahwa Ia akan menggenapi perjanjian-Nya kepada mereka.
Setiap jiwa yang menerima tanda pemerintahan Allah menemoatkan

{i1nfa di bawah perjanjian llahi yang kekal iru. Ia menghubringkan
dirinya pada rantai.keemasan penurutan itu, yang setialp mata-ran_
ralnya adalah suatu JanJt.'

''Ingatlah Kamu alun Hmi Sabat' '

_ _ 
Pada permulaan sekali hukum keempat Tuhan mengatakan , .Ingat-

lah." Ia mengetahui bahwa di tengah banyak sekali-kesukaran ian
kebingungan manusia akan tergodi rnemaafkan dirinya dari meme-
nuhi tuntutan_hukum sepenuhnya, atau akan melupakan betapa suci_
nya dan pentingnya Sabat itu. Sebab itu Ia mengatakan: .'I-nsatlah
dan kuduskanlah hari Sabat." Kel. 20:8.

. Sepanjang rninggu kita harus selamanya mengingat akan hari Sabat
dan mengadakan persiapan untuk memelihJanla sesuai dengan
hukum. Jangan hendaknya kita memelihara Sabat itu hanya sekaiar
penurutan hukum. Kita harus mengerti makna rohaninya itas segala
urusan kehidupan. Semuaorang yang mengindahkan Sabat sebigai
suatu tanda antara mereka dan Allah, menunjukkan bahwa Ialah Allah
yang menlucikan mereka, akan menyatakan prinsipprinsip pernerin-



tahan-Nya. Mereka akan mempraktikkan hukum-hukum kerajaan-

Nya setiap hari. Mereka akan beidoa setiap hari agar penyucian Sabat

daoat mereka adakan. Setiap hari mereka selamanya bersahabat de-

ngan Kristus, dan akan rnenunjukkan teladan kesempurnaan tabiat-

N-ya. Setiap hari terang mereka akan bersinar kepada orang lain dalam

perbuatan yang baik.' 
Dalam segala perkara yang ada sangkut-pautnya dengan kernajuan

pekerjaan e'ihtr, temenangan-kemenangan yang inula-mula sekali

iraruididapat dalam kehidupan di rumah tangga. Di sinilah persiapan

untuk Sabat harus mulai, Sepanjang minggu biarlah orangtua meng-

ingat bahwa rumah tangga mergka harus menjadi suatu s€kolah yang

daiamnya anak-anak mJreka disediakan untuk ternpat- kediaman di
sutsu. Bia.lah mereka menguoapkan perkataan yang betul. Jangan

henlaknya perkataan yang tidak seharusnya didengar oleh anak-anak

mereka ieluar dari bi6ir mereka. Biarlah semangat dipelihara dalam

keadaan bebas dari perasaan marah. Hai orangtua, sepanjang minggu

hiduptah sebagai p-ada pemandangan Al!4 y1nC ,y9t VTq.Fl*
-".b".ik- kip"d".r, anak-anak untuk dididik bagi-Nya. Didiklah
bagi-Nya sidang kecil di rumah-tanggamu, supay-a pada 

-hari 
Sabat

seiuanya sudah bersedia berbakti dalam bait suci Tuhan. Setiap pagi

dan petang hadapkanlah anak-anakmu kepada Allah sebagai warisan

yand suaih dib;li deirgan darah-Nya' Ajarkanlah kepada.-mereka

6ahiva mengasihi Allah dan bekerja bagi-Nya adalah kewajiban dan

kesempatan mereka tertinggi.
gili Sabat diingat sedemikian, kemauan duniawi tidak akan di-

perkenankan memasuki kemauan rohani, tidak ada kewajiban pada

inam hari kerja akan ditinggalkan untuk dilakukan pada hari Sabat'

Selama minezu itu tenaga kita tidak akan dihabiskan dalam pekerjaan

duniawi sehlnlgga pada frari ketika Tuhan berhenti dan disegarkan kita
akan terlampau leiih untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Nya.

Meskipun persiapan untuk Sabat harus dilakukan sepanjang

minggu, Jumat seharusnya menjadi hari persiapan khusus., D-engan

pe.ititura"n Musa, Tuhan mengatakan kepada anak'anak. Israel:
i'Lulu b"tk"tuluh Musa kepada mereka: "Besok adalah hari perhentian

penuh, Sabat yang kudusbagi TUHAN; maka roti yang perlu kamu

bakar, Uakartin, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah; dan

segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai

p gi." "O*gsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, lalu

menggilingnl,a dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lum-
pang. Mer6ka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi
roti bundar; rasanya sepefti rasa penganan yang digoreng" (Kei.
\6:23; Bil" 11:8). Ada sesuatu yang harus dilakukan dalam menye-
diakan roti yang dikirim dari surga bagi anak-anak Israel. Tuhan
mengatakaq kepada mereka bahwa pekerjaan ini harus dilakukan pada

ha;:i Jumal limi persiapan.
Fada irari .Iupat biarlah persiapan untuk Sabat diselesaikan. Usa-

hakanlah mernpersiapkan segala pakaian dan menyelesaikan segala
masakan. Usahakanlah menyemir sepatu dan sudah selesai mandi. Ha!
dapat dilakukan. "Iika engkau menjadikan hal ini suatu peraturan.

engkau akan dapat melakukannya. Jangan hendaknya Sabat itu digu-
nakan rnernperbaiki pakaian, memasak makanan, menoari kepele-
siran, atarr sesuaf,l pekerjaan duniawi lainnya. Sebeium matahari
terbenam, biarlah segala pekerjaan duniawi dikesampingkan dan se-

mua surat kabar dan majalah duniawi disimpan. Hai orangtua, jelas-
kanlah pekerjaanmu dan maksudnya kepada anak-anakmu, dan
biarlah mereka mengambil bagian dalam persiapanuntuk memelihara
Sabat setuju dengan hukum.

Kita harus menjaga baik-baikawal dan akhir Sabat.Ingatlah bahwa
setiap saat disucikan baik-baik. Kalau mungkin para majikan hen-
daknya membebaskan kaum buruh dari Jumat tengah hari sampai
permulaan Sabat. Berikanlah kepada mereka waktu untuk meng-
adakan persiapan, agar mereka dapat menyambut hari Tuhan dengan
ketenangan pikiran. Dengan berbuat demikian engkau tidak akan
menderita kerugian meskipun dalam perkara duniawi sekalipun.

Ada pekerjaan lain yang harus mendapatkan perhatian pada hari
persiapan. Pada hari inilah segala perbedaan paham di antara saudara-
saudar4 baik di dalam keluarga maupun di dalam sidang, harus
dihilangkan. Biarlah segala kepahitan dan kemarahan dan.kebencian
diusir dari jiwa. Dalam roh yang rendah hati, "hendaklah kamu saling
mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. poa
orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar
kuasanya." Yak. 5 :16.'

Tidak suatu pun dalam pemandangan surg4 dianggap sebagai
pelangganin Sabat yang suci ditinggalkan dalam keadaan tidak diu-
capkan atau tidak dilakukan, dalam keadaan diucapkan atau dilakukan
pada hari Sabat, tetapijuga pikiran harus disiplin untuk merenungkan

NS-5



pokok pikiran yang suci. Hukum keempat dilanggar dengan sesung-
guhnya oleh percakapan peikara-perkara duniawi atau oleh ikut serta
dalam percakapan yang dangkal dan tidak penting. Mempercakapkan
sesuatu atau segala perkara yang rnasuk ke dalam pikiran iatah meng-
ucapkan perkataan sendiri. Setiap penyimpangan dali yang benar
membawa kita ke dalam perhambaan dan pehukuman.J

Kebaktian Ketil(a I'Iatahari Terbenam
Jauh lebih banyak kesucian diberikan pada hari Sabat daripada

yang diberikan oleh kebanyakan mereka yang mengaku pernelihara
hari Sabat. Tuhan sangatlah tidak dihormati oleh mereka yang tidak
mernelihara Sabat sesuai dengan hukum baik dalam penurutan hukum
yang tertulis maupun dalarn roh. Ia menuntut adanya reformasi dalam
pemeliharaan Sabat.

Sebelum matahari terbenam, biarlah anggota-anggota keluarga
berhimpun untuk membaca Sabda Allah, untuk menyanyi dan berdoa.
Perlu ada reformilsi dalam hal ini, sebab banyak orang sudah lengah.
Kita harus mengaku kepada Allah dan kepada satu dengan yarig lain.
Kita harus mulai sekali lagi untuk mengatur agar setiap anggota
keluarga mengadakan persiapan untuk menghormati hari yang telah
diberkati dan disucikan Allah.

Pada kebaktian keluarga biarlah anak-anak mengambil bagian.
Biarlah semuanya membawa Alkitab dan masing-masing membaca
satu dua ayat. Lalu biarlah nyanyian yang diketahui dinyanyikan,
diikuti dengan doa. Untuk hal ini, Kristus telah memberikan suatu
contoh. Doa Tuhan Yesus bukannya dimaksudkan diulangi hanya
sekadar suatu bentuk doa, melainkan merupakan suatu gambaran
tentangbagaimanaseharusnyadoakita-sederhana, sungguh-sungguh,
dan luas artinya. Dalam permohonan yang sederhana ceritakanlah
keperluanmu kepada Tuhan dan ucapkanlah terima kasih karena
segala kemurahan-Nya. Dengan demikian engkau mengundang Ye-
sus sebagai tamu yang mendapat sambutan hangat ke dalam rumah
tangga dan hatimu. Di dalam keluarga doa yang panjang tentang
segala tujuari yangjauh tidaklah pada tempatnya. Hal ini menjadikan
jam minta doa sesuatu yang meletihkan, sedangkan saat itu seharus-
nya dianggap sebagai suatu kesempatan istimewa dan suatu berkat.
Jadikanlah saat itu menarik dan menggembirakan.

.Bila matahari sudah terbenam (pada akhir Sabat), biarlah suara doa
dan nyanyidn pujian menandai berakhimya jan-jam yang suci dan
undanglah hadirat Allah melalui segala kesulitan minggu kerja.

Memelihara Sabat itu suci bagi Tuhan berarti keselamatan kekal.
Allah rnengatakan: "Sebab siapa yang menghormati Aku, akan
Kuhormati.n I Sam. 2:30.4

Jam-jam yang Paling Suci dalam Kelumga
Sekolah Sabat dan perbaktian hanyalah sebagian dari hari Sabat.

Bagian sisa bagi keluarga dapat dijadikan saat yang paling suci dan
paling berharga dari segala jarn Sabat itu. Kebanyakan waktu harus
digunakan oleh orangtua dengan anak-anak. Dalam banyak keluarga
anak-anak yang lebih muda mencari hiburan sendiri. Karena dibiar-
kan sendiri, tidak lama kemudian anak-anak itu gelisah dan mulai
bermain-main dan melibatkan diri dalam suatu kenakalan. Dengan
demikian Sabat itu tidak mempunyai arti yang suci bagi mereka.

Jika cuaca cerah biarlah orangtua berjalan-jalan dengan anak-anak
mereka di kebun-kebun dan di bawah pohon-pohon yang rindang
daunnya Di tengah keindahan alam ceritakanlah kepada mereka pe-
ke{aan penciptaan Allah yang besar itu. Ceritakanlih kepada merika
bahwa ketika bumi ini datang dari tangan-Nya, keadaannya suci dan
indah. Setiap kembang, setiap belukar, setiap pohon, memlnuhi mak-
sud Khaliknya. Segala sesuatu yang dipandang mata indah dan me-
menuhi ingatan dengan pikiran tentang kasih Allah. Setiap bunyi
adalah musik yang selaras dengan suara Allah. Tunjukkanlah bahwa
dosalah yang rnerusakkan pekerjaan Allah yang besar itu; bahwa duri
dan onak, kesusahan dan kepedihan dan kematian, semuanya
diakibatkan oleh tidak menurut kepada Allah. Suruhlah mereka meli-
hat bagaimana bumi ini, meskiiun dirusakkan dengan kutuk dos4
masih menunjukkan kebaikan Allah. LadangJadang yang hijau, po.
hon-pohon yang tinggi, sinar matahari yang menggembirakan, awan-
awan, embun, keteduhan malam yang penuh khidmag kemuliaan
langit yang penuh bintang, dan bulan dalam keindahannya, semuanya
menyaksikan tentang Khalik. Tetes hujan yang turun, sinar yang
bercahaya ke atas dunia kita yang tidak berterima-kasih ini, semuanya
menyaksikan tentang kesabaran dan kasih Allah.

leritakanlah kepada mereka tentang jalan keselamatan; bagairnana
"Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan.Nya Anak-Nya
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yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal". Yoh. 3:16. Biarlah
cerita Betlehem yang manis itu diulangi. Tunjukkanlah Yesus kepada
anak-anak, sebagai seorang anak yang menurut perintah orangtua-
Nya, sebagai. seorang muda yang setia dan rajin, menolong menyo-
kong keluarga. Dengan demikian engkau dapat rnengaj ar kepaCa rne-
reka bahwa Juruselamat mengetahui ujian, kebingungan, dan peng-
godaan, pengharapan dan kegembiraan orang-orang muda, dan baiwa
Ia dapat memberikan simpati dan pertolongan kepada mereka. Sekali-
sekali bacalah dengan mereka cerita-cerita yang menarik dalam se-
jarah Kitab Suci. Tanyakanlah kepada mereka tentang apa yang suda-h

mereka pelajari dalam SekoJah Sabat, dan pelajarilah dengan mereka
pelajaran Sabat berikutnya.'

Pada hari Sabat harus ada penyerahan keluarga dengan penuh
khidmat kepada Allah. Hukum ineliputi semua orang yang ada di da-
lam pintu gerbang kita; semua anggota keluarga harus mengesam-
pingkan segala urusan duniawi dan menggunakanjam-jam yang suci
itu dalam perbaktian- Biarlah semua orang bersatu untuk menghor-
mati Allah dengall acara kebaktian yang menggembirakan pada hari-
Nya yang suci.6

"Marilah Kila Menyembah Tuhm"
IGistus telah mengatakan: "Sebab di mana dua atau tiga orang ber-

kumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka"
(Mat. 18:20). Bila ada dua atau tiga orang percaya, biarlah mereka
berhimpun bersama-sama pada hari Sabat untuk menuntut janji
Tuhan.

Rombongan kecil pun yang berhimpun untuk menyembah Allah
pada hari-Nya yang suci mempunyai hak untuk menuntut berkat
Yehovah yang limpah itu. Mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus
menjadi seorang tamu terhormat dalam perhimpunan mereka. Setiap
penyembah yang benar yang memelihara Sabat itu dalam keadaan
yang suci harus menuntut janji itu: "Sehingga kamu mengetalrui,
bahwa Akulah TUIIAN, yang menguduskan kamu." Kel. 3l:13.'

Sabat itu dijadikan bagi manusia, untuk menjadi berkat baginya
oleh mengalihkan pikirannya dari pekerjaan duniawi guna mere-
nungkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Perlu sekali umat Allah
berhimpun untuk berbicara kepada-Nya, bertukar pikiran tentang

kebenaran yang terdapat dalam Sabda-Nya, serta menggrurakan se-
bagian waktu untuk berdoa. Tetapi saat ini, kendatipun pada hari
Sabat, hendaknyajangan {ijadikan membosankan karena terlalu pan-
jang dan kurarrg menarik.o

Bila di gereja tidak ada pendeta, seseorang harus ditunjuk sebagai
pemimpin kumpulan itu. Tetapi tidaklah perlu baginya memberikan
suatu khotbah atau mengisi sebagian besar waktu perbaktian. Femba-
caa-n Kitab Suci yang singkat dan menarik sering lebih besar manfaat-
nya daripada suatu khotbah. Dan ini dapat diikuti dengan kurnpulan
perr rintaan doa dan bersaksi.

Setiap orang harus merasa bahwa ia mempunyai bagian dalam
usaha menjadikan kumpulan Sabat itu menarik. Kamu berkumpul bu-
kannya hanya sekadar kebiasaan, melainkan untuk bertukar pikiran,
untuk rnenceritakan pengalaman sehari-hari, untuk mengungkapkan
rasa terima-kasih, untuk mengucapkan keinginan yang sungguh-
sungguh, untuk mendapatkan terang Ilahi, agar kirmu mengenal Allah,
dan Yesus Kristus yang telah diutus-Nya. Berbicara secara mesra me-
ngenai Kristus akan menguatkan jiwa untuk menghadapi ujian dan
pergumulan dalam kehidupan. Janganlah sekali-kali memikirkan bah-
wa kamu dapat menjadi orang Kristen namun mengasingkan diri bagi
diri sendiri saja. Setiap orang menjadi sebagian dari segenap umat
manusia, dan pengalaman sptiap orang sangatlah ditentukan oleh
pengalaman rekan-rekannya.t

Sekolah Sabat
Tujuan pekerjaan Sekolah Sabat hendaknya mengumpulkan jiwa-

jiwa. Tata kerja mungkin serba sempurna, fasilitas mungkin lengkap
seperti yang diingini; tetapi jika anak-anak dan orang muda tidak
dibawa kepada Kristus, sekoldh itu adalah suatu kegagalan; karena
kecuali jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus, mereka kian lama ddak
dapat dipengaruhi oleh suatu agama yang formal sekalipun. Guru
harus bekerja sama, ketika Ia mengetuk di pintu hati orang-orang yang
memerlukan pertolongan. Jika rnurid-murid menyambut bujukan Roh
dan membuka pintu hati agar Yesus boleh masuk, Ia akan membuka
pengertian mereka agar mereka memahami perkara-perkara tentang
Allah. Pekbrjaan guru adalah sesuatu pekerjaan yang sederhana, tetapi
jika dilakukan dalam Roh Yesus, maka kedalaman dan daya guna
akan ditambahkan kepadanya oleh pekerjaan Roh Allah.



Hai orangtua, asingkanlah sedikit waktu setiap hari untuk mem-
pelajari Sekolah Sabat dengan anak-anakmu. Kalau perlu, batalkanlah
perlawatan untuk maksud sosial, gantinya mengorbankan jam yang
hendaknya digunakan untuk pelajaran-pelajaran yang ,berharga ten-
tang sejarah gereja. Orang tua serta anak-anak akan menerima man-
faat dari pelajaran ini. Biarlah ayat-ayat Kitab Suci yang lebih penting
yang ada hubungannya dengan pelajaran itu dihafal baik-baik, bukan-
nya sebagai tugas, melainkan sebagai suatu kesempatan istimewa.
Meskipun mula-mula daya hafal kurang lancar, kekuatan akan diper-
oleh bila melatihny4 sehingga tidak lama kernudian engkau akan
senang sekali menghafal sabda kebenaran yang berharga itu. Dan
kebiasaan itu akan terbukti meqiaai suatu pertolongan yang berharga
dari perhrmbuhan kerohanian . . . .

Ikutilah cara tertentu dalam mempelajari Kitab Suci di dalam
keluargamu. Abaikanlah sesuatu yang bersifat duniawi; tiadakanlah
segalajenisjahitan yang tidak perlu, dan persediaan meja makan yang
kurang perlu, tetapi usahakanlah sedapaldapatnya agar jiwa diberi
makan dengan roti hidup. Tidaklah nungkin menilai hasil yang baik
dari satu jam malah setengah jam sekalipun setiap hari yang digu-
nakan menyelidiki Sabda Allah {alam cara yang menggembirakan
dan ramah-tamah. Jadikanlah Kitab Suci penafsirnya sendiri, menya-
tukan segala sesuatu yang dikatakan tentang pokok pelajaran pada
berbagai-bagai waktu dan dalam bermacam-rnacam keadaan. Jangan
hentikan kelas di rumah tanggamu kalau ada tamu yang tiba-tiba da-
tahg. Jika mereka masuk selama acara kebaktian itu, undanglah mere-
ka mengambil bagian dari padanya. Biarlah mereka melihat bahwa
engkau menganggap lebih penting mendapat pengetahuan akan Sabda
Allah daripada mendapat keuntungan atau kepelesiran dunia.

Dengan penuh penyesalan sala mengatakan bahwa beberapa se-
kolah (Sabat), ada kebiasaan membaca pelajaran dari buku pelajaran
saja. Halini tidak seharusnya demikian. Waktu yang sering digunakan
tidak seperlunya malah dalam cara yang berdosa seharusnya digu-
nakan untuk mempelajari Kitab Suci. Tidak ada alasan mengapa
pelajaran Sekolah Sabat dipelajari oleh guru-guru dan murid-murid
kurang sempurna dan saksama daripada pelajaran di sekolah. Pela-
jaran Sekolah Sabat itu hendaknya dipelajari lebih baik lagi, bila
membahas mengenai pokok pelajaran yang jauh lebih penting.
Kelalaian dalam hal ini tidak berkenan kepada Allah,

Mereka yang mengajar di sekolah Sabat harus dipanaskan dan
dikuatkan oleh kebenaran Allah, bukan sajamenjadi pendengar, tetapi
juga menjadi orang yang melakukan sabda itu. Mereka harus menda-
patkan makanan dalam Kristus sebagaimana cabang-cabang menda-
patkan makanan dalam pohon anggur. Embun anugerah surga harus
turun kepada mereka, agar hati mereka menjadi bagaik4p tanaman
yang berharga, yang kuntumnya kuncup mekar dan menyebarkan bau
.yang semerbak harum, seperti kembang di taman Allah. Guru-guru
haruslah mempelajari sabda Allah dengan rajinnya, dan selamanya
menyatakan bahwa mereka belajar setiap hari dalam sekolah Kristus,
dan sanggup memancarkan kepada orang lain terang yang sudah
mereka terima dari Dia ialah Bapa Agung, Terang dunia ini.

Dirlam memilih pegawai-pegawai sidang dari waktu ke waktu,
usahakanlah tidak memilih rupa orang atau menggunakan sistem pilih.
kasih, melainkan berikanlah tanggung jawab kepada orang-orang
yang kasih dan takut akan Allah, dan yang akan menjadikan Allah
penfsihatnya.lo

"Halal Berbuat Bsikpada Hari Sabat"
Baik di rumah tangga maupun di gereja roh pelayanan harus di-

tunjukkan. Ia yang memberikan kepada kita enam hari untuk peker-
jaan jasmani, telah memberkati dan menyucikan hari yang ketujuh
dan mengasingkannya bagi diri-Nya. Pada hari ini dengan cara is-
timewa Ia akan memberkati semua orang yang menyeralkan diri
kepada pekerjaan-Nya.

Segenap surga sedang rnemeliharakan hari Sabat, tetapi bukannya
dalam cara yang tidak bersemangat dan tidak berbuat apa-apa. Pada
hari ini setiap tenaga jiwa harus tetap dalam keadaan bangun karena
bukankah kita bertemu dengan Allah dan dengan Kristus Juruselamat
kita? Kita dapat memandang pia oleh iman. Ia ingin menyegarkan
dan memberkati setiap jiwa. ''

Kemurahan Ilahi telah menunjukkan bahwa orang sakit dan men-
derita harus dipelihara; pekerj aan yang dituntut untuk menyenangkan
mereka adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan, dan bukannya
pelanggaran Sabat. Tetapi semua pekerjaan yang tidak perlu harus
dihindarkan. Banyak orang bersifat lalai dan menangguhkan s4mpai
permulaan Sabat perkarakecil-kecil yang seharusnya sudah dilakukan
pada hari persiapan. Hal ini harus diubahkan. Sesuatupekerjaan yang
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diialaikan sampai muiainya saat yang suci seharusnya diqinggalkan
rialam keaciaan tiriak dikerjakan sampai Sabat sLidah lalu.''

l,4eskipun rnemasak pada hari Sabat harus dihindarkan, tidaklah
periu makan makanan dingin. Di negeri yang dingin iklirnnya biarlah
makanan yang disediakan kemarinnya dipanaskan. Dan biarpun se-

cierhana saja, biarlah hidangan itu l€zat citarasanya dan menarik.
Sediakanlah sesuatu yang akan dianggap suatu hidangan istimewa,
sesuatu yang tidak biasa dimakan setiap hari.

iika kita merindukan berkat yang dijanjikan kepada vang menurut.
llita harus memelihara Sabat lebih tekun. Sa,o-'a kharvatir kita sering
r,engadakan perjalanan pada hari ini sedangkan hal itu dapat dihin-
darkan. Sesuai dengan terang yang diberikan Tuhan tentang pemeli-
haraan Sabat, kita harus lebih berhati-hati daiam mengatlakan per-
jaianan dengan kapal atau mobil pada hari ini. Dalam hal ini kita harus

inemberikan teladan yang benar di hadapan anak-anak dan orang
muda kita. Supaya tiba di sidang-sidang yang memerlukan pertolong-
an, k;ta dapat memberikan kepada mereka pekabhran yang Allah ke-
hendaki, mungkin perlu bagi kita mengariakan perjalanan pada hari
Sabat: tetapi sedapat-dapatnya kita harus menyediakan karcis dan

membereskan segala sesuatu yang perlu diatur pada hari lain. Bila
memulai sesuatu pe{aianan kita harus merencanakan sedapat-dapat-
nya agar menghindarkan tiba di tempat tujuan pada hari Sabat.

Bila terpaksa mengadakan perjalanan pada hari Sabat, kita harus
berusaha menghindari orang-orang yang dapat menarik perhatian kita
kepada perkara-perkara duniawi. Pikiran kita harus telap memikirkan
Allah, dan berhubungan de-ngan Dia. Bila ada kesempatan kita hanls
berbicara kepada orang lain tentang kebenaran. Kita harus selamanya
bersedia meringankan penderitaan dan menolong mereka yang
berkekurangan. Dalam keadaan seperti itu Allah menghendaki agar
kita menggunakan pengetahuan dan akal budi yang telah di-
karuniakan-Nya kepada kita. Tetapi j angan hendaknya kita bercakap-
cakap tentang urusan dagang, atau melibatkan diri dalam percakapan
yang biasa dan bersifat duniawi. Pada setiap saat dan di segala tempat
Allah menuntut agar kita me;4buktikan kesetiaan kita kepada-Nya
oleh menghormati hari Sabat.'J

Bersekolah pada Hari Sabat
Barang siapa memelihara hukum keempat akan melihat bahwa se

suatu garis pem isah ditarik altara dia dengan dunia. Sabat itu menjadi
suatu uj ian, bukann.va tuntutan nanusia, melairrkan uj ian Allah. Justru
itulah yang akan rnembedakan antara mereka yang menyembah Allah
dan mereka yang tidak menyembah Dia; dan pada persoalan inilali
a.kan datang pergumuian besar yang teraklir antara kebenaran dan

. kesalahan.
Beberapa dari anggota-anggota kita telah menyuruh anak-anak

mereka bersekolah pada hari Sabai. Mereka tidak dipaksa berbuat
demikian, tetapi para penguasa sekolah berkeberatan menerima anak-
anak itu kecuaii mereka bersekolah enam hari. Dalam sekolah-seko-
lah ini, murid-murid bukan saja diajar daiam cabang-cabang pelajaran
yang biasa, tetapijuga diajar meiakukan berjenis-jenis pekerjaan; dan
di sinilah anak-anak clalam keluarga-keluarga yang mengak-u menleli
hara hari Sabat dis',rruh bersekolah pada hari Sabat. Ada orangtua yang
mencoba memberrarkan tindakannya dengan mengutip perkataan
Kristus, bahwa balal berbuat baik pada hari Sabal. Tetapi pefcinrban-
gan yang sama akan membuktikan bahwa orang boleh beke{:r pada

hali Sabat sebab mereka harus mencari nafkair bagi attal:- a-rak
mereka; dan tidak akan ada batasnya, tidak ada garis pemisah, antuk
menunjukkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Saudara-saudara kita tidak dapat mengharapkan persetujuan Allah
sementara mereka menempatkan anak-anak mereka di tempat yang
tidak memungkinkan mereka menurut hukum keempat. Merekaharus
berusaha membereskannya dengan para penguasa agar olehnya anak-
anak akan dimaafkan tidak bersekolah pada hari yang ketujuh. Jika
hal ini tidak berhasil, maka kewajiban mereka sudah jelas, ialah
m€nurut tuntutan Allah apa pun akibatnya.

Ada pula yang mendesakkan .bahwa Tuhan tidaklah terlalu teliti
dalam segala tuntutan-Nya; bahwa mereka tidak berkewajiban me-
melihara hari Sabat dengan tekunnya sehingga menderiib kerugian
besar, atau menempatkan diri di mana mereka akan dibawa ke dalam
keadaan yang berlawanan dengan undang-undang negeri itu. Tetapi
justru dalam hal inilah ujian akan datang, apakah kita mau mengftor-
mati hukum Allah melebihi segala tuntutan manusia. Inilah yang akan

membedakan antara mereka yang menghormati Allah dan mereka
yang tidak menghormati Dia. Justru dalam hal inilah kita harus

membuktikan kesetiaan kita. Sejarah tentang perlakuan A,llah kepada
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umat-Nya pada segala zaman menunjukkan bahwa Ia menuntut penu-
rutan yang saksama.

Jika orangfua mengizinkan anak-anak mereka mendapat pendi-
dika4 dengan duni4 dan menjadikan Sabat itu suatu hari yang biasa
saja, maka meterai Allah tidak dapat mereka peroleh. Mereka akan
dibinasakan dengan dunia; dan bukankah orangtua bertanggung-
jawab atas darah mereka? Tetapijika kita mengajarkan hukum Allah
dengan setia kepada anak-anak kita menaklukkan nereka kepada
kekuasaan orangfua, dan kemudian oleh iman dan doa menyerahkan
mereka kepada Allah, maka Ia akan bekerja dengan usaha kita; karena
Ia telah menjanjikannya. Dan bila bala itu, akan melewati negefftu,
mereka di:ngan kita akan disembunyikan dalam pondok Tuhan.'

Suatu Hari Perlpntian dari Usaha Dtmiawi
Sungguh merupakan suatu kecongkakan yang paling mencolok

bila manusia yang fana memberanikan diri hendak berkompromi
dengan Yang Mahakuasa agar ia memperoleh kepentingan duniawi
yang picik bagi dirinya sendiri. Adalah suatu pelanggaran hukum
tanpa perasaao bila kita sering menggunakan Sabat itu untuk urusan
duniawi sebagaimana kita menolaknya sama sekali; karena dengan
berbuat demikian kita menjadikan hukum Tuhan suatu perkara yang
enteng saja. "Akulah.Tuhan Allahmu, Allah yang cemburuan
adanya," digemakan dengan suara gemuruh dari gunung Sinai. Tidak
ada penurutan separuh-separuh, tidak ada perhatian yang terbagi
diterima oleh-Nya yang menyatakan bahwa durhaka segala bapa akan
dibalas kepada anak-anak sampai kepada gilir yang ketiga dan yang
keempat pun dari segala orang yang membenci akan Dia, dan bahwa
Ia akan menunjukkan kemurahan-Nya kepada beribrr-ribu gilir orang
yang mengasihi Dia dan memelihara segala hukum-Nya. Bukannya
suatu soal kecil merampoki sesama manusi4 dan sungguh besar cacat

-yang dikenakan kepada seseorang yang kedapatan bersalah dalam
perbuatan seperti itu; namrm demikian seseorang yang menganggap
hina perbuatan merampoki sesama manusi4 tanpa perasaan malu nrau
merilmpas waktu dari Bapa yang di suJga yang telah diberkati dan
diasingkan-Nya untuk maksud tertentu."

Perkataan dan pikiran harus dijaga baik-baik. Mereka yang mem-
perbincangkan urusan dagang dan rnembuat rencana Fada hari Sabat,
dianggap Allah seakan-akan mereka melibatkan diri dalam transaksi

perusahadn yang sebenarnya. Untuk memelihara Sabat dalam
keadaan suci, kita tidak boleh mgngizin|<gn pikiran kita merenungkan
perkara-perkarayang bersifat duniawi.'"
. Allah telah berbicara, dan Ia naksudkan bahwa manusia harus
menurut. Ia tidak bertanya apakah enak baginya berbuat demikian.
Tuhan sumber kehidupan dan kemuliaan tidaklah mempertim-
bangkan keenakan dan kesenangqr-Nya ketika Ia meninggalkan
kedudukan-Nya yang tinggi untuk menjadi seorang yang kena seng-
sara dan yang biasa dalam kesukaran, menerima malu dan kematian
agar melepaskan manusia dari akibat pelanggarannya. Yesus mati,
bukannya menyelamatkan manusia di dalam dosanya" melainkan dari
dosanya. Manusia harus meninggalkan-kekeliruan segala jalannya,
mengikuti teladan Kristus, mengangkat salib dan mengikut Dia" me-
nyangkali diri, dan menurut Allah apa pun yang terjadi.

Keadaan tidak membenarkan ses€orang dalam bekerja pada hari
Sabat untuk kepentingan keuntungan duniawi. Jika Allah memaafkan
satu orang, Ia boleh memaafkan semua orang. Mengapa saudara L
seonrng yang miskin" tidak boleh bekerja pada hari Sabat untuk
mencari nafkahnya sedangkan dengan berbuat demikian ia dapat
menyokong keluarganya lebih baik? Mengapa tidak boleh saudara-
saudara yang lain, atau [<ita semuanya, memelihara hari Sabat hanya
kalau senang atau enak berbuat demikian? Suara dari Sinai menja-
wabnya: "Enam hari larnanya engkau akan bekerja dan melakukan
segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUIIAN."
Kel.20:9,10.

Usiamu tidak memaafkan dikau dari menurut perintah Ilahi. Abra-
ham diuji keras ketika usianya sudah lanjut. Pirintah Tuhan tam-
paknya mengerikan dan tidak leralasan terhadap orang yang sudah
lanjut usianya ini, namun ia tidak pemah meragukan keadilan-Nya
dan bimbang dalam penurutannya. Sebenamya ia dapat memohon
bahwa ia sudah tua dan lemah, dan tidak dapat mengorbankan anak
yang menjadi kegembiraan dalam kehidupannya. Sebenarnya ia dapat
mengingatkan kepada Tuhan bahwa perintah ini bertentangan dengan
janji yang telah diberikan mengenai anak ini. Tetapi penurutan Abra-
ham adalah tanpa pqlsungutan atau penyesalan. Kepercayaannya
kepada Allah mutlak.' '

Para pengerja Yesus hirus berdiri sebagai penegur kepada mereka
yang gagal dalam rnengingat dan menyucikan hari Sabat. Dengan
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ramah-tamah dan sungguh-sungguh mereka harus menegur orang-

orang yarigmelibatkan diridalam percakapan duniawipada hari Sabat

aan paaa iout yang sama mengaku memelihara Sabat. Mereka harus

menganjurkan kepatuhan kepada Allah pada hari-Nya yang- suci.

Tidak seorang pun rcerasa leluasa menggunakan waktu yang

disucikan dalarn Caralang tidak menguntungkan. Allah tidak
berkenan dengan para pemelihara Sabat yang tidur selama hari Sabat.

lr4ereka tidak menghormati Khalik dalam berbuat demikian, dan oleh

ieladan rnereka mengatakan bahwa keenam hari kerja terlalu berharga

bagi mereka untuk dlgunakan dalam istirahat. Mereka harus mencari

uang, meskipun rnereka terpaksa menggunakan jam tidur yang

sepalutnya, yang mereka tebus oleh tidur selama waktu yang suci.

Kernudiin mereka memaa{kan diri dengan mengatakan; "Hari Sabat

diberikan untuk hari perhentian. Saya tidak mau meniadakan istirahat

saya untuk menghadiri kumpulan, karena saya perlu istirahat." Orang

seperti iru menggunakan salah hari yang disucikan itu. Terutama pada

hari itu, rnereki harus memberikan minat kefada keluarga mereka

dalam pemeliharaannya danberhimpun di rurnah serhbahyang dengan

sedikiforang atau banyak orang, bagaimana keadaannya saja. Mereka
harus rnencurahkan waktu dan tenaga untuk acara rohani, agar pe-

ngaruh Ilahi yang terdapat pada hari Sabat dapat menyertai mereka

sepanjang minggu. Dari segala hari sepanjang minggu, tidak ada yang

begitu cocok untuk pikirEq dan perasaan peribadatan sebagaimana

halnya dengan hari Sabat.'"

B erkat-b erkat P e me I ihar aan Sabat
Ditunjukkan kepada saya bahwa segenap surga sedang meman-

dang dan memperhatikan pada hari Sabat kepada mereka yang menga-

kui hukum keimpat dan sedang memelihara hari Sabat' Malaikat-
malaikat sedang menunjukkan minat mereka dalam ,dan penghargaan

yang tinggi terhadap, hukum Ilahi ini. Mereka yang menyucikan
Tuhan Allah di dalam hati mereka oleh suatu keadaan batin yang mau

berbakti dengan sungguh-sungguh dan yang berusaha mempergu-
nakan jam-jam yang suqi itu dalam m€melihara hari Sabat sebaik-

baiknyi, dan menghormati Allah oleh rnenyebut Sabat itu suatu hari

kesukaan-orang-orang ini. sedang diberkati dengan istimewa oleh

malaikat-malaikal dengan terang, $an kesehatan, dan kekuatan is-

timewa diberikan kepada mereka.''
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_ Memenuhi dengan saksama. 
tggala tuntutan Surga membarva

berkat-berkat jasmani dan rohanr.-'
"Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia

yang berpegang kepadanya: yang memelihara hari Sabat dan ticiak
menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat.,,

"Dan orang-orang asing yang menggatrungkan diri keparia
TUIIAN untuk rnelayani Dia, untuk mengasihi rama TUII,{N dan
untuk menjarii hamba-hamba-Nya, semuanya yang memelihara hari
Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpega;rg kepada perjan-
.jian-Ku, mereka akan Kubawa ke gunun!-Ku yang kudus dan akan
Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada kor-
ban-korban bakaran dan korban-.korban sembelihan mereka yarrg
dipersembahl<an di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut
rurnah doa bagi segala bangsa." Yes.56:2,6,i.21

Selama langit dan bumi masih ada, hari Sabat akan selarnanya
menjadi suatu tanda kuasa Khalik. Dan bila Eden akan berkembang
di bumi ini lagi, hari perhentian Allah yang suci akan dihormati oleh
semua orang di bawah matahari. "Dari Sabat kepada Sabatyang lain,,
penghuni dunia baru yang dimuliakan a{4n naik "menyembah di
hadapan-Ku, dem ikianlah fi rman Tuhan."rr

TFrr+q,:so;(z)0r353-3s6;(3)2T703;(4)6T35j-159;(5)6Tj58.159;(6)2TTi85;

TT l84, l85;(13)6T357-360;(14)2TTl80-l8at05)4T249,250;(t6)2TTl8j;(17)47
2sU253; (18) 2 T 704: (19) 2 T 704; (20) PK 546; (21) Cc 451; (22) DA 283.
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Allah Mempunyai Suatu Pekerjaan Bagirnu

eket'aan Allah di bumi ini tidak pernah dapat diselesaikan

sampai pria dan wanita yang tergabung dalaqn keanggotaan
gereja kita rnengarahkan tenaga untuk bekerja dan menyatukan

usahi qrereka dengan usaha pendeta-pendeta dan pegawai-pegawai

sidang.r
Peikataan "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada

segala makhluk" (Mrk. 16: 15) diucapkan kepada setiap pengikut
Kdstus. Semua orang yang ditentukan untuk hidup bagi Kristus
ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan ses'ama manusia. Kerin-
duan jiwa yang sama yang dirasakan-Nya untuk menyelamatkan yang

hilang harus dihrnjukkan dalam kehidripan mereka. Bukannya semua

orang dapat mengisi tempat yang sama, tetapi bagi semua orang ada

suatu tempat dan suatu pekerjaan. Semua orang yang telah dikaruniai
berkat Allah harus memberikan sambutan oleh pelayanan yang se-

benarpya;.setiap karunia harus dipergunakan untuk memajukan kera-
jaan-Nya.'' 

Berkhotbah merupakan sebagian kecil pekerjaan yang harus di-
lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Roh Allah meiakinkan orang

berdosa tentang kebenaran, dan Ia menempatkan mereka di lengan

sidang. Pendeta-pendeta mungkin melakukan bagian merek4 tetapi
mereka tidak pernah dapat melaksanakan peket'aan yang harus di-
lakukan oleh sidang. Allah menuntut agar sidang-Nya mengasuh

orang-orang yang masih muda dalam iman dan pengalaman, pergi
kepada mereka" bukannya dengan maksud untuk mengobrol dengan
mereka tentang kekurangan orang lain, melainkan untuk berdoa'
untuk mengucapkan kepada mereka perkataan gng "Laksana buah
kesturi keemasan, dalam rantang perak tdanyt."'

Allah telah memanggil sidang-Nya pada masa ini, sebagaimana Ia
memanggil Israel pada zaman purba, untuk berdiii sebagai Grang
dalam dunia ini. Oleh parang kebenaran yang tajam, pekabaran malai-

ilat p€rtama, kedua dan ketig4 Ia telah rnemisahkan mereka dari

gereja-gereja dan dari dunia untuk mernbawa mereka ke dalam hu_

Pulg*-y,-g suci dengan Dia. Ia telah rnenjadikan mereka penjag,
hukum-Nya dan telah mengamanatkan kepada mereka keienaran
nubuatan yang besar untuk zaman ini. Sebagai firman yang suci yang
diamanatkan kepada Israel pada zarnan purS'4 initah suatu"kewaiiban
yang suci yang harus disampaikan kepada dunia.

Ketiga malaikat dalam Wahyu 14 menggambarkan umat yang
_menerima terang kebenaran Allah dan keluar sebagai wakil-wakil-
Nya untuk membunyikan amaran di seluruh muki bumi. Kristug
Tj""-Cls.kT kepada p.ara pengikurNya: .,Kamu ini terang dunia."
Mat.s:14. Kepada setiap jiwa yang mlnerima yesus yane-disalib di
Kalvari mengatakan: "Pandanglah hargajiwa. pergilah kairuke selu_
ruh bumi, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam." Mrk. 16:15.
Tidak suatu pun boleh diperkenankan menghalangi pekeriaan ini.
Itulah pekerjaan yang mahapenting untuk irasa iiil,pekeiiaan itu
harus meluas seperti kekekalan. Iftiih yang ditunjuk*an yeius bagi
jiwa manusia dalam pengorbanan yan! alaaaUn-Nya untuk psne_
busan mereka- akan mendorong semua pengikurNya.a

Kristus menerima 
-dengan sangat ge;biranya setiap tenaga

manusia yang diserahkan kepada-Nya. Ia mem6awa manusia [e
dalam persekutuan Ilahi, agar Ia dapat rnenyampaikan kepada dunia
rahasia. kasih yang. menjdlma. tercakapkanlah, doakanlah, nyanyi-
kanlah hal itu, penuhilah dunia dengan pikabara4 kebenaran-t tva. aan
teruskanlah sampai ke daerah-daerah ieberang.i - '

Par-a Pengikul Kristus yang Sejali Beratui Bagi-Nya
. . .S"k!tTV" masing-masing kamu menjadi pengabar Injil yang
hiduphidup, pekabaran untuk masa ini akan dimalyhurtari aengan
cepatnya dj segala negeri, kepad?r setiap bangsa dan iuku dan bahasa
dan kaum-'

Semua orang yang mau memasuki kota Allah harus menuniukkan
Kristus dalam pergaulan mereka selama hidup di dunia ini. Inilah yang
mengangkat mereka menjadi pesuruh-pesuruh Kristus, saksi-siksi-
Nya. Mereka harus memberikan suatu kesaksian yangjelas dan pasti
segala kebiasaan-EnC qdak baik mengalihkan fn*iti- orang ber_
dosa kepada Anak Domba Allah, yang mengangkut dosa isi duiia. Ia
mengaruniakan kepada semua orang yang m-neiima Di4 kuasa untuk
menjadi anak-anak Allah. Kelahiran semlla merupakan satu-satunya



ialan vans oiehrrva kiia dapat memasuki kota Ailah' Jalan itl sempit,

iun g.rbig yung kha masuki itu pun sempit- tetapi di sepanjangjalan

itu flta n*is -e-nuntun pria dan wanita dan anak-anak, mengajarkan

kepada mereka bahlva, iupaya diselamatkan mereka harus mempu-

nvai haii vans baru dan peiangai yang baru Sifat-sifat tabiat bawaan

yung luma hirus ciikatahkan. Keinginan alamiah dalam jiwa harus

tiuU"uttt un. Segala penipuan" segala pernalsuan. segala um.prt' harus

aijrul,t,a" Hiiup bar'.ro yang menjidikan pria dz'n wanita seperti

Kristus, harus dihaYati.'
Saaiara-saudaraku, inginkah saudara mcmecahkan penarikan

vans mlnahan saudara? Maukah engkatr ba;rgun da'i kcnrahrsan ini

ian! m"nyetupa; keadaan sudah mati? Pergilah bekerja, tidak men-

iadisoai aoakah enskau rnen)rukai atar tidak l ibatkanlah dirimu
"dalam 

usaha pribadiuntuk membawa jiwa-jiu'a kepada Yesus serta

per,getahuan akan kebenaran Dalam pekerjaan seperti itu engkau

akai menda-pali suatu perangsang dan kel"uatan: hai-itu akan mem-

bansunkan i=n r't.nguutkun. Oleh latihan kuasa kerohanianmu akan

menladi lebih kuatJ sehingga engkau dapat mergerjakan kesela-

matinmu sendiri dengan kehajuan yang lebih baik Keadaan seperti

suaan mati dialami Jleb banyak orang yang mengaku percaya pada

Kristus. Adakanlah setiap usaha untuk membangunkan mereka'

Amarkanlah, bujuklah, tbgurlah. Doakanlah agar kasih Allah yang

mencairkan dapit memanaskan dan melunakkan sifal-sifat mereka

yang terkurungsalju. Meskipun mereka mungkin enggan mendengar,

pek!.jaan*u iiau[ utun hilang. Dalam u.sahs medrdatangkan berkat

i..puiu otung lain, jiwamu sendiri akan diberkati "
ianganlah'seorang pun merasa bahwa karena merekatidak terdidik,

mereki tidak dapat rnlngambit bagian dalam pekerjaan Tuhan' Allah
mempunyai pekirjaan bigimu. Ii ielah memberikan pekerjaan kepada

setiai otang. Engkau dapat menyelidiki sendiri Alkitab. itu' " Bila
t".rinsliao.trmi-fi rman-Mu memberi terang, memberi pengertian

kepad-a oiang-orang bodoh" ( Mzm. 1 19:130)' pngkau dapat berdoa

un'tut pekerJaa" iiu. Doa dari hati yang sungguh-sungguh, JanB
dipersembahkan dalam iman, akan didengar di surga Dan engkau

harus bekerja menurut kesanggupanmu.-
Makhlukmakhlut yang cJraai Ai surga sedang menunggu hendak

bekerja sama dengan manusia, agar mereka dapat menyatakan kepada

dunii berapa tiriggi derajat kahidupan yang dapat dicapai oleh

manusia dan apa yang dapat mereka laksanakan, oleh pengaruh
mereka, untuk menyelamatkan j iwa-jiwa yang hampir binasa.

Kristus memanggil kita untuk bekerja dengan sabar dan tabah bagi
beribu-ribu orang yang sedang binasa di dalam dosa, yang tersebar di
segala negeri bagaikan kapal karam di pantai tandus. Mereka yang
mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus harus pula mengaml-'ii
bagian dalam pekerjgan-Nya, menolong yang lemah, yang malang,
dan yang putus asa.'u

Setiap orang beriman harus segenap hati dalam kesetiaannya kepa-
da sidang. Kemakmuran sidang harus menjadi minatnya yang paling
utama, dan kecuali ia merasakan kewajiban yang suci untuk menjadi-
kan hubungannya dengan sidang itu menguntungkan bagi sidang
gantinya menguntungkan dirinya sendiri, maka sidang itu dapat ber-
buat lebih baik tanpa dia. Adalah dalam kuasa semua orang untuk
berbuat sesuatu bagi pekerjaan Allah. Ada orang menggunakan uang
yang besar jumlahnya untuk kemewahan yang tidak perlu; mereka
memuaskan nafsu makar mereka, tetapi merasa suatu beban besarbila
menyumtrangkan harta untuk menyokong sidang. Mereka mau
menerima segala keuntungan dan kesempatan istime'*a itu.,tetapi
lcbih suka membiarkan orang lain membayar perhitungannl a.' '

Sidang Kristus dapat dibandingkan secara tepat dengan suatu
pasukan tentara. Di segala tempat terdapatlah musuh yang tetap
waspada, yang dipimpin oleh putra kuasa kegelapan, yang tidak
pemah tertidur dan tidak pemah meninggalkan posnya. Bila seorang
Kristen tidak berjaga-jaga, musuh yang berkuasa ini mengadakan
serangan hebat secara tiba-tiba. Kecuali anggota-anggota sidang se-
lalu giat dan waspada, mereka akan dikalahkan oleh tipu dayanya.

Bagaimana kalau separuh dari tentara dalam pasukan itu berle-
ngah-lengah atau tertidur bila diperintahkan tetap berjaga-jaga?
Akibatnya ialah kekalahan, penawanan, atau kematian. Sekiranya ada
dari mereka yang lolos dari tangan musuh, apakah mereka patut men-
dapat pahala? Tidak; dengan segera mereka akan mendapat hukuman
mati. Dan kalau sidang Kristus lalai dan tidak setia, maka akibat-
akibat yang jauh lebih besar akan diperolehnya. Tak ada yang lebih
mengerikan daripada sepasukan tentara Kristen yang tertidur. Kema-
juan apa dapat diperoleh untuk melawan dunia yang dikuasai oleh
putra kegelapan? Mereka yang mundur dengan sikap acuh tak acuh
pada hari pertempuran, seolah-olah mereka tidak menaruh minat dan
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tidak merasakan tanggung-jawab tentang akibat pertempuran itu,
lebih ba_ik mereka menggl4rti pekerjaan mereka atau meninggalkan
Jabatan rtu dengan segera.'-

Suatu Tempat bagi Setiap Anggota Kelualga

_ Kaum wanita sebagaimana kaum pria dapat mengambil bagian
dalam pekerjaan me.-naruh kebenarirn di teillpat kebenaran itu dapat
bekerja dan ditunjukkan. Mereka dapat mengambil tempat dalam
pekerjaan pada krisis ini, dan Allah akan bekerja dengan mereka.
Kalau mereka dipenuhi rasa tanggung jawab, dan bekerja di bawah
pengaruh Roh Suci, mereka akan memiliki ketenangan yang dituntut
untuk masa ini. Juruselamat akan memantulkan ke atas kaum wanita
yang bersifat mengorbankan diri ini terang dari wajah-Nya, dan *ral
ini akan memberi mereka suatu kekuatan yang akan melebihi
kekuatan kaum pria. Mereka dapat melakukan di dalam keluarga suatu
pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kaum pria, suatu pekerjaan
yang mencapai kehidupan batin. Mereka dapat mendekati hati orang-
orang yang tidak dapat dicapai oleh kaum pria. Pekerjaan mereka
diperlukan. Kaum wanita yang bijaksana dan rendah hati dapat
melakukan suatu pekerjaan yang baik dalam menjelaskan kebenaran
kepada semua orang di dalam rumah tangga mereka. Sabda Allah
yang dijelaskan dengan jalan demikian akan melakukan pekerjaan
yang besa r Bgngaruhnya dan oleh pengaruhnya segenap keluarga akan
ditobatkan-rr

Semua orang dapat berbuat sesuatu. Dalam usaha hendak me-
maafkan diri, ada yang mengatakan: "Kewajiban di rumah tangga
saya, anak-anak saya, menuntut waktu dan harta. " Hai orangtua,
anak-anakmu haruslah menjadi penolongmu, menambah kuasa dan
kesanggupanmu untuk bekerja. bagi Tuhan. Anak-anak adalah ang-
gota-anggota yang lebih muda dalam keluarga Tuhan. Mereka harus
dituntun menyerahkan diri kepada Allah, karena mereka menjadi
milik-Nya oleh penciptaan dan penebusan. Mereka harus diajar bah-
wa segenap kekuatan tubuh, pikiran dan jiwa mereka adalah milik-
Nya. Mereka harus dilatih menolong dalam berbagai-bagai bidang
pekerjaan yang tidak mementingkan diri. Janganlah biarkan anak-
anakmu menjadi penghalang. Dengan dikau anak-anakmu haruslah
turut menanggung beban rohani dan jasmani. OIeh menolopg orang
lain mereka menambah kebahagiaan dan kegunaan mereka.ra

Pekerjaan kita bagi Kristus harus mulai dengan keluarga di rumah
tangga. Penilidikan bagi orang muda hendaknya berbeda denganjenis
yang telah diberikan pada masa yang lampau. Kesejahteraan mereka
menuntutjauh lebih banyak pekerjaan daripada yang telah diberikan
kepada mereka. Tidak ada ladang pengabaran Injil yang lebih penting
daripada ladang ini. Oleh nasihat dan teladan orangtua harus mengajar
anak-anak mereka untuk bekerja bagi orang-orang yang belum berto-
bat. Anak-anak harus dididik sedemikian rupa agar mereka akan
menaruh simpati terhadap orang-orang yang sudah lanjut usianya dan
yang dirundung malang dan akan berusaha meringankan penderitaan
orang yang miskin dan bersedih. Mereka harus diajar rajin dalam
pekerjaan pengabaran Injil; dan sejak mereka masih kecil sifat peny-
angkalan diri dan pengorbanan untuk kebaikan oiang lain dan kema-
juan pekerjaan Kristus harus ditana,rlkan, agar mereka menjadi
pengerja bersama-sama dengan Allah. "
Bersaksi oleh Pindah ke Tempat-tempat yang Bmu

Bukannya maksud Allah bagi umat-Nya untuk tinggal berkumpul
di dalam suatu masyarakat yang besar. Murid-murid Kristus adalah
wakil-wakil-Nya di dunia ini, dan Allah merencanakan agar mereka
disebarkan di seluruh negeri, di kota-kota dan di kampung-kampirng,
sebagai terang di tengah. kegelapan dunia. Mereka harus menjadi
pengabar Injil bagi Allah, dan oleh iman dan pekerjaan mereka
menyaksikan dekatnya kedatangan Juruselamat.

Anggota-anggota bekerja sidang kita dapat melaksanakan suatu
pekerjaan yang selama ini baru mereka mulai kerjakan. Tidak seorang
pun pindah ke tempat-tempat yang baru hanya sekadar mencari keun-
tungan duniawi; tetapi di tempat terbuka suatu jalan untrlk mencari
nafkah, biarlah keluarga-keluarga yang sudah kuat dasarnya dalam
kebenaran masuk ke sana, satu atau dua keluarga di suatu tempat,
untuk bekerja sebagai pengabar Injil. Mereka harus merasakan kasih
bagi jiwa-jiw4 suatu beban untuk bekerja sebagai pengabar Injil.
Mereka harus merasakan kasih bagi jiwa-jiwa, suatu beban untuk
bekerja bagi mereka, dan harus berusaha mempelajari bagaimana
membawa mereka ke dalam kebenariur. Mereka dapat mnyebarkan
penerbitan kitz" mengadakan kumpulan di rumah mereka, berkenalan
dengan tetangga-tetangga mereka, dan' mengundang mereka datang
ke kumpulan ini. Dengan demikian mereka dapat menyinarkan te-



ke kumpulan ini. Dengan denlikian mereka dapat menyinarkan terang
mereka dalam perbuatan yang baik.

Biarlah pengerj a-pengerja berdiri sendiri di dalam. Tuhan,
menangis, berdoa, bekerja untuk keselamatan sesama manusia. Ingat-
lah bahwa engkau sedang berlari dalam suatu perlombaan, sedang
berusaha mendapat suatu mahkota yang kekal. Sementara begitu
banyak orang ingin mendapat pujian manusia lebih daripada persetu-
juan Allah, biarlah engkau bekerja dalam kerendahan hati. Belajarlah
menggunakan iman dalam menghadapkan tetangga-tetanggamu di
hadapan takhta anugerah dan memohon kepada Allah untuk men-
jamah hati mereka. Dengan jalan ini pekerjaan misionaris yang ber-
hasil dapat dilakukan. Ada orang yang tidak dapat mendengar
pekabaran dari pendeta atau penjual buku dapat dicapai denganjalan
ini. Dan mereka yang bekerja sedemikian di tempat-tempat yang baru
akan memahami cara-cara yang terbaik untuk mendekati orang -ba-
nyak dan dapat menyediakan jian untuk para pengerja lainnyal6

Lawatlah tetangga-tetanggamu dan tunjukkanlah minatmu dalam
keselamatan jiwa mereka. Gerakkanlah setiap tenaga rohani untuk
bekerja. Katakanlah kepada mereka yang engkau kunjungi bahwa
kesudahan segala perkara sudah dekat. Tuhan Yesus Kristus akan
membuka pintu hati mereka dan akan memberikan kesan yang tahan
lama pada pikiran mereka.

Sementara melakukan pekerjaan sehari-hari, umat Allah dapat me-
nuntun orang lain kepada Kristus. Dan sementara berbuat demikian
mereka mendapat j aminan yang berharga bahwa Juruselamat dekat di
sisi mereka. Jangan hendaknya mereka beranggap-an bahwa mereka
ditinggalkan untuk bergantung kepada usaha mereka sendiri yang
lemah. Kristus akan memberikan kepada mereka perkataan untuk
diucapkan yang akan menyegarkan dan memberanikan dan menguat-
kan jiwa-jiwa yang miskin dan yang sedang 'bergurnul yang ada di
dalam kegelapan. Iman mereka sendiri akan di- kuatkan bila mereka
menyadari bahwa janji Penebus sedang digenapi. Mereka bukan saja
menjadi berkat kepada orang lain, tetapi juga pekerjaan me,leka
lakukan bagi Kristus hembawa berkat bagi diri mereka sendiri."

Suatu pekerjaan besar dapat dilakukan oleh menyajikan Kitab Suci
kepada orang banyak sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Bawa-
lah sabda Allah ke pintu setiap orang, desakkanlah pernyataannya
yang jelas pada hati setiap orang, ulangilah kepada semua orang

5:39). Ingatkanlah kepada rnereka untuk mengambil Kitab Suci seba-
gaimana adanya, untuk memohonkan penerangan Ilahi, dan bila
terang sudah bercahay4 menerima setiap sinar yang berharga ifu
dengan senang, dan minahan akibat-akibainya denganiiduk g"titu.. l&

Di kalangan anggota-anggota sidang kita harus ada lebih banyak
pekerjaan dari rumah ke rumah dalam memberitakan pembacaan

{itab Suci dan membagikan buku-buku. Suatu tabiat Kristen dapat
dibentuk dengan simekis dan sempuma benar hanya bila manuiia
menganggapnya suatu hak istimewa untuk bekerja dengan tulus ikhlas
dalam memasyhurkan kebenaran dan menyokong pekerjaan Allah
dengan harta. Kita harus menabur di tepi air, memelihara jiwa kita
akan kasih Allah, bekerja selagi siang hari, dan menggunakan harta
yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk melakukan kewa-
jiban apa pun yang kita hadapi. Apa saja yang dapat diperbuat oleh
tangan kita, harus kita lakukan dengan gembira. Bila kita menabur di
tepi air, kita akan menyadari bahwa "orang yang menabur sedikit,
akan menuai sedikit juga, dan o[6ng yang menabur banyak, akan
menuai banyak juga." 2 Kor. 9:6.--

Mentmjukkan Agama Secara Praldis
Pelayanan yang kurang aktif dan kurang sungguh-sungguh bagi

Tuhan menipu pengakudn iman kita. Hanyalah Kekistenan yang
dinyatakan oleh pel<erjaan yang sungguh-sungguh dan praktis akan
memberikan kesan kepada orang-orang yang sudah mati dalam
pelanggaran dan dosa. Orang-orang Kristen yang selalu berdoa, ren-
dah hati dan percaya, mereka yang menunjukkan oleh tindakan
mereka bahwa kerinduan mereka yang rnenguji semua orang, akan
mengumpulkan penuaian jiwa-jiwa yang limpah bagi Tuhan.

Tidak ada maaf bila iman sidirng kita begitu lemah. "Kembalilah
ke kota bentengrnu, hai orang tahanan yang penuh harap anl,,Za. g:12.
Ada kekuatan bagi kita di dalam Kristus. Ia Juruselamat kita di
hadapan Bapa. Ia mengutus para pesuruh-Nya ke setiap penjuru
kerajaan-Nya guna menyampaikan kehendak-Nya kepada umlt-Nya.
Ia berjalan di-tengah sidang-sidangnya. Ia ingin monyucikan, meng-
angkat, menaikkan derajat para pengikut-Nya. Pengaruh orang-orang
yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya akan menjadi suatu bau
hayat di dalam dunia. Ia memegang bintang-bintang pada tangan
kanan-Ny4 dan Ia bermaksud membiarkan terang:Nya bercahaya



melalui-Nya kepada dunia. Dengan demikian, Ia ingin menyediakan

umat-Nya untuk pelayanan yang lebih tinggi di dalam sidang yang di
atas. Ia telah memberikan kepada kita suatu pekerjaan besar untuk
dilakukan. Biarlah kita mengerjakannya dengan saksama dan penuh

tekad. Biarlah kita menunjukkan dalam-kehidupan kita apa yang telah
dilakukan oleh kebenaran bagi kita.

Sungguh memerlukan penyangkalan diri, pengorbanan diri, tenaga
yang tak dapat dikalahkan, dan banyak berdoa, untuk mengasuh ber'r

bagai usaha misionaris di tempatnya sekarang ini. Bahayanya bahwa
adi dari mereka yang kini mulai bekerja merasa puas dengan peker-
jaan yang kurang efisien, karena merasa bahwa sekarang tidak perlu

ada penyangkalan diri dan kerajinan yang besar, pekerjaan yang sr,tkar

aaniidat menyenangkan, sebagiimana yang dialami oleh para pe-

mimpin dalam pekerjaan ini; waktu sudah lalu; dan karena kini sudah

lebih banyak uang dalam pekerjaan Allah, tidaklah perlu mereka
menempatkan diri dalam keadaan sesukar itu sebagaimana yang
pemah dihadapi oleh banyak orarig pada permulaan pekabaran ini.

Tetapi sekiranya kerajinan dan pengorbanan diri yang sama ditun-
jukkan pada taraf pekerjaan yang sekarang ini sebagairnana pada

permulaannya, maka sudah tentu kita akan melihqlkemajuan yang
seratus kali ganda daripada yang dicapai sekarang.'"

Pekerjaan kita tinggi dan mulia adanya. Sebagai orang Advent
yang memelihara hari Sabat, kita mengaku menurut segala hukum
Allah dan sedang menunggu kedatangan Penebus kita. Suatu peka-

baran amaran yang penuh khidmat telah dipercayakan kepada umat
Allah yang setia yang hanya sedikitjumlahnya. Kita harus menunjuk-
kan oleh perkataan dan perbuatan kita bahwa kita mengakui tanggung
jawab yang besar yang tertanggung ke atas pundak kita. Terang kita
harus bersinar dengan cemerlang agar orang lain dapat melihat bahwa
kita memuliakan Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari; bahwa kita
dihubungkan dengan surga dan sama waris dengan Yesus Kristus,
bahwa bila Ia akan datans dalam kuasa dan kemuliaan besar, kita akan
menjadi seperti Dia.2l "

(l)9Tll?;(2)8T16;(3)4T69;(4)5T455:456:(5)9T30;(6)6T438;(7)9T23;(8)sT
3s7;(9)6T433;(10)9T30,31;(ll)4Tt8;(12)5T394;(13)9T128;(14)7T63;(15)67
429;(t6)9T244,24st(l?)9T38,39;(18)sT388;(19)9T127;(20)6T4t7at9iQt\47
15.

Pasal6

Aku Ini Hambamu, $uruhkanlah Aku

1.7r esudahan sudah dekat, sedang datang kepada kita dengan

l( diam-diam, dengan tidak kelihatan, laksana pencuri yang
I \mengendap tanpa kedengaran pada malam hari. Kiranya
Tuhan menolong kita agar kita tidak lagi tidur seperti orang lain,
melainkan kita akan berjaga-jaga dan tenang. Tidak lama lagi ke-
benaran akan menang dengan mulianya, dan semua onrng yang
sekarang memilih untuk bekerja-sama dengan Allah akan menang
dengan itu. Waktu sudah singkat; iidak lama lagi malam akan datang,
bilatidak seorang pun dapat bekerja. Biarlah mereka yang bersukacita
di dalam terang kebenaran zarnan ini, segera membagikan kebenaran
kepada orang lain. Tuhan sedang bertanya, "Siapakah akan kusuruh?
"Mereka ingin berkorban demi kebenaran, hendaknya memberi sam-
butan sekarang, "Aku inilah hambamu, suruhkanlah aku."

Kita telah melakukan hanya sebagian kecil dari.pekerjaan penga-
baran Injil yang Tuhan kehendaki kita lakukan di antara segala
tetangga.dan sahabat kita. Di tiap kota di negeri kita ada orang yang
belum mengetahui akan kebenaran. Dan di tanah seberang terdapat
banyak ladang.baru di tempat kita harus membajak tanah dan men-
aburkan benih.l

Kita sudah dekat sekali kepada masa kesukaran, dan kebingungan
yangjarang sekali dimimpikan sudah ada di hadapan kita. Suafu kuasa
dari bawah sedang menuntun manusia untuk berperang'melawan
surga. Manusia telah bersekuru dengan ageniagen Setan untuk menia-
dakan hukum Allah. Penduduk dunia sedang meqiadi penduduk dunia
pada zaman Nuh dengan cepatnya, yang dihanyutkari oleh airbah, dan
sebagai penduduk Sodom, yalg dimakan api dari surga. Kuasa Setan
sedang bekerja untuk mengalihkan pikiran dari kenyataan yang kekal.
Musuh telah mengatur segala perkara untuk mencocokkannya dengan
kehendaknya sendiri. Urusan duniawi, olahraga, mode perkara-perka-
ra ini memenuhi pikiran pria dan wanita. Hiburan dan bacaan yang
tidak menguntungkan merusak pertimbangan. Di jalan raya yang
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membawa kepada kebinasaan kekal berjalanlah suatu arak-arakan
yang panjang. Dunia, yang dipenuhi dengan kekerasan, kepelesiran,

dan kemabukan, sedang mengubahkan sidang itu. Hukury Allah,
ukuran kebenaran Ilahi, dinyatakan tidak ada gunanya lagi.'

Haruskah kita menunggu sampai kegenapan nubuatan tentang ke-
sudahan sebelum kita mengatakan sesuatu tentang itu? Kalau begitu
apakah gunanya perkataan kita? Apakah kita menunggu sampai hu-

kuman Allah menimpa si pelanggar sebelum kita mengatakan kepada-
nya bagaimana menghindarkannya? Di manakah iman kita akan sabda

Allah? Haruskah kita rnelihat perkara-perkara yang dinubuatkan itu
terjadi sebelum kita percaya apa yang telah dikatakan-Nya? Dalam
sinaryang cerah danjelas terang telah datang kepada kita, menunjuk-
kan kepadh kita bahwa hari Tuhan yang besar itu sudahlah dekat, "d-i
muka pintu." Biarlah kita membada dan-mengerti sebelum terlam6at.3

Talenla-talentamu Cocok dengan Keperluan
Tuhan mempunyai tempat bagi setiap orang dalam rencana-Nya

yang besar itu. Talenta{alenta yang tidak diperlukan tidaklah di-
karuniakan. Kita andaikan talenta itu kecil saja. Allah mempunyai
tempat baginya, dan bahwa satu talenta.jika digunakan dengan setia,

akan melakukan pekerjaan yang direncanakan Allah untuk itu.
Talenta seseorang yang tinggal di gubuk yang hina diperlukan dalam
pekerjaan dari rumah ke rumah dan dapat melaksanakan lebih ban;za

dalam pekerjaan ini daripada bakat-bakat yang gilang-gemilang.'
Bila manusia menggunakan kekuatan mereka sebagaimana yang

dituntun Allah, maka talenta-talenta mereka bertambah, kesanggupan
mereka akan bertambah besar, dan mereka akan mendapat akal budi
dari surga dalam usaha menyelarnatkan yang hilang. Tetapi sementara
anggota-anggota sidang bermalas-malas dan melalaikan tanggung
jawab yang diberikan Allah kepada mereka untuk membagikannya
kepada orang lain, bagaimanakah dapat mereka berharap untuk
menerima harta surga? Bila orang-orang yang mengaku Kristen tidak
merasakan beban untuk menerangi mereka yang ada di dalam kege-
lapan, bila mereka berhenti membagikan anugerah dan pengetahuan,
pikiran mereka menjadi kurang tajam, mereka kehilangan pengharap-
an akan kekayaan karunia surga; dan karena gagal untuk menghar-
gainya sendiri , mereka pun gagal untuk menyadari perlunya me-
nyampaikan kepada orang lain.

Kita melihat gereja besar-besar terkumpul di berbagai-bagai tem-
pat. Anggota-anggota mereka telah memperoleh suatu pengetahuan
akan kebenaran, dan banyak orang puas mendengar sabda kehidupan
tanpa berusaha membagikan terang itu. Mereka kurang merasakan
tanggung jawab untuk memajukan pekerjaan, kurang minat dalam
keselamatan jiwa-jiwa. Mereka penuh semangat dalam perkara-
perkara duniawi, tetapi mereka tidak membawa agama mereka ke
dalam perusahaan mereka. Mereka mengatakan: "Agama adalah
Agama, dan perusahaan adalah perusahaan." Mereka percaya bahwa
masing-masing mempunyai yang sepatutnya, tetapi mengatakan:
"Biarlah kedua hal itu dipisahkan."

Karena kesempatan yang dilalaikan dan hak istimewa yang digu-
nakan salah, tetapianggota-anggota ini tidakbertumbuh "dalam kasih
karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita,
Yesus Kristus" (2 Ptr. 3:18). Itulah sebabnya mereka lemah dalam
iman, kurang dalam pengetahuan, dan masih kanak-kanak dalam
pengalaman. Mereka tidak berakar dan beralas yang teguh dalam
kebenaran. Kalau mereka tetap dalam keadaan demikian, banyak
penipuan padaakhirzaman ini sudah pasti akan menipu mereka, seb-ab
mereka tibak akan mendapat pandangan rohani untuk -"mbedalian
kebenaran dan kesalahan-'

Allah Ingin Merhberikan Karunia Roh Suci
Bila usaha khusus dikerahkan oleh para pengerja yang berpenga-

laman di suatu masyarakat di tempat anggota-anggota kita tinggal,
maka orang-orang percaya di ladang itu akan merasakan kewajiban
yang paling serius untuk berbuat segala sesuatu sekadar kekuatan
mereka guna membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Mereka harus
menyeli-diki hati mereka dari bekerja-sama dengan Allah dan dengan
saudara-saudara mereka.

Dalam khayal pada malam, ditunjukkan pada saya tentang suatu
pergerakan reformasi besar di kalangan umat Allah. Banyak orang
sedang memuji Allah. Orang sakit disembuhkan, dan mukj izat-mukj i-
zat lain diadakan. Suatu roh pengantara kelihatan, malah sebagaimana
yang ditunjukkan sebelum hari Pentakosta yang besar itu. Beratus-ra-
tus dan beribu-ribu kelihatan melawat keluarga-keluarga dan mema-
parkan sabda Allah kepada mereka. Hati diyakinkan oleh kuasa Roh
Suci, dan suatu roh pertobatan sejati ditunjukkan. Di setiap tempat



pintu-pintu dibuka untuk pemasyhuran kebenaran. Dunia tampaknya
diterangi oleh pengaruh surga. Berkat-berkat yang limpah diterima
oleh umat Allah yang sejati dan rendah hati. Saya mendengar suara
pengucapan ryukur dan puji-pujian dan tatnpaknyp ada suatu refor-
masi seperti yang kita saksikan dalam tahun 1844."

Allah ingin menyegarkan umat-Nya oleh karunia Roh Suci, mem-
baptiskan sekali lagi dalam kasih-Nya. Tidaklah seharusnya ada
kekurangan Roh dalam sidang. Sesudah kenaikan Kristus, Roh Suci
datang kepada murid-murid yang menunggu, berdoa dan percaya
dengan suatu kepenuhan dan kuasa yang mencapai setiap hari. Pada
masa yang akan datang bumi harus diterangi dengan kemuliaan Allah.
Suatu pengaruh yang suci harus dimasyhurkan kepada dunia dari
mereka yang disucikan oleh kebenaran. Bumi harus dikelilingi oleh
suasana anugerah. Roh Suci harus bekerja pada hati manusia, mem;
bawa perkara-perkara dari Allah dan menunjukkan kepada manusia.'

Tuhan rela melakukan suatu pekerjaan be3ar bagi semua orang
yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Jika anggota-anggota
bekerja dalam sidang mau bangun untuk melakukan pekerjaan yang
dapat mereka lakukan,.pergi ke medan perang dengan biaya sendiri,
masing-masing melihat berapa besar dapat melaksanakannya dalam
menarik jiwa kepada Yesus, maka kita akan melihat banyak orang
meninggalkan barisan tentara Setan untuk berdiri di bawah panji
Kristus. Kalau anggota-anggota kita mau berbuat sesuatu dengan
terang yang diberikan dalam petunjuk ini (Yoh. l5:8), maka sudah
pasti kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kebangunan yang
luar biasa akan mengikutinya. Orang-orang berdosa akan bertobat,
dan banyak jiwa akan ditambahkan dalam sidang. Bila kita menya-
tukan hati kita dengan Kristus,. dan kehidupan kita diselaraskan de-
ngan pekerjaan-Nya, maka Roh yang turun kepada murid-murid pada
Hari Pentakosta akan turun kepada kitajuga."

. Bahaya dalam Penundaan
Dalam khayal pada malam suatu peristiwa yang sangat menge-

sankan ditunjukkan kepada saya. Saya melihat bola api yang sangat
besar jatuh di antara kediaman yang indah, dan menyebabkan kebi-
nasaan seketika. Saya mendengar seorang mengatakan: "Kami
mengetahui bahwa hukuman Allah akan datang ke atas bumi, tetapi
kami tidak mengetahui bahwa hal itu akan datang begitu lekas."

Orang-orang lain -dengan suara sedih mengatakan: "Kamu mengeta-
hui! Tetapi mengapa kamu tidak membeiitahukannya kepada kami?
Kami tidak mengetahui." Di segala tempat saya mendengarkan
perkataan penyesalan yang sama diucapkan.

Dalam kesedihan besar saya pun terbangunlah. Saya pergi tidur
lagi, dan saya tampaknya menghadiri suatu kumpulan yang besar.
Seorang yang berkuasa sedang berbicara kepada hadirin, dan kepada
mereka dipaparkannya sebuah peta dunia. Ia mengatakan bahwa peta

.itu menggambarkan kebun anggur Tuhan yang harus diusahakan. Bila
terang dari surga bersinar ke atas seseorang, orang itu harus meman-
tulkan terang kepada orang-orang lain pun. Terang harus dinyalakan
di banyak tempat, dan dari terang ini terang lain harus dinyalakan.

Perkataan itu diulangi: "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu
menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya
selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota
yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula
orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang didalam
rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan me-
muliakan Bapamu yang di'surga." Mat.5 : 13-16.

Setiap hari yang lewat membawa kita lebih dekat kepada kesudah-
an. Apakah hal itu membawa kita pula dekat kepada Allah? Apakah
kita berjaga-jaga dan tetap berdoa? Mereka yang bergaul dengan kita
dari hari ke hari memerlukan pertolongan dan bimbingan kita. Mereka
mungkin ada dalam keadaan pikiran seperti itu sehingga suatu
perkataan yang tepat akan dikirim oleh Roh Suci seperti sebuah paku
di tempat yang tepat. Besok bebgrapa dari jiwa-jiwa ini mungkin
berada di tempat yang tidak dapat lagi kita capai. Apakalr pengaruh
kita kepada teman seperjalanan? Usah^a apakah kita adakan untuk
memenangkan mereka kepada Kristus?v

Sementara malaikat-malaikat menahan keempat penjuru mata
angin, kita harus bekerja dengan segala kesanggupan kita. Kita harus
membawa pekabaran kita tanpa bertangguh. Kita harus memberikan
bukti kepada semesta alam dan kepada manusia dalam zaman yang
sudah merosot ini, bahwa agama kita ialah suatu iman dan suatu kuasa
yang bersumber dari Kristus dan perkataan-Nya ialah sabda Ilahi.
Jiwa-jiwa manusia sedang tergantung dalam pertimbangan. Mereka
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akan menjadi rakyat kerajaan Allah atau hamba kelaliman Setan.
Semuanya harus mendapat kesempatan untuk berpegang pada peng-
harapan yang dihadapkan kepada mereka dalam Injil, tetapi bagai-
manakah mereka dapat mendengar tanpa seorang pengkhotbah?
Keluarga manusia memerlukan pembaruan akhlak, suatu persiapan
tabiat, agar mereka dapat berdiri di hadirat Allah. Adajiwa-jiwa yang
hampir binasa karena kesalahan-kesalahan teoritis yang sedang terda-
pat di mana-mana, dan yang diduga dapat menghambat pekabaran
injil. Siapakah sekarang ini yang mau menyerahkan dif sepenuhnya
untuk menjadi pengerja bersama-sama dengan Allah?'u

Dewasa ini sebagian besar dari rnereka yang menjadi anggota
sidang sudah mati dalam pelanggaran dosa. Mereka datang dan pergi
seperti pintu di atas engselnya. Bertahun-tahun lamanya mereka telah
mendengarkan dengan perasaan puas kepada kebenaran yang serius
dan mengharukan jiwa, tetapi mereka belum mempraktikkannya.
itulah sebabnya mereka kian lama kian tidak dapat merasakan betapa
berharganya kebenaran itu. Kesaksian-kesaksian berupa teguran dan
amaran yang menggerakkan itu tidak membangunkan mereka kepada
pertobatan. Lagu-lagu yang paling merdu yang datang dari Allah
melalui bibirmanusia-pembe4aran iman, dan kebenaran Kristus{idak
mendapatkan dari mer€ka suatu sambutan kasih dan perasaan terima
kasih. Meskipun Saudagar surga menunjukkan di hadapan mereka
permata iman dan kasih yang paling mewah, meskipun Ia mengun-
dang mereka untuk membeli daripada-Nya "emas yang diuji di dalam
api," dan "pakaian putih" agar mereka dapat berpakaian, dan "celak
mata" agar mereka dapat melihat, namun mereka mengeraskan hati
melawan Di4 dan tidak menukar kesuaman mereka dengan kasih dan
kerajinan. Sementara mengaku pengikut Tuhan, mereka menyangkal
kuasa kesalehan. Kalau mereka tinggal terus-menerus dalam keadaan
ini, Allah akan menolak mereka. Mereka tj{ak melayakkan diri
mereka untuk menjadi anggota keluarga-Nya. t I

Biarlah segenap anggota sidang mengingat bahwa mereka tidak
akan diselamatkan hanya dengan tercatatnya nama mereka dalam
buku sidang. Mereka harus berusaha menghadapkan diri benar kepada
Allah sama seperti seorang hamba yang tiada malu. Dari hari ke hari
mereka harus membangun tabiat mereka sesuai dengan petunjuk
Kristus. Mereka harus tinggal di dalam Dia, senantiasa menaruh iman
kepada-Nya. dengan demikian mereka akan bertumbuh menjadi pria

dan rvanita yang dewasa dalam Kristus-orang Kristen yang sehat,
gembira, dan berterima kasih, yang dipimpin Allah ke dalair sinar
yang lebih terang dan lebih terang lagi. kalau hal ini tidak menjadi
pengalaman mereka, maka mereka akan terdapat di antara orang-
orang yang sekali kelak akan meratap dengan pihitnya:',Bahwa mu_
sim menuai sudah lalu, musim kemarau-pun berkesudahan, maka
belum lagi.kita terlepas." Mengapa saya tidak lari kepada Benteng
untuk mendapatkan perlindungan? Mengapa saya telah meremeh(4n
keselamatan jiwa say4 dan memandang rendah roh anugerah itu?12

. }Iai saudara-saudaraku yang sudah lama mengaku p-ercaya akan
kebenaran, saya bertanya kepadamu sec-a pers"6rangin. Suaan*an
segala kebiasaanmu diselaraskan dengan teiang. hali-istimewa, dan
kesempatan yang diberikan kepadamu dari suiga? Ini suatu perta_
nyaan yang serius. Matahari kebenaran sudah terbit di atas sidang, dan
sidang itu harus bersinar. Setiap jiwa mendapat kesempatan intuk
memperoleh kemajuan. Mereka yang berhubungan densan Kristus
akan beitumbuh dalam anugerah dan dalam pengletahuan-akan Anak
Allah, sampai rnencapai kedewasaan pria dan w-anita. Kalau semua
orang yang mengaku percaya akan kebenaran telah mempirgunakan
kesangglpan dan kesempatan mereka sebaik-baiknya untuli bela.lar
dan berbuat, maka sudah tentu mereka akan menjadi kuat dalim
K.ristus. Apa pun pekerjaan mereka,-apakah merek; petani, montir,
guru, 

-atau_ 
p€ndeta, jika rhereka telah menyerahkan diri sepenuhnya

kepada Allah, mereka,akan menjadipengerja yang berhasil baikuntuk
Tuhan yang di surga. ''
P engerj a-pengerj a untuk Melatih Anggota-anggota Sidang
. _ 

Sudah terbukti bahwa segala khotbah yang telah dildotbahkan
tidaklah mengemlgSla" suatu golongan- beJar pengerjp-pengerja
yang menyangkal.diri..Pokok pembicaraan ini harui diangtap seblgai
sesuatu yang meliputi akibat-akibat yang serius. Masi-depan kita
untuk masa- kekekalan dipertaruhkan. Sidang-sidang sedang la1,u
karena mereka telah gagal untuk menggunakan talentJmereka-dalam
memancarkan terang. Petunjuk yang saksama harus diberikan yang
akanmenjadi sebagai pelajaran dari Guru itu. agarsemua orungrn-"ng_
gunakan terang mereka_ secara praktis. Merelia yang diseraf,i tang_
gung-jawab sidang hendaknya memilih anggota-anggota yang mem_
punyai kesanggupan dan menyerahi tanggung jawab-, dan piia saat



vang sama memhrikan mereka petunjrrk tentang bagaimana mereka

dapat mglayani dan mendatangkan berkat bagi orang lain sebaik-

baiknya. 
t'

Montir, pengacar4 pedagang, orang-orang dari segala jenis te-
ahlian dan pekerjaan, mendidik diri sendiri agar mereka dapat menjadi
ahli dalam-urusan pekerjaan mereka. Bol6hkah para pengikut Kristus
meniadi kurang cerdas, dan sementara mereka rnengaku mengambil
bagian dalam pekerjaan-Nya, bolehkah mereka kurang pengetahuan

tentang cara dan ikhtiar yang digunakan? Rencana untuk mempeioleh
hidup kekal melebihi setiap pertimbangan duniawi. Supaya dapat

memimpin jiwa-jiwa kepada Yesus haruslah ada suatu pengetahrian

tentang-siftt manusia dan suatu pelajaran tentang pikiran manusia.
Banyak pemikiran yang saksama dan doa yang tekun diperlukan
untuk mengetahui bagaimana caranya pria dan wanita Pptuk me-
masukkan pokok pelajaran yang besar tentang kebenaran. '"

Segera sltelah iuatu sidang diorganisasi, biaylah pendeta memberi-
kan pikerjaan kepada anggota-anggotanya. Mereka perlu diajar ba-

gaimana caranya bekerja dengan berhasil. Biarlah pendeta mengguna-

lan waktunya iebih banyak dalam mendidik daripada dalam berkhot
bah. Biarlah ia mengajar orang-orang bagaimana caranya memberi-
kan kepada orang lain pengetahuan yang telah mereka terima.
Meskipun orang-orang yang baru bertobat harus diajar menanyakan
nasihit dari mereka yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan'

mereka harus pula diajar tidak menaruh pendeta itu di tempat Allah.
Pertolongan besar yang dapat diberikan kepada anggota-anggota

kita ialah mengajar mereka bekerja bagi Allah, dan bergantung ke-
pada-Nya" bukannya kepada pendeta. Biarlah mereka belajar bekerja

iebagaimana Kristus bekerja. Biarlah mereka menggabungkan diri

*iru:SffiFan 
pengerja-Nva dan melakukan pekerjaan vang

Biarlah guru-guru memimpin jalan dalam bekerja di antara orang

banyak, dan orang-orang .lain, .bersatu 
dengan mereka, belajar,$ari

teladan mereka. Satu teladan lebih berharga dari banyak ajaran.'
Mereka yang diserahi tugas untuk memelihara kerohanian sidang

haruslah merencanakan cara dan ikhtiar yang olehnya suatu kesem-
patan dapat diberikan kepada setiap anggota sidang untuk mengambil
Lagian dalarn pekerjaan Allah. Hal ini tidak selamanya dilakukan pada

masa yang lampau. Rencana-rencana tidak selamanya dilaksanakan

scpenuhnya pada-masa yang silam yang olehnya talenta semua omng
dapat digunakan dalam pekerjaan yang giat. Hanya sed ikit orang yang
menyadari betapa banyaknya telah hilang karen; hal ini.

Dalam setiap sidang ada suatu talenta, yang denganjenis, pekerjaan
yang tepat, dapat. dikembangkan untuk menjadi-suatu pertolongan
besar.dalam pekerjaan ini. Harus ada suatu reniana yang tirorganiisi
b.".ft-b{|. guna mempeke{akan para pengerja untrit< frrgi kJ semua
srdang klta, besar atau kecil, untuk memberikan petunjuk kepada ang_
g,oh. mggoq bagaimana caranya bekerja untuk rnendirikan sidang,
dan juga bagi orang-orang yang tidak percayB. Latihan dan pendidili_
an_lah yang diperlukan. Biarlah semua orang menetapkan hati dan
pikiran mereka untuk menjadi cakap dalam pJkerjaan untuk masa ini,
menyanggupkan diri untuk melakukan peke{aan yang paling cocok
bagi mereka.

Hal yang diperlukan sekarang untuk mendirikan sidans_sidans kita
ialah pekerjaan yang bagus di pihak pengerja-pengerja yig bijalisana
untuk mencamkan 

_ 
dan mengembangkan taienta di iatim siaa"g_

lalenta yang dapat dididik untuk pekeijaan Tuhan. Mereka vane ak;r
bekerja melawat sidang-sidang harus-memberikan petunjuk k"epada
saudara-saudara tentang melode-metode pralcis dalam melakukan
pekerjaan pekabaran Injil. Biarlah juga diadakan suatu kelas untuk
melatih. orang-orang mudah. para pimuda dan pemudi harus dididik

3ffif*tt"t:" 
di rumah tanggi, di tempat s€kitar, dan di dalam

Malaikat-malaikat surga sudah lama menunggu nianusia_angqota_
anggota sidang-unh'k bekerja sama dengan mGka dalam pek iaan
besar yang harus dilakukan. Mereka sedang menunggu engkau. Sing_
guh luas ladang itu, sungguh lpas rencani itu, sef,Insea-setiao hati
yang disucikan didesakkan untuk bekerja sebagai suai-atat ttaii-lq-

,Sekiranya orang-orang Kristen Uertinaak serentak, bergerak maju
sehagai satu, di bawah tuntunan satu KuasC unfuk_pelak;,naan satu
maksud, maka mereka akan menggerakkan dunia.2u

._.Panggilan yang hendak disampaikan .,ke simpang-simpang jalan
" harus diumumkan kepada semua orang y*g *"nginbit Lagi-; Ae_
ngan giat dalam pekerjaan dunia. Kepada guru-gurulan paraiemim_
pin.bangsa. Mereka yang memikul tanggun! jawab 'b"r"t Al".
kehidupan untuk khalayak ramai-para doktei dai !uru, p"ngu"*u d-
hakim, pegawai negeri dan pengusaha harus di6ri suatu f,ekabaran



yang terang dan jelas. "Apa gunanya seorang mempero[sh sshrruh

iunia, t"tupi ia liehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat

diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Mrk. 8:36,37.

Kita berbicara dan menulis banyak tentang orang miskin yang

ttilalaikan; bukankah perlu juga diberikan perhatian kepada orang-
kaya yangdilalaikan? Banyak orang memandang kepada golongan ini
setagai tidat berpengharapan, dan mereka melakukan sedikit saja

untul membuka mata orang-orang yang, karena dibutakan dan disi-
laukan oleh kuasa Setan, telah kehilangan kekekalan dari perhitungan

mereka Beribu-ribu orang kaya telah masuk ke kubur tanpa mendapat

amaran karena mereka dlhaiimkan oleh rupa saja dan dilalui begitu

saja sebagai orang-orang yang tidak berpengharapan. -Tetapi
rniskipun mereka mungkin kelihatan bersikap acuh tak acuh, telah

ditunjukkan kepada saya bahwa pada umumnya golongan- ini merasa

dibebani jiwanya. Beribu-ribu orang kaya sedang menderita kela-
paran karina kekurangan makanan rohani. Banyak orang dalam.ke-
iridupan ini merasa memerlukan sesuatu yang tidak mereka miliki'
Hanya sedikit dari mereka pergi ke gereja, karena mereka merasa

bahwa mereka tidak mendapat manfaatnya' Ajaran yang mereka

dengar tidak mengharukan jiwa mereka. Tidakkah kita mengadakan

usaha perseorangan untuk kepentingan mereka?
Ada yang bertanya: Tidak dapatkah kita mencapai mereka dengan

penerbiian kita? Binyak orang tidak dapat dicapai dengan cara ini'
ilsaha perseorapganiah yang mereka perlukan. Harlskah- mereka

binasa tanpa mendapat amaran yang istimewa? Bukannya demikian

halnya pada zaman dulu. Flamba-hamba Allah diutus untuk memberi-

tahui<an kepada mereka di tempat-tempat yang tinsgi b{ya qgreka
dapat memperoleh damai dan perhatian hanya di dalam Tuhan Yesus

Kristus.
Yang Mahamulia di surga datang ke bumi kita ini untuk menyela-

matkari umat manusia yang hilang dan yang sudah jatuh. Usaha

mereka meliputi bukan saja orang-orang terbuang tetapi juga mereka

yang berkedudukan tinggi. Dengan bijaksana Ia bekerja untuk men-

dekiti jiwa-jiwa dalam golongan-golongan yang lebih tinggi yang

tidak mengenal Allah dan tidak memelihara hukum-hukum-Nya'
Pekerjaan yang sama diteruskan sesudah kenaikan Kdstus' Hati

saya sangat terharu ketika saya membaca tentang minat yang ditun-
jui*an Tuhan terhadap Komelius. Komelius adalah seorang yang

berkedudukan tinggi, seorang perwira dalam bala tentara Roma, tetapi
ia berjalan sesuai benar dengan segala terang yang telah diterimanya.
Tuhan mengirim suatu pekabaran istirnowa dari surga kepadanya, dan
oleh pekabaran lain menuntun Petrus untuk melawat dia dan mem-
berikan terang kepadanya. Hal ini hendhknya memberikan suatu
dorongan besar kepada kita dalam pekerjaan kita untuk memikirkan
tentang belas kasihan dan kasih Allah yang lemah lembut bagi mereka
yang sedang mencari dan berdoa untuk mendapat terang.

Banyak orang yang ditunjukkan kepada saya sebagai orang-orang
yang serupa dengan Komelius, orang-orang yang hendak disatukan
Allah dengan sidang-Nya. Simpati mereka adalah dengan umat Tuhan
yang memelihara hukum. Tetapi tali yang mengikat mereka kepada
dunia menahan mereka erat-erat. Mereka tidak mempunyai kebera-
nian akhlak untuk menggolongkan diri dengan orang-orang yang hina.
Kita harus mengadakan usaha istimewa bagi jiwa-jiwa ini, yang
memerlukan pekerjaan istimewa karena tanggung jawab dan penco-
baan mereka.

Dari terang yang diberikan kepada saya dapatlah saya mengetahui
bahwa perkataan y4ng sederhana "Demikianlah firman Tuhan" harus
diucapkan kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh dan ke-
kuasaan dalam dunia ini. Merekalah omng-orang yang diserahi Allah
tanggung jawab yang penting. Kalau mereka mau menerima panggi-
lan-Nya, Allah akan. menggunakan mereka dalam peke{aan-Nya....

Ada orang yang cocok bekerja bagi golongan yang lebih tinggi ini.
Mereka harus mencari Tuhan setiap hari, berusaha mempelajari ba-
gaimana caranya mencapai orang-orang ini, bukannya hanya sekadar
mengadakan perkenalan sepintas lalu dengan rnerek4 melainkan
mengendalikan mereka oleh usaha perseorangan dan iman yang
hidup, menunjukkan kasih yang dalam bagi jiwa mereka, suatu per-
hatian yang sesunglbhnya agar mereka mendapat suatu pehgeta,$uan

akan kebenaran sebagaimana yang terdapat dalam sabda Allah."'

(l) An App€al to Ministe. and Church Ofic&rs; (2) 9T t2,43, (3)qIzot (4) 9T 37,38; (5) 6T
424,425; (6) 9T 125,126; (?) 9T 40; (8) 8T 2a6; (9) 9T 27,28 ; (10) 5T 2li(ll) 6T 426,427;
(12) 9T 48; (13) 6T 423r(14) 6T431; (15) 4T 67; 06) 7T 19,2q (l?) MH 149; (18) An Appe&l

to Ministgrs and Church Officers; (19) 9T,16,47: (20) 9T 221; (21) 6178-81.
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Pasal 7

Penerbitan Gereja

llekerjaan penerbitan kita didirikan oleh petunjuk Allah dan di
pbawah pengawasan-Nya yang istimewa. Pekerjaan itu direnca-
I nakan untuk melaksanakan suatu maksud tertentu. Masehi Ad-
vent Hari Ketujuh telah dipilih Allah sebagai suatu umat yang khas,
terpisah dari dunia. Oleh pahat kebenaran yang besar itu telah dipa-
hat-Nya mereka dari tempat penggalian batu dunia ini dan telah
dibawanya mereka untuk berhubungan dengan Dia. Ia telah menjadi-
kan mereka wakil-wakil-Nya dan telah memanggil mereka rntnjadi
utusan-utusan bagi-Nya dalam peke{aan keselamatan yang terakhir
itu. Kebenaran yang paling limpah yang pemzih dipercayakan kepada
manusia yang fan4 amaran yang paling serius dan menakutkan yang
pemah dikirim Allah kepada manusia, telah diamanatkan kepada
mereka untuk diberikan kepada dunia; dan dalam pelaksanaan peker-
jaan inilah percetakan kita merupakan alat yang paling ampuh.

Penerbitan yang dikirim dari semua percetakan kita h,endaknya
mempersiapkan suatu umat untuk berjumpa dengan Allah.l

Kalau ada suatu pekerjaan yang lebih penting daripada yang lain,
pekerjaan itu ialah menyampaikan penerbitan kita kepada khalayak
ramai, dan dengan demikian menuntun mereka untuk menyelidiki
Alkitab. Pekerjaan misionaris--memperkenalkan penerbitan kita-
adalah sesuatu pekerjaan yang baik dan yang akan m^endidik pria dan
wanita untuk melakukan pekerjaan penggembalaan.'

Menjual buku-buku kita adalah suatu bidan! pekerjaan evange-
lisasi yang penting dan paling menguntungkan. Penerbitan kita dapat
disampaikan ke tempat-tempat kita tidak dapat mengadakan kumpu-
lan. Di tempat-tempat seperti itulah penjual buku mengambil tempat
pengkhotbah yang hidup. Oleh pekerjaan penjualan buku kebenaran
disampaikan kepada beribu-ribu orang yang kalau tidak denganjalan
demikian tidak pemah akan dapat mendengarnya.

Para penjual buku harus pergi ke berbagai-bagai bagian negeri.
Pentingnya pekerjaan ini sama bemr dengan pekerjaan kependetaan.

Pengkhotbah yang hidup dan pesuruh yang diam kedua-duanya diper-
lukan untuk melaksanakan pekerjaan besar di hadapan kita.'

Allah telah menentukan pekerjaan penjualan buku sebagai suatu
ikhtiar untuk menyampaikan kepada khalayak ramai terang yang ter-
dapat dalam buku-buku kit4 dan para penjual buku hendaknya diberi
kesan tentang pentingnya menyampaikan kepada dunia selekas-lekas-
nya buku-buku yang perlu untuk pendidikan dan penerangan rohani
bagi mereka. Justru inilah pekerjaan yang Tuhan kehendaki diker-
jakan oleh umat-Nya pada masa ini. Semua orang yang menyerahkan
diri kepada Allah untuk bekerja sebagai penjual buku sedang mem-
bantu memberikan pekabaran amaran terakhir kepada dunia. Kita
tidak dapat menilai pekerjaan ini terlalu tinggi; karena kalau bukan
dengan usaha pe4jual buku, banyak oiang tidak pemah akan mende-
ngar amaran lru,

Penerbitan kita harus disampaikan ke mana-mana. Biarlah pener-
bitan itu dicetak dalam banyak bahasa. Pekabaran tiga malaikat harus
diberikan dengan perahtaraan usaha ini dan dengan perantaraan guru
yang hidup. Kamu yang percaya akan kebenaran untuk zaman ini,
bangunlah. Adalah kewajibannya sekarang ini membawa segala
orang yang dapat diperoleh guna menolong mereka yang mengerti
akan kebenaran untuk memasyhurkannya. Sebagian dari uang yang
didapat dari penjualan buku-buku kita harus digunakan untuk menam-
bah fasilitas agar kita dapat memproduksi lebih banyak buku yang
akan mencelikk4n mata yang buta dan membongkar tanah hati yang
belum ditanami-'

Saya telah diberi tahu bahwa di tempat orang-orang dapat mende-
ngar pekabaran dari pengkhotbah yang hidup sekalipun, penjual buku
harus melanjutkan pekerjaannya dalam kerja sama yang erat dengan
pendeta; karena meskipun pendeta mungkin menyampaikan peka-
baran itu dengan setia, orang banyak tidak sanggup menginlat semua-
nya. Sebab itu buku-buku penting, bukan saja dalam memba-ngunkan
mereka untuk rnenyadari pentingnya kebenaran untuk masa ini, tetapi
juga dalam memperkuat dasar mereka dalam kebenaran dan mem-
perteguh kehidupan mereka terhadap kesalahan yang menyesatkan.

, Majalah-majalah dan buku-buku adalah ikhtiar Tuhan untuk sela-
manya menyampaikan pekabaran untuk zaman ini kepada orang
banyak. Dalarn menerangi dan meneguhkan jiwa-jiwa dalam kebe-
naran, penerbitan itu akan melakukan suatu pekerjaan yangjauh lebih



besar daripada yarng dapat dilaksanakan oleh pelayanan sabda itu
sendiri. Pembawa kabar yang diam yang ditempatkan di rumah-rumah
khalayak ramai oleh pekerjaan penjual buku akan menguatkan pelay-
anan Injil dalam setiap cara; karena Roh Suci akan memberikan kesan
kepada pikiran ketika mereka membaca buku-buku itu, sebagai mana
Ia memberikan kesan kepada pikiran orang-orang yang mendengar
saMa itu dikhotbahkan. Pelayanan malaikat-malaikat yang serupa
akan menyertai buku-buku yang berisi kebenaran sebagaimana yang
rnenyertai pekerjaan pendeta. Biarlah dibuat rencana untuk menolong
para pelajar dan mahasiswa mengongkosi sendiri biaya kuliah mereka
denganjalan menjual buku, kalau mereka mau. Mereka yang menda-
pat uang cukup denganjalan ini untuk rnembiayai uang kuliah mereka
di salah satu sekolah kita akan memperoleh suatu pengalaman praktis
yang paling berharga yang akan men-olong melayakkan mereka untuk
peket'aan misionaris di bidang lain.'

Bila anggota-anggota sidang kita menyadari pentingnya penye-
baran buku-buku kita, mereka akan mengabdikan lebih banyak waktu
untuk pekedaan ini.'

Saudara-saudara, Tuhan akan senang kalau kamu mau bersungguh-
sungguh menyokong lembaga percetakan dengan doa dan hartamu.
Doakanlah setiap pagi dan petang agar lembaga itu mendapat berkat
yang limpah dari Tuhan. Janganlah mengucapkan kritik dan keluhan.
Jangan hendaknya persungutan dan keluhan keluar dari bibirmu;
ingatlah bahwa malaikat-malaikat mendengar perkataan ini. Semua
orang harus dituntun untuk melihat bahwa lembaga ini ditetapkan oleh
Allah. Mereka yang mengecilkannya agar dapat melayani kepenting-
an diri sendiri harus mempertanggunglawabkan kepada Allah. Ia
merencanakan agar segala sqsuatu yang ada sangkut paufilya dengan
peke{aan-Nya diperlakukan sebagai sesuatu yang suci.ru

0) t t Bt,tlS; Q) q 1390; (3) CM 8; (a) 6 T 3 I 3; (s) 9 T 62; (6) 6 T 3 I 5,3 16; (?) 9 T 79; (8)
CM7; (9) 6 T a78; (10) 7T 182,183.
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Pasal S

Nasihat tentang Penatalayanan

11 oh kedermawanan adalah roh surga. Kasih Kristus yang rhe-

ftl ngorbankan diri-Nya dinyatakan di atas salib. Unok menyela-
I \matkan manusia diberikan-Nya segala sesuatu yang ada
pada-Nya dan kemudian diberikan-Nya diri-Nya sendiri. Silib fris-
tus memohonkan kesediaan pengikut Juruselamat yang diberkati itu
untuk berbuat kebajikan. Prinsip yang dilukiskan di siiu ialah mem-
beri, memberi. Hal ini, jika dilaksanakan dalam kebajikan dan per-
buatan baik yang sebenamya, merupakan buah kehidupan Kriiten
yang_ sejati. Prinsip orang duniawi ialah mendapat, dan dengan
demikian mereka mengharapkan bkan memperoleh kebahagiaan;
tetapi kalau dilaksanakan dalam segala kecenderungannya, buahnya
ialah kesengsaraan dan kematian.

Terang Injil yang bersinar dari salib Kristus menempelak sifat
mementingkan diri dan menganjurkan kedermawanan dan kemudian
berbuat kebajikan. Jangan hendaknya ada orang merasa sedih karena
makin banyak panggilan untuk memberi. Allah dalam kebijaksanaan-
Nya sedang memanggil umat-Nya dari lingkungan kegiaian mereka
yang terbatas, dan memasgki kegiatan yang lebih besar. Usaha yang
tidak terbatas dituntut pada masa ini ketika kegelapan akhlak sedang

Telugpl dunia. Kebanyakan umat Allah ada dalam bahaya terjerat
oleh keduniawian $an ketamakan. Mereka harus mengerti ba1*a
kemurahan-Nyalah yang melipatgandakan tuntutan atas harta mereka.
Tujuan-tujuan yang menuntut adanya kesediaan untuk berbuat keba-
jikan harus dihadapkan kepada mereka, kalau tidak mereka tidak
dapat meneladani tabiat Pemberi Teladan yang agung itu. Dalam
inenluruh murid-murid pergj "ke seluruh dunia,-dai mimasyhurkan
Injil kepada setiap makhlukr' Kristus menugaskan kepada manusia
untuk menyampaikan pengetahuan lentang anugerah-Nya. Tetapi se-
mentara beberapa orang pergi mengajar, Ia memanggil orang-orang
lain menjawab trntutan-Nya kepada mereka untuk mem6erikan
persembahan yang dapat menyokong pekerjaan-N1a di dunia ini. Ia



menaruh hara dalam tangan manusia, agar pemberian IlahiNya dapat
mengalir'melalui saluran manusia dalam ,melakukan pekerjaan yang

ditetapkan.bagi kita dalam menyelamatkan sesama manusia' Inilah
salah satu cara yang .digunakan Allah untuk meninggikan manusia.
Justrq itulah pekerjaan yang diperlukan manusia, karena hal itu akan

menggerd(kan simpati yang paling dalam dari hatiny,a dan memper-
gunakan kesanggupan pikirannya yang paling tinggi.'

Kebajikan yang dituntun dengan benar menuntut tenaga dan pikir-
an aktlak manusia" dan menggerakkan kepada mereka kepada per-

buatan yrirrg paling menyehatkan dalam mendatangkan berkaqkepada
yang berkekurangan dan dalam memajukan pekerjaan AIlah.'

Setiap kesempatan untuk menolong seorang saudara yang berke-
kurangan, atau membantu pekerjaan Allah dalam menyebarkan ke-

benaran, adalah suatu mutiara yang dapat engkau kirim terle"bih dulu,
dan ditaruh di dalam bank surga untuk disimpan baik-baik.'

"Dari SetW Orang yang Terdorong Hatinya"
Satu-satunya ikhtiar yang ditentukan Allah untuk memajukan pe-

kerjaan-Nya ialah mendatangkan berkat kepada sesama manusia de-

ngan harta. Ia memberikan sinar matahari dan hujan kepada mereka;
Ia menumbuhkan segala tanaman dengan subumya; Ia memberikan
kesehatan dan kesanggupan untuk meniperoleh harta. Semua berkat
itu berasal dari tangan-Nya yang limpa itu. Sebaliknya Ia menuntut
pfia dan wanita menunjukkan p€rasaan terima kasih mereka oleh
mengembalikan kepada-Nya sebagian berupa persepuluhan dan per-

sembahan-berupa persemb.ahan syukur, persembahan sukarela, dan
persembahan karena dosa.*

Kedermawanan orang Yahudi dalam membangun bait suci dan

mendirikan bait suci-bah menggambarkan roh kemurahan hati yang

tidak dapat ditandingi oleh orang-orang Kristen pada zaman sesudah

itu. Mereka baru saja dibebaskan dari perhambaan di Mesir dan

sedang mengembara di padang belantara; mereka hampir-hampir

@lum terlepas dari tentara Mesir yang mengejar mereka dalam per:
jalanan mereka yang terburu-buru, ketika sabda Tuhan datang kepada
Musa, mengatakan: ""Katakanlah kepada orang Israel, supaya
mereka memungut bagi-Ku persembahan khusus; dari setiap orang
yang terdorong hatinya, haruitatr tamu pungfut persembahan khusus
kepada.Ku itu." Kel. 25 :2.

Umat-Nya mempunyai milik yang kecil saja dan tidak ada harapan
yang berlebih-lebihan untuk memperoleh ketaLrnbahan harta; tetapi
suatu tujuan ada di hadapan mereka-mendirikan Sebuah bait suci bagi
Allah. Tuhan telah berkata dan mereka harus mentagti suara-Nya.
Mereka tidak menahan sesuatu. Semua orang memberikan dengan
rela hatinya, bukannya suatu jumlah tertentu dari pertambahan harta
mereka, melainkan sebagian besar dari milik mereka yang se-
benamya. Mereka menyerahkannya dengan senang hati dan dengan
sungguh-sungguh kepada.Tuhan, dan menyenangkan Dia dengan
berbuat demikian. Bukankah semuanya itu milik-Nya? Bukankah Ia
telah mengaruniakan kepada mereka semua yang mereka miliki?
Kalau Ia menuntutnya, bukankah mereka berkewajiban mengembali-
kannya kepada Yang meminjamkannya?

Paksaan tidak perlu. Orang-orang malah membawa lebih banyak
daripada yang dituntut, dan diminlaberhenti saja, sebab sudah dikum-
pulkan lebih daripada yang dapat disediakan. Sekali lagi, dalam
membangun bait suci, harta yang dituntut disatnbut dengan sungguh-
sungguh hati. Orang banyak tidak memberi dengan terpaksa. Mereka
bergembira dalam harapan untuk mendirikan bangunan tempat me-
nyembah Allah, dan memberikan lebih dari cukup untuk maksud itu.

Dapatkah orang-orang Kdsten, yang membanggakan terang yang
lebih besar daripada yang didapat oleh orang Ibrani, memberikan
kurang dari mereka? Dapatkah orang-orang Kristen yang hidup dekat
masa kesudahan merasa puas dengan persembahan mereka sedangkan
jumlahnya tidak separuh dari yang diberikan oleh orang Yahudi?

Tuhan telah menjadikan pemancaran terang dan kebenaran di bumi
ini bergantung kepada usaha dan persembahan sukarela di pihak
orang-orang yang telah mengambil bagian dari pemberian surga.
Agak kurang yang dipanggil untuk mengadakan perjalanan sebagai
pendeta dan misionaris, tetapibanyak sekali orang dapgt bekerja sama
dalam menyebarkan kebenaran dengan harta mereka.J

Mungkin ada orang yang mengatakan, panggilan terus-menerus
datang untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan; saya sudah lelah mem-
beri. Benarkah hal demikian? Kalau demikian halnya, saya hendak
bertanya: Apakah engkau sudah lelah menerima daii tangan Allah
yang dermawan? Nanti kalau Ia telah berhenti memberkati engkau,
barulah engkau berhenti dari kewajiban mengembalikan kepada-Nya
bagian yang dituntut-Nya. Ia memberkati engkau agar engkau dapat
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membawa berkat kepada orang lain. Bila engkau sudah lelah mene-
rima, maka engkau boleh mengatakan: Saya sudah jenuh dengan

begitu banyak tuntutan untuk memberi. Allah mengasingkan bagi-
Nya sebagian dari segala sesuatu yang kitaterima. Bila ini dikembali-
kan kepada-Ny4 bagian yang sisa akan diberkati-Nya; tetapi bila
bagian itu ditahan, seluruhnya lambat laun akan dikutuki. Tuntutan
Allah harus diutamakan; setiap perkara yang lain harus dinomor-
duakan.o

Pembryaran Persepuluhan Ditentukan oleh Allah
Persembahan sukarela dan persepuluhan merupakan sumber

keuangan Injil. Dari harta yang dipercayl*an kepada manusia, Allah
menuntut bagian tertentu-persepuluhan.'

Semua orang harus ingat bah\i/a tuntutan Allah kepada kita menjadi
dasar setiap. tuntutan lainnya. Ia mengaruniakan kepada kita dengan
limpahnya, dan kontrak yang diadakannya {engan manusia ialah
bahwa sepersepuluh dari miliknya akan dikembalikan kepada Allah.
Dengan murahnya Tuhan mempercayakan harta-Nya kepada hamba-
hamba-Nya, tetapi sepersepuluh bagian Ia mengatakan: Ini milik-Ku.
Sebagaimana Allah telah.mengaruniakan harta-Nya kepada manusia,
demikian juga manusia harus mengembalikan dengan setia kepada
Allah sepersepuluh dari segqla hartanya. Aturan yangjelas ini dibuat
oleh Yesus Kristus Sendiri.o

Kebenaran untuk zaman ini harus disampaikan ke pelosok-pelosok
dunia yang gelap, dan pekerjaan ini dapat dimulai dari negeri sendiri.
Para pengikut Kristus tidak seharusnya hidup mementingkan diri;
tetapi kareng dipenuhi Roh Kristus, merekb harus bekerja selaras
dengan Dia.'

Pekerjaan besar yang diumumkan Yesus hendak dilakukan-Nya
ketika Ia datang ke dunia ini dipercayakan-Nya kepada para pengikut-
Nya di dunia ini.Iatelah memberikan kepada umat-Nya suatu rencana
meggumpulkan uang yang cukup untuk menjadikan usaha ini sanggup
menyokong diri sendiri. Rencana Allah dalam sistem persepuluhan
sung.guh indah dalam kesederhanaan dan kesamaannya. Semua orang
boleh berpegang padanya dalam iman dan keberanian, karena hal itu
berasal dari Tuhan. Di dalamnya disatukan kesederhanaan dan kegu-
naan, dan tidaklah memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk
memahami dan melakukannya. Semua orang boleh merasa bahwa

rnereka dapat mengambil bagian dalam memajukan pekerjaan kese-
lamatan yang berharga itu. Setiap priq wanit4 dan orang muda boleh
menjadi bendahara bagi Tuhan dan boleh menjadi perantara untuk
memenuhi tuntutan atas perbendaharaaq_jtu. Rasul mengatakan:
"Hendaklah kamu masing-masing--s€tiUai dengan apa yang kamu
peroleh-menyisihkan sesuahr dan menyimpannya di rumah. " 1 Kor.
l6:2.

Tujuan-tujuan besar dilaksanakan oleh sistem ini. Kalau semua
orang mau menerimanya, masing-masing akan dijadikan seorang ben-
dahara yang waspada dan setia bagi Allah, dan tidak akan kekurangan
uang untuk memajukan pekerjaan besar dalam menyaringkan peka-
baran arnaran teral:hir kepada dunia. Perbendaharaan akan penuh
kalau semua orang menggunakari sistem ini, dan si pemberi tidak akan
ditinggalkan lebih miskin. Oleh setiap penanaman yang mereka
adakan mereka akan lebih cinta akan pekerjaan kebenaran zaman ini.
Mereka akan "mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik
bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang
sebenamya." I Tim. 6: 19.

Bila para pengerja yang tabah dan teratur melihat kecenderungan
usaha mereka yang murah hati ialah menjunjung tinggi kasih kepada
Allah dan sesama manusia, dan bahwa usaha mereka sendiri sedang
memperluas lingkungan kegunaah mereka, maka mereka akan men-
yadari bahwa adalah suatu berkat yang besar bekerja sama dengan
Kristus. Gereja Kristen, pada umumnya, sedang mengingkari tuntutan
Allah atas mereka untuk memberi derma dari harta yang mereka
miliki guna menyokong pertempuran melawan kegelapan akhlak
yang sedang memenuhi dunia. Tidak pemah pekerjaan Allah dapat
memperoleh kemajuan sebagaimana mestinya sampai ppra pengikut
Kristus menjadi penge{a-penge{a yang giat dan rajin.'u 

..

Hak Istimewa tmtuk Bekerja-Sama dengan Allah
Allah tidak bergantung kepada manusia untuk menyokong peker-

jaan-Nya. Ia dapat mengirim uang langsung dari surga untuk hingisi
perbendaharaan-Nyq, kalau Ia melihat inilah yang terbaik bagi ma-
nusia. Sebenamyala dapat merencanakan ikhtiar yang olehnya matai-
kat-malaikat dapat diutus untuk memasyhurkan kebenaran kepada
dunia tanpa perantaraan manusia. Ia dapat menuliskan kebenaran di
langit, dan dengan demikian menyatakan segala tuntutan-Nya kepada
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dunia dalam huruf-hurufyang hidup. Allah tidak bergantung kepada
emas atau perak seseorang. Ia mengatakan: "Sebab punya-Kulah se-
gala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Jika Aku
lapar, tidak usah Kukatakan kepadamu, sebab punya-Kulah dunia dan
segala isinya." (Mzm. 50:10,12). Adapun keharusan kita untuk men-
jadi perantara dalam memajukan pekerjaan Allah, Ia telah menga-
tumya dengan sengaja untuk kebaikan kita. Ia telah menghormati kita
oleh menjadikan kita pengerja bersama-sama dengan Dia. Ia telah
menentukan bahwa manusia diharuskan bekerja sama dalam peker-
jaan-Ny4 supaya mereka dapat selamanya melatih sifat kemurahan
hati.

Hukum akhlak menyuruh memelihara Sabat, yang bukannya men-
jadi beban kecuali bila hukum itu dilanggar dan mereka terikat oleh
hukuman karena melanggamya. Sistem pembayaran persepuluhan
bukannya menjadi suatu beban bagi mereka yang tidak meninggalkan
rencana itu. Sistem yang diperintahkan kepada orang Ibrani tidak
dibatalkan atau dikurangi oleh Dia yang memulainya: Gantinya tidak
berlaku lagi sekarang, sistem itu malah harus dilaksanakan lebih
banyak dan lebih luas lagi, karena keselamatan melalui Kristus saja
harus dimasyhurkan lebih luas pada zaman Kristen.

Injil, yang kian meluas, menuntut persediaan yang.lebih besar
untuk menyokong pertempuran sesudah kematian Kristus, dan hal ini
menjadikan peraturan memberi dermajauh lebih mendesak daripada
di bawah pemerintahan Ibrani. Sekarang Allah menuntut pemberian
yangtidak kurang, melainkan yang lebih besardaripada saat-saat yang
lain dalam sejarah dunia. Prinsip yang diletakkan oleh Kristus ialah
bahwa pemberian dan persembahan harus sebanding dengan terang
dan berkat yang dinikmati. Ia telah mengatakan: "Setiap orang yang
kepad4gya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut. Luk.
12l48 | |

Terang sedang bersinar dengan limpahnya dari sabda Allah, dan
orang-orang harus bangun dari kesempatan yang sudah dilalaikan.
Bila semua orang setia dalam mengembalikan kepada Allah milik-
Nya sendiri berupa persepuluhan dan persembahan, jalan akan ter-
buka bagi dunia untuk mendengar pekabaran untuk zaman ini. Kalau
hati umat Allah dipenuhi dengan kasih bagi Kristus, kalau setiap
anggota sidang diresapi benar-benar dengan roh pengorbanan diri,
kalau semua orang menunjukkan kesungguh-sungguhan, maka tidak

akan kekurangarr ilana untuk pekerjaan { diiam negeri dan luar
negeri. Sumb€r kiti akan berlipat ganda; beribu-iibu pintu kegunaan
akan dibuka, dan kita harus diundang drasuk. Sekiranya maksud Allah
telah dilaksanakan oleh umat-Nya dalam memberikari kepada dunia
pekabaran kemurahan itu, maka Kristus tentu sudah datang ke dunia
ini sebelum-masa ini, dan orang-orang saleh sudah disambutke dalam
kota Allah.l2

Sistem pembayaran persepuluhan sudah dimulai jauh sebelum
zaman Musa. Orang-orang dituntut mempersembahkan kepada Allah
pemberian untuk maksud rohani sebelum sistem tertentu diberikan
kepada Musa, malah sejak zaman Adam. Untuk memenuhi tuntutan
Allah, merekaharus menunjukkan dalam persembalan mereka bahwa
mereka menghargai segala kemurahan dan berkat-Nya kepada
mereka. Hal ini diteruskan sepanjang generasi-generasi berikutnya,
dan dilaksanakan oleh Abraham, yang memberikan persepuluhan
kepada Melkisedek, imam Allah yang Mahatinggi. Prinsip yang sama
berlaku pada zaman Ayub, Yakub, ketika di Betel, seorang pelarian
dan pengembara yang tidak mempunyai uang, berbaring pada malam,
kesepian dan sendirian, berbantalkan batu, dan di situlah ia berjanj i

kepada Tuhan: "Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku
akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu ." (Kei.28:22).
Allah tidak memaksa manusia memberi. Segala sesuatu yang mereka
berikan harus.dengan suka rela. Ia tidak menghendaki perbenda-
haraan-Nya diisi dengin persembahan tidak dengan kerelaan.

Mengenai jumlah yang dituntut, Allah telah menentukan seper-
sepuluh dari pertambahan. Hal ini diserahkan kepada angan-angan
hati dan kesediaan manusia, yang pertimbangannya dalam sistem
persepuluhan ini hendaknya berdasarkan kebebasan mengambil
keputusan sendiri. Dan meskipun hal ini terserah pada angan-angan
hati, suatu rencana telah diletakkan dengan pasti bagi semua orang..
Tidak ada paksaan sama sekali.

Allah menuntut dari orang-orang pada zaman Musa untuk memberi
sepersepuluh dari segala pertambahan harta mereka. Ia memper-
cayakan kepada mereka jrerkara-perkara dalam kehidupan ini, talenta-
talenta yang harus dipergunakan dan dikembalikan kepada-Nya. Ia
telah menuntut sepersepuluh, dan inilah tuntutan yang paling sedikit
yang harus dikembalikan manusia kepada-Nya. Ia mengatakan: Aku
memberikan sembilan per sepuluh kepadamu, sedangkan Aku
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menuntut hanya sepersepuluh; itulah milik-Ku. Bila manusia mena-
han yang sepersepuluh itu, mereka merampok milik ldlah. persem-
bahan karena dosa, dan persembahan syukur dihstut juga selain
sepersepuluh dari pertambahan harta.

Segala yang ditahan dari apa yang dituntut Allah, sepersepuluh
dari pendapatan, dicatat dalam buku surga terhadap si penihan,ieba-
gai perampokan. Hal seperti itu menipu Khaliknya; dan bila dosa
kelalaian ini dihadapkan kepada merek4 tidaklah cukup bagi mereka
mengubahkan kelakuan mereka dan sejak waktu itu mulai melakukan
prinsip yang benar. Hal ini tidak akan memperbaiki angka yang
tercatat dalam buku surga karena menggelapkan harta yang diper-
cayakan kepada mereka untuk dikembalikan kepada Yang Memin-
jamkannya. Pertobatan atas perlakuan yang tidak setia kepada Allah,
dan atas sifat tidak berterima kasih yang rendah itu, dituntut Allah dari
mereka.

Bila umat Allah, pada zaman mana pun, telah melaksanakan ren-
cana-Nya dengan suka hati dan kerelaan dan memenuhi tuntutan-Ny4
menghormati Dia dengan harta mereka, maka lumbung mereka diisi
dengan limpabnya. Tetapi bila mereka menipu Allah dalam persepu-
luhan dan persembahan, rnereka akan menyadari bahwa- merika
bukan saja menipu Dia, tetapi juga diri sendiri, karena Ia membatasi
berkat-berkat-Nya kepada mereka sebanding dengap^ sikap mereka
dalam membatasi persembahan mereka kepada-Nya. tr

Orang yang bemasib sial, dan sudah bertimbun-timbun utangnya,
tidak boleh menggunakan bagian Tuhan untuk membereskan
utangnya kepada sesama manusia. Ia harus mempertimbangkan bah-
wa dalam transaksi ini ia sedang diuji, dan bahwa dalam menyimpan
bagian Tuhan untuk digunakannya.sendiri ia sedang menipu Si pem-
beri. Ia berutang kepada Allah karena segala yang dimilikinya, tetapi
ia berutang dua kali ganda bila ia menggunakan dana simpanan Tuhan
rmtuk membayar utang kepada manusia. "Ketidaksetiaan kepada
Allah" tertulis terhadap namanya dalam buku surga. Ia mempunyai
suatu perhitungan yang harus dibereskannya dengan Allah karena
menggunakan harta Tuhan untuk kesenangannya sendiri. Dan kurang
prinsip yang ditunjukkan dalam penyalahgunaannya akan harta Allah
akan dinyatakan dalam mengatur urusan-urusm yang lain. .tlal itu
akan kelihatan dalam segala urusan yang ada sangkut-pautnya dengan
perusahaannya sendiri, Orang yang menipu Allah sedang memupuk

sifat-sifat tabiat yang akan tida\ ;nemperkenankan mereka masuk ke -

dalam keluarga Allah di Surga.'"

Allah Menilai Pemberian oleh Kasih
Dalam neraca bait suci pemberian orang miskin, yang diberikan

karena kasih kepada Kristus, bukannya dinilai menurut jumlah yang
diberikan, melainkan menurut kasih yang mendorong pengorbanan
itu. Janji-janji Yesus akan diwujudkan sama pastinya oleh orang mis-
kin yang dermawan, yang mempunyai hanya sedikit untuk dipersem-
bdhkan, tetapi yang memberikan yang sedikit itu dengan kerelaan,
sebagaimana oleh orang kaya yang memberikan dari kelimpahannya.
Orang miskin mengadakan pengorbanan dari miliknya yang,sedikit,
yang dirasakannya dengan sesungguhnya. Pada hakikafirya dia me-
nyangkal dirinya dari hal-hal yang diperlukannya untuk kesenangan-
nya sendiri, sedangkan orang kaya memberikan dari kelimpahannya,
dan tidak merasakan kekurangan, tidak menyangkal diri dari sesuatu
yang sangat diperlukannya. Sebab itu adakesucian dalam persembah-
an orang miskin yang tidak terdapat dalam pemberian orang kaya, ka-
rena orang kaya memberi dari kelimpahannya. Kebijaksanaan Allah
telah mengatur seluruh rencana pemberian persembahan secara tera-
tur membawa faedah kepada manusia. Kebijaksanaan-Nya itu tidak
pemah tinggal diarn. .Jika hamba-hamba Allah mengikuti kebija!<;
lanaan-Ny4 semuanya akan menjadi pengerja-penge{a yang gia:t.Is

Persembahan anak-anak kecil dapat diterima dan berkenan kepada
Allah. Nilai persembahan itu sesuai benar dengan roh yang men-
dorong pemberian itu. Orang-orang miskin, oleh mengikuti peraturan
rasul dan menyimpan sejumlah kecil setiap minggu, menolong mem-
peibesar perbendaharaan, dan pemberianmereka sungguh-singguh
berkenan kepada Allah; karena mereka mengadakan pengorbanan
yang sama besar, malah lebih besar daripada saudara-saudara yang
lebih kaya. Rencana pemberian secara teratur akan terbukti menjadi
pelindung bagi setiap keluarga terhadap penggodaan menggunakan
harta untuk perkara-perkara yang tidak perlu, terutama akan terbukti
menjadi suatu berkat bagi orang kaya oleh melindungi mereka dari
pemanjaan dalam pemborosan.' o

Pahala kedermawanan segenap jiwa ialah terpimpirgrya pikiran dan
hati kepada persekutuan yang lebih erat dengan Roh.r /

l6
109



Paulus merumuskan suatu peraturan untuk memberi bagi pekerjaan

Allah, dan memberitahukan kepada kita apa hasilnya bagi diri kitadan
bagi Allah. "Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hati-

nyi, jangan dengan duka atau paksa. Karena Allah mengasihi orang

yang inemberi dengan sukacita." "Camkanlah ini: Orang yang mena-
-Uu.-s"aiLit 

akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur ba-

nyak, akan menuai banyakjuga." "Dan Allah sanggup melimpahkan
sigala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sendntiasa berkecu-

kupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam

peibagai kebaj ikan . . . . Ia yang menyediakan benih bagi P"Pby! d."
ioti untuk dimakan, Iajuga yang akan menyediakan benih bagi kamu

dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenar-

anmu; kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati,
yang megnbangkitkan sy-rkur kepada Allah oleh karena kami. " 2 Kor.
9:6- I l.'"

Mengatur Harta dengan Se?atutnYa
Meskipun orang tua mempunyai pikiran yang sehat dan pertim-

bangan ying baik, namun dengan pertimbangan yang disertai do4 dan

dengan pertolongan para penasihat yang sudah mempunyai penga-

taman dilam kebenaran dan mempunyai pengetahuan akan kehendak

Ilahi, mereka harus mengatur penggunaan harta mereka.
Kalau mereka mempunyai anak yang dirundung malang atau se-

dang bergumul dengan kemiskinan, dan yang akan menggunakan

harti itu dengan bijaksana, anak-anak itu harus dipertimbangkan.
Tetapi jika mereka mempunyai anak-anak yang tidak beriman' yang

kayidalam harta dunia, dan yang sedang melayani duni4 maka orang

tu; itu berbuat dosa terhadap Tuhan, yang telah menjadikan mereka
jurukunci-Nya, kalau mereka menyerahkan harta itu ke tangan anak-

anak mereka hanya karena mereka anak-anaknya. Tuntutan Allah
tidak boleh dianggap enteng.

Dan sudah seharusnya dimengerti denganjelas bahwakarena orang

tua telah membuat warisan, hal ini akan menghalangi mereka dari
memberikar harta kepada pekerjaan Allah sementara mereka hidup'
Inilah yang harus mereka perbuat. Mereka harus mempunyai
kepuasan di dunia ini, dan pahala di surga, karena mengatur penggu-

naan kelebihan harta itu selama mereka hidup' Mereka harus

melakukan bagian mereka untuk memajukan pekerjaan Allah'

Mereka-harus menggunakan harta yang dipinjamkan kepada mereka

;:iXl*H$R|"-'ff.lalankan 
pekerjaan vang perlu dilaiokan dalam

Mereka yang tidak memberikan kepada perbendaharaan Allah dan
menirnbun harta mereka bagi anak-anak- mereka. membahavakan
kepentingan rohani anak-anak mereka. Mereka menempatkariharta
merekq yang menjadi batu sandungan bagi mereka senii.i. di ialan
g*-Tuk mereka, supaya mereka terantuk atasnya sampai biiasa.
Banyak orang sedang rnelakukan suatu kesalahan besar mensenai
f*T:perkara aalam kehidupan ini. Mereka menghemat, men-ahan
dari diri sendiri dan dari orang lain kebaikan yang dalat mereka terima
gan q€nggunaan yang betul akan'harta yang telah dipinjamkan Allah
kepada mereka, dan_menjadi kikir dan beisifat mementingkan diri.
Mereka melalaikan kepentingan rohani mereka dan menjidi kerdil
dalam pertumbuhan rohani, semu3nya untuk kepentingan ienimbun-
an harta yang tidak dapat mereka pergunakan. Merekimeninsealkan
harta.mereka kepada anak-anak me.eka, dan dbri antara sepu'i;h ada
sembilan kemungkinan harta itu menjadi suatu kutuk yane libih besar
kepada ahli w:iris mereka dari pada yang pemah kejada'diri mereka
sendiri. Anak-anak, y.ang Flgantung kepada harta orang tua, sering
gagal mencapai kemajuan dalam kehidupan di dunia ini, dan biasanya
gagal semata-mata mendapat hidup kekil.
. . 

Warisan terbaikyang ditinggalkan orangtua kepada anak_anaknya
ialah suatu pengetahuan tentang pekerjaan yang berguna serta teladan
s^u.atu 

.ke.hlgupan 
yang ditandai dengan kebajikan lang tulus ikhlas.

Oleh kehidupan sep€rti itu mereki menunjukkan niiai uang yang
sebenamy4 agfi uang itu hanya dihargai untut teUaitan yan! atan
dilaksanakannya dalam meringankan keperluan mereka sendid dan
keperluan orang lain, dan dalam memajukan pekerjaan Allah.zo

"Janganlah Kamu Sombong apabila Hartamu Beftambah+ambah.',
Sistem khusus dalam pembayaran persepuluhan didirikan atas

suatu prinsip yang tahan lama sebagaimana-halnya dengan hukum
Allah. 

$stem.pembuVgq, nelg"putyhan ini menjadi suatu-berkat bagi
orang Yahudi, kalau tidak Allah tidak akan mernberikannya kepada
mereka. Demikian juga hal itu akan menjadi suatu berkat bagi orang-
orang yang melaksanakannya sampai kesudahan,

Sidang-sidang yang paling tdratur dan dermawan dalam menyo-

110 111



Sidang-sidang yang paling teratur dan dermawan dalam menyo'
kong pekerjaan Allah paling makmur kerohaniannya' Kedermawanan
'sejati:yang ada pada pengikut Kristus sama dengan jang $1 p-ada

Tuhannya. Jika mereka yang mempunyai harta menyadari bahwa

mereka bertanggung jawab kepada Allah atas setiap rupiah yang me-

reka belanjakan, maka akan berkuranglah kebutuhan yang mereka

anggap perlu. Jika angan-angan hati tetap hidup, maka akan dibukti-
tannya batrwa tidaklah perlu menggunakannya untuk memuaskan

nafsu makao, kesombongan, kesia-siaan, dan cinta akan kepelesiran,

dan akan melaporkan pernborosan uang Tuhan, yang seharusnya

diabdikan kepada pekerjaan-Nya, Mereka yang mernboroskan harta

Tuhan kelak akan mernberikan pertanggungiawaban tindakan mereka

kepada Tuhan.
Jika orang-orang yang mau mengaku Kristen mau mengurangi

pemakaian kekayaan mereka dalam menghiasi tubuh dan dalam mem-
pUna* rumah, dan mau mengurangi keme*ahan yang- boros dan

merusak kesehatan di meja makan mereka, maka mereka dapat mem-
berikan jumlah yang jauh lebih besar dalam perbendaharaan Allah.
Dengan demikian mereka akan meniru Penebus merek4 yang me-

ninggalkan surga kekayaan dan kemuliaan-Nya, dan menjadi miskin
untul kepentingan kita, agar kita boleh memperoleh kekayaan abadi.

Tetapi banyak orang, bila mereka mulai mengumpulkan kekayaan

duniawi, mulai menghitung berapa lama mereka dapat memiliki se-

suatu jumlah tertentu, Dalam kecernasan mereka hendak menimbun
harta Lagi diri sendiri, mereka gagal untuk menjadi kaya bagi Allah.
Kebajikan mereka tidak sejalan dengan penimbunan harta mereka.

Ketika nafsu mereka untuk mengejar kekayaan kian bertambah, cinta
rnereka terikat dengan harta mereka. Pertambahan harta mereka mem-
perkuat keinginan hendak rnemperoteh lebih banyak lagi, sampai ada

orang menganggap bahwa memberikan sepersepuluh kepada Tuhan
adalah suatu beban yang terlalu berat dan tidak adil.

Ilham telah mengatakan: "Janganlah kamu sombong apabila har-

tamu bertambah-tambah dan janganlah menaruh hatimu padanya."
Mnn. 62:11. Banyak orang telah mengatakan: "Kalau saya sekaya

orang itu, saya akan melipat-gandakan pemberian saya kepada per-

bendaharaan Allah." Allah telah menguji beberapa dari orang seperti

ini dengan rnemberikan kekayaan kepada mereka; tetapi dengan

kekayaan itu datanglah pencobaan yang lebih gana3, dan kemurahan

hati mereke makin berkurang kalau dibandingkan dengan ketika
mereka miskin. Sesuatu kerinduan untuk memperoleh kekayaan yang
lebifi besar lagi memenuhi pitirin.E* hati mereka, dan mereki
mengadakan penyembahan berhala. "

Janji frepada Allah adalah Wajib dan Suci
Setiap orang harus mengadakan penilaian sendiri atas miliknya dan

terserah kepadanya sendiri memberikan sekehendak hatinya. tetapi
ada orang yang bersalah sama seperti Ananias dan Safirq dengan
beranggapan dari apa yang dituntut Allah dalam sistem pernbayaran
persepuluhan, saudara-saudara tidak pemah akan mengetahuinya.
Denikianlah anggapan suami isti yang contohnya diberikan kepada
kita sebagai suatu amaran. Dalam hal ini Allah membuktikan bahwa
Ia menyelidiki hati manusia. Motif dan mdksud manusia tidak dapat
disembunyikan daripada-Nya. Ia telah meninggalkan satu amaran
yang kekal kepada orang-orang Kristen pada segala zaman untuk
berjaga-jaga terhadap dgsa yang kepadanya hati manusia mempunyai
kecenderungan terus-menerus.

Bila suatu perjanjian lisan atau teftrlis telah dibuat di hadapan
saudara-saudara kita untuk memberikan sesuatu jumlah, mereka itu-
lah saksi-saksi yang kelihatan tentang suatu perjanjian yang dibuat
antara kita sendiri dengan Allah. Pe{anjian itu bukannya dibuat
kepada manusiq melainkan kepada Allah, dan seperti suatu nota
tertulis yang diberikan kepada sesama manusia. Tidak ada pe{anjian
yang sah lebih wajib bagi orang Kristen untuk pembayaran uang
daripada suatu perjanjian kepada Allah.

Orang-orang yang berjanji sedemikian kepada sesama manusia
biasanya tidak memikirkan uhtuk minta dibebaskan dari perjanjian
mereka: Suatu perjanjian yang dibuat kepada Allah, Si pemberi segala
karunia, rnalahjauh lebih penting kalau begitu mengapa kita berusaha
dibebaskan dari janji kita kepada Allah? Apakah manusia mengang-
gap janjinya kurang mengikat karena dibuat kepada Allah? Karena
janjinya tidak diperiksa di pengadilan, apakah.itu kurang sah? Apakah
seorang yang mengaku diselamatkan oleh darah pengorbanan Yesus
Kristus yang tidak terbatas itu, "menipu Allah?" Bukankah janjinya
dan tindakannya ditimbang dalam nejaca keadilan di istana surga?

Suatu sidang bertanggung-jawab atas janjijanji yang dibuat oleh
anggota-anggotanya. Jikamereka melihat ada seorang saudara yang
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lalai memenuhi janjiny4 mereka harus bekerja untuk menolong dia
dengan ramah tamah tetapi denga$ terus terang. Jika ia tidak dalam
keadaan yang memungkinkannya memenuhi janjinya, dan ia seo'rang
anggota yang dikagumi dan mempunyai hati yang rel4 maka biarlah
sidang menolong dia dengan penuh belas kasihan. Dengan demikian
mereka dapat menolongpengatasi kesulitan itu dan menerima suatu
berkat bagi diri sendiri."

Persembahan Pengucapan Syukur Dikesampingkan bagi Orang
Miskin

Di setiap sidang harus didirikan suatu pe6endaharaan bagi orang
miskin. Lalu biarlah setiap anggota mempersernbahkan suatu persem-
bahan slukur kepada Allah sekali seminggu atau sekali sebulan,
menurut keadaan yang paling sesuai dan menyenangkan. Persembah-
an ini akan menyatakan terima kasih kita atas karunia kesehatan,
makanan dan pakaian yang menyenangkan. Dan karena Allah telah
memberkati kita dengan kenikmatan ini, kita.akan mengesampingkan
sesuatu bagi orang yang miskin, yang menderita dan yang dirundung
malang. Saya mau rnenarik perhatian saudara-saudara kita kepada hal
ini. Ingatlah orang miskin. Tahanlah dirirnu dari beberapa kemewah-
anmu, malahan kesenanganmu, dan tolonglah mereka yang dapat
mernperoleh hanya makanan dan pakaian yang paling tidak men-
cukupi. Dalarn berbuat sesuatu bagi mereka engkau telah berbuat
sesuatu bagi Yesus dalam diri orang saleh-Nya. Ia menyamakan
dirinya dengan penderitaan umat nanusia. Janganlah menunggu sam-
pai keperluanrhu yang diangan-angankan itu sudah dipuaskan se-
muanya. Janganlah percaya pada perasaanmu dan memberikan bila
engkau rnerasa seperti itu dan menahannya bila engkau tidak merasa
seperti itu. Berikanlah dengan tetap . . . seb4gaimana engkau suka
melihat pada catatan di surga pada hari Allah."

Harta Kita dan Sokongan pada Pekerjaan Allah
Kepada mereka yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh

dan mempunyai harta, saya disuruh mengatakan: Sekarang waktunya
bagimu menanam hartamu dalam menyokong pekerjaan Tuhan.
Sekaranglah waktunya menopang tangan pendeta-pendeta dalam
usaha mereka yang menyangkal diri untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Bila di dalam rumah di surga engkau bertemu dengan jiwa-jiwa yang

telah engkau tolong selamatkan, bukanlah engkau menerima suatu
pahala yang mulia?

Jangan seorang pun menahan duitnyq dan biarlah mereka mem-
punyai banyak uang bergembira sebab mereka dapat menimbun di
surga suatu harta yang tidak akan lenyap. Uang yang enggan kita
tanamkan dalam pekerjaan Tuhan, akan binasa. Padanya tiada bunga
akan tertimbun dalam bank di surga.

Sekarang Tuhan memanggil anggota-anggota Masehi Advent Hari
Ketujuh di setiap tempat untuk mengabdikan diri kepada-Nya dan
berbuat sebaik-baiknya" menurut keadaan mereka untuk membantu
pekerjaan-Nya. Oleh kedermawanan mereka dalam memberikan
persembahan, Ia menghendaki agar mereka menyatakan penghargaan
mereka aka4,segala herkat-Nya serta terima-kasih mereka atas kemu-
rahan-Nya."

Tuhan telah menunjukkan kepada saya berulang-ulang bahwa ber-
lawanan dengan Kitab Suci mengadakan persediaan untuk keperluan
jasmani pada masa kepicikan. Saya melihat bahwa jika orang saleh
mempunyai makanan yang nereka telah timbun, atau di ladang pada

masa kepicikan, bila pedang, kelaparan, dan bela sampar melanda
negeri itu, makanan itu akan diambil dari mereka dengan kekerasan,
dan orang-orang asing akan menuai ladang mereka. Pada waktu itu
kita berharap sepenuhnya kepada Allah, dan Ia akan menyokong kita.
Saya melihat bahw&makanan dan air minum kita akan dijamin pada

saat itu dan bahwa kita tidak akan kekurangan atau menderita kela-
paran; karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di
padang belantara. Jika perlu Ia akan mengirim burung-burung gagak
untuk memberi makan kepada kita, sebagaimana yang diperbuat-Nya
untuk mengenyangkan Elia, atau menurunkan manna dari surga,
sebagaimana yang diperbuat-l..,lya bagi orang Israel.

Rumah dan tanah tidak akan ada gunanya lagi bagi orang saleh pada
masa kepicikan, karena pada waktu itu mereka akan melarikan diri
dari orang banyak yang bemyala-nyala amarahnya, dan pada waktu
itu kepunyaan mereka tidak dapat dijual guna memajukan pekerjaan
kebenaran zaman ini. Ditunjuk*an kepada saya bahwa Allah meng-
hendaki agar orang saleh melepaskan diri dari setiap penghalang se-
belum masa kepicikan tiba" dan mengadakan perjanjian dengan Allah
melalui pengorbanan. Jika mereka menaruh harta mereka di atas
mezbah, dan dengan sungguh.sungguh menanyakan kepada Allah
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untuk menurut, Ia akan mengajarkan kepada mereka bila mereka
harus menjual harta ini. Dengan demikian mereka akan bebas ppda
masa kepiiikan, dan tidak ada'beban yang memberatkan -"r"k".25

Roh Penyorykalan Diri dan Pengorbanan
Rencana keselamatan diletakkan oleh pengorbanan Anak Allah

yang tidak terbatas. Terang Injil yang bersinar dari salib Kristus me-
nempelak sifat mementingkan diri dan mendorong sifat keder-
mawanan dan kemurahan hati. Jangan hendaknya ada keluhan karena
kian bertambahnya panggilan untuk memberi. Allah dalam kebijak-
sanaan-Nya sedang memanggil umat-Nya keluar dari lingkrmgan ke-
giatan mereka yang terbatas untuk memasuki usaha yang lebih besar.
Usaha yang tidak terbatas dituntut pada masa ini ketika kegelapan
akhlak sedang menutupi dunia ini. Keduniawian dan kekikiran sedang
menghabiskan tenaga umat Allah. Mereka harus mengerti bahwa ke-
murahan-Nyalah yang rnelipatgandakan tuntutan atas harta mereka.
Malaikat Allah menegaskan bahwa perbuatan'kemurahan hati sama
pentingnya dengan doa. Ia mengatakan kepada Komelius: "Semua
doamu dan sedekahmu te-lah naik ke hadirat Allah dan Allah mengi-
ngat engkau. kis. l0:4. 26

Praktikkanlah ekonomi di rumah tanggamu. Oleh banyak orang,
ilah-ilah disayangi dan disembah. Jauhkanlah ilah-ilah. Buangkanlah
kesenanganmu yang bersifat mementingkan dirieendiri. Saya memo-
hon kepadamu, janganlah menghabiskan hartamu untuk menghiasi
rumahmu, karena itulah uang Allah, dan harta itu akan dituntut
kembali dari padamu. Hai orangtua, demi Kristus janganlah gunakan
uang Tuhan untuk menyenangkan keinginan anak-anaknu- Janganlah
mengajar mereka mencari mode dan pertunjukan agar mendapat
pengaruh dalam dunia. Apakah hal ini akan mencendenmgkan mereka
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang baginya Kristus telah mati?
Tidak; hal ini akan menimbulkan iri hati, dan sangka-sangka jahat.
Anak-anakmu akan dituntun untuk bersaing dengan pertunjukan dan
pemborosan dunia, dan membelanjakan uang Tuhan untuk sesuatu
yang tidak perlu bagi kesehatan atau kebahagiaan.

Janganlah mendidik anak-anakmu untuk memikirkan bahwa cin-
tamu bagi mereka harus dinyatakan oleh memanjakan kesombongan,
pemborosan, serta sifat suka mernperagakan. Tidak ada waktu se-
karang untuk mencari jalan bhgaimana menghabiskan uang. Gu-
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nakanlah kesanggupanmu dalam usaha menghemat. Gantinya rie-
muaskan kecenderungan yang bersifat mementingkan diri, membe-
lanjakan uang. untuk perkara-perkara yang merusakkan kesanggupan
berpikir sehat, mempelajari bagaimana caranya menyangkal diri, agar
engkau dapat menanam sesuatu dalam meninggikan derajat lie-
benaran di ladang-ladang yang baru. Kecerdasan adalah suatu talentai
gunakanlah itu dalam mempelajari bagaimana;qrenggunakan hartamrl
sebaik-baiknya untuk keselamatan jiwa-jiwa.''

Mereka yang menyangkal diri sendiri untuk berbuat baik kepada
orang lain, dan mengabdikan diri dan segala sesuatu yang mereka
rniliki kepada pekerjaan Kristus, akan menyadari kebahagiaan yang
dicari dengan sia-sia oleh orang yang nementingkan diri. Juruselimat
mengatakan: "Demikian pulalah tiap{iap orang di antara kamu, yang
tidak melepaskan dirinya dari segala milikny4 tidak dapat menjadi
murid-Ku" (Luk. 14:33). Kasih ':tidak mencari keuntungan dirinya
saja." Inilah buah kasih yang tulus ikhlas dan'kemurahan hati yang
menyadari ciri kehidupan Kristus. Hukum Allah dalam hati kita akan
menundukkan ke-pentingan kita sendiri kepada pertimbangan yang
tinggi dan kekal.x

t-\ s-r zst,zss; e) tt tot; (3) 3T 349; (4) 5 T I so; (s) 41 7j -79; (61 5T t48, 150; (7) 5T r49;
(8) 5T 384; (9) 3T 381; (10) 3T 388,389; (t l) 3T 390-392: (t4 6T rA9,4s0; (t3) 3T 393-395;
(14) 6T 391; (15) 3T 398, 399; (16) 3T a12; (17) 6T 390; (r8) sT 735; (19) 3T l2l; (20) 3T
399; Qt) 31 40140s: (22) 4T 469476; (23) sT 150, 15l; (24) 9T 13l, 132; (25) Ew 56, 57;
(26) 3T 40s: (21\ 6T 4s0, 4st; (28) 3'r 397 .



Pasal I

Suatu Khayal tentang Pahala Orang Setia
(KhaYal SaYa Yang Mula-mula)

^ ementara sava berdoa di mezbah keluarga' Roh Suci turun ke-

S ,,ada sava. d-an tamDaknva sava diangkat lebih tinggi dan lebih

t) iinegi. jurtt di atas dunii yang gelap ini. Saya berbalik hendak

rn"tittut ill"ut Advent di dunia ini, tetapi tidak bisa mendapatinya

ketika suatu suara mengatakan kepada saya. "Pandanglah sekali lagi'

dan pandanglah lebih iinggi sedikit." Mendengar perintah ini saya

mengangkai-ata saya, dan melihat suatu jalan yang lurus dan sempit,

terlelak Jauh di atas dunia. Di jalan ini umat Advent sedang menga-

dakan perjalanan ke kota itu, yang terletak di ujung sekali.jalan .itu'
Mereka niempunyai terang yang sangat cemerlang yang dinyalakan

di belakang mereka pada permulaan jalan itu, ialah seruan 
-tengah

malam meiurut keteiangan malaikat. Terang itu bercahaya di sam-

nins ialan dan menerangi kaki mereka agar mereka tidak terantuk'

iit u'rn.t"t u m"ln-dunE tetap kepada Yesus, yang berada tepat di

hadapan mereka, dan sedang memimpin mereka ke kota itu, mereka

s"lamanya a-an. Tetapi tidak lamakemudian adaorangmenjadi letih,

dan mengatakan kota iiuterlalujauh, dan mereka mengharapkan dapat

*"rnurufirryu sebelurnnya. Laiu Yesus memberanikan mereka oleh

mengangkai lengan kanan-Nya yang mulia, dan dari lengan-Nya

dataigl suatu tirang yang bersinar pada serombongan umat Advent,

dan riereka berseru, ;'Haleluya!" Orang-orang lain pula terlanjur

menyangkal terang yang di belakang mereka dan mengatakan bahwa

bukannyl Alhh yang ielah menuntun mereka ke luar sejauh itu'

terang ii belakang merekapun padamlah, meninggalkan kaki mereka

dalamiegelapan lang sangat pekat, dan mereka terantuk 
-dan 

tidak

dapat meiihat'sasaran dan V.sus. dan jatuh dari jalan ke dalam.dunia

vans selan dan iahat di bawah. Tidak lama ke'mudian kami mendengar

iu*l"ntt"t laksana air yang banyak. yang memberikan kepada kami

hari dan jam kedatangan Yesus. Orang-orang saleh yang- hidup'

144.000 jumlahnya, mingetahui dan mengerti suara itu, sedangkan

Bagian I: Umal Yang Sisa

I
orang jahat beranggapan bahwa itulah bunyi guruh dan suatu gempa
bumi. Ketika"Allah menyebutkan waktunya, Ia mencurahkan kepada
kani Roh Suci-Ny4 dan rnuka kami mulai menjadi terang dan bersi-
nar dengan kemuliaan Allah, sebagaimana halnya dengan Musa ketika
turun dari Gunung Sinai.

Orang-orang yang 144.000 jumlahnya itu semuanya dimeteraikan
dan dipersatukan dengan sempurnanya. Pada dahi mereka tertulis
Allah, Yerusalem baru, dan sebuah bintang yang mulia yang berisi
nama Yesus yang baru. Orang-orang j ahat bemyala-nyala amarahnya
melihat keadaan yang berbahagia dan suci, dan akan menyerbu de-
ngan ganasnya hendak menangkap kami untuk memasukkan kami ke
dalam penjara; pada waktu itu kami merentangkan tangan dalam nama
Tuhan, dan mereka jatuhlah ke tanah dalam keadaan tidak berdaya.
Lalu jemaat Iblis (merekayang memilih mengikut Iblis) mengetahui
bahwa Allah telah mengaSihi kami yang dapat membasuh kaki satu
dengan yang lain dan mernberi hormat kepada saudara-saudara de-
ngan ciuman yang suci, dan mereka pun menyembah di kaki kami.

Tidak lama kemudian mata kami di alihkan ke sebelah timur,
karena sebuah awan kecil telah kelihatan, kira-kira setengah tapak
tangan manusia besamyq yang kami semuanya ketahui sebagai tanda
Anak Manusia. Kami semuanya dalam ketenangan yang penuh khid-
mat memandang pada'awan itu sementara awan itu bertambah dekat
dan menjadi lebih terang, mulia, dan lebih mulia lagi, sampai awan
itu menjadi suatu awan putih yang besar. Bagian bawahnya kelihatan
seperti ipi; pelangi terdapat di atas awan itu, seaangtan ai sekelilinj-
nya terdapatlah sepuluh ribu malaikat, menyanyikan suatu nyanyian
yang paling merdu; dan di atasnya duduklah Anak Manusia. Rambut-
Nya putih dan ikal, dan sampai pada bahu-Nya; dan di atas kepala-Nya
terdapat banyak mahkota. Kaki-Nya kelihatan seperti Api; pada ta-
ngan kanan-Nya terdapat sabit yang tajam; pada tangan kiii-Nya ada
sebuah nafiri perak. Mata-Nya seperti nyala api, yang menatapi anak-
anak-Nya dengan saksama. Lalu semua muka menjadi pucat, dan
mereka yang telah ditolak Allah merasa sangat susah. Lalu kami
semuanya berseru, "Siapakah yang akan tahan? Apakah jubah saya
tidak benioda? Lalu malaikat-malaikat berhenti menyanyi, dan
seketika lamanya terjadilah ketenangan yang mendahsyatkan, ketika
Yesus berkata; "Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya akan
tahan; rahmat-Ku cukup bagimu. " Mendengar ucapan ini, muka kami
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Pasal9
banyak kekuatan berkelahi satu sama lain daripada dalam peperangbn
dengan tentara saya."

Sesudah kecurahan Roh Suci murid-murid keluar guna memasy-
.hurkan Juruselamat yang sudah bangkit dan kerinduan mereka ialah
keselamatan jiwa-jiwa. Mereka bergembira karena manisnya perse-
kutuan dengan orang-orang saleh. Mereka lemah-lembut, memikir-
kan kepentingan orang lain, menyangkal diri, rela mengadakan
sesuatu pengorbanan demi kebenaran. Dalam pergaulan mereka se-
hari-hari satu sama lain mereka menyatakan kasih yang telah dipe-
rintahkan oleh Kristus kepada mereka. Oleh perkataan dan perbuatan
yang tidak mementingkan diri mereka berusaha menya-lakan kasih
ini dalam hati orang lain.

Orang-orang yang beriman harus selamanya menaruh dalam hati
mereka kasih yang memenuhi hati rasul-rasul sesuddh kecurahan Roh
Suci. Mereka harus maju ke depan dalam penurutan suka rela terhadap
hukum yang baru: "Yaitu supaya kamu saling mengasihi; s:rma se-
perti Aku telah mengasihi kamu demikian pula.kamu harus saling
mengasihi" (Yoh. 13:34). Sangatlah eratnya mereka disatukan de-
ngan Kristus sehingga mereka disanggupkan memenuhi segala tun-
tutan-Nya. Kuasa seorang Juruselamat yang dapat membenarkan
mereka oleh kebenaran-Nya harus dibesar-besarkan.' Tetapi orang-orang Kristen yang mula-mula mulai mencari keku-
rangan pada satu sama lain. Karena memikirkan kesalahan, memberi
tempat bagi kritik yarg tidak ramah, mereka melupakan Juruselamat
dan kasih yang besar yang telah dinyatakan-Nya bagi orang berdosa.
Mereka menjadi lebih keras rnengenai upacara-upacara secara lahir,
lebih teliti tentang teori iman, lebih kejam dalam kitik mereka.
Karena rajin mempersalahkan orang lain, mereka melupakan kesa-
lahan sendiri. Mereka melupakan pelajaran tentang kasih persau-
daraan yang telah diajarkan Kristus. Dan yang paling meiiyedihkan
ialah mereka tidak menginsafi bahwa mereka sudah hilang. Mereka
tidak menyadari bahwa kebahagiaan dan kegirangan sudah hilang dari
kehidupan mereka, dan bahwa tidak lama lagi mereka akan berjalan
dalam kegelapan, karena telah menutup kasih Allah dari dalam haJi
mereka.

Rasul Yohanes menyadari bahwa kasih persaudaraan sedang
berkurang-kurang di dalam sidang, dan ia merenungkan tenitama
tentang hal ini. Sampai kepada hari kematiannya ia mendesak orang-

Persatuan dengan Kristus
dan Kasih Persaudaraan

r llah menghendaki agar anak-anak-Nya bersatu. Bukankah me-

I reka mengharapkan tinggal bersama-sama di surga yang sama?

{ \apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Ia akan memberikan
kemajuan kepada umat-Nya stibelum mereka menghilangkan sampah

sangka-sangka jahat dan perselisihan, sebelum pengerja-pengerja,
dengan satu tujuan, mengabdikan hati dan pikiran dan kekuatan
kepada pekerjaan yang begitu suci pada pemandangan Allah? Per-
satuan membawa kekuatan; perpecahan mqmbawa kelemahan' Bila
bersatupadu, bekerja bersama-sama dalarn keselarasan tntuk kesela-
matan manusia, kita sesungguhnya akan menjadi "pengerja bersama-
sama dengdn Allah." Mereka yang enggan bekerja dalam kesela-
rasan tidak menghormati Allah. Musuh jiwa senang melihat mereka
bekerja dengan tujuan yang berlawanan satu dengan yang lain. Orang-
orang seperti itu perlu memupuk cinta persaudaraan dan kelemahlem-
butan hati. Kalau rnereka dapat menyingkapkan tirai yang menutupi
masa depan dan melihat akibat perpecahan mereka, maka sudah tentu
mereka akan dituntun kepada pertobatan!

Persatuan dengan Kristus dott Satu Sama Lain Sau'sanmya Jalan
Aman bagi Kita

Dunia sedang memandang dengan perasaan puas pada perpecahan
di antara orang Kristen, Hal tidak percaya sangat disenanginya. Allah
menuntut suatu perubahan di antara umat-Nya. Persatuan dengan
Kristus dan dengan satu sama lain adalah satu-satunya jalan yang

aman bagi kita pada akhir zaman ini. Jangan hendaknya kita me-
mungkinkan Sean menunjuk kepada anggota-anggota sidang kit4
mengatakan: *Lihatlah bagaimana orang-orang ini, yang beidiri{i
bawah panji lkistus, membenci satu sama lain. Kita tidak mengkha-
watirkan sesuatu dari mereka sementara mereka menggunakan lebih
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oring percaya agar mei€ka selamanya mengasihi satu alengan yang
lain. Surat-suratnya kepada sidang-sidang penuh dengan buah pikiran
ini. "saudara-saud*akir yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
sebab kasih itu berasal dari Allah . . . . Allah telah menguhrs Anak-Nya
yang tunggal ke dalam duniq supaya kita hidup oleh-!.Iya. . . .

Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi
kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." I Yoh. 4:7-l l.

Dalam sidang Allah dewasa ini kasih persaudaraan sangatlah ber-
kurang. Kebanyakan dari orang-orang yang mengaku mengasihi Ju-
rus€lamat lalai mengasihi orang-orang yang disatukan dengan meroka
dalam p€rsekutuan Kdsten. Kita seiman, anggota-anggota satu ke-
luarga, semuanya anak-anak Bapa di surga yang serupa, dengan peng-
harapan hidup bahagia. Betapa erat dan lernahJembutnya ikatan yang
mengikat kita bersama-sama. Orang-orang duniawi sedang memper-
hatikan kita hendak melihat apakah iman kita sedang menberikan
suatu pengaruh yang menyucikan atas hati kita. Mereka cepat sekali
memperhatikan setiap kekurangan dalam kehidupan kita, setiap sifat
selalu berubah-ubah dalam perbuatan kita. Jangan hendaknya ki{a
memberikan kepada mereka kesempatan untuk menoela iman kita.'

Keselarasan dan Persataon dalah Kesaksian yang Paling Kuat
Bukannya perlawanan dunia yang paling membahayakan kita; ke-

jahatan yang dipelihara dalam hati orang-orang yang percaya sekadar
rupa itulah yang mengakibatkan malapetaka kita yang paling
rnenyedihkan dan paling nernperlambat kemajuan peke{aan Allah.
Tidak adajalan yang lebih pasti untuk melemahkan kerohanian kita
daripada oleh bersifat iri hati, saling mencurigai, selalu mencari-cari
kesalahan dan sangka-sangka jahat.' *Itu bukanlah hikmat yang da-
tang.dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusi4 dari setan-setan.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada

kekacauan dan segala macam perbuatanjahat. Tetapi hikmat yang dari
atas adalah pertama-tama mumi, selanjutnya pendamai, peramah' pe-

nuru! penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak
dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran dita-burkan

'. dalam darnai untukmereka yang rnengadakan darnai." Yak. 3:15-18.
Keselarasan dan persatuan yang terdapat di antara orang-orang

yang berbeda-beda pembawaannya merupakan kesaksian yang paling
kuat yang dapat diberikan bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya ke

dalam dunja untqk menyelamatkan orang berdosa. Adalah hak kita
yang istimewa memberikan kesaksian ini. Tetapi untuk berbuat
demikian, kita harus menempatkan diri kita di bawah perintah Kristus.
Tabiat kita harus dibentuk selaras dengan tabiat-Nya, kehendak kita
harus diserahkan kepada kehendak-Nya. Dengan demikian kita akan
bekerja bersama-sama tanpa memikirkan adanya bentrokan.

Perbedaan sedikit yang dipikir-pikirkan membawa kepada per-
buatan yang merusakkan persekutuan Kristen. Jangan hendaknya kita
biarkan musuh rnengakali kita dengan jalan demi-kian. Biarlah kita
selamanya lebih dekat kepada Allah dan kepada satu sama lain.
Dengan demikian kita akan menjadi sebagai pohon-pohon kebenaran,
yang ditanam oleh Tuhan, dan diairi oleh sungai kehidupan. Dan
betapa lebatnya buah-buah kital Bukankah Kristus mengatakan:
"Dalam,hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah
banyak dan dengan demikian kqmu adalah murid-murid-Ku." Yoh.
l5:8.

Bila doa Kristus dipercayai sepenuhnya, bila petunjuknya dibawa
ke dalam kehidupan umat Allah sehari-hari, maka persatuan dalam
perbuatan akan kelihatan di kalangan kita. Saudara akan terikat ke-
pada saudara oleh ikatan keemasan kasih Kristus. Roh Allah sajalah
yang dapat menghasilkan persatuan ini. Ia yang menygcikan diri-Nya
dapat menyucikan murid-murid-Nya. Karena disatukan dengan dia,
mereka akan disaokan satu dengan yang lain dalam iman yang paling
suci. Bila kita berusaha mencapai persaq4n ini sebagaimana dikehen-
daki Allah, persatuan itu akan kita capai r

Bukannya lembagalembaga yang besar jumlahnya, bukannya
gedung-gedung besar dan pertunjukan secara lahir yang dituntut
Allah, melainkan perbuatan yang selaras pada suatu umat yang khas,
suatu umat yang dipilih Allah dan nuliq yang bersatu padu, kehidup
an mereka terselubung bersama Kristus di dalam Allah. Sbtiap orang

. harus berdiri di tempatnya sendiri, membdrikan suatu pengaruh yang
betul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bila semua pengerja
Allah berbuat demikiar,r, peke{aan-Nya akan selesai seluruhnya
dalam keadaan simetis.'

Tuhan memerlukan orang-orang yang sejati imannya dan sehat
pikirannyq orang-orang yang mengenal perbedaan antara yang benar
dan yang salah. Setiap orang harus berjaga-jaga mempelajari dan
mempraktikkan pelajaran yang diberikan dalam Yohanes pasal tujuh
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belas, dan memelihara iman yang hidup dalam kebenaran unluk
zaman ini. Kita memerlukan pengerldalian diri yang akan menyang-
gupkan kita menyelaraskan kebiasaan kita dengan doa Kristus.'

Hati Juruselamat mendesak para pengikut-Nya untuk memenuhi
maksud Allah dalam segala ketinggian dan kedalamannya. Mereka
harus satu dalam Dia, meskipun tersebar di seluruh dunia. Tetapi
Allah tidak dapat menjadikan mereka satu dalam Kristus kecuali mg-
reka rela meninggalkan jalan mereka sendiri mengikuti jalan-Nya."

Kerja Sama
Dalam mendirikan lembaga-lembaga di ladang-ladang yang baru

sering perlu memberikan tanggung jawab ke atas orang-orang yang
tidak mengetahui sepenuhnya seluk-beluk pekerjaan itu. Orapg-orang
ini bekerja dengan sangat merugikan, dan kecuali mereka dan rekan-
rekan pengerja mempunyai swrtu perhatian yang ti4ak momentingkan
diri dalam lembaga Tuhan itu, akan diakibatkan suatu keadaan yang
akan menghalangi kemakmurhnnya.

Banyak orang merasa bahwa bidang pekerjaan yang sedang mereka
lakukan hanyalah milik mereka bahwa tidak seorang lain boleh mem-
berikan suatu saran mengenai hal itu. Orang-orang seporti ini mungkin
kurang pengetahuan tentang cara-cara yang terbaik melakukan pe-
kerjaan itu; meskipun.demikian, j ika seorang berani menawarkan na-
sihat kepada mereka, maka Jnereka merasa sakit hati dan lebih berte-
kad mengikuti pertimbangan mereka yang bebas. Lagi pul4 beberapa
pengerja tidak sudi menolong atau memberikan petunjuk kepada
rekan-rekan pengerja- Orang-orang lain yang tidak berpengalaman
tidak menghendaki kebodohan mereka diketahui. Mereka berbuat
kesalahan, dengan mengorbankan waktu dan benda, karena mereka
terlalu sombong untuk meminta nasihat.

Sebab musabab kesulitan tidaklah sukar menentukannya. Penger-
ja-penge{a itu bagaikan benang yang mau berdiri sendiri saj4 se-
dangkan mereka harus menganggap diri sebagai benang yang harus
ditenun bersama-sama untuk menolong membentuk sehelai kain.

Hal-hal ini mendukakan Roh Suci. Allah menghendaki supaya kita
belajar dari satu sama lain. Perihal berdiri sendiri yang tidak disucikan
menempatkan kita pada suatu keadaan yang tidak memungkinkan Ia
beke{a dengan kita. Dengan keadaan seperti itu Setan amat senang.

Setiap pengerja akan diuji apakah ia sedang bekerja untuk mema-
jukan lembaga Tuhan atau melayani kepentingannya sendiri.

Dosa yang hampir tidak ada harapan lagi dan hampir tidak dapat
diobati ialah keangkuhan. Dosa ini menghalangi segala pertumbuhan.

Bila seorang mempunyai cacat-cacat dalam tabiatnya, namun tidak
menyadarinya; bila ia sangat dipengaruhi oleh perasaan bahwa dirinya
sudah cukup sehingga ia tidak dapat melihat kesalahannya" bagai-
manakah dapat ia disucikan? "Bukan orang sehat yang memerlukan
tabib, tetapi orang sakit" (Mat.9:12). Bagaimanakah dapat seorang

memperbaiki dirinya bila ia berpendapat bahwajalannya sudah sem-
puma?

Tidak seorang pun kecuali orang Kristen yqng sungguh-sunggph
hati dapat menjadi seorang yang sopan sanrun.'

(l) 8 T 240: (2) 8 T 240 -242; (3) 8 T 242,243; (4) 8 T I 83; (5) 8 T 239; (6) I T 243t (D 7 r
197.200.
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Pasal l0 Bagian II: Jemaat Allah

Kristus Kebenaran Kita

1-ika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setiadanadil, sehingga

I Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari
r,7 segala kejahatan." I Yoh. l:9.

.Allah menuntut kita mengaku dosa-dosa kita, dan merendahkan ha-
ti kita di hadapan-Nya; tetapi pada saat yang sama kita harus mempu-
nyai keyakinan kepada-Nya sebagai seorang Bapa yang lemah-lem-
but, yang tidak akan meninggalkan mereka yang percaya kepada-Nya.
Umumnya kita berjalan oleh penglihatan, dan bukannya oleh iman.
Kita percaya akan perkara-perkara yang kelihatan, tetapi tidak meng-
hargai janji-janji yang indah yang diberikan k6pada kita dalam sabda
Allah; dan meskipun demikian kita tidak dapat rnenghina Allah lebih
nyata daripada oleh menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai apa
yang dikatakan-Nya, serta meragukan apakah Tuhan bersungguh-
sungguh dengan kita atau sedang memperdayakan kita.

Allah tidak menolak kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin ber-
buat kesalahan dan mendukakan Roh-Nya; tetapi bila kita bertobat,
dan datang kepada-Nya dengan hati yang penuh penyesalan, Ia tidak
akan menolak kita. Ada halangan yang harus dikeluarkan. Perasaan-
perasaan yang salah telah disimpan dalam hati, dan ada kesombngan,
merasa diri sudah cukup, kurang sabar, dan persungutan. Segala per-
kara ini memisahkan kita dari Allah. Dosa-dosa harus diakui, harus
ada pekerjaan rahmat yang lebih besar di dalam hati. Mereka yang
merasa lemah dan kecewa boleh menjadi orang-orang yang kuat bagi
Allah, dan melakukan pekerjaan yang mulia bagi Tuhan. Tetapi mere-
ka harus bekerja dari suatu pendirian yang tinggi; mereka harus
dipengaruhi oleh motifyang tidak mementingkan diri.

Kita harus belajar dalam sekolah Kristus. Tidak sesuatu pun kecuali
kebenaran-Nya dapat melayakkan kita menerima salah satu berkat
dari perjanjian anugerah. Sudah lama kita merindukan dan mencoba
mendapat berkat-berkat ini, tetapi kita belum menerimanya, sebab
kita telah memikirkan bahwa kita dapat berbuat sesuatu untuk me-

layakkan kitamenerim-anya. K_ita tidak melihat di luar diri kita sendiri,
dan percaya bahwa Yesus adalah_ Juruselamat yang hidup. Jangan
hendaknya kita memikirkan bahwa kebaikan danjasaiita,"iai.i ut*
menyelamatkan kita; rahmat Kristus merupakan iatu_satunya harupan
keselamatan. Deng.an perantaraan nabi-Nya T"h*,;"ju"j ik;;;"tJarklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang iahut *e_
runggalkan rancangannya; baiklah ia kembaii kepada TUFAN. maka
Dla akan mengasihaninya. dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi
peng.rmpunan dengan. limpahnya." (yes. 55:7). Kita harus percaya
S1_.i1.il yang jelas itu, dan ridak menerinra perasaan untuL iman.
Bila kita percaya kepada Allah sepenuhnya, biia kira b".rund- o"aujasa-jasa Yesus sebagai Juruselamat yung rn.ng*p*i Jo*,'f ia
akan.menenma segala pertolongan yang kita rindukan.
. Kita memandang kepada diri sendiri, seakan_akan kita mempunyai
kuasa. menyelamatkan diri sendiri; tetapi yesus mari bagif.it" iur"nu
kita tidak berdaya berbuat demikian. bi dalam_Nya l"".d"p"t il;;:harapan, pembenaran, dan kebenaran kita. Kita tidal bobt iuiui uru,
dan khawatir bahwa kita tidak mempunyai fu-r"t"rnut, 

"tiu'[ulr*uIa tidak, ada kemurahan_ terhadapAita. fustru pada saat ini la Jang
melakukan pekerjaan-Nya untuk kepentingan'kita, mengundane ki6
datang kepadanya dalam keadaan kita yang tidak berdaia. danlise_
lamatka.n. Kita tidak menghormati nia Jen Lurung i"i"uyu titu.
lu:gqu.h sangat m€ngherankan bagaimana kita memierlakulan Sa_
habat kita yang terbaik, dan betapaiedikitnya kita bersanaar teoaaa_
Nya yang sanggup menyelamatkan sedapat-dapatnya, d"n u**i"tut,
memberikan kepada kita setiap bukti kaiih_Nya yang Uesar ;tul
.__ 

Saudara-saudaraku, kamu berharap batrwa jasa kalmu ak-, rn"rnu-jikan kamu supaya.berkenan kepada Allah, aing* 
"nee"p;-lul,*ukamu harus bebas dari dosa sebelum kamu periya akli kuasa_Nya

y_ang menyelamatkan? Kalau inilah pergumulan yang sedang teriadi
dalam pikiran kamu, saya khawatii kamu tiA* adn ."r"p"rJl.h
kekuatan dan akh irnya akan kecewa.

. Di padang belantara, ketika Tuhan memperkenankan ular_ular
berbisa menggigit orang-orang Israel yang memberontaf., fr4ur" alu-
ruh meninggikan seekor ular tembag4 dan menyuruh orang_orang
yang mendapat luka untuk memandang padanya'dan hiaupltetapt.
banyak orang tidak melihat adanya peiolongan aal"rn p"ria*". ii.,i
yang ditentukan oleh surga. Orang-orang yang sudah mati dan yang
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hampir mati ada di sekeliling mereka, dan mereka mengetahuitahwa

tanpa pertolongan Ilahi nasib mereka sudah pasti; tetapi mereka me-

ratapi iuka-luka mereka, nyeri mereka, kematian mereka yang.sudah

oasti. sampai kekuatan mereka habis, dan air mata mereka berlinang-

iirrang sedanEan mereka bisa mendapat kesembuhan segera 
-

"S-ebagaimana Musa telah menaikkan ular itu di padang'belantar4

begiolahluga wajib'Anak manusia dinaikkan, supaya barang siapa

uuie o"r"ivi b".oleh hidup yang kekal di dalam Dia." Kalau engkau

inen-vadari-akan dosa-dosamu, janganlah menggunakan segala tena-

gamu meratapinya, melainkan pandanglah dan hidup.lah Yesus

idatah satu-situnya Juruselamat kita; dan meskipun berjuta-juta

orang yang perlu disembuhkan menolak kemurahan yang ditawarkan-

Nvalidak seotane pun yang berharap padajasa-jasa-Nya akan diting-
gitkan sampai binisa. Meskipun kita menyadari keadaan- kita-yang

idak berdjya tanpa Kristus, kita tidak boleh kecewa; kita harus

berharap pjda Juruselamat yang telah disalibkan dar telah bangkit'

Hendakiah j iwa yang malang, sakit karena dosa, dan kecewa meman-

dang dan hidup. Yesus telah menjanjikan sabda-Nya; Ia akan menye-

lamatkan semua orang y.ang datang kepada-Nya.

Datanglah kepada-Vesul, dan terimalah perhentian dan damai'

Engkau b--oleh mendapat berkat itu sekarangjuga. Setan menyarankan

bahiwa engkau tidak berdaya, dan tidak dapat mendatangkan b€rkat

keoada diii sendiri. Memang benar; engkau tidak berdaya' Tetapi

tinesikanlah Yesus di hadapannya: " Saya mempunyai seorang Ju-

rusilamat yang telah bangkit. Kepada-Nya saya berharap, dan tidak

pemah dibiar[an-Nya saya dalam kebingungan' Dalam nama-Nya

Lyu ."n-g. Ialah'kebenaran saya, dan puncak kegirangan saya "
Janean seor;gpun merasa bahwa padanya tidak ada harapan lagi;

karJna bukani-ya demikian halnya. Engkau dapat melihat bahwa

engkau berdosadan celaka; tetapijustru karena keadaan inilah engkau

melnerlukan seorang Juruselamat' Kalau ada dosa-dosa yang engkau

harus akui, ianganlah hilangkan kesempatan ini. Kesempatan ini baik

sekali engiiu gunakan. "Jikakita mengaku dosa kita, maka Iaadalah

setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan

menyucikan kita dari legala kejahatan" ( I Yoh. I :9)' Me-reka yang

lapar dan dahaga akan kebenaran akan dipuaskan; karena Y-esus telah

minjanjikannya. Juruselamat yang indah! Lengan-Nya terbuka hen-

dak mener.ima kita, dan hati kasih-Nya yang mulia itu sedang
menunggu hendak memberkati kita.

- Ada orang yang merasa bahwa mereka harus mencoba lebih dulu,
dan membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka sudah dibarui. se-
belum mereka dapat menunJut berkatNya. Tetapi jiwa-jiwa yang
berharga ini boleh menuntut berkat-Nya sekarangjugi. Meieka harus
mendapat anugerah-Nya, Roh Kristus, guna menolong kelemahan
m'erek4 kalau tidak mereka tidak dapat membentuk suatu tabiat
Kristus. Yesus sangat menghendaki agar kita datang kepada-Nva se-
bagaimana keadaan kita berdos4 tidak berday4 beigan-tung kepada-
Nya.

Pertobatan,juga keampunan, adalah pemberian Allah melalui Kris-
tus. Oleh pengaruh Roh Sucilah kita diyakinkan dari dosa, dan me_
rasakan perlunya peng:rmpunan. Tidak seorang pun kecuali yang

lgnyesal mendapat pengampunan; tetapi hanya rahmat Allah men-
jadikan_ hati itu menyesal. Ia mengetahui benar-benar segala kele_
mahan kitq dan Ia akan menolong kita.

. Ada orang yang_ datang kepada Allah oleh pertobatan dan penga-
kuan, malahan perdaya bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. ma-
sih gagal,menuntut janji-janji Allah sebagaimana mestinya. Mereka
tidak melihat bahwa Yesus adalah seorang Juruselamat ydng sela_
manya hadir; dan mere_ka tidak bersedia menyerahkan pemeli-haraan
jiwa mereka kepada-Nya, bersandar kepada-Nya untukmenyempur_
nakan pekerjaan anugerah yang dimulai dalam hati mereka. Meskioun
mereka beranggapan bahwa rnereka sedang menyerahkan diri keDada
Allah,.masih ada sebagian besar sifat sula bergantung kepada diri
sendiri. Ada_ jiwa-jiwa yang sangat tetiti dan ftjur yLg'berharap
sebagian pada Allah, dan sebagian pada diri sendiri. Mereka tidak
memandang kepada Allah, irntuk dipelihara oleh kuasa-Nya,
melainkan bergantung pada kewaspadaan terhadap pencobban, serta
penuaian tugas-tugas tertentu agar berkenan kepada-llya. Tidak ada
kemenangan dalam iman semacam ini. Orang-orang seperti itu be-
ke{a keras dengan sia-sia saja; jiwa mereka Llamirya dalam per-
hambaan, dan mereka tidak mendapat perhentian iampai beban
mereka diletakkan di kaki Yesus.

Kita harus sclamanya berjaga:jage" dan mengabdi dengan sung-
guh-sungguh- dan penuh kasih;. tetapi hal ini akan datan-g dengan
sendirinya bila jiwa dipelihara oleh kuasa Allah melalui irian. iita
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tidak dapat berbu at apa-^pa. sama sekali tidak daPatr rlnl{ r.nequji-

[un airif.itu .upay"'be.li"n- kepada Tuhan. Seka]i-kali kita tidak

boleh berharap p;da diri sendiri atau pun pada perbuatan kita. yang

uuih t"api Uita t ita sebagai makhluk-makhluk yang- bersalah dan

braosa aatang kepada KriJtus, kita boleh mendapat perhentian dalam

t urih-Ny". Aiiah 
'akan menerima setiap.oran-g yang datang kepada-

unu a"tib".ttu."p sepenuhnya padajasi-jasa Juruselamat yang sudah

disalibkan. Kasiir timbul di dalam hati. Mungkin tidak ada perasaan

.uLu"itu varrg tu"t biasa, tetapi ada kepercayaan yang abadi dan penuh

damai. Setiap beban menjadi ringan; karena tanggungan.yang

dikenakan Kristus ringan adanya. Kewajiban menjadi suatu kegirang-

an, din pengorbanan iuatu keienangan. Jalan yang tadinya kelihatan

Jir"tuUungit 
"g"lapan 

menjadi terang dengan sinar dari Matahari

Kebenaran. Inilah yang disebut berjalan di dalam terang sebagatmana

Kristus Yesus pun berjalan di dalam terang '

ir) z-r ) zrr st-s

Panl 11'

Kehidupan yang Disucikan

I-uruselamat kita menuntut segala sesuatu yang ada pada kita; Ia
I meminta pikiran kita yang utama dan paling suci, cinta kita yang

rf paling mumi dan yang paling hebat. Kalau kita sesungguhnya
mengambil bagian dari sifat Ilahi, pujian bagi-Nya akan selamanya
ada dalam hati kita dan bibir kita. Satu-satunya keamanan kita ialah
menyerahkan segala sesuatu yang ada pada kita kepada-Nya dan
selamanya benumbuh dalam anugerah dan dalam pengetahuin akan
kebenaran.'

Penyucian yang dikemukakan dalam Kitab Suci ada sangkut paut-
nya dengan segenap keadaan roh-roh, jiwa dan tubuh. Di sinilah pi-
kiran yang sejati tentang penyucian menyeluruh. paulus berdoa agar
sidang di Tesalonika menikmati berkat yang besar ini. ..Semoga Allah
damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh,.yi*a
dan tubuhmu terpelihara sempuma dengan tak bercacat pada kida-
tangan Yesus Klistus, Tuhan kita." (l Tes. 5:23).

. Dalam dunia agama ada suatu teori pen),ucian yang salah dan
berbahaya pengaruhnya. Dalam banyak hal mereka mengaku sudah
di sucikan tidaklah mengalami penyucian yang sejati. penlucian
mereka terdiri dari pembicaraan dan keinginan untuk berbakti saja.

Mereka mengesampingkan akal sehat dan pertimbangan, dan ber-
gantung sepenuhnya kepada perasaan mereka, mendasarkan tuntutan
mereka pada penyucian atas emosi yang sudah pemah mereka alami.
Mereka berkeras kepala dalam mendesakkan tuntutan kesucian mere-
ka, mengucapkan banyak perkataan, tetapi tidak menghasilkan buah
yang berharga sebagai bukti. Orang-orang yang mengalu sudah disu-
cikan ini bukan saja menipu jiwa mereka sendiri oleh kepura-puraan
mereka, tetapi juga sedang memberikan suatu pengaruh untuk menye-
satkan banyak orang yang sungguh-sungguh ingin menyesuaikan diri
dengan kehendak Allah. Mereka mungkin kedengaran mengulangi
berkali-kali "Tuhan pimpinlah aku! Tuhan ajarlah aku! Aku hidup
tanpa dosa!" Banyak orang yang bertemu dengan roh ini mengalami
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sesuatu yang gelap dan gaib yang tidak dapat mereka mengerti. Tetapi
itulah yang;ama sekali berbeda dengan Kristus, satu-satunya teladan
yang seJatr.-

Penyucian adalah suatu pekerjaan yang progresif. Langkah-
langkah yang berturut-turut dikemukakan kepada kita dalam perka-
taan Petrus: "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh
berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada
kebajikan. pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih
akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua-
nya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya
menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus,
Tuhan kita." (2 Ptr. 1:5-8). "Karena itu, saudara-saudaraku, berusa-
halah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin
teguh. Sebab jika kamu rnelakukannya, kamu tidak akan pemah
tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak
penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus" (ayat 10, I l).

Di sinilah suatu c'ara yang olehnya dapat dipastikan bahwa kita
tidak pemah akan jatuh. Mereka yang sedang berusaha sedemikian
untuk bertambah-tambah dalam memperoleh sifat-sifat baik orang
Kristen mempunyai jaminan bahwa Allah akan mglaksanakan ren-
cana melipat-gandakan apugerah-Nya dalam memberikan kepada
mereka karunia Roh-Nya.'

Penyucian bukanlah pekerjaan sesaat lamany4 sejam, atau pun se-
hari saja. Itulah suatu pertumbuhan yang terus menerus dalam anu-
gerah. Kita tidak mengetahui pada hari ini berapa kerasnya pergumu-
Ian kita keesokan harinya. Setan hidup, dan giat, dan setiap hari kita
perlu berseru dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk memo-
honkan pertolongan dan kekuatan agar dapat kita melawan dia. Se-
lama Setan memerintah, kita harus selamanya menaklukkan diri sen-

diri, mengalahkan segala penggodaan, dan tidak akan henti-hentinya,
tidak pemah kita akan dapat mengatakan bahwa kita telah mencapai
sepenuhnya.

Kehidupan Kristen selamanya bergerak maju. Yesus duduk seba-
gai penghalus dan penyuci umat-Nya; dan bila peta-Nya sudah dipan-
tulkan dengan sempurnanya dalam kehidupan mereka, maka

sempuma dan sucilah mereka itu, dan sedia untuk diubahkan. Suatu
peke{aan besar dituntut dari omng Kristen. Kita dinasihatkan untuk
menyucikan diri dari segala kenajisan daging dan roh, menyempur-
nakan kesucian dalam takut akan Allah. Di sinilah kita melihat di
mana letaknya pekerjaan yang besar itu. Ada suatu pekerjaan yang
tetap bagi orang Kristen. Setiap cabang dalam pohon anggur orang
tua haruslah mendaBat hidup dan kekuatan dari pohon anggur, agar
menghasilkan buah.*

Jangan hendaknya seorang pun menipu diri sendiri dengan anggaF
an bahwa Allah akan memaa{kan dan memberkati mereka sementara
mereka memijak-mijak salah satu tuntutan-Nya. Perintah yang senga-
ja dari suatu dosa yang sudah diketahui rnendiamkan suatu Roh yang
menyaksikan dan memisahkan jiwa dari Allah. Bagaimana besamya
sekalipun perasaan kegirangan dalani agama, Yesus tidak dapat ting-
gal di dalam hati yang mengabaikan rhukum Ilahi. dllah akan meng-
iormati hanya mereki yanfmenghormati Dia.5

Ketika Paulus menulis, " Semoga damai sejahtera Allah mengu-
duskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan-tubuhmu terpeli-
hara sempuma" ( I Tesalonika 5:23), ia tidak menasihati saudara-sau-
dara bertujuan hendak rnencapai ukuran yang tidak munglin dapat di-
capai; ia tidak berdoa agar mereka memperoleh berkat-berkat yang ti-
dak dikehendaki Allah bagi mereka. Ia tahu bahwa semua orang dila-
yakkan untuk bertemu dengan Kristus dengan damai harus mempu-
nyai suatu tabiat yang suoi. (Baca I Kor.9:25-27; I Kor. 6:19, 20).

Prinsip Kristen sejati tidak akan berhenti untuk mempertim-
bangkan akibat-akibatnya. Tidak ditanyakannya, apakah akan dipi-
kirkan orang tentang saya kalau saya melakukan hal ini? atau, Ba-
gaimanakah hal itu akan mempengaruhi harapan duniawi kalau saya
berbuat demikian? Dengan kerinduan besar anak-anak Allah ingin
mengetahui apa yang dikehendaki Allah bagi mereka, agar_pekerjaan
mereka dapat mempermuliakan Dia. Tuhan telah medga-dakan
persediaan yang memadai agar hati dan kehidupan semua pengikut-
Nya dapat dikendalikan oleh anugerah llahi, supaya merekalnenjadi
sebaeai terang yang menyala dan bercahaya di dalam dunia."

Bukti-bula i P enyuc ian Sej ati.
Juruselamat kita menjadi terang duniq tetapi dunia tidak mengenal

Dia. Ia selamanya bekerja dalamperbuatan kemurahan, memancarkan
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terang pada jalan.semua orang; meskipun demikian Ia tidak meminta
orang-orang yang dengan mereka Ia.bergaul untuk memandang pada
kebaikan-Nya yang tiada taranya, penyangkalan diri, pengorbanan
diri, dan kebajikan-Nya. Orang-orang Yahudi tidak mengagumi
penghidupan seperti itu. Mereka menganggap agama-Nya tidak ber-
harg4 sebab tidak sesuai dengan hukum kesalehan mereka. Mereka
memutuskan bahwa Kdstus tidak taat kepada agama dalam roh atau
tabiat; karena agama mereka bergantung kepada pertunjukan, berdoa
di depan khalayak ramai, dan dalam melakukan amal supaya menarik
perhatian.

Buah penyucian yang paling berharga ialah anugerah kerendahan
hati. Bila anugerah ini menguasai jiwa, pembawaan dibentuk oleh
pengaruhnya. Kita akan senantiasa melayani Allah dan menyerah
kepada kehendak-Nya.

Penyangkalan diri, pengorbanan diri, kebajikan, keramah-tamah-
an, kasih, kesabaran, kekuatanjiwa, dan keperiayaan Kristen, adalah
buah-buah sehari-hari yang ada pada mereka yang berhubungan de-
ngan Allah dengan sungguh-sungguh. Perbuatan mereka mungkin
tidak diumumkan kepada dunia, tetapi .mereka sendiri bergumul de-
ngan kejahatan sehari-hari, dan mendapat kemenangan yang berharga
atas pencobaan dan kesalahan. Janji-janji yang serius dibarui, dan
selamanya memelihara kekuatan yang didapat oleh doa yang sung-
guh-sungguh dan oleh keadaan tetap berjaga-jaga. Orang yang penuh
semangat tidak melihat pergumulan orang-orang yang bekerja dengan
diam-diam ini; tetapi mata-Nya yang melihat rahasia hati, memper-
hatikan dan menghargai dengan penuh persetujuan setiap usaha yang
dikerahkan dalam kerendahan hati. Waktu penguji yang lama diper-
lukan untuk menyatakan emas mumi berupa kasih dan iman dalam
tabiat. Bila ujian dan kebingungan datang ke atas sidang, maka se-
mangat yang tetap teguh dan kasih yang hangat di pihak para pengikut
Kristus yang sejati akan dikembangkan.

Semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruh seorang
yang beragama dengan tekun akan melihat keindahan dan keharuman
kehidupan Kekistenannya, sedangkan ia sendiri tidak menyadarinyq
karena hal itu selaras dengan kebiasaan dan kecenderungannya. Ia
mendoakan terang llahi, dan sukd berjalan dalarn terang itu. Melaku-
kan kehendak Bapa yang di surga merupakan makanan dan minuman-
nya. Kehidupannya tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah;

meskilun demikian ia tidak menbanggakan h4l ini. Allah grsenyum
kepada orang-orang yang rendah hati yang berjalan denlan tekun
mengikuti jejak Tuhan. Malaikat-malaikat tertarik kepadi merekq
dan suka berjalan berlengah-lengah dijalan mereka. Meieka mungkin
dilew_ati saja sebagai orang-orang yang tidak layak diperhatikan ;leh
mereka yang telah mencapai perkara-perkara yang tinggi dan yang
senang sekali menarik perhatian orang kepada perbuatan mereka yang
baik, tetapi malaikat-malaikat yung di surga menundukkan diri del
ngan penuh kasih-sayang kepad4mereka dan menjadi sebagai suatu
tembok api di sekeliling mereka./

Danbl--Suan Teladan Kehidupm yang Disucikan
Kehidupan Daniel merupakan suatu gambaran yang diilhamkan

tentang apa yang membentuk suatu kehidupan yang disucikan. Hal itu
memberikan suatu pelajaran bagi semua orang, terutama bagi orang-
orang muda. Penurutan yang saksama akan segala tuntutan eltah
bergun4 bagi kesehatan tubuh dan pihilan. Supiya dapat mencapai
ukuran akhlak dan kecerdasan yangiertinggi, pirlulah mencari kebi_
Jaksanaan dan kekuatan dari Allah dan memelihara densan saksama
pertarakan dalam segala kebiasaan kehidupan.E -

Tidak bercacatnya kelakuan Daniel, mlkin besar kebencian ter_
hadap dia oleh musuh-musuhnya. Mereka dipenuhi kemarahan, sebali,
mereka tidak bisa mendapat sesuatu dalam sifat akhlaknya atau dalam
penunaian kewajibannya yang di atasnya mereka dapat mengalaskan
suatu pengeluhan terhadap dia. "Maka berkatalah brang-oiang itu:
"Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadup l"nlit irri,
kecuali .lplam hal ibadahnya kepada Allahnya!', (Dan. 6j6).
_ Alangkah pentingnya pelajaran ini bagi semua orang Kristen. Mata
kecemburuan yang tajam tertuju kepada Daniel dari hari .ke hari;
perhatian mereka dipenajam oleh kebencian: mestipun demikian
suatu perkataan atau suatu perbuatan pun tiada dalarn kehidupannya
yang dapat mereka tunjukkan sebagai sesuatu yang salah. Dan mes-
kipun demikian-ia tidak menegaskan bahwa ii sudah mencapai pe-
nyucian, melainkan ia melakukan hal yang lebih baik-ia hidup sCtia
dan berserah.

Titah itu dikeluarkan raja. Daniel mengetahui maksud musuh_
musuhnya hendak membinasakan dia. Tetapi ia tidak mengubah peri-
lakunya sedikit pun. Dengan tenangnya ia melaksanakan segali ke-
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wajibannya yang sudah biasa baginya, dan padajam permintaan doa
ia pergi ke kamamyg dan dengan jendela terbuka ke arah Yerusalem,
dipersembahkannya permohonannya kepada Allah yang di surga.

Melalui cara bertindaknya ia menyatakan dengan tidak gentar bahwa
tidak ada kuasa duniawi berh-ak mengantarai dia dan Allahya dan
mengatakan kepada siapa ia seharusnya dan tidak seharusnya berdoa'
Ia sungguh seorang yang berpegang teguh pada prinsip. Dewasa ini
ia menjadi suatu teladan yang cocok untuk keberanian dan kesetiaan
Kristen. Ia berbalik kepada Allah dengan segenap hatinya, meskipun
ia mengetahui bahwa kematian adalah hukuman bagi kesetiaannya.

"sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan

dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel:

"Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah kiranya yang me-
lepaskan engkaul" (ayat 17).

Pagi-pagi benar raja itupergis ke kurungan singa, dan berseru,
""Daniel, hambaAllah yanghidup, Allahmu yang kausembah dengan

tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?"
(ayat21). Suara nabi itu kedengaran menjawab, "Allahku telah meng-
utus malaikat-Nyd untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehing-
ga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena temyata aku tak ber-
salah di hadapan-Nya; tetapijuga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak
melakukan kejahatan.

"Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya

Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam
gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya
kepada Allahnya. Allahku telah mengutus malaikat-Nya, untuk me-
ngatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-
apakan aku, karena temyata aku tldak bersalah di hadapan-Nya; tetapi
juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." (ayat
24,23). Demikianlah caranya hamba Allah itu telah diluputkan. Dan
jerat yang telah dipasang oleh musuh-musuhnya untuk kebinasaannya
terbukti mendatangkan kebinasaan kepada diri mereka sendiri. Atas
perintah raja'mereka dicampakkan ke dalam kurungan singa, dan

dengan segera mereka ditelan oleh binatang-binatang buas itu.
Menjelang berakhimya masa penawanan tujuh puluh tahun, pikir-

ari Daniel sangat tertarik kepada nubuatan-nubuatan Yeremia.
Daniel tidak memasyhurkan kesetiaannya sendiri di hadapan

Tuhan. Gantinya mengaku dirinya sudah suci, dengan rendah hatinya

nabi yang .terhormat ini menyamakan dirinya dengan orang Israel
yang berdosa itu. Hikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya
jauh lebih unggul daripada hikmat orang-orang besar di dunia seba-
gaimana terang matahari yang bersinar di langit dan sebagaimana
siang hari lebih terang daripada bintang yang paling redup. Meskipun
demikian pikirkanlah tentang doa dari bibir orang ini sebagai seorang
yang sangat diperkenankan surga. Dengan kerendahan hati yang
sungguh-sungguh, dengan air mata dan hati hancur, ia memohon bagi
dirinya dan bagi umatnya. Ia membukakan jiwanya di hadirat Allah,
mengakui ketidaklayakan dirinya sendiri dan mengakui kebesaran
dan keagungan Tuhan.

Sementara Daniel mempersembahkan doanya, malaikat Gabriel
datang dengan cepatnya dari tempat kediaman di surga untuk mem-
beritahukan kepadanya bahwa permohonannya didengar dan dijawab.
Mdlaikat yang berkuasa ini telah diperintahkan untuk memberikan
kecakapan dan pengertian kepadanya untuk mgmaparkan kepadanya
rahasia zaman mendatang. Dengan demikian, sementara berusaha
mengetahui dan mengerti kebenaran dengan sungguh-sungguh,
Daniel bersekutu dengan utusan yang diwakilkan oleh smga.

Dalam menjawab permohonannya, Daniel menerima bukan saja
terang dan kebenaran yang sangat diperlukan olehnya dan oleh umat-
nya, tetapi juga suatu pandangan tentang peristiwa-peristiwa masa
depan yang hebat itu, malahan kedatangan Penebus dunia sekalipun.
Mereka yang meminta disucikan, sedangkan mereka tidak ingin me-
nyelidiki Kitab Suci atau bergumul dengan Allah dalam dba untuk
mendapat suatu pengertian yang lebih jelas akan kebenaran Kitab
Suci, tidak mengetahui apakah penytcian sejati itu.

Daniel bercakap-cakap dengan Allah. Surga terbuka di hadapan-
nya. Tetapi kehormatan yang tinggi yang dikaruniakan [<epadanya
adalah hasil kerendahan hatinya dan usahanya mencari Tuhan dengan
tekun. Semua orang yang percaya kepada firman Allah dengan sung-
guh-sungguh 'akan lapar dan haus akan pengetahuan tentang kehen-
dak-Nya. Allah adalah sumber kebenaran. Ia menerangi pengertian
yang gelap dan memberikan kepada pikiran manusia kuasa untuk
memahami dan mengerti kebenaran-kebenaran yang telah dinya-
takan-Nya.

Kebenaran-kebenaran yang lesar yang dinyatakan oleh Penebus
dunia adalah untuk mereka yang mencari kebenaran seperti mencari
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harta yang tersembunyi. Daniel adglah seorang yang sudah lanjut
usianya. Kehidupannya telah mengalhm i penarikan istana kafir, pikir-
annya telah dibebani dengan persoalin suatu kerajaan yang besar.
Meskipun demikian ia mengesampingkan segala perkara ini agar ti-
dak menyusahkan jiwanya di hadapan Allah, dan mencari sesuatu
p€ngetahuan tentang maksud-maksud Yang Mahatinggi. Dan sebagai
jawab terhadap permohonannya, terang dari istana surga disampaikan
bagi mereka yang akan hidup pada akhir zaman. Kalau demikian, be-
tapa tekun kita harus mencari Allah, agar Ia membuka pengertian kita
guna mengerti segala kebenaran yang dibawa kepada kita dari surga.

Daniel adalah seorang hamba Yang Mahatinggi yang sangat tekun.
Kehidupannya yang panjang dipenuhi dengan banyak perbuatan pela-
yanan yang mulia bagi Tuhannya. Kesucian tabiatnya dan kesetian-
nya yang tidak goyah'diimbangi hanya oleh kerendahan hatinya dan
penyesalannya di hadapan Tuhan. Kita ulangi, kehidupan Daniel me:
*pakun ruutu gurnbaran yang diilhamkan telLng penyucian sejati.g

Aliah Menguji Mereka yang Dihargai-Nya
Kenyataan bahwa kita dipanggil untuk menanggung ujian mem-

buktikan bahwa Tuhan Yesus melihat di dalam diri kita sesuatu yang
sangat berharga yang hendak dikeinbangkan-Nya.

Kalau Ia tidak melihat di dalam diri kita sesuatu yang olehnyd Ia
dairat memuliakan nama-Ny4 Ia tidak akan menggunakan waktu
menghaluskan kita. Kita tidak akah bersusah payah memangkas se-
mak-semak. Kristus tidak memasukkan batu yang tidak berharga ke
dalam dapur api-Ny4.Biji yang berhargalah yang diuji-Nya.

Kepada orang yang direnc4nakan Allah untuk mengisi kedudukan
yang penuh tanggung jawab, dalam kemurahan-Nya dinyatakan-Nya
segala kekurangan mereka yang tersembunyi, agar mereka melihat ke
dalam hati mereka dan menyelidiki dengan saksama segala emosi
yang serba rumit dan segala kebiasaan hati mereka sendiri, serta
melihat apa yang salah; dengan demikian mereka dapat mengubahkan
pembawaan mereka dan memperhalus perilaku mereka. Tuhan dalam
kebijaksanaan-Nya membawa manusia ke tempat Ia dapat trenguji
kekuatan akhlak mereka, dan menyatakan motif perbuatan merekq
agar mereka dapat memperbaiki apri yang benar di dalam diri mereka
dan membuang apa yang salah. Allah menghendaki agar hamba-
hamba-Nya memahami benar-benar cara kerja akhlak dalam hati
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mereka sendiri._ Untuk memungkinkannya" Ia suing membiarkan api
kesusahan menimpa mereka agar mereka dapat disuiikan. ,.Siapakah
yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya?ban siapakah yangiapat
tetap berdiri, apabila Ia menampakkan Diri? Sebabla seplrti api 

-tu-

kang pemumi logam dan seperti sabun tukang pgnatu. Ia akan duduk
sep€rti orang yang memurnikan dan mentahirlian perak; dan Ia men-
tahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seierti
perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang r!.empersembaikan
korban yang benar kepada TUFLAN " (Mai.j:2,j). ' 

I

Allah menuntun umat-Nya terus menerus, langkah demi lanekah.
Ia membawa mereka kepada berbagai-bagai pengalaman yang lapat
menunjukkan apa yang ada dalam hati. Ada yang tahan paaa satu
pengalaman, tetapi jatuh pada pengalaman yang lain. pada setiap
p.engalaman yang selanjutnya hati diuji dan dicoba lebih keras lagi.

. Jika orang-orang yang mengaku umat Allah mendapati bahwa hiti
mereka bertentangan dengan pekerjaan yang jujur ini, hal itu hen_
daknya meyakinkan mereka bahwa mereka mernpunyai suatu peker-
jaan untuk memperoleh kemenangan, kalau mereka tidak mau
diludahkan dari mulut Tuhan. '-

.Segera sesudah kita menyadari ketidaksanggupan kita melakukan
pekerjaan Allah dan berserah untuk dibimbing oleh hikmat-Nya,
maka.Tuhan dapat bekerja dengan kita. Kalau kiia mau mengosong_
kan jiwa dari diri sendiri, la akan mencukupkan segala keiperluan
kita. I r

Nasihat bagi Mereka yang Mencari Jaminan penerimaan A ah
. ..4_aq11a1afal dapat engkau mengetahui bahwa engkau diterima

Allah? Pelajarilah sabda-Nya dengan banyak berdoa. Jigan hendak-
nya engkau 

_mengesampingkannya karena ada buku yang fain. Buku
ini meyakinkan dosa. Dengan jelas diyakinkannya jalan kijelamatan.
Ditunjukkannya suatu pahala yang gilang-gemilang dan mulia. Di_
nyatakannya kepadamu seorang Juruselamat yang simpuma, dan di_
ajarkannya kepadamu bahwa hanya oleh kemurahan-Nva yane tidak
terhingga engkau dapat mengharapkan keselamatan.

Jangan lalaikan doa sendirian, karena itulah jiwa agama. Dengan

99u.Vqg sungguh-sungguh dan tekun, mohonkinlah lesucian jiwa.
Mohonkanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh k'erin_
duan, sebagaimana yang hendak engkiu perbuat uniuk hidupmu yang
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fana, sekiranya hidup itu ada dalam pertaruhan- Tinggallah tetap di
hadapan Allah sampai kerinduan yang tidak dapat diucapkan dila-
hirkan di dalammu untuk keselamat4n, dan bukti yang manis
diperoleh tentang dosa yang diampuni.'-

Yesus tidak mi:ninggalkan dikau keheran-heranan melihat segala

ujian dan kesulitan yang engkau hadapi. Ia telah mengatakan segala
perkara itu kepadamu, dan Ia telah mengatakan kepadamu juga agar
jangan putus asa dan sedih bila ujian datang. Pandanglah pada Yesus,
Penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Ujian-ujian
yang paling berat ialah yang berasal dari saudara-saudara kita, sa-

habaGsahabat karib kita sendiri; tetapi ujian-ujian ini pun dapat di-
tanggung dengan sabar. Yesus bukannya sedang berbaring di kubur
Yusuf yang baru. Ia telah bangkit dan telah naik ke surga, dan di
sanalah Ia menjadi perantara bagimu. Kita mempunyai seorang Ju-

ruselamat yang mengasihi kita sehingga Ia mati bagi kita, supaya

oleh-Nya kita boleh mendapat pengharapan dan kekuatan dan kebe-
ranian, serta sesuatu tempat dengan Dia di atas takhtaNya. la sanggup

dan rela menolong engkau bila engkau berseru kepada-Nya.
Apakah engkau merasa kurang sanggup untukjabatan yang penuh

tanggung jawab yang engkau duduki? Bersytkurlah kepada Allah
untuk hal ini. Semakin engkau merasa kelemahanmu, semakin engkau

mencari seorang penolong. "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan

mendekat kepadamu" (Yak. 4:8). Yesus menghendaki agar engkau

selalu berbahagia dan bergembira. Ia menghendaki agar engkau ber-
buat sedapat mungkin dengan kesanggupan yang telah dikaruniakan
Allah kepadamu, dankemudian berharap padaTuhan untuk menolong

engkau dan menegakkan mereka yang akan menjadi pembantumu

dalam menanggung beban itu.
Jangan hendaknya p€mbicaraan yang tidak ram'ah dari orang lain

melukai hatimu. Bukankah orang-orang mengatakan perkara-perkara
yang tidak ramah tentang Yesus? Engkau berbuat kekhilafan, dan

boleh jadi engkau sering mengucapkan perkataan yang tidak ramah,

tetapi Yesus tidak pemah berbuat demikian. Ia suci, tidak bercacat,

tidak najis. Janganlah mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam

kehidupan daripada yang dialami oleh Putra kemuliaan. Bila musuh-

musuhmu melihat bahwa mereka dapat menjadikan engkau merasa

disakiti hatimu, mereka akan bergembir4 dan Setanfun akan bergem-

bira. Pandanglah pada Yesus, dan bekerjalah dengan mengarahkan

pandalgari pada kemuliaan-Nya. Peliharalah hatimu dalam kasih
Allah.''

Perasaan Saya Bulrannya Menyatakan Penyrcian
Perasaan gembira atau pun hilangnya kegirangan bukannya meru-

pakan bukti bahwa seseorang sudah disucikan atau tidak disucikan'
itenyucian sejati adalah pekerjaan sehari-hari, berlangsung selama

seseo.ang masih hidup. Mereka yang sedang berperang melawan
pencobaan sehari-hari, mengalahkan segala kecenderungan yang ber-

bosa, dan mencari kesucian hati dan kehidupan, tidaklah membang-
gakan adanya kesucian. Mereka lapar dan \qus akan kebenaran Dosa

kelihatan sangat mengerikan bagi mereka.'"
Allah tidak membuangkan kita hanya karena dosa-dosa kita. Kita

mungkin berbuat kesalahan, dan mendukakan Roh-Nya; tetapi bila
kita bertobat, dan datang kepadui-Nya dengan hati yang penuh penye-

salan, sekali-kali tidak Ia akan menolak kita' Ada banyak rintangan
yang harus dihilangkan. Perasaan-perasaan yang salah telah dipeli-
l,uri dalam hati, dan ada kesombongan, merasa diri sudah cukup,

kurang kesabaran, dan persungutan. Segala perkara ini memisahkan

kita diri AIlah. Dosa-dosa harus diakui, dan harus ada pekerjaan anu-
gerah yang lebih besar di dalam hati. Mereka yang merasa lemah dan

tawar hati dapat menjadi umat Allah yang kuat, dan melakukan
pekerjaan yang mulia bagi Tuhan. Tetapi mereka harus bekerja dari

iuatu pendirian yang tinggi; mereka harus dipengaruhi oleh motif
yang tidak mementingkan diri.

Ada orang yang merasa bahwa mereka harus mencoba lebih dulu,
dan membuktikan kepada Tuhan lahwa mereka sudah dibarui, se-

belum mereka dapat menuntut b€rkat-Nya' Tetapij iwa-j iwa yang ber-

harga ini boleh menuntut berkat-Nya sekarang juga. Mereka harus

mendapat anugerah-Nya, Roh Kristus, guna menolong kelemahan
mereki, kalau tidak mereka tidak dapat membentuk suatu tabiat
Kristen. Yesus sangat menghendaki agar kita datang kepada-Nya

sebagaimana keadaan kita-berdos4 tidak berdaya, bergantung kepa-

da-Nya.
Pertobatan, dan juga keampunan, adalah pemberian Allah melalui

Kristus. Oleh pengaruh Roh Sucilah kita diyakinkan dari dosa, dan

merasakan perlunya pengampunan. Tidak seorang pun kecuali yang

'menyesal mendapat keampunan; tetapi hanya rahmat Allah menjadi-
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kan hati itu menyesal. Ia mengelahui benar-benar segala kelemahan
kita, dan Ia akan menolong kita.''

Kegelapan dan perasaan tawar hati sering datang kepadajiwa dan
mengancam hendak menaklukkan kita, tetapi jangan hendaknya kita
membuangkan kepercayaan kita. Kita harus memandang tetap kepada
Yesus, merasa atau tidak merasa. Kita harus berusaha melaksanakan
setiap kewajiban yang kita ketahui dengan setiq dan kemudian ber-
sandar padajanji-janji Allah dengan tenang.

. .Kadang-kadang perasaan tidak layak menakutkan jiwa, tetapi hal
ini bukannya menjadi bukti bahwa Allah telah berubah terhadap kita,
atau kita terhadap Allah. Janganlah kita berusaha mengekang pikiran
pada kehebatan emosi tertentu. Pada hari ini mungkin kita tidak
merasakan darnai dan kegirangan yang kita rasakan kemarin; tetapi
oleh iman kita harus berpegang erat-erat pada tangan Kristus, dan
berharap kepada-Nya sepenuhnya baik dalam kegelapan maupun
dalam terang.

Oleh iman pandanglah pada mahkota-mahkota yang disediakan
bagi mereka yang akan menang; dengarkanlah nyanyian kegirangan
oleh orang-orang tebusan, kita harus m€ndapat suatu pendorong dan
sokongan yang kuat untuk mengambil bagian dalam pertempuran
Tuhan. Kesombongan dan cinta akan duniaakan kehilangan kuaianya
bila kita merenungkan kemuliaan negeri yang lebih baik yang titlak
lama Iagi akan menjadi tempat tinggal kita. Disisi keindahan IGistus,
segald penarikan duniawi akan kelihatan kurang berharga.

Meskipun Paulus akhimya meringkuk didalam penj ara Roma--ter-
pisahdari terang dan suasana surga, dijauhkan dari pekerjaannya yang
giat dalam penginjilan, dan untuk semefitara waktu menunggu hu-
kuman mati--namun ia tidak .menyerah pada kebimbangan dan
perasaan putus asa. Dari sel yang gelap itu datanglah kesaksiannya"
penuh dengan iman dan keberanian yang mulia yang telah meng-
ilhami hati orang-orang saleh dan orang-orang yang mati syahid pada
abad-abad sesudah itu. Perkataannya melukiskan secara tepat hasil
penyucian yang kita kemukakan panjang-lebar dalam pasal ini:
"Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. sebagai persem-
bahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri per-
tandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku t;lah
memelihara iman. Sekarangtelah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pad4

hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan iuga kepada se_
mua orang yang merindukan kedatangan-Nya" ( 2 firl +,e_'A).18

(l) SL 95; (2) sL 7-10; (3) SL 94-95; (4) IT 340; (5) sL 92; (6) sL 26,19; (7) sL ]l,lsi (r) sL
l!;-Q)^sr,a-z..sl; (to) tT 2r4; (lt) 41 85; (12) tT t87; (il) 7r 213; iial lr roliiji tr
128,129: (16) SL l0; (t7) 2TT 9l-94i (18) SL t9,96.
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Pasl 12

Sidang di Dunia

llah mempunyai suatu sidang di dunia ini, ialah umat pilihan-

Nya yang mernelihara segali hukum-Nya' Ia sedang.memirn-

fLpin, bukinnya keturunanlang liar, bukannya satu di sini dan

satu di sana, melainkan satu umat. Kebenaran ad{-af ;uatu kuasa.yang

menvelamaikan: tetapi sidang yang suka berkelahi bukannya sidang

lranJmenane. Ada laiane di antara gandum. "Lalu berkatalah hamba-
"tramia itu ke-padanya: JJdi maukah tuan supaya kami pergi mencabut

lalang itu? Titapi ii berkata: Jangan, sebab mun4i"-qT9"Iiq iktt
ierca6ut pada waktu kamu mencibut lalang itu (Mat' 13.:28 

'29) 'Pt;Jr.at

Injil mengumpulkan bukan saja ikan yang baik tetapijuga ikan yang

tidak baif, dan hanyalah Tuhan yang mengetahui siapakah yang

sedalg bekerja sama dengan alat-alat surga mtuk memajukan kera-
jaan Kristus di dunia kita ini. Biarlah semua orang berjatu dengan
wakil-wakil yang terpilih ini dan al$imya kedapatan di antara orang-
orang yang mempunyai kesabaraq orang saleh, yang memelihara
hukum Allah dan iman akan Yesus.r

Disatukan dengan Sidang yang di Surga
Sidang Allah di bumi ini satu dengan sidang Allah di surga.

Orang-orang_percaya di bumi ini dan makhluk-maldrluk di surga yang
belum pernah jatuh membentuk satu sidang. Setiap makhluk yang
cerdas di surga menaruh minat pada perhimpunan orang saleh yang
berkumpul untuk berbakti kepada Aliah di bumi ini. Di-istana surga
r_rlereka mendengar kesaksian dari orang-orang yang bersaksi bali
Kristus di bumi ini, dan pujian serta pengucapin'syukur dari orang-
orang yang berbakti di bumi ini diangkat dalam nyanyian surga, dir
puji-pujian serta kegembiraan bergema di istana surga sebab Kristus
bukannya mati dengan sia-sia bagi anak-anak Adam yang sudahjatuh.
Sementara malaikat-malaikat minum dari pancaran air, orang--orurrg
saleh di bumi ini minum dari sungai-sungai yang suci yang mlngali
dari takhta, sungai-sungai yang menyemarakkan kota Allih.
. Oh, kabl s:kiranya semuanya dapat menyadari dekatnya surga ke
bumi ini! Ketika anak-anak yang dilahirkan di bumi ini tidak menge-
tahuinya_, mereka mernpunyai malaikat-malaikat terang sebagai sa-
habat-sahabat mereka. Seorang saksi yang diam menjaga setiap iiwa
yang hidup, dan berusaha menarik jiwa itu kepada Kristus. S-eiama
masih ada pengharapan, sampai manusia menolak Roh Suci, sampai
mereka binasa selama-lamanya, ingat bahwa dalam setiap perhimpun-
an orang saleh di bumi ini terdapatlah malaikat-malaika-t Allah, men-
dengarkan 

_ 

sesala kesaksian, nyanyian, dan doa. Biarlah kita ingat
bahwa puji-pujian kita dilengkapi oleh biduan rombongarl mahi[at
di surga.

Itulah sebabnyajika kamu berkumpul dari Sabat ke Sabat, menya-
nyikan puji-pujian kepada-Nya yang tel4h memanggil t<amu darl
kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. "Bagi Dia yang mengasihi
kita, dan yang sudah melepgpkan kita dari segala dosi dengan tl-arah-
Nya" biarlah pujaan hati dibeiikan Biarlah kasih Kristui menjadi
bahan pembicaraan si pengkhotbah. Biarlah hal itu diungkapkan da-
lam bahasa yang bersahaja dalam setiap nyanyian puj i-puj ian. Oiarlah

menjadi milik-NYa itu.
Adalah kewa.liban seseorang berjalan dengan rendah hati dengan

Allah. Kita tidak boleh mencari sesuatu pekabaran yang aneh dan

baru. Jangan hendaknya kita memikirkan lahwa r4fl {llah yang

sedang be-rusaha berjalan dalam terang membentuk Babel ' 
-

Meikioun ada kiburukan-keburukan di dalam sidang, dan akan

selamanyl ada sampai kesudahan dunia, namun Sidang pada akhir

zaman hendaknya menerangi dunia yang dinajiskan dan dirusakkan

akhlaknya oleh dosa. Sidang, yang lemah dan berkekurangan' yang

nerlu silamanva ditegur, diamarkan dan dinasihati, adalah satu-
'satunya sasaran di dunia yangdi atasnya Kristus memberikan perha-

tian-Nya yang paling utama. bunia ini adalah suatu bengkel kerja

Vang a'alamnia, oteh 
-kerja 

sama antara manusia dan wakil-wakil Ilahi,

YeJus sedang mengadakan pe"rcobaan oleh anugerah-Nya dan kemu-

rahan Ilahi atas hati manusia.'
Allah mempunyai suatu umat yang khas, suatu sidang di dunia.ini,

vane oaline unegul dari semuanya dalam kecakapannya mengajarkan

i."UE i-unJ aui'-.empertahankan hukum Allah. Allah mempunyai

wakil-wakil yartg ditentukan-Nya--orang-orang yang sedang di-
pimpin-Nya, yang telah menanggung panas dan beban hari itu' yang
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ilham Roh Allah mengatur doa kita' Bila sabda kehidupan diucapkan'

ti*iJ t"rntti* aari'sanubari hatimu menyaksikan bahwa kamu me-

i".it" o"f.ututun iru sebagai sesuatu yang berasal darisurga''Tii.li;;;;i;ilbahiva kita harus Grhimpun di dalam.rumah-

N;;;*k ;ffi;;;k sifar-sifat kasih vang sempuma' Hal ini akan

-'"lavakkan para penghuni bumi ini untuk tempat kedlaman,yang

;hh';iJi;il;t'eh fltittut uugi semua orang yang mengasihi Dia'

ili t*l"ft -"t"t" akan berhiripun dalam bait suci dari Sabat ke

;;b". ili i"tu uut* baru ke buian yang lain' untuk bersatu dalam

- nJu nvunvi- Vang nyaring' dalam puji-pujian dan pengucapan slu-

il;i;ffi;-ni;tuiliuaul ai ut.' iakhta' dan kepada Anak Domba

selama-lamanYa. '"*d*;;t"rikan 
kuasa kepada suara sidang' "Aku berkata ke-

oadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat

ilffi il;;?v*i, L,,iti leiaskan di dunia ini akan.terlepas di

.u.nu'Y (Mut. is:it). riaul(tah berkenan kepada 'l uhan talau sese-

.r"i" "i..rf"i 
tanlgung jawabnya sendiri dan menganjurkan pan-

i^i;il';;; ;;-ZTpirir'iv"'"ndi'i, d"ng* tidak menghiraukan

;;ilil'# ;d;t;: Al lah telah men garuniakan kuasa tertinggi di

["*Jl*Ef , t.p"ia"sidang-Nya ltulah suara Allah dalam umats-Nya

lr^ns disaikan balam kedudukan sidang yang harus dihormatl'
'-ii.."" e-ff"ft tiaak memberikan hak kepada seseorang untuk me-

,r"tankan pertimbangannya yang bertentangan dengan pertimbangan

.tdJ;. di;lu-q; i" iiaut dr"n-^"ndesaklian pendapatnva terhadap

r".aii"ilia'-?i i"iau tidak ada disiplin dan peraturan sidang' sudah

fiffid";;;; fecatt; sldang itu iidak-dapat bersatupadu sebagai

suatu badai. Selamanya ada orang yang berpikiran bebas yang me-

;;;;i;rdt*"reka"benar, bah;; Allah telah mengajar'.memberi

i."."", J- a"*.t"n mereka secara istimewa' Masing-masing mem-

i"""Jii""tl a- itan yang berbeda, namun demikian masing-masing

in"tinuku mendaoat teiang khusus dari Allah' Orang-orang lnl men-

i;i;il;i;i;;i'*buh, din masing-masing merupakan suatu sidang

';;i;;h;.ci dirinya sendiri' Semuanva ini tidak-mungkin benar'

i.rn1ni"tikiuti."r"ku ,"rnu" -"ngaku dituntun oleh Tuhan'.-i;t;l;; 
kita dalam memberikan pelajaran-Nya menyertakan

*;;;;jil;;"\kalau dua atau -tiga. 
orang bers-atu memohonkan

r"tt"li-,i"ti eff"rt) hal itu akan diberikan lepada mereka Di sini

Kristus menunjukkan bahwa harus ada persatuan dengan orang-orang

lain, walaupun dalarn keinginan kita untuk suatu tujuan tertentu. Doa
yang dipersatukan dan keesaan maksud sangatlah penting. Allah men-
dengar doa perseorangan, Yesus mempunyai hubungan khusus de-

ngan sidang-Nya yang baru diorganisasi di bumi ini. Harus ada per-

sesuaian dalam perkara-perkara yang mereka kehendaki dan ya4g
mereka doakan. Hal itu bukan saja pendapat dan pemakaian satu
pikiran yang sungguh-suggguh dari beberapa pikiran yang dipusatkan
pada perkara yang sama."

Sidang adalah alat yang ditentukan Allah untuk keselamatan
manusia. Sidang itu diorganisasi untuk pelayanan, dan tugasnya ialah
menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Sejak mulanya Allah telah
merencanakan bahwa melalui sidang-Nya kesempumaan dan kecu-
kupan-Nya akan dipantulkan kepada dunia. Anggota-anggota sidang,
mereka yang telah dipanggil-Nya keluar dari kegelapan ke dalam
terang-Nya yang ajaib, harus menunjukkan kemuliaan-Nya. Sidang
merupakan tempat penyimpanan kekayaan anugerah Kristus; dan
melalui sidang akan dinyatakan kepada "seg'ala pemerintah dan pe-

nguas4yang di surga" sekalipun pertunjukan kasih Allah yang sem-
puma.

Paulus Dittmtun kepada Sidang untuk Memberi Petunjuk
Banyak orang berpendapat bahwa mereka bertanggung jawab

kepada Kristus saja atas terang dan pengalaman mereka, tanpa
menghiraukan para pengikut yang diakui-Nya di dunia ini. Tetapi hal
ini dipersalahkan oleh Yesus dalam segala ajaran dan teladan-Nya,
yakni fakta-fakta yang telah diberikan-Nya untuk petunjuk bagi kita.
Di sinilah Paulus, seorang yang hendak dilayakkan oleh Kdstus untuk
suatu pekerjaan yang paling penting, seorang bejanapilihan bagi-Nya,
dibawa langsung ke hadirat Kristus; meskipun demikian Ia tidak
mengajarkan kepadanya pelajaran kebenaran. la menghalangi perja-
lanannya dan menghukum dia; dan ketika ia bertanya, "Apakah
Tuhan menghendaki saya perbuat?" Juruselamat tidak mengatakan
kepadanya dengan langsung, melainkan menempatkan dia dalam
hubungan dengan sidang-Nya. Mereka akan menempatkan dia dalam
hubungan dengan sidang-Nya. Mereka akan mengatakan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Yesus adalah sahabat orang berdosa,
hati-Nya selamanya terbuka, selamanya terharu dengan malapetaka
manusia; Ia mempunyai segala kuasa, baik di surga maupun di bumi
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ini; tetapi Ia menghargai ikhtiar yang ditentukan-Nya untuk mene-
rangi dan menyelamatkan manusia. Ia mengarahkan Saul kepada
sidaag, dan dengan demikian mengakui kuasa yang telah dikarunia.
kan-Nya kepada sidang itu sebagai suatu saluran terang kepada dunia.
Itulah badan yang sudah diorganisasi bagi Kristus di dunia ini, dan
segala peraturan-Nya wajib dihormati. Dalam hal Saul, Ananias me-
wakili Kristus, dan ia juga mewakili para pengerja Kristus di bumi
yang ditetapkan untuk bertindak sebagai ganti Kristus.

Dalam pertobatan Paulus diberikan kepada kita prinsip-prinsip
yang penting yang harus selamanya kita ingat. Penebus dunia tidak
membenarkan pengalaman dan kebiasaan dalam perkara agilma yang
terpisah dari sidang yang sudah diorganisasi dan diakui-Nya, di mana
Ia mempunyai suatu sidang.

Anak Allah menyamakan diri-Nya dengan jabatan dan kekuasaan
sidang-Nya yang sudah diorganisasi. Berkat-berkat-Nya harus datang
melalui alat-alat yang telah ditetapkan-Ny4'dan dengan demikian
menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat-
berkafNya. Ketekunan Paulus berdasarkan angan-angan hatinya
dalam pekerjaannya menganiaya orang-orang saleh tidak rnembebas-
kan dia dari kesalahan ketika pengetahuan tentang pekerjaannya yang
kejam dimasukkan ke dqlam ingatannya oleh Roh Allah. Ia harus
belajar dari murid-murid.'

Semua anggota sidang,bilku mereka anak-anak Allah, harus meng-
alami suatu proses disiplin sebelum mereka dapat menjadi terang
dalam dunia. Allah tidak akan menjadikan pria dan wanita saluran
terang sementara mereka tinggal dalam kegelapan dan merasa puas
tinggal dalam keadaan demikian, dan tidak berusaha sedapat-lapat-
nya mengl4rbungkan diri dengan Sumber terang. Mereka yang mera-
sakan keperluan mereka sendiri, dan menyadarkan diri untuk berpikir
dengan sungguh-sungguh dan berdoa dan bertindak dengan tekun dan
penuh ketabahan, akan menerima pertolongan Ilahi. Ada banyak
perkara yang harus dilupakan oleh setiap orang berkenaan dengan
dirinya sendiri dan banyak perkara pula harus dipelajarinya. Segala
kebiasaan dan adat-istiadat yang lama harus dibuangkan, dan hanya
oleh pergumulan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki segala
kesalahan ini, suatu penerimaan sepenuhnya akan kebenaran dalam
melaksanakan prinsig'prinsipny4 oleh rahmat Allah, dapatlah ke-
menangan diperoleh?'

Nasihat kepada Sesedrang yang Menyebarluaskan Kesalahan
Mereka yang mulai memasyhurkan suatu pekabaran atas tAnggung

jawab mereka sendiri, dan meskipun mengaku diajar dan dituntun
oleh Allah, mereka masih berusaha merubuhkan sesuatu yang sedang
didirikan Allah bertahun-tahun lamanyq tidaklah melakukan kehen-
dak Allah. Biarlah diketahui bahwa orang-orang ini berada di pihak
penipu yang besar itu. Jangan perchya kepada mereka.

Sebagai orang-orang yang sudah dijadikan pengurus harta dan
kesanggupbn, engkau telah salah menggunakan harta Tuhan dalam
menyebarluaskan kesalahan. Segenap dunia dipenuhi dengan keben-
cian terhadap mereka yang memasyhurkan tuntutan hukum Allah
yang wajib itu, dan sidang yang setia kepada Yahwe hendaknya
jangan melibatkan diri dalam pergumulan, yang biasa saja. l'Karena
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di
udara" (Ef. 6:12). Mereka yang menyadari apa makna pertempuran
ini tidaklah akan mengarahkan senjata mereka terhadap sidang yang
suka berperang; melainkan dengan segala tenaga, pkan bergumul
dengan umat Allah terhadap persekutuan kejahatan.''

6iirl la: e) zr,r rs5; (3) 2TT 361,362; (4) 6T 36G36t; (5) 3T 450, 45 I ; (6) 3T 428, a9:
(7) AA 9; (8) 3T 432,433;(9) 4T 485,486; (10) 2rT 356,357.
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Pasal B

Organisasi Sidang

da orang yang harus memenuhi perintah Kristus; ada orang
yang harus melanjutkhn pekerjaan yang sudah di4ulai-Nya di

.,( \bumi ini; dan sidanglah yang telah diserahi fak istimewa inr.

Untuk maksud inilah sidang itu sudah diorganisasi.t

surga; itulah sebabnya ia memperdayakan orang-orang yang mengaku
umat Allah, dan membawa mereka kepada anggapan bahwa tata tertib
dan disiplin merirpakan musuh kerohanian; bahwa satu-satunya ke-
amanan bagi mereka ialah membiarkan setiap orang mengikutijalan-
nya sendiri, dan tetap berbeda dengan segala rombongan orang
Kristen yang bersatupadu, dan yang sedang bekerja keras untuk mene-
gakkan disiplin dan keserasian dalam pekerjaan. Segala usaha yang
diadakan untuk menegakkan tata tertib dianggap berbahayq suatu
pembatasan kebebasan yang menjadi hak seseorang, dan itulah sebab-
nya ditakuti sebagai suatu ajaran yang tidak disukai. Jiwa-jiwa yang
sudah tertipu ini membanggakan kebebasan mereka untuk berpikir
dan bertindak dengan bebasnya. Mpreka tidak mau menerima apa
yang diucapkan oleh orang lain. Mereka tidak mau menurut seorang
jua pun. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa pekerjaan Setanlah
yang menuntun manusia kepada perasaan bahwa Allah menluruh
mereka membuat rencana sendiri, dan memilih jal4Ln mereka sendiri,
tidak bergantung kepada saudara-saudara mereka.'

Allah sudah menjadikan sidang-Nya di bumi ini suatu saluran
terang, dan melalui saluran itu Ia menyampaikan segala maksud-Nya
dan kehendak-Nya. Ia tidak mengaruniakan kepada salah seorang
hamba-Nya suatu pengalaman yang terpisah dari atau berlawanan de-
ngan pengalaman sidang itu sendiri. Ia pun tidak mengaruniakan
kepada seorang suatu pengetahuan akan kehendak-Nya untuk segenap
sidang, sedangkan sidang itu-tubuh Kristus-ditinggalkan dalam
kegelapan. Dalam kebijaksanaan-Nya, Ia menempatkan hamba-
hannba-Nya dalam hubungan yang erat dengan sidang-Nya, supaya
mereka kurang keyakinan pada diri sendiri, dan keyakinan yang lebih
besar pada orang lain yang sedang dipimpin-Nya untuk memajukan
pekerjaan-Nya.'

Sidang-sidang Diorganisasi oleh Nabi-nabi
Sidang diorganisasi di Yerusalem untuk menjadi suatu teladan

tentang perlunya mengorganisasi sidang-sidang di setiap tempat ydng
lain di rnana para pesuruh kebenaran harus menarik jiwa kepada Injil
itu. Mereka yang diserahi tanggungjawab menjaga sidang, bukannya
.melakukan diri seperti pemerintah atas orang yang diserahkan kepada
mereka, melainkan sebagai gembala yang bijaksgna "menggem-
balakan kawah Domba Allah . . . menunjukkan diri menjadi teladan

Para pendeta harus menyukai tata tertib, dan harus mendisiplin diri
sendiri, dan dengan demikian mereka bekerja dengan serasi bagaikan
sepasukan tentara yang terlatih baik-baik. Jika disiplin dan tata tertib
perlu sekali untuk berhasilnya sesuatu pertempuran, hal seperti itu
malah jauh lebih perlu lagi dalam pertempuran yang dalamnya kita
melibatkan diri karena tujuan yang harus kita capai lebih besar
nilainya dan lebih tinggi sifatnya daripada yzing diperebutkan oleh
pasukan-pasukan yang berperang di medan pertempuran. Dalam
pertempuran yang kita ikuti kepentingan-kepentingan abadi diper-
taruhkan.

Malaikat-malaikat bekerja dengan serasi benar. Tata tertib yang
sempuma menjadi ciri s€gala pergerakan mereka. Lebih dekat kita
meniru keserasian dan tata tertib bala tentara malaikat, lebih berhasil
pula usaha wakil-wakil surga ini untuk kepentingan kita. Mereka yang
mempunyai semangat dari atas, akan menunjukkan tata tertib,
disiplin, dan persatuan dalam segala usaha mereka. Tetapi tidak
pemah para pesuruh surga itu membenarkan keadaan tidakteratur dan
kekacauan. Segala keburukan ini diakibatkan oleh usaha Setan untuk
melemahkan pasukan kita, untuk membinasakan keberanian, dan
rnenghalangi pekerjaan yang berhasil.

Setan mengetahui benar bahwa kemajuan dapat diperoleh hanya
kalau ada tata tertib dan tindakan yang serasi benar. Ia mengetahui be-
narbahwa segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan surgaber-
ada dalam tata tertib yang sempurna, bahwa penurutan dan disiplin
yang saksama menandai pergerakan balatentara malaikat. Dalam usa-
ha yang telah dipelajarinya dipimpinnya orang-orang yang mengiaku
Kristen sejauh-jauhnya dari peraturan yang telah ditentukan oleh
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kepada kawan domba itu," . . . dan diaken-diaken itu *terpuji dan
penuh dengan Roh Kudus dan hikmat." Orang-orang ini harus ber-
satupadu di pihak yang benar, dan mempertahankannya dengan tetap
teguh. Dengan demikian mereka akan memberikan ;uatu pengaruh
yang mempersatukan kepada segenap kawan domba-'

Sebagai suatu faktor penting dalam pertumbuhan rohani di pihak
orang-orang yang baru bertobat, rasul-rasul sangat berhati-hati
melingkungi mereka dengan pelindung berupa tata tertib Injil. Para
pegawai ditetapkan di tiap sidang, dan tata tertib dan peraturan yang
pantas ditetapkan untuk perilaku segala perkara yang ada sangkut-
pautnya dengan kesejahteraan rohani orang-orang percaya.

FIal ini selaras dengan rencana Injil untuk menyatukan dalam satu
tubuh semua orang percaya kepada Kristus, dan rencana ini diikuti
oleh Paulus dengan teliti selama masa kerjanya. Orang-orang di
tempat mana pun yang oleh pekerjaannya dipimpin untuk menerima
Kristus sebagai Juruselamat, pada saat yang tepat diorganisasi men-
jadi suatu sidang. Meskipun orang-orang percaya baru sedikit jum-
lahnya, hal ini dilakukanjuga. Dengan demikian orang-orang Kristen
diajar menolong satu dengan yang lain, dengan mengingat janji,
"Karena barang di mana ada dua atau tiga orang berhimpun atas
nama-Ku, di situlah Aku ada di tengah+engah mereka itu."'

MenghadaTii Perbedaan Paham dalam Sidang
Di Yerusalem, para utusan dari Antiokhia menemui saudara-

saudara dari berbagai sidang, yang telah berhimpun untuk sesuatu
rapat umum; dan kepada merekalah diceritakan tentang kemajuan
yang telah diperoleh dalam pekerjaan di kalangan orang kafir. Ke-
mudian mereka menjelaskan kekacauan yang telah terjadi karena
orang-orang Farisi yang bertobat telah pergi ke Antiokhia dan me-
negaskan bahwa supaya diselamatkan, orang-orang kafir yang telah
bertobat;tu harus disunat dan memelihara hukum Musa. Persoalan ini
diperbincangkan dengan hangat dalam rapat itu.

Roh Suci melihat ada baiknya tidak memaksakan hukum upacara
kepada orang-orang kafir yang baru bertobat itu, dan pikiran para rasul
mengenai hal ini sama dengan pikiran Roh Allah. Yakub mengetuai
rapat itu, dan keputusannya yang terakhir ialah, "Sebab itu pada
pertimbanganku ini: J3ngan menyusahkan orang yang daripada pihak
kafir berpaling kepada Allah." Hal ini mengakhiri perbincangan iru.

Pada kesempatan ini Yakub dipilih untuk mengumumkan keputus-
an yang dihiasilkan oleh majelis. Tetapi orang-orang kafir yang^berto,
bat harus meninggalkai adat-istiadat yang tidak sesuai dengan prin-
sip-prinsip Kekristenan. Sebab itu rasul-rasul dan tua-tua sidang sepa-
kat menasihati orang-orang kafir itu dengan surat agar menjiuhkan
diri dari makanan yang sudah dipersernbahkan kepada berhala, dari
zina, dari binatang yang mati darah tertahan, dan dari darah. Mereka
diajak memelihara segala hukum Allah, dan hidup suci. Mereka harus
diberi kepastian bahwa orang-orang yang menegaskan bahwa sgnat
itu wajib dilakukan bukannya diberi wewenangroleh rasul-rasul.b

Majelis yang memutuskan persoalan ini terdirj dari rasul-rasul dan
guru-guru yang terkemuka dalam mendirikan gereja-gereja yahudi
dan Kristen kafir, dengan utusan-utusan yang dipilih dari berbagai-
bagai tempat. Tua-tua sidang di Yerusalern dan wakil-wakil dari
Antiokhia hadir, dan sidang-sidang yang paling berpengaruh diwakili.
Majelis itu berlangsung sesuai,dengan pertimbangan yang diterangi,
dan dengan keagungan suatu sidang yang didirikan oleh kehendak
Ilahi. Sebagai hasil perundingan itu, mereka s6muanya melihat bahwa
Allah Sendiri telah menjawab pertanyaan yang dipersoalkan oleh
mengaruniakan Roh Suci kepada orang-orang Kafir itu; dan mereka
menyadari bahwa mereka wajib mengikuti bimbingan Roh.

Bukannya segenap orang Kristen dipanggil untuk memungut suara
atas p€rsoalan itu. "Rasul-rasul dan tua-tua," orang-orang yang ber-
pengaruh dan mempunyai pertimbangan sehat, merumuskan dan
mengeluarkan perintah, yang diterima oleh gereja-gereja Kristen. Te-
tapi, bukannya semua orang senang mendengar keputusan itu; ada
golongan yang ingin mencari nama dan percaya pada diri sendiri yang
tidak menyetujuinya. Orang-orang ini melibatkan diri dalam peker-
jaan atas tanggung-jawab mereka sendiri. Mereka banyak beriungut
dan mencari kesalahan, menganjurkan rencana-rencana lang baru,
dan berusaha merubuhkan pekerjaan orang-orang yang Glah diten-
tukan Allah untuk mengajarkan pekabaran lnjil. Sejak mulanya si-
dang itu mengalaminya sampai akhir zaman./

Bahaya Menganggap Pertimbangan Perseorangan sebagai Sesudtu
yang Unggul

Mereka yang cenderung kepada anggapan bahwa pertimbangan
perseorangan adaldr sesuatu yang unggul, berada dalam bahaya yang
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serius. Adalah usaha yang sudah dipelajari baik-baik oleh Setan

memisahkan orang-orang seperti itu dari mereka yang menjadi salur-

an terang, yang dqngan perantafturn mereka Allah bekerja untuk
mendirikan dan memperluas pekerjaan-Nya di bumi ini. Mengabai-
kan atau menghinakan orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk
memikul tanggung jawab kepemimpinan berkenaan dengan kema-
juan kebenaran, berarti menolak ikhtiar yang telah ditentukan Allah
untuk menolong, memberanikan, dan menguatkan umat-Nya. Bagi
seorang pengerja dalam pekerjaan Tuhan yang melakukannya saja,

dan berpendapqt bahwa terangnya harus datang bukannya melalui
saluran lain melainkan yang langsung dari Allah, berarti menempat-
kan dirinya dalam keadaan dapat diperdayakan oleh musuh dan di-
kalahkan.' Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya telah mengatur bahwa oleh
hubungan erat yang harus dipertahankan oleh semua orang percay4
orang Kristen akan diiatukan kepada orang Kristen, dan sidang ke-
pada sidang. Dengan demikian manusia sebagai alat akan disanggup-
kan bekerjasama dengan Tuhan. Sitiap wakil-Nya akan tunduk ke-
pada Roh Suci, dan semua orang percaya akan disatukan dalam suatu
usaha yang terorganisasi dan dituntun dengan baik gyna memberikan
kepada dunia kabar kesukaan tentang rahmat Allah."

Sebagaimana anggota-anggota tubuh manusia yang berbeda-beda
itu bersatu membentuk segenap tubuh, dan masing-masing
melakukan tugasnya untuk mentaati kecerdasan yang mengatur selu-
ruhnya, demikian juga anggota-anggota sidang Kristus harus di-
satukan dalam satu tubuh yang simetris, yang mentaati kecerdasan
yang disucikan.

Pemilihan dan Pengurapan Pegawai-pegawai Sidang Setempet
Rasul Paulus menulis surat kepada Titus: "Supaya engkau meng-

atur dpa yang masih perlu diatur dan supbya engkau menetapkan pe-
natua-penatua di setiap kot4 seperti yang telah kupesankan kepada-
mu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya safu

.istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh ka-
renahidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai peng-
atur rumah Allah seorang penilikjemaat harus tidak bercacat" (Tit I
:5-7). "Janganlah engkau tetburu-buru menumpangkan tangan atas
seseorang ." I Tim.5:22.
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Dalam beberapa sidang kita pekerjaan mengorganisasi dan peker-
jaan mengurapi tua-tua diadakan belum pada waktunya atau terlam-
paulekas; peraturan Kitab Sucitelah diabaikan, dan sebagai akibatnya
kesulitan yang menyedihkan dibawa ke dalam sidang. Jangan hen-
daknya terlalu tergesa-gesa memilih para pemimpin dan mengurapi
orang-orang yang sama sekali belum layak untuk pekerjaan yang
penuh tanggungjawab itu-orang-orang yang perlu ditobatkan, ditihg-
gikan derajatnya, dan dihaluskan sebelum,lnereka dapat melayani
pekerjaan Allah dalam sesuatu kedudukan.ru

Milik Sidang
Bila minat dibangkitkan di suatu kota, minat itu harus diteruskan.

Tempat itu harus dikerjakan dengan saksama sampai tempat perbak-
tian yang sederhana berdiri sebagai tanda, 'suatu peringatan tentang
Sabat Allah, suatu terang di tengah kegelapan akhlak. Peringalan ini
harus berdiri di banyak tempat sebagai saksi bagi kebenaran."

Perkara-perkara yang ada sangkut-pautnya dengan sidang hendak-
nyajangan dibiarkan dalam keadaan yang tidak dibereskan. Langkah-
langkah harus diambilguna memperoleh milik gereja untuk pekerjaan
Allah, agar pekerjaan itu tidak terhambat dalam perkembangannya,
dan agar harta yang hendak dipersembahkan oleh orang-orang kepada
pekerjaan Allah tidak beralih ke pihak musuh.

Saya melihat umat Allah harus bertindak dengan bijaksan4 tidak
membiarkan keadaan yang belum beres di pihak rnereka untuk me-
nempatkan urusan sidang dalam keadaan yang aman. Kemudian sete-
lah segala yang dapat mereka perbuat, mereka harus percaya kepada
Tuhan yang membereskan segala perkara ini bagi mereka, agar Setan
tidak mengambil keuntungan dari umat Allah yang sisa. Inilah wak-
tunya Setan bekerja. Masa depan yang hebat sedang kita hadapi; dan
sidang harus bangun untuk maju agar mereka dapat berdiri teguh ter-
hadap rencana-rencananya. Inilah waktunya sesuatu harus dilakukan.
Allah tidak berkenan melihat umat-Nya meninggalkan persoalan
sidang dalam keadaan tidak beres membiarkan musuh menggunakan
segenap kesempatan dan mengendalik44 segala persoalan sebagai-
mana yang paling berkenan kepadanya. ''
Perternian Tahunan

Adakanlah usaha khusus untuk menghadiri pertemuan umat Allah.
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Saudara-saudaraku, jauh lebih baik bagimu membiarkan perusaha-
anmu menderita daripada membiarkan kesempatan untuk mendengar
pekabaran Allah bagimu. Jangan memberikan dalih-dalih yang akan
menghalangi engkau memperoleh setiap keuntungan nrhani yang
mungkin didapat. Engkau memerlukan setiap sinar terang. Engkau
harus disanggupkan untuk memberikan alasan bagi pengharapan yang
ada padamu deggan' kerendahan hati dan takut. Jangan hendaknya
engkau kehilangsp hak istimewa seperti ihr.

Jangan seorang pun.dari kita pergl ke perkemahan ftumpulan ta-
hunan) dengan bergantung kepada para pendeta atau guru Injil untuk
menjadikan kumpulan itu suatu berkat bagi kita. Allah tidak meng-
hendaki umat-Nya menggsntungkan beban, mereka pada pendeta. Ia
tidak menghendaki mereka dilemahkan oleh bergantung kepada se-
sama manusia untuk rhendapat pertolongan; Jangan hendaknya
mereka bersandar, seperti anak-anak yang tidak berdaya, pada orang
lain sebagai tiang sandaran. Sebagai seorang pengurus anugerah
Allah, setiap anggota sidang harus merasakan tanggung-jawab pribadi
untuk hidup dan berakar pada diri sendiri.

Suksesnya pertemuan itr bergantung kepada hadirat dan kuasa Roh
Suci. Untuk kecurahan Roh Sucilah setiap pencinta peke{aan ke-
benaran itu harus berdoa. Dan kita hanrs berusaha sekuat tenaga untuk
menjauhkan setiap penghalang pada pekerjaan-Nya. Roh itu tidak
pemah dapat dicurahkan s€mentara perselisihan dan kepahitan satu
sama lain dipelihara dalam hati anggota sidang. Iri hati, kecemburuan,
sangka-sangka jaha! dan rnengatakan yang tidak baik tentang orang
lain berasal dari Setan, dan segala perkara ini nenghambat jalan
terhadap pekerjaan Roh Suci.

Suatu pun tiada di dunia ini yang lebih berharga bagi Allah seperti
sidangrrya. Suatu pun tiada yang dijaga-Nya dengan sangat saksama.
Suatu pun tiada yang menghina Allah lebih daripada suatu perbuatan
yang merusakkan pengaruhorang-orang yang sedang melakukan pe-
kerjaan-Nya. Ia akan meminta pertanggungiawaban dari semua orang
yang memba4E Setan dalam pekerjaannya menglitik dan mengece-
wakan orang. 

t'

P ende ta Me I ati h B er khot bah
Pada segala waktu engkau harus berhatihati dalam percakapanmu.

Bukankah Allah telah memanggil engkau sebagai wakil Kristus di

atas bumi, sebagai gantinya memohonkan orang-orang berdosa untuk
rhendarnaikan dengan Allah? Bila engkau berhenti berbicara di mim-
bar, peket'aan itu baru s3ja mulai. Engkau tidak dibebaskan dari
tanggung-jawab bila sudah di luar kumpulan, tetapi masih harus me-
melihara pengabdian kepada,pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa.
Engkau harus menjadi suatu surat yang hidup, dikenal dan dibaca oleh
semua orang.

Jangan membicarakan yang enak-enak saja" Jangan memikirkan
yang rnenyenangkan saja. Keselamatan jiwa-jiwa adalah tema yang
paling penting. Kepada pekerjaan inildr pengerja Injil Kristus dipang-
gil. Ia harus mempertahankan perbuatan yang baik di luar kumpulan
dan menghiasi jabatannya dengan percakapan yang saleh dan perilaku
yang berhati-hati.

Engkau harus menghayati apa yang engkau khotbahkan sebagai
kewajiban kepada orang-orang lain, dan harus menanggung, seperti
yang belum pemah engkau lakukan sebelumnya, beban pekerjaan itu,
beratnya tanggung jawab yang harus tertanggung ke atas setiap pe-
ngerja Kristus. Teguhkanlah pekerjaan yang diberikan di mimbar oleh
mengikutinya dengan usaha pribadi. Adakanlah percakapan yang
berhati-hati tentang kebenaran za;man ini, dengan menetapkan
keadaan pikiran orang-orang yang hadir, dan dalam takut akan Allah
mengaplikasikan dengan praktis kebenaran yang penting kepada
keadaan orang-orang yang bergaul dengan engkau.'*

(t) 6T 29si (2) tT 49,650; (3) AA 163; (4) AA 9l; (5) AA 185; (6) AA 190-195; (?) AA 196,
197; (8) AA 164; (9) lTT,l43; (10) 5T 617,6lt; (l l) 6T 100; (t2) lT 210,21l; (13) 6T 3942:
(t4r2T 705,706.
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Pasal 14

Rumah Allah

agi jiwa yang rendah hati dan percay4 rumah Allah di bumi ini
menjadi gerbang surga.-Nyanyian pujian, do4 perkataan yang
diucapkan oleh wakil-wakil Kristus, adalah alat-alat yang

ditentukan Allah untuk mempersiapkan suatu umat bagi sidang yang

di atas, bagi perbaktian yang lebih tinggi yang ke dalamnya tidak akan

masuk suatu pun yang dapat menajiskan.
Rumah menjadi bait suci bagi keluarga, dan kamar atau pun tempat

berdoa menjadi tempat yang paling tenang untuk perbaktian
perseorangan; tetapi gereja itu menjadi bait suci bagi jemaat. Harus

;da perafuran tentang waktu, tempat, dan cara berbakti' Sesuatu yang

suci, sesuatu yang ada. sangkut-pautnya dengan perbaktian kepada

Allah, tidak boleh diperlakukan dengan kurang berhati-hati dan de-

ngan sikap acuh tak acuh. Supaya orang-orang dapat berbuat sebaik-

biiknya dalam menunjukkan puji-pujian kepada Allah, persekutuan

mereka harus sedemikian rupa sehingga hal yang suci jelas bedanya
dari hal yang biasa saja dalam pikiran mereka. Mereka yang mempu-
nyai pendapat yang luas, pikiran dan cita-cita yang mulia, adalah

mereia yang mempunyai persekutuan yang menguatkan segala pikir-
an t€ntang perkara-perkara Ilahi. Berbahagialah mereka yang mem-
punyai suatu tempat perbaktian, tinggi atau rendah, di kota atau di
antara gua-gua gunung yang kasar, di ruangan yang hina atau di
padang belantara: Kalau itulah yang terbaik yang dapat mereka
peroleh bagi Tuhan, Ia akan mempermuliakan tempat itu dengan

hadirarNya, dan tempat itu akan menjadi suci bagi Tuhan semesta

alam.

Sikap Doa dalam Rumah Alloh
Bila orang-orang yang berbakti memasuki tempat perkumpulan,

mereka harus berbuat demikian dengan penuh kesopanan, pergi ke

tempa{ duduk dengan tenang. Kalau ada alat pemanas hawa di dalam

ruangan itu, tidaklah pantas mengerumuninya dalam sikap lengah dan

kurang berhati-hati. Percakapan yang biasa, berbisik-bisik, dan ter-
tawa-tawa hendaknyajangan diperkenankan dalam rumah perbaktian,
baik s_ebelum rhaupun sesudah acara perbaktian. Kesafuhan yang
tekun hendaknya menjadi ciri orang-orang yang berbakti itu.

Kalau harus menunggu beberapa menit sebelum kumpulan mulai,
biarlah mereka mempertahankan suatu roh peribadatan yang benar
oleh renungan yang tenang, selamanya mengangkat hati kepada Allah
dalam doa agar acara perbaktian ini dapat memberikan suatu manfaat
pada hati mereka sendiri dan menuntun kepada keyakinan dan perto-
batan jiwa-jiwa yang lain. Mereka harus ingat bahwa pesuruh surga
ada dalam rumah itu. Kita semua kehilangan manisnya persekutuan
dengan Allah karena kegelisahan kit4 karena kita tidak menggunakan
waktu untuk merenung dan berdoa. Keadaan rohani sering perlu
diperiksa dan pikiran dan hati ditarik kepada Matahari Kebenaran.

Waktu orang-orang datang ke rumah sembahyang, mer?ka mem-
punyai penghormatan sejati bagi Tuhan dan mengingat bahwa mereka
ada di hadirat-Nya, maka ada kuasa yang meyakinkan dalam kete-
nangan. Berbisik-bisik dan tertav/a dan bercakapcakap yang tidak
menjadi dosa di tempat urusan pekerjaan yang biasa hendaknya ja-
ngan diperkenankan dalam rumah di tempat Allah disembah. pikiran
harus disediakan untuk mendengar firman Allah, supaya firman itu
dapat dirasakan pentingnya, dan mempengaruhi hati selayaknya.

Bila pendeta masuk, hendaknya dengan sikap mulia dan penuh
khidmat. Ia harus menundukkan kepala untuk berdoa dalam hati
segera sesudah iamelangkah ke mimbar, dan memohonkan pertolong-
an dengan sungguh-sungguh dari Allah. Alangkah indahnya kesan
yang diberikan oleh hal ini! Akan ada suasana-yang penuh khidmat
dan kekaguman ke atas hadirin. Pendeta mereka sedang mengadakan
hubungan dengan Allah; ia sedang menyerahkan dirikepada Allah
sebelum ia berani berdiri di hadapan orang banyak. Suasana yang
penuh khidmat meliputi semua orang, dan malaikat-malaikat Allah
lebih dekat kepada mereka. Setiap orang yang hadirjuga, yang takut
akan Allah hendaknya menundukkan kepala dan bersatu dengan
pendeta itu dengan berdoa dalam hati agar Allah menghormati kum-
pulan itu dengan hadirat-Nya dan mengaruniakan kqasa kepada ke-
benaran-Nya yang dimasyhurkan dari bibir manusia.r

-._Kumpulan untuk rapat dan permintaan doa jangan hendaknya
dijadikan membgsankan. Kalau mungkin, semua orang hendarknya

156
157



hadir tepat padajam yang ditentukan; dan kalau ada yang terlambat,

yang seiengahjam atau pun lima belas menit saja,jangan menunggu

merika, Kilau-hanya dua orang yang hadir, mereka dapat-menuntut

janji iru. Kumpulan harus dibuka pada jam yang ditentukan kalgu

mungkin, tidak menjadi soal sedikit atau banyak orang yang hadlr'-

Berbuatlah Seakan-akan di Hadirat Allah yang Kelihatan
Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh perasaan akan !e'!e-

."run-iyu yang tidak teibatas serta kesadaran akan hadirat-Nya'

Dengan'pe.asaitt kehadiran yang Tidak Kelihatan inilah setiap hati

trarui diLeri kesan yang mendalam. Janl dan tempat berdoa suci

adanva. sebab Allah-adidi situ; dan karena penghormatan ditunjuk-

kan dalam sikap dantingkah laku, perasaan yang mengilhaminya akan

diperdalam. "\ama-Nya kudus dan dahsyat," kata penulis Mazmur'

(Mzm. I I I :9).'' 
Bila kumpulan dibuka dengan doa, setiap futut halus. !€felul di

hadirat-Nya yang suci, dan setiap hati harus naik kepada Allah dalam

perbaktian yangienang Doa orang-orang yang beribadal d:nC1r,setia

akan didengar,-dan pelayanan sabda itu akan temyata berhasil baik'

Sikap tidakieisemangaidi pihak o.ang-orang yang berbakti di rumah

Allair merupakan satu sebab yang besar mengapa pelayanan itu tidak

lebih berha;il bagi kebaikan. Lagu nyanyian, yang keluar dari hati

banyak orang dalam ucapan yang terang dan jelas,.adalah salah satu

alaibagi Allah dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Semua acara

kebakti'an harus diadakan dengan penuh khidmat dan hormat, seolah-

olah Tuhan dapat dilihat hadir dalam kumpulan itu.
Bila sabda itu diucapkan, kamu harus giat, saudara-saudaraku,

bahwa kamu sedang mendengarkan suara Allah melalui hamba Allah
vane diwakilkan-Nya. Dengarkanlah dengan penuh perhatian Jangan

iertiiur sesaat pun, karena oleh tertidur ini kamu mungkin kehilangan

perkataan yang sangat kamu perlukan-perkataan yang, kalau diperha-

iiLun, ut -."ny"lamatkan kakimu agarjangan tersesat kejalan yang

salah. Setan dan malaikat-malaikatnya sibuk dalam usaha-usahanya

untuk melumpuhkan perasaan sehingga peringatan' amaran, dan te-

suran tidak alan didengar, atau kalau didengar, perkataan itu tidak

ikan mempengaruhi hati dan mengubahkan kehidupan. Kadang-

kadang seorang anak kecil mungkin sangat menarik perhatian para

pendeigar sehi-ngga benih yang birharga itu tidakjatuh ke tanah yang

baik dan berbuah._Kadang-kadang pernuda dan pgnudi kurang meng-
hormati rumah Allah dan perbaktian kepada Aliah sehingga-mere[a
terus-meneJus bercakap-cakap selama khotbah. Sekiranya mereka
dapat melihat malaikat-malaikat . Allah memandang kepaia mereka
dan mencatat perbuatan mereka, maka sudah te;tu mereka akan
dipenuhi dengan malu, dengan kengerian terhadap diri sendiri. Allah
memerlukan para pendengar yang memperhatikan baik-baik. Justru
pada waku manusia tertidur, Setan meniburkan benih lalans.

Hingga pada waktu melayangkan doa penutup, semuania harus
tetap tenang seolah-olah takut kehilangan damai Kristus. Biarlah se_
mua orang keluar tanpa desak-mendesak atau bercakap-cakap keras-
keras, dengan merasa bahwa mereka ada di hadirat'Allah, bahwa
mata-Nya sedang memandang kepada mereka, dan bahwa mereka
harus berbuat seolah-olah di hadirat Tuhan yang dapat dilihat. Jangan
hendaknya ada_ orang berhenti di tempai jalan untuk menjum"pai
seseorang atau bercakaFcakap, sehingga menutup jalan dan orang_
orang lain tidak dapat keluar. Tempat di sekitar gereja harus mendapat
penghormatan yang suci. Jangan hendaknya tempat itu dijadikan
hanya sekadar tempat bertemu sahabat-sahabat lama dan mem-perbin_
cangkan b_uah pikiran yang biasa serta segala urusan peierjaan
duniawi..Hal ini harus ditinggalkan di luar gereja. elhh dan malai_
kat-malaikat tidak dihormati oleh mereka yang tirtawa_tawa dengan
kurang. hati-hati dan gaduh serta menyeret-ny-eret kaki seperti yang
sering kedengaran di beberapa tempat.

Anak-anak Harus Hormat
Hai orang tua, tinggikanlah derajat Kekristenan dalam pikiran

anak-anakmu; tolonglah mereka menempatkan yesus dalam pingala_
man mereka; ajarlah mereka menghormati rumah Allah setinggi-iing_
ginya.dan mengerti bahwa bila mereka memasuki rumali-Tuhan,
hendaknya dengan hati yang telah dilembutkan dan ditaklukkan oleh
pikiran seperti ini: ' Allah ada di sini; inilah rumah-Nya. Saya harus
mempunyai pikiran yang bersih dan motifyang paling suci. Siya tidak
boleh mempunyai kesombongan, iri hati, Iiecemburuan, sangka-sang-
kajaha! kebencian atau penipuan dalam hati say4 karena sala sedang
datang- ke hadirat Allah yang suci. Inilah tempat di rnun" Alluh b"r_
temu dengan umat-Nya dan memberkati mereka. Tuhan yang tinggi
dan suci -yang mendiarni kekekalan memandang keiadi saya,
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menyelidiki hati saya, dan membaca pikiran yang paling tersembunyi
serta segala perbuatan dalam kehidupanku."

Pikiran orang-orang muda peka dan mudah terpengaruh mendapat
penilaian mereka akan pekerjaan hamba-hamba Allah oleh caraorang
iua mereka memperlakukan hal itu. Banyak kepala Neluarga menjadi-
kan acara kebaktian suatu hal yang dikritik di rumah tangga, r[enyetu-
jui beberapa perkara dan mempermasalahkan yang lain' Dengan de-

mikian pekabaran Allah dikitik dan diragukan, kurang diperhatikan.
Berapa besar kesan yang diberikan kepada orang-orang muda oleh

ucapan yang kurang berhati-hati dan kurang hormat, hanyalah buku-
buku di surga akan menyatakannya. Anak-anak melihat dan mengerti
akan hal inijauh lebih cepat dari yang dipikirkan ordng tua. Perasaan

akhlak mereka menerima suatu prasangka yang salah yang tak pemah

akan diubahkan sgpenuhnya dalam waktu yang lama. Orangtua me-

nyesalkan kekerasan hati anak-anak mereka serta sukamya mem-
bangkitkan perasaan akhlak mereka untuk memenuhi tuntutin Allah.a

Penghormatan harus ditunjukkan j uga untuk nama Allah. Nama itu
jangan sekali-kali diucapkan dengan memandang enteng atau kurang
pikir. Sedangkan dalam doa sering mengulanginya dengan tidak perlu
betul harus dihindarkan. 'Nama-Nya kudus dan dahsyat" (Mzm.
I I 1:9). Malaikat-malaikat melindungi wajah mereka ketika mengu-

capkan nama itu. Betapa pula kita manusia yang .sudah 
jatuh dan

berdosa harus menghormati nama-Nya di bibir kita.'
Saya melihat bahwa nama Allah yang suci harus digunakan dengan

penghormatan dan kekaguman. Perkataan Allah Yang Mahakuasa

dirangkaikan dan digunakan oleh beberapa orang dalam doa dengan

cara yang kurang berhati-hati dan kurang memikirkannya, yang tidak
berkenan kepada-Nya. Orang sedemikian tidak mempunyai perasaan

kesadaran tentang Allah atau kebenaran, kalau tidak mereka tidak
akan mengucapkan dengan tidak hormat Allah yang besar dan me-

nakutkan itu, yang tidak lama lagi akan menghakimkan mereka pada

masa kesudahan. Malaikat berkata, "Janganlah merangkaikannya,
karena sungguh hebat nann-Nya." Mereka yang menyadari kebe-

saran dan keagungan Allah, akan mengucapkan nama-Nya dengan

kekaguman yang suci. Ia tinggal dalam terang yang tidak terhampiri;
tidakseorang pun dapat melihat Dia dan tetap hidup. Saya melihat

bahwa perkara-perkara ini harus dpahami dan diperbaiki sebelum

sidang dapat tumbuh dengan subur."

1@

Kita hargs menghormati sabda Allah. Untuk sabda Allah yang ter-
tulis itu kita harus menunjukkan hormat, sekali-kalitidak bolehmeng-
gunakannya seperti sesuatu yang biasa saja, atau memakainya dengan
kurang berhati-hati. Dan Kitab Suci itu sekali-kali tidbk boleh dikutip
dalam suatu senda gurau, atau disadur untuk membiat suatu sebutan
yangjenaka. "Semua firman Allah adalah murni;" "bagaikan perak
yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah"
(Ams. 30:5: Mzm. l2:7)

Terutama sekali, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan
yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan
sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara yang lain untuk menun-
jukkan penghormatan yang paling berkenan kepada-Nya seperti hal-
nya dengan penurutan akan apa yang telah diucapkan-Nya.

Penghormatan harus ditunjukkan bagi wakil-wakil Allah bagi para
pendeta, guru dan orang tua yang dipanggil untuk berbicara dan mela-
kukan sesuatu sebagai gantinya. Dalam penghormalan yang ditunjuk-
kan kepada mereka Ia dihormati.

Alangkah baiknya orang-orang tua dan orang-orang muda mere-
nungkan perkataan Kitab Suci yang menunjukkan bagaimana tempat
yang ditandai dengan hadirat Allah yang khusus itu harus dihargai.
"Lalu Ia berfirman: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, " diperin-
tahkan-Nya kepada Musa di belukar duri yang bemyala-nyala, "Se-
bab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus."
(Kel. 3:5). Yakub, sesudah melihat malaikat-malaikat, lalu ia berseru:
"Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak mengeta-
huinya . . . . lni tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga"
1rej. ZA: te, 121.8

Dengan ajaran dan teladan, engkau harus menunjukkan bahwa
engkau menghormati imanmu, berbicara dengan rasa penghormatan
tentang perkara-perkara yang suci. Sekali-kali jangan bidikan satu
ucapan yang tidak serius dan tidak berarti keluar dari bibirmu bila
mengutip Kitab Suci. Bila engkau memegang Kitab Suci, ingatlab
bahwa engkau ada di tanah suci. Malaikat-malaikat ada di sekeli-
lingmu, dan sekiranya matamu daFat dicelikkan, engkau akan melihat
mereka. Biarlah kelakuanmu sedemikian rupa supaya engkau dapat
meninggalkan kesan.kepada setiap jiwa yang bergaul dengan dikau
agar suatu $asana yang suci mengelilingi engkau. Satu perkataan
yang sia-sia, satu tertawaan yangtidak berarti, mungkin mengimbangi
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satu jiwa pada jurusan yang salah. Sungguh me;rgerikan akibatnya
bila tidak selamanya berhubungan dengan Allah.'

Berpakaian Pantas sehingga Allah menjadi Pokak Pemikiran
Semua orang harus diajar rapi, beisih, dan teratur dalam cara ber-

pakaian, tetapi tidak memanjakan diri dalam perhiasan secara lahir
yang sama sekali tidak pantas untuk tempat perbaktian. Jangan hen-
daknya ada pertunjukan pakaian, karena hal ini menimbulkan pera-
saan kurang hormat. Perhatian hadirin sering tertuju kepada hal ini
atau kepada bahan pakaian yang indah, dan dengan demikian pikiran
terganggu yang tidak seharusnya mempunyai tempat dalam hati
orang-orang yang berbakti. Allah harus menjadi pokok pemikiran,
tujuan perbaktian; dan segala sesuatu yang mengalihkan pikiran dari
acaraperbaktianyangpenuhkhidmatdan suci merupakanpenghinaan
kepada-Nya.

Segala perkara mengenai pakaian harus diperhatikan dengan sak-
sama, 4lengikuti dengan saksama peraturan Kitab Suci. Mode telah
menjadi ilah yang telah memerintah dunia luar, dan sering menlusup
ke dalam sidang. Sidang harus menjadikan sabda Allah ukurannya,
dan ordng tua harus memikirkan hal ini dengan saksama. Bila mereka
melihat anak-anak mereka mempunyai kecenderungan mengikuti
rnode duniawi, maka sebagaimana halnya dengan Abraham, mereka
harus mengatur segenap keluarga mereka dengan tetap teguh untuk
mengikuti teladan mereka. Gantinya menyatukan mereka dengan

dunia, hubungkanldh mereka dengan Allah. Jangan hendaknya
seotang jua pun tidak menghormati bait suci Allah oleh pakaian
mereka yang rnerupakan pertunjukan. Allah dan malaikat-malaikat
ada di situ. Yang Mahasuci orang Israel telah berbicara dengan
perantaraan rasul-Nya: "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu
dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau

dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu
ialah manusia batiniah yangtersembunyi dengan perhiasan yangtidak
binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram' yang

sangat berharga di mata Allah" ( I Ptr. 3:3,4).'"

(1) 5T 491493: (2) 2T 677. 578; (3) GW 176-178. (4\ sT 493497; (s) 243i (6) Ew 122; (7)

ED 244; (8) GW l?8.179; (9) FE 194.195; (l0) 5T 499, 500.

Pasal15.

Perlakuan Terhadap Orang yang Bersalah

1-2r risrus datang membawa keselamitan yang dapat dicapai oleh

l( semua orang. Di Salib Kalvari ia membayar harga penebusan
I\-yang tidak terhingga untuk dunia yang sudah hilang. Penyang-
kalan diri dan pengorbanan diri, pekerjaan-Nya yang tidak memen-
tingkan diri, perihal Ia merendahkan, dan terutama perihal Ia mem-
persembahkan hidup-Nya, membuktikan dalamnya kasih-Nya bagi
manusia yang telah jatuh. Ia datang ke dunia ini untuk mencari dan
menyelamatkan yang hilang. Tugas-Nya ialah bagi orang-orang ber-
dosa dari setiap lapisan masyarakat, bahasa dan bangsa. Ia membayar
harga untuk semuanya untuk menebus mereka dan nrembawa mereka '

ke dalam persatuan dan simpati dengan diri-Nya Sen-diri. Yang paling
bersalah, yang paling berdosa, tidak dilewati saja; pekerjaan-Nya
diutamakan bagi mereka yang paling memerlukan keselamatan yang
dibawa-Nya, lebih besar keperluan mereka akan pembaruan, lebih
dalam pula minat-Nya, Iebih besar pula simpati-Nya, dan lebih sung-
guh-sungguh pula pekerjaan-Nya. Hatinya berpengharapan keadaan-
nya dan yang paling memerlukan rahmat-Nya yang mengubahkan itu.

Tetapi di antara kita sebagai suatu umat terdapatlah kekurangan
simpati dan kasih yang dalam, sungguh-sungguh dan menghamkan
jiwa terhadap mereka yang tergoda dan yang bersalah. Banyak orang
telah menunjukkan sikap dingin, sikap mengabaikan, yang digam-
barkan oleh Kristus sebagai melewatinya saja di sisi yang lain, dan
berjalan sejauh-jauhnya dari mereka yang paling mernerlukan per-
tolongan. Jiwa yang baru bertobat sering bergumul keras melawan
kebiasaan-kebiasaan yang sudah berurat-berakar dalam dirinya atau
melawan sesuatu bentuk pencobaan, dan karefla dikalahkan-' oleh
perasaan atau kecenderungan yang kuat ia bersalah dalam melakukan
perbuatan yang kurang berhati-hati atau pun tindakan yang salah.
Itulah sebabnya tenaga, kebilaksanaan, dan akal budi dituntut dari
saudata-saudaranya, agar kesehatan rohaninya dapat dipulihkan.
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Dalam keadaan sep€rti itu petunjuk dari sabda Allah berlaku: "Sau-
dara-saudara, kalaupun, seorang kedapatan melakukan suatu pelang-
garan, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan
yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri,
supaya kamu juga jangan kena pencobaan" (Gal. 6: l). "Kit4 yang
kuat, waj ib menanggung kelemahan orang yang tid?k kuat dan jangan
kita mencari kesenangan kita sendiri" (Rm. l5: I ).'

Tindakan yang lemah lembut, jawab yang halus, dan perkataan
yang menyenangkan jauh lebih cocok untuk memperbarui dan me-
nyelamatkan daripada kekerasan dan kekasaran. Terlalu kurang sifat
keramah-tamahan mungkin menyebabkan kesulitan untuk mencapai
orang banyak, sedangkan suatu roh suka berdamai alat untuk menarik
mereka kepadamu, dan dengan demikian engkau dapat menetapkan
mereka di jalan yang benar. Engkau harus pula didorong oleh suatu
roh yang suka mengampuni, dan memberikan penghargaan sepantas-
nya.kepada setiap maksud dan perbuatan yang baik dari orang-orang
di sekelilingmu.'

"Saling Mengasihi Sama seperti Aku Telah Mengasihi Kamu"
Allah telah melakukan bagian-Nya dari pekerjaan untuk kesela-

matan manusia, dan sekarang Ia meminta kerja-sama sidang-Nya.
Ada darah Kristus, sabda kebenaran, Roh Suci di satu pihak, dan ada
jiwa-jiwa yang sedang binasa di pihak yang lain. Setiap pengikut
Kristus mempunyai bagian dalam pekerjaan membawa orang-orang
untuk menerima berkat-berkat yang telah disediakan oleh surga.
Biarlah kita memeriksa diri kita baik-baik dan melihat apakah kita
telah rnelakukan pekerjaan ini. Biarlah kita memeriksa motifkita dan
setiap perbuatan dalam kehidupan kita.

Bukankah ada banyak gambar yang tidak menyenangkan tergan-
tung di ruangan ingatan? Engkau memerlukan pengampunan Yesus.
Engkau selamanya bergantung kepada belas kasihan dan kasih-Nya.
Meskipun demikian, tidaklah engkau gagal dalam usaha menunjuk-
kan kepada orang lain roh yang telah ditunjukkan Kristus kepadamu?
Sudahkah engkau merasakan beban untuk seseorang yang engkau li-
hat sedang memberanikan diri memasuki jalart yang terlarang? Sudah-
kah engkau menasihati dia dengan ramah-tamah? Sudahkah engkau
menangis baginya dan berdoa dengan dia dan untuk dia? Sudahkah
engkau menunjukkan dengan perkataan yang lemah-lembut dan per-

buatan yang ramah-tamah bahwa mengasihi dia dan ingin menyela-
matkan dia?

. Karena engkau telah bergaul dengan mereka yang sedang terseran-
dung dan terhuyung-hu1,ung di bawah bebgn kelemahan pe.mba*aan
mereka sendiri, serta segala kebiasaan yang salah, apakah engkau te-
lah membiarkan mereka bertempur dalam pepprangan sendirian se-
dangkan engkau dapat memberikan pertolongan kepada mereka?
Apakah engkau tidak melewati saja orang-orang yang iergoda ini se-
dangkan dunia telah bersedia memberi simpati keiida mereka dan
memikat mereka ke dalam jaring Setan? Apakah engkau tidak ber-
sedia mengatakan seperti Kain: "Akukah penjaga adik*u?,' Kej. 4:9.

, Bagaimanakah seharusnya Kepala sidang yang agung itu meman-

-dgnS 
pekerjaan dalam kehidupanmu? Bagaimanakah Ia, yang kepada-

Nya setiap jiwa sangat bcrharga karena telah ditebus dengan dirah-
Nya, memandang pada sifatmu yang acuh tak acuh terhadap mereka
yang tersesat dari jalan yang benar? Tidakkah engkau takut kalau Ia
meninggalkan dikau sama seperti engkau meninggalkan mereka?
Ketahuilah ddngan pasti bahwa ia yang menjadi Plnungsu rumah
Tuhan telah memperhatikan setiap kelalaian.

Belum terlambat menebus kelalaian masa silam. Biarlah kasih
yang mula-mula dan kerajinan yang mula-mula dihidupkan kembali.
9arilah orang-orang yang telah engkau usir, balutlah dengan penga-
kuanmu luka-luka yang telah kau buat. Hampirilah Hati yang"penuh
belas kasihan, dan biitah aliran belas kasihan Ilahi mengaiir ki ialam
hatimu dan daripadamu kepada hati orang lain. Biarlah kelemahlem-
buJan dan kemurahan y4ng telah dinyatakan oleh yesus dalam ke-
hidupan-Nya sendlri yang mulia itu menjadi suatu teladan bagi kita
tentang bagaimana kita harus memperlakukan sesama manusia, teru-
tama mereka yang menjadi saudara-saudara dalam Kristus...

Binyak orang sudah menjadi lemah dan putus asa dalam pergumul-
an kehidupan mereka yang dapat diberi kekuatan untuk mendapat
kemerangan oleh satu perkataan kegembiraan dan keberanian yang
ramah-tanah. Sekali-kali janganlah kehilangan sifat belas-kasihan,
atau-pun b€rsikap dingin, tidak menaruh simpati, dan suka meng'ritik.
Sekali-kali jangan mengabaikan sesuatu kesempatan untuk ming:,-
!11€n s::u1tu perkataan yang memberanikan dan memberi harapan.
Kita tidak dapat mengira bahwa luasnya pengaruh perkataan kebaikan
kita yang lemah lembut, serta segala usaha kita seperti Kristus untuk

I
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meringankap beban orang lain. Ormg yang berbuat kesalahan tidak
ilapat dipulihkan dangan cara selain daripada dalam roh kerendahan

hati, kelemahlembutan, dan kasih.'

Metode Kristus dalam Disiplin Sidang
Dalam memperlakukan anggota-anggota sidang yang hrbuat ke-

salahan, umat Allah harus mengikuti dengan saksama peturrjuk yang

diberikan oleh Juruselamat dalam Matius pasal delapan belas'
Umat manusia adalah harta Kristus, telah dibeli-Nya dengan harga

yang tidak terhingga, didekatkan kepada-Nya dengan kasih yang telah
ditunjukkan oleh-Nya dan oleh Bapa-Nya bagi mereka. Itulah sebab-

nya kita harus sangat berhati-hati dalam perlakuan kita satu dengan
yang lain Manusia tidak berhak menaruh prasangka jahat mengenai
sesama manusia. Anggota-anggota sidang tidak berhak mengikuti
dorongan hati dan kecenderungan mereka sendiri dalam perlakuan

mereka tidak boleh mengungkapkan prasangka mereka tentang orang
yang berbuat kesalahan, karena dengan jalan demikian mereka me-
masukkan ragi kejahatan ke dalam pikiran orang lain' Laporan yang

tidak menyenarigkan tent ng seorang saudara dalam sidang disampai-
kan dari mulut ke mulut di antara sesama anggota sidang' Kesalahan-
kesalahan dibuat dan ketidakadilan dilakukan karena ketidakrelaan di
pihak seseorang untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh

Tuhan Yesus.
" 'Apabila saudaramu berbuat dos4" kata Kristus, "tegurlah dia

di bawah empat mata" (Mat. 18:15). Jangan ceritakan kepada orang
lain tenlang kesalahan itu. Satu orang diberitahu, lalu kepada orang
lain dan kemudian kepada orang lain lagi; dan berita itu pun tersebar-
lah terus menenrs, dan keburukan itu bertambah-tambah, sampai

segenap sidang menderita. Bereskanlah persoalan itu di antara engkau
dengan dia sendiri."Inilah rencana Allah. "Jangan terburu-buru
kaubuat perkara pengadilan. Kare4a pada akhimya apa yang engkau
dapat lakukan, kalau sesamamu telah mernpermalukan engkau? Be-

lalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia
orang lain" (Ams.25:8,9). Jangan menanggungkan dosa ke atas

saudaramu; tetapi.jangan membeberkan kesalahannya, dan dengan

demikian teguran itu tampaknya seperti suatq pembalasan dendam.
Perbaikilah dia rnenurut cara yang digariskan dalarh saMa Allah.

Jangan biarkan kernarahan berkembang sampai menjadi dendam.
Jangan biarkan luka itu bemanah. dan pecah dalam perkataan yang
penuh racun, yang mencemarkan pikiran orang-orang yang mende-
ngamya. Jangan biarkan pikiran yang pahit terus menerus memenuhi
pikiranmu dan pikirannya. Pergilah kepada saudaramu, dan dalam
kerendahan hati dan sungguh-sungguh perbincangkanlah persoalan
itu dengan dia.

Bagaimana sifat pelanggaran itu, hal ini tidak mengubahkan ren-
cana yang telah dibuat Allah untuk membereskan salah pengertian dan
perasaan sakit hati. Berbicara sendiri dan dalam roh Kristus kepada
seseorang yang bersalah, dengan hati yang dipenuhi kasih dan simpati
Kristus, dan usahakanlah membereskan persoalan itu. Berundinglah
dengan dia secara tenang dan diarn. Jangan hendaknya perkataan yang
rnarah-rnarah keluar dari bibirmu. Berbicaralah dalam cap yang akan
rnempengaruhi pertimbangannya yang lebih baik. Ingatlah perkataan
ini: "Barangsiapa membuat orang berdosa berbalik darijalannya yang
sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari rnaut dan menutupi
banyak dosa" (Yak. 5:20).

Bawalah kepada saudaramu penawar yang akan menyembuhkan
penyakit kurang puas. Lakukanlah bagianmu untuk menolong dia.
Demi perdamaian dan persatuan sidang, biarlah engkau merasa bahwa
berbuat demikian merupakan suatu kesempatan istimewa dan kewa-
jiban bagimu. Kalau ia mau mendengarmu, engkau telah mendapat
dia senangi seorang sahabat.

Segenap surga menaruh minat dalam percakapan antara orang yang
telah dilukai hatinya dan orang yang bersalah. Bila orang yang ber-
salah itu menerima teguran yang diberikan dalam kasih Kristus, dan
mengakui kesalahannyq dan memohonkan keampunan dari Allah dan
dari saudaranya, sinar matahari surga memenuhi hatinya. Pertentang-
an sudah berakhir; persahabatan dan kepercayaan dipulihkiih. Minyak
kasih menyembuhkan kepedihan yang disebabkan oleh kesalahan itu.
Roh Allah mengikat hati kepada hati, dan ada musik di sqrga karena
adanya persatuan itu.

Bila mereka yang disafukan denganjalan demikian dalam perseku-
tuan Kristen mempersembahkan doa kepada Allah dan be{anji saling
memperlakukan dengan adil, suka akan kemurahan, dan be{alan
dengan Allah dalam kerendahan hati, maka berkat yang limpah akan
mereka peroleh. Kalau mereka sudah bersalah kepada orang-orang
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lain,mereka pun meneruskan pekerjaan pertobatan, pengakuan, dan
pemulihan, membereskan sepenuhnya persoalan satu dengan yang
lain. Inilah keganapan hukum Kristus.

"Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua
orang lagi, supaya atas kcterangan dua atau tiga orang saksi, perkara
itu tidak disangsikan" (Mat. 18:16). Bawalah sertamu orang-orang
yang berpikiran rohani, dan berbicaralah dengan orang yang telah
berbuat kesalahan mengenai kesalahan itu. Ia mungkin menyerah
pada seruan saudara-saudaranya. Bila ia melihat persetujuan mereka
dalam persoalan itu, pikirannya mungkin diterangi.

"Dan jika ia menolak perkataan mereka itu," apakah akan diper-
buat? Apakah beberapa orang dalam majelis sidang mengambil tang-
gung jawab untuk memecat anggota yang bersalah itu? "Jika ia me-
nolak perkataan mereka itu, katakanlah hal itu kepada sidang." Ayat
17. Biarlah sidang mengambil keputusan mengenai anggota-anggo-
tanya:

"Tetapijika tidakjuga ia mendengarsidang itu pun, biarlah iamen-
jadi padamu seperti orang kafir dan seperti orang pemungut cukai."
Ayat 17. Jika ia tidak mau mengindahkan suara sidang, jika ia meno-
lak segala usaha yang diadakan untuk mengembalikan dia ke jalan
yang benar, maka sidanglah yang bertanggung jawab mengeluarkan
dia dari keanggotaan sidang. Dengan demikian namanya dikeluarkan
dari buku sidang.

i t . Kewajiban Sidang terhadap Mereka yang ilenolak Nasihanya
Tiada pegawai sidang yang boleh mengemukakan, tiada \gmite

yang boleh menganjurkan, atau pun tiada sidang yang boleh memu-
ngut suara untuk mengeluarkan narha seseorang yang berbuat salah
dari buku sidang, sampaipetunjuk yang diberikan Kristus telah diikuti
dengan saksama. Bila petunjuk ini sudah diikuti, sidang sudah mem-
bersihkan dirinya di hadapan Allah. Kejahatan harus dinyatakan
sebagaimana adanya, dan harus disingkirkan, agartidak lebih meluas.
Kesehatan dan kesucian sidang harus dipelihar4 agar sidang itu dapat
berdiri di hadirat Allah dengan tidak b€rcaca! berpakaikan jubah
kebenaran Kristus.

Kalau orang yang bersalah itu bertobat dan menyerah pada disiplin
Kristus, ia harus diberi ujian yang lain. Dan meskipun ia tidak berto- .

ba! meskipun ia berdiri di luar sidang, hamba-hamba Allah masih

mempunyai suatu pekerjaan untuk dilakukan baginya. Mereka harus
berusaha sungguh-sungguh .untuk menarik dia kepada pertobatan.
Dan meskipun pelanggarannya sangat hebat, kalau ia menyerah pada
usaha Roh Suci, dan oleh mengaku dan meninggalkan dosanya mem-
berikan bukti pertobatanny4 ia harus diampuni dan disambuikembali
ke dalam sidang. Saudara-saudaranya harus memberanikan dia pada
jalan yang benar, memperlakukan dia sebagaimana mereka mau
diperlakukan sekiranya mereka di tempatnya, dengan mempertim-
bangkan diri sendiri agarjangan mereka tergoda.

"Dengan sesungguhnya Akir berkaga kepadamu, " Kristus mene-
ruskan, "apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di surg4 dan apa
yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat 18.

Sebutan ini berlaku pada segala zaman. Kepada sidang telah dika-
runiakan kuasa untuk bertindak sebagai pengganti Kristus. Itulah alat
yang digunakan Allah untuk memelihard peraturan dan disiplin di
antara umat-Nya. Kepadanya Tuhan telah menyerahkan kuasa untuk
membereskan segala persoalan mengenai kemakmuran, kesucian, dan
tata tertibnya. Di atasnyalah terletak tanggung jawab untuk menge-
luarkan dari persekutuannya orang-orang yang tidak layak, oleh tiug-
kah laku mereka yang tidak seperti Kristus akan membawa kehinaan
atas kebenaran. Apa saja yang dilakukan sidang yang sesuai dengan
peturijuk yang diberikan dalam sabda Allah akan disahkan di surga.

Perkara yang sangat penting artinya harus dibereskan oleh sidang.
Para pengerja Allah, yang diurapi-Nya sebagai pembimbing umat-
Nya, setelah melakukan bagian mereka seharusnya menyerahkan
segenap persoalan itu kepada sidang, agar ada persatuan dalam kepu-
tusan yang diambil.

Tuhan mengingini agar para pengikut-Nya sangat berhati-hati
dalam perlakuan satu dengan yang lain. Mereka harus mengangkat
derajat, memulihkan, menyembuhkan. Tetapi dalam sid'ang tiaak
boleh terdapat kelalaian tentang disiplin yang betul. Anggota-;ggota
harus menganggap diri mereka sebagai murid-murid di iuatu seliolah,
belajar bagaimana membentuk tabiat yang layak u_ntuk panggilan
yang tinggi. Dalam sidang di dunia ini, anak-anak Allah harus diper-
siapkan untuk penyatuan kembali anggota-anggotanya dalam siding
di surga. Mereka yang hidup sesuai dengan Kristus dapat memandang
ke depan kepada kehidupan yang tidak 6er*esudahan dalam keluarga
orang tebusan.'
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Kepda Siqakah Htus Il'kngda*an Pngalaot?
Mereka yang berusaha berdalih dan menyembunyikan dosa-dosa

mereka, dan membiarkan dosa-dosa itu tinggal tetap dalam buku
surga, dalam keadaan tidak diakui dan tidak diampuni, akan dikala-
hkan oleh Setan. Lebih tinggi jabatan mereka, dan lebih terhormat
kedudukan mereka, lebih menyedihkan pula perbuatan mereka pada
pemandangan Allah, dan lebih pasti pula kemenangan musuh mereka
yang besar itu. Mereka yang menangguhkan persiapan untuk hari
Allah tidak dapat memperolehnya pada masa kepicikan, atau pada
sesuatu waktu-sesudah itu. Keadaan semua orang seperti itu tidak ber-
pengharapan.o

Tidak dituntut daripadamu untuk mengaku kepada yang tidak me-
ngetahui dosa dan kesalahanmu. Bukan kewajibanmu mengumumkan
pengakuan yang akan membawa kemenangan bagi orang-orang yang
tidak beriman; tetapi kepada mereka yang pantas menerima penga-
kuan itu, yang tidak mengambil guna dari kesalahanmu, akuilah kesa-
lahanmu setuju dengan sabda Allah, dan biarkan mereka mendoakan
engkau, dan Allah akan menerima pekerjaanmu, dan akan menyem-
buhkan dikau. Untuk kepentingan j iwamu, adakanlah pekerjaan yang
saksama untuk masa kekekalan. Kesampingkanlah kesombonganmu,
sifat suka dipuji, dan lakukanlah pekerjaan yangjujur. Kembalilah ke
kandang. Gdmbala menunggu hendak menerima engkau. Bertobatlah,
dan lakukanlah pekerjaanmu yang mula-mula, dan ;ekali lagi kem-
balilah melakukan hal yang berkenan kepada Allah.'

Kristus adalah Penebusmu; Ia tidak akan mengambil guna dari
pengakuanmu yang merendahkan diri. Kalau engkau mempunyai"
dosa yang bersifat pribadi, akuilah dosa itu kepada Kristus, yang
menjadi satu-satunya Pengantara antara Allah dan manusia. "Namun
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada
Bapa, yaitu Yesus Kristus" (l Yoh.2:l). Jika engkau telah berdosa
oleh menahan milik Allah dalam persepuluhan dan persernbahan,
akuilah kesalahanmu kepada Allah dan kepada sidang, dan perhati-
kanlah perintah yang telah diberikan-Nya kepadamu; " Bawalah
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenda;
haraan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku." (Mal. 3: l0)."

Umat Allah harus maju dengan penuh pengertian. Mereka tidak
boleh merasa puas sampai setiap dosa yang diketahui zudah diakui;
dengan demikian mereka berhak dan wajib mempercayai bahwa

Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain
menerobs melalui kegelapan dan memperoleh kemenangan untuk
mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu akan tahan hanya sampai
pertemuan itu berakhir. Tetapi Allah hai'us disembah dari prinsip
gantinya dari perasaan. Pagi dan malam usahakanlah memperoleh
kemenangan bagimu dalam keluargamu sendiri. Jangan hendaknya
pekerjaanmu sehari-hari menahan engkau dari usaha ini. Ambillah
waktu berdoa, dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Allah
mendengar engkau. Biarlah doamu disertai iman. Engkau rnungkin
tidak selamanya merasa doa dijawab dengan segera; tetapijustru pada
saat itulah iman diuji.

Hanya Kristus dapat Menghakimkan Manusia
Kristus merendahkan diri-Nya untuk memberi teladan bagi

rnanusia, untuk menghadapi penggodaan dan menanggung ujian yang
harus dihadapi dan ditanggung oleh manusia. Ia harus mengetahui apa
yang akan dihadapi oleh manusia dari musuh yang telah jatuh, agar
Ia mengetahui bagaimana membantu mereka yang tergoda.

. Dan Yesus telah diiadikan Hakim kita. Bapa bukannya Hakim.
Malaikat-malaikat pun bukannya hakim. Ia yang mengenakan ke-
manusiaan ke atas diriNya Sendiri, dan dalam dunia ini hidup sem-
puma,Ialah yang akan menghakimkan kita. Hanya Dialah dapat men-
jadi Hakim kita. Magkah kamu ingat akan hal ini, saudara-saudaraku?
Maukah kamu ingat akan hal ini, hai para pendeta? Maukah kamu
ingat d<an hal ini, hai hapa-bapa dan ibu-ibu? Kristus mengenakan
kemanusiaan agar Ia dapat menjadi Hakim kita. Tidak seorang pun
dari kamu telah ditetapkan menjadi hakim bagi orang lain. Itulah yang
dapat kamu perbuat untuk mendisiplin dirimu sendiri. Dalam nama
Kristus saya memohon kepada kamu untuk memperhatikpn perintah
yang diberikan-Nya kepadamu untuk tidak menempatlan dirimu di
kursi pengadilan. Dari hari ke hari pekabaran ini telah dinyaringkan
di telinga saya: "Iurunlah dari kursi pengadilan. Turunlah dalam
kerendaian hati. "lo

Allah tidak menganggap segala dosa sama besarnya; ada derajat-
derajat kesalahan dalam penilaian-Nya sebagaimana dalam penilaian
manusia terbatas. Tetapi meskipun kesalahan ini atau itu mungkin
kelihatan tidak berarti pada pemandangan manusia, tidak ada dosa
yang kecil pada pemandangan Allah. Dosa-dosa yang dipandang kecil
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saja oleh manusia mungkin merupakan dosa-dosa yang dipandang

Ailah sebagai kejahatan yang besar. Pernabuk dihinakan akan menga-

takan bahwa dosanya tidak akan meluaskan dia masuk ke surg4 se-

dangkan kesombongan, sifat mementingkan diri sendiri, dan ke-
tamakan tidak ditegur. Tetapi justru inilah dosa-dosa yang sangat di-
benci Allah. Ia "melawan orang yang sombong" dan Paulus menga-

takan kepada kita bahwa ketamakan adalah penyembahan berhala.

Mereka yang tahu benar-benar akan bagaimana penyembahan berhala

itu dipersalahkan dalam ,frman Allah akan melihat dengan segera

betapa ngerinya dosa ini.' '

(r) sr eOr-OOs; (Z) +r O5; (3) 5T 610-613; (4.) 7 T 260-262; (5t 1T 26D-26a. (6) CC 620; (7)

2T 269 (8\ CH314. (9) lT l6?; (10) 9r l8s, 186; (l l) 5T 337.
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Pasl16.

Sikap 0rang Kristen
terhadap Kekurangan dan Penderitaan

ewasa ini Allah memberikan kesempatan kepada manusia
untuk menunjukkan apakah mereka mingasihi iesama manu-
sia. Ia yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama

manusia_ialah orang yang menunjukkan kernurahan kepada mereka
yang berkekurang,an, yang mgnderita, yang luka" yang Lampir mati.
All.al memanggil setiap manusia untuk hemikul pikerjaan yang
sudah dilalaikannya, dan berusaha memulihkan peta at<trlat< Xfratik
pada umat manusia.'

Pekerjaan untuk orang lain menuntut usah4 penyangkalan diri, dan
pengorbanan. diri. Tetapi apakah nilainya pengorbanan kecil yang
dapat kita lakukan jika dibanding dengan penio$anan vans ielaf,
dihrat Allah bagi kita dalam pemberian-Anak-Nya yang tungiatf2
. Sy-arat-syarat untuk mewarisi hidup kekat aitegasl€ni"ffii"U,

oleh Juruselamat kita dalam cara yang paling bersahala. O.irg yurrg
dilukai dan dirampoki ( Lukas 1b:30-37 1 irengga;Uarl€n "or;g-

9-rTg yang perlu mendapat perhatian, simpati, dan kasih-sayang kita.
Kalau kita melalaikan keadaan orang-orang yang berkekuraogir dan
yang malang yang dibawa pada perhatian kiti, tidak menjadi Joal sia_
pa mereka itu,lita tidak mempunyai jaminan hidup kekai; karena kita
tidak memenuhi tuntutan Allah kepada kita. Kita tidak beibelas kasih-
gn kepada sesama manusia, karena mungkin mereka tidak ada hu-
bungan keluarga dengan kita. Kamu kedap-atan melanggar hukum ke_
dua yangtesar, yang kepadanya bergantung enam hulirim terakhir itu.
Barangsiapa melanggar satu hal, ia bersalah segala perkara. Mereka
yang tidak membuka hati mereka terhadap keperluandan penderitaan
sesama manusia tidak akan membuka hati mereka terha&p tuntutan
Allah seb-lgaimana yang dinyatakan dalam empat hukum pertama dari
Sepuluh Hukum itu. Ilah-ilah menuntut hati dan kasih, d; Alhh ti-



I

ddk dihormati dan tidak memerintah secara unggul.3
Seharusnya ditulis dalam hati seperti dengan pena besi di atas batu

karang, bahwa ia yang tidak mengindahkan kemurahan, belas kasihan'

dan kebenaran, ia yang melalaikan orang miskin, ia yang mengabai-

kan keperlual sesama manusia yang menderita, ia yang tidak ramah-
tamah dan tidak sopan, berkelakuan sedenikian rupa sehingga Allah
tidak dapat bekerja sama dengan dia dalam perkembangan tabiat.

Perkembangan pikiran dan hati dilaksanakan lebih mudah bila kita
merasakan simpati yang lemah lembut bagi orang lain sehingga kita
memberikan keuntungan dan hak kita untuk meringankan keperluan

mereka. Memperoleh dan menahan segala sesuatu bagi diri kita
sendiri sedapat-dapatnya cenderung kepada kemiskinan jiwa. Tetapi
segala sifat tabiat Kristus menunggu untuk diterirna oleh mereka yang

miu melakukan pekerjaan yang telah ditentukan Allah, bagi mereka,

unruk bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan Kristus.'
Juruselamat tidak memandang pangkat, kasta, kehormatan duniawi

dan kekayaan. Tabiat dan penyerahan yang sungguh-sungguhlah yang
tinggi nilainya bagi-Nya. Ia tidak memihak kepada yang kuat atau
yang disenangi dunia. Ia, Anak Allah yang hidup, menundukkan diri
untuk mengangkat mereka yang jatuh. Oleh janj i-janj i dan perkataan
yang memberi jaminan Ia berusaha memenangkan kepaHa-Nya jiwa
yang sudah hilang'dan sedang binasa. Malaikat-malaikat Allah meng-
amat-amati siapa dari para pengikut-Nya mau menunjukkan belas

kasihan dan simpati. Mereka sedang mengamat-amati hendak melihat
siapa dari umat Allah mau menunjukkan kasih Yesus.'

AIlah menuntut bukan saja kebajikanmu, tetapijuga wajahmu yang
gembira, perkataanmu yang penuh harapan, jamahan tanganrnu. Bila
engkau melawat umat Tuhan yang dirundung malang, engkau akan

mendapati beberapa orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi;
kembalikanlah sinar matahari kepada mereka. Ada orang yang me-
merlukan roti hidup; bacakanlah kepada mereka dari firman Allah.
Pada orang lain ada penyakit jiwa yirng tidak dapat dicapai oleh
penawar duniawi atau disembuhkan oleh tapib; doakanlah orang-

orang ini, dan bawalah mereka kepada Yesus.o

Kewajiban Kita kepada Orang Miskin di dalam Sidang
Ada dua golongan orang miskin yang selamanya berada di sekitar

tempat kita-mereka yang membinasakan diri sendiri oleh cara bertin-

dak sendiri yang bebas dan terus-menerus dalam pelanggaran merekq
dan mereka yang demi kebenaran telah dibawa ki dalam kesulitan ke_
uangan. Kita harus mengasihi sesama manusia sepgrti diri sendiri, dan
kemudian terhadap kedua golongan ini kita akan melakukan sesuatu
yang betuLdi bawah bimbingan dan petunjuk akal budi yang sehat.

_ T$ak ada keragu-raguan tentang orang miskin yang menl-uai,nitit
Tuhan. Mereka harus ditolong dalam setiap perkara yang membawa
manfaat bagi mereka.

. Allah menghendaki agar umat-Nya menyatakan kepada dunia yang
berdosa bahwa Ia tidak meninggalkan mereka untuk binasa. U-sahi
istimewa harus diadakan untuk menolong rnereka yang demi ke_
benaran dibuang dari rumah tangga mereki dan terpaksJmenderita.
Orang-orang yang mempunyai hati terbuka dan dermawan semakin
diperlukan, yakni orang-orang yang mau menyangkal diri dan mau
mengatasi. persoalan orang-orang ini yang dikasihi Tuhan. Orang_
orang miskin di antara umat Allah jangan hendaknya ditinggalkan
tanpa persediaan untuk kekurangan mereka. Sesuatujalan harus dicari
agar olehnya mereka dapat memperoleh nafkah mireka. Ada yang
perlu diajar kerja. Orang-orang lain yang bekerja keras dalam me_
nanggung beban yang melebihi kesanggupan mereka untuk menyo.
kong keluarga mereka seharusnya diberi bantuan klrusus. Kita harus
menaruh minat dalam keadaan ini dan menolong mereka mendapat_
kan pekerjaan. Harus ada suatu dana unmk menolonq keluareajke-
luarga.yang miskin yang layak seperti itu. yaitu mereki y"ng ,riengu_
sihi Allah dan memelihara hukum-hukum-Nya.

Karena keadaan orang yarg mengasihi dan menurut kehendak
Allah_menjadi miskin. Ada yang tidak berhati-hati; mereka tidak me-
ngetahui bagaimana mengatumya. yang lain pula miskin karena pe_
nyakit dan kemalangan. Apa pun yang menye6abkannya, mereka ida
dalam kekurangan, dan untuk menolong mireka adalah iuafu bidang
pekerjaan misionaris yang penting.

Bila suatu sidang didirikan, anggota-anggotanya harus melakukan
sualu. pekerjaa'n dengan setia untuk orang-orang percaya yang
berkekurangan. Tetapi mereka tidak boleh Uirtrentiai sini. tvtereka
harus pula menolong orang lain, tidak menjadi soal apa pun keper_
cayaan mereka. Sebagai hasil usaha seperti itu, beberaia ita4oring_
orang ini akan menerima kebenaran khusus untuk zaman ini.7
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Bagaimana Menolong yang Berkek*angan
Metode menolong yang berkekurangan harus dipertimbangkan de-

ngan saksama disertai doa. Kita harus meminta akal-budi dari Allah,
karena Ia mengetahui lebih baik daripada manusia fdna yang berpan-
dangan singkat tentang bagaimana memelihara makhluk-makhluk
yang telah dijadikan-Nya. Ada orang yang mudah membaikan ke-
pada setiap orang yang meminta pertolongan. Dalam hal ini mereka
berbuat kekeliruan. Dalam usaha menolong yang berkekurangan, kita
harus berhati-hati memberikan kepada mereka pertolongan yang

betul. Ada orang yang bila ditolong akan terus menerus menjadikan
diri mereka sasaran pertolongan khusus. Mereka akan bergantung
selama mereka melihat sesuatu yang dapat mereka jadikan tempat
bergantung. Oleh memberikan waktu dan perhatian yang tidak pantas

kepada orang-orang ini, kita dapat mendorong dan memelihara ke-
malasan, keadaan tidak berday4 pemborosan, dan sifattidak bertarak.

Bila kita memberi kepada orang miskin, kita harus mempertim-
bangkan: "Apakah saya mendorong sifat pemborosan? Apakah saya
menolong atau merugikan mereka?" Tidak seorang pun yang dapat
mencari nafkahnya sendiri berhak untuk bergantung kepada orang
lain:

Pria dan wanita yang menjadi milik Allah, orang-orang yang

mempunyai pandangan tajam dan akal budi, harus diangkat untuk
mengurus orang-orang yang miskin dan berkekurangan, seisi rumah
orang percaya lebih dulu: Orang-orang ini harus melgrporkan kepada
sidang dan merundingkan apa yang harus dilakukan."

Allah tidak menuntut saudara-saudara kita bertanggung jawab
mengurus setiap keluarga miskin yang akan menganut pekabaran ini.
Kalau mereka seharusnya berbuat demikian, maka para pendeta ter-
paksa berhenti memasuki ladangJadang yang baru, karena dana akan

habis. Banyak orang yang miskin karena mereka sendiri kurang rajin
dan kurang hemat; mereka tidak tahu bagaimana menggunakan uang
itu sebaik-baiknya. Kalau mereka ditolong, hal itu akan merugikan
mereka. Beberapa dari mereka akan selamanya miskin. Kalau mereka
mendapatkan keuntungan terbaik, keadaan mereka tidak akan ter-
tolong. Mereka tidak mempunyai perkiraan yang baik dan akan meng-
guriakan segala harta yang dapat mereka peroleh, banyak atau sedikit.

Bila orang-orang yang sedemikian menganut pekabaran ini,
mereka merasa mereka berhak mendapatkan bantuan dari saudara-

saudara yang lebih kaya; dan kalau harapan mereka tidak terpenuhi,
mereka mengeluh kepada sidang dan menuduh bahwa saudara-sau-
dara itu tidak hidup sesuai dengan iman mereka. Siapakah yang harus
menanggungnya dalam hal ini? Haruskah pekerjaan Allah dilemah-
kan, dan perbendaharaan diberbagai-bagai tempat dihabiskan? Tidak.
Para orang tua harus menanggung. Umumnya mereka tidak men-
derita sesuatu kekurangan yang lebih besar sesudah mereka menerima
hari Sabat daripada yang pemah mereka alami?

Allah membiarkan orang-orang miskin tinggal dalam Iingkungan
setiap sidang. Mereka harus selamanya ada di antara kita, dan Tuhan
memberikan tanggung jawab kepada anggota-anggota setiap sidang
untuk memelihara mereka. Terhadap mereka yang di dalam lingkung-
an kita sendiri kita harus menunjukkan kasih dan simpati yang sama
seperti yang akan ditunjukkan oleh Kristus sekiranya Ia berada di
tempat kita. Demikianlah kita harus didisiplin, agar kita dapat disedia-
kan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus.

P eme Ii haraan Anak-anak P iatu
Di antara semua orang yang keperluannya harus mendapat perha-

tian kita, janda dan yang tidak berayah lagi memerlukan simpati kita
yang paling utama. Merekalah yang menjadi sasaran pemeliharaan
Tuhan yang khusus. Mereka diserahkan pada orang-orang Kristen
dalam kepercayaan kepada Allah. "lbadah yang mumi dan yang tak
bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda.janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri-
nya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." (Yak. l:27).

Banyak bapa yang telah meninggal dalam iman, bersandar pada
janji Allah yang kekal, telah meninggalkan kekasih-kekasih mereka
dan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Dan
bagaimanakah Tuhan menyediakan keperluan orang-orang yang ke-
matian kekasihnya? Iatidak mengadakan suatu mukjizat dalam menu-
runkan manna dari langit; Ia tidak mengirim burung gagak untuk
membawa makanan kepada mereka, tetapi ia mengadakan suatu
mukjizat dalam hati manusia, dengan mengusir sifat mementingkan
diri dan jiwa dan membuka mata air kebajikan. Ia menguji kasih
orang-orang yang mengaku sebagai para pengikut-Nya oleh menye-
rahkan mereka yang dirundung malang dan yang kematian keka-
sihnya kepada kemurahan hati orang-orang yang lemah-lembut.
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Biarlah orang-orang yang mempunyai kasih Allah membuka hati
dan rumah mereka untuk menerima anak-anak ini. Bukannya rencana
yang terbaik memelihara anak-anak piatu dalam lembaga yang besar.
Kalau mer€ka tidak mernpunyai sanak saudara yang sanggup me-
nyediakan keperluan mereka, anggota-anggota sidang kita hendaknya
menerima anak-anak ini ke dalam keluarga mereka atau mencari
mmah yang cocok bagi anak-anak itu da'lam rumah tangga orang lain.

Dalam pengertian khusus anak-anak inilah yang mendapat perha-
tian Kristus, dan melalaikan mereka berarti penghinaan kepada-Nya.
Setiap perbuatan yang ramah-tamah yang diperbuat kepada mereka
dalam ndma Yesus diterima-Nya sebagaimana diperbuat kepada-
Nya."

19 wra le: 121 er zs:: 13) 3 r 524: (4) 6T 262: (5) 6T 268; (61 6't 2't't:, ('7\ 61 269-27 t: l8r 6T
271.278 (9) tT 272.2'7 3; ( l0) 6T 272r (l l) 6T 281.

Pasal 17 '

Orang Kristen di $eluruh Dunia
menjadi Satu Dalam Kristus

- ,(Kebanyakan dari nasihat dalam pasal ini diberikan oleh Nyonya
White dalam suatu kumpulan di mana para pengerja telah berkumpul
dari berbagai-bagai negeri yang mewakili bermacam-macam bahasa
dan adat-isliadat. Beberapa dari pengerja ini telah beranggapan salah
bahwa nasihat yang telah diberikan Tuhan kepada umatNyi nelalui
Nyonya E. G. White cocok bagi negeri di mana Nyonya White men-
jadi warga negaranya.-E. G. White trustees).

a- 7 alau kita mau datang kepada Kristus dengan keseierhanaan
l( seorang anak yang datang kepada orangtuanya, dan memohon-
I \kan perkara-perkara yang telah dijanjikan-Nya, dengan per-
caya bahwa kita menerimanya, kita pasti akan menerimanyi. Kilau

-kita semua telah menggunakan iman sebagaimana mestinia, sudah
tentu kita telah diberkati dengan Roh Allah yang lebih limpah dalam
kumpulan-kumpulan kita daripada yang sudah pemah kita terima.
Saya senang sebab masih tinggal beberapa hari lagi kita mengadakan
kumpulan ini. Pertanyaan sekarang ialah: Maukah kita datang ke
pancaran air minum? Apakah guru-guru kebenaran akan memberikan
teladan? Allah akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita kalau
kita oleh iman menerima Dia pada firman-Nya. Ah, sekiranya kita
dapat melihat di sini suatu umat yang merendahkan hati di Ladirat
Allah!

Sejak kumpulan-kumpulan ini inulai, saya telah merasa terdesak
merenungkan lentang kasih dan iman. Hal ini demikian karena kamu
memerlukan kesaksian ini. Ada orang yang telah memasuki ladang-
ladang pengabaran Injil ini telah mengatakan: "Kamu tidak mengerti
keadaan orang Perancis; kamu tidak mengerti keadaan oidng Jerman.
Mereka harus dihadapi dalam keadaan sedemikian."

Tetapi saya bertanya:" Apakah Allah mengerti keadaan mereka?
Bukankah Dia yang memberikan suatu pekabaran kepada hamba-
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hamba-Nya bagi orang-orang itu? Ia mengetahui benar apa yang
mereka perlukan; dan kalau pekabaran itu datang langsung dari Dia
melalui hamba-hamba-Nya kepada orang banyak itu, pekabaran itu
akan melaksanakan pekerjaan yang ditentukan untuk itu; hal itu akan
menjadikan semua orang satu dalam Kristus. Meskipun beberapa
orang sudah jelas orang Perancis, yang lain sudahjelas orang Jerman,
yang lain pula sudahjelas orang Amerika, maka sudah jelas mereka
semuanya sama seperti Kristus.

Bait suci orang Yahudi didirikan dari batu-batu yang dipahat dari
gunung batu; dan setiap batu dicocokkan untuk tempatnyd dalam bait
suci, dipahag dilicinkan, dan diuji, sebelum batu dibawa ke Yerusa-
lem. Dan pada waktu semuanya dibawa ke tempat membangun,
pembangunan itu berjalan terus tanpa bunyi kapak atau palu. Bangun-
an ini menggambarkan bait suci Allah, yang terbuat dari bahan-bahan
yang dikumpulkan dari setiap bangsa, dan bahasa, dan kaum, dari
segala lapisan masyarakat, tinggi dan rendah, kayi dan miskin, tet-
pelajar dan tidak terpelajar. Mereka ini bukannya benda mati yang
dibentuk dengan palu dan pahat. Merekalah batu-batu hidup, yang
digali dari dunia oleh kebenaran; dan Pembangun Agung, Tuhan bait
suci itu, kini sedang memahat dan melicinkan merek4 dan melayak-
kan mereka untuk tempat tertentu dalam bait suci rohani. Bila sudah
diselesaikan, bait suci ini akan sempuma dalam segala bagiannya,
menjadi kekaguman malaikat-malaikat dan manusia; karena Pemba-
ngun dan Tuhannya ialah Allah. Jangan hendaknya seorang pufi
berpendapdt bahwa tidak perlu dikenakan pukulan kepadanya.

Tidak ada seorang pun, tidak ada suatu bangsa pun, yang sempurna
dalam setiap kebiasaan dan pikiran. Seorang harus belajar dari yang
lain. Itulah sebabnya Allah menghendaki berbagai-bagai bangsa ber-
campur bersama-sama, menjadi satu dalam pertimbangan, satu dalam
maksud. Dengan demikian persatuan yang ada dalam Kristus akan
diteladani.

Saya hampir takut datang ke negeri ini karena saya mendengar
begitu banyak orang mengatakan bahwa berbagai-bagai bangsa Eropa
mempunyai sifat-sifat yang khas dan harus dicapai dalam suatu cara
tertentu. Tetapi kebijaksahaan Allah dijanjikan kepad4 mereka yang
merasakan keperluan mereka dan memohonkannya. Allah dapat
membawa orang banyak kepada penerimaan akan kebenaran. Biarlah
Tuhan menguasai pikiran dan membentuknya seperti tanah liat yang

dibentuk di tangan penjunan, dan segala perbedaan ini tidak akan ada
lagi. Pandanglah kepada Yesus, saudara-saudaraku; tirulah perilaku
dan Roh-Ny4 dan kamu tidak akan mengalami kesulitan dalam
mencapai berbagai-bagai golongan ini.

Bukannya enam teladan yang harus kita ikuti, dan bukan lima; kita
mempunyai hanya satu teladan ialah Yesus Kristus. Kalau saudara-
saudara dari Itali4 saudara-saudara dari Perancis, dan saudara-sauda-
ra dari Jerman berusaha menjadi seperti Dia, mereka akan menginjak-
kan kaki mereka di atas dasar yang sama; roh yang sama yang tinggal
dalam satu bangsa tinggal dalam yang lainjuga-Kristus di dalam me-
reka, pengharapan akan kernuliaan. Saya mengamarkan kepada kamu,
saudara-saudaraku, jangan mendirikan suatu dinding pemisah antara
bangsa-bangsa yang berjenis-jenis itu. Sebaliknya, usahakanlah me-
mecahkan dinding pemisah itu bila ada. Kita harus berusaha memba-
wa semuanya ke dalam keselarasa4 yang ada di dalam Yesus, bekerja
untuk safu tujuan, keselamatan manusia.

Maukah kamu, hai saudara-saudaraku, berpegang pada janji-janj i
Allah yang linpah itu? Maukah kamu menjauhkan dirimu dari pe-
mandangan dan agar Yesus kelihatan? Diri sendiri harus mati sebe-
lum Allah bekerja dengan perantaraanmu. Saya merasa gempar ketika
saya melihat diri sendiri menonjol pada seseorang dan pada orang lain
di sana sini. Saya mengatakan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus
orang Nazaret, kernauanmu harus mati, dan harus menjadi seperti ke-
mauan Allah. Ia ingin kamu membersihkan dari setiap kenajisan. Ada
suatu pekedaan yang besar yang harus dilakukan bagi kamu sebelum
kamu dapat diisi dengan kuasa Allah. Saya memohon kepadamu
untuk datang lebih dekat kepada-Nya, agar kam-u menyadari berkat-
Nya yang limpah sebelum kumpulan ini ditutup.r

Hubmgqt Kristw dengan Kebangsaon
Krisfus tidak mengakui perbedaan kebangsaan atau jabatan atau

kepercayaan. Ahli Taurat dan orang Farisi ingin mengambil rnanfaat
setempat dan untuk bangsa sendiri saja dari segala penberian surga
dan mengasingkan keluarga Allah lainnya di dunia ini. Tetapi Kristus
datang untuk rnomecahkan setiap dinding pemisah. Ia datang untuk
rnenunjukkan bahwa pemberian kemurahan-Nya dan kasih-Nya tidak
terbatas kepada segolongan manusia saja seperii halnya dengan udarq
terang, atau titik-titik hujan yang rnenyegarkan bumi
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Kehidupan Kristus mendirikan suatu agama yang dalamnya tidak
ada kasta, suatu agama yang olehnya orang Yahudi dan orang Kafir,
yang merdeka dan yang tertawan dihubungkan dalam suatu persau-

daraan, szima di hadirat Allah. Tiada persoalan tentang kebijaksanaan
mernpengaruhi segala pergerakan-Nya. Ia tidak mengadakan perbe-

daan antara tetangga dan orang asing, sahabat dan musuh. Hal yang

menarik hati-Nyiialah j iwa yang haus akan air kehidupan.
Ia tidak melewatkan seseorang sebagai makhluk yang tidak ber-

harga melainkan berusaha menggunakan penawar bagi setiap jiwa.
Dalam rombongan mana pun Ia beradg Ia mengemukakan suatu
pelajaran yang cocok untuk waktu dan keadaan itu. Setiap kelalaian
dan hinaan yang ditunjukkan oleh manusia kepada sesama manusia
hanya menjadikan Dia lebih menyadari bahwa mereka memerlukan
simpati manusia-Ilahi. Ia berusaha mengilhamkan harapan kepada
orang-orang yang paling kasar dan yang tidak memberi harapan baik,
dengan memberikan kepada mereka jaminan bahwa mereka boleh
menjadi tidak bercacat cela, d4m mencapai suatu tabiat yang menjadi-
kan mereka anak-anak Allah.'

Sementara anak-anak Allah satu dalam Kristus, bagaimanakah
Yesus memandang pada kqsta, pada perbedaan dalam masyaraka!
pada pemisahan seseorang dari sesamanya manusia, kareria wania
kulit, suku, kedudukan, kekayaan, kelahiran, atau kecakapan? Rahasia
perlatuan terdapat dalam persamaan orang-orang percaya dalam Kris-
tus.'

Suatu.Samboran lentang Mendatangkan Persaluan
Bertahun-tahun yang silam, ketika rombongan orang yang percaya

akan kedatanga4 Kristus yang tak lama lagi masih kecil sekali, para
pemelihara Sabat di Topsham, Maine, berkumpul untuk berbakti di
sebuah dapur yang luas di rumah saudara Stockbridge Howland. Pada

suatu Sabat pagi Saudara Howland tidak hadir. Kami rnerasa heran
dengan hal ini, s"ebab ia selamanya hadir pada waktrmya. Tidak lama
kemudian ia pun masuklah, mukanya berseri-seri, bersinar dengan

kemuliaan Atlah. "saudara-saudara" katanya. "Saya telah mengeta-
huinya. Saya telah mengetahui bahwa kita dapat mengikuti suatu cara
b€rtind?k yang tentang itu jaminan sabda Allah ialah: 'Kamu tidak
pemah akanjatuh.' Saya akan menceritakan kepada kamu tentang hal
rtu-"

Kemudian ia menceritakan kepada kami bahwa ia telah memper-
hatikan seoiang saudar4 seorang nelayan yang miskin, merasa bahwa
ia tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan bahwa Saudara Howland
dan saudara-saudara lain menganggap diri lebih dari dia. Hal ini tidak
benar, tetapi tampaknya benar bagi dia. Dan selama beberapa minggu
ia tidak hadir di kumpulan. Sebab itu Saudara Howland pergi ke ru-
mahny4 dan bertelut di hadapanny4 seraya mengatakan: "Saudara-
ku, ampunilah saya. Apakah yang telah saya perbuat?" Orang itu me-
megang pada lengannya dan berusaha menyuruh dia berdiri. "Tidak",
kata Saudara Rowland, apakah perasaan saudara terhadap saya?"
"Saya tidak merasa marah kepada saudara." "Tetapi saya rasa sau-
dara pasti marah kepada saya," kata Saudara Rowland, "sebab biasa-
nya kita berbicara satu dengan yang lain, tetapi sekarang saudara tidak
berbicara kepada saya, dan saya ingin tahu apa persoalannya. "

"Berdirilah, Saudara Howland,"katanya. "Tidak,t' kata Saudara
Howland, "Saya tidak mau berdiri." "Kalau begitu saya harus ke
biwah," katanya, dan ia pun bertelutlah, dan rnengaku bahwa ia suciah
bersifat seperti anak-anak dan alangkah banyaknya prasangka jahat
yang disimpannya dalam hatinya. "Dan sekarang," katanya, "saya
akan menyingkirkan segala perkara itu."

Ketika Saudara Howiand menuturkan ceritanya, mukanya berseri-
seri dengan kemuliaan Tuhan. Baru saja ia menyelesaikan ceritanya,
masuklah nelayan itu dan keluarganya, dan kami mengadakan suatu
kumpulan yang istimewa.

Sekiranya beberapa dari kita mau mengikuti jalan yang ditempuh
oleh Saudara Howland. Kalau pada waktu saudara-saudara kita mem-
punyai prasangka yang tidak baik, kita mau pergi kepada mereka dan
mengatakan, "Ampunilah saya kalau saya telah berbuat sesuatu yang
melukai hatimu," maka kita dapat memecahkan pengaruh Setan dan
membebaskan saudara-saudara kita dari segala pencobaan mereka.
Jangan biarkan sesuatu menghalangi antaramu dan segala saudaramu.
Kalau ada sesuatu yang dapat engkau perbuat oleh pengorbanan untuk
membersihkan diri dari sampah kecurigaan, perbuatlah demikian.
Allah menghendaki agar kita mengasihi satu dengan yang lain seperti
saudara-saudara menghendaki agar kita berbelas kasihan dan sopan
santun. Ia menghendaki agar kita mendidik diri sendiri untuk mem-
perqyai bahwa saudara-saudara kita mengasihi kita dan memper-
cayai bahwa Kristus mengasihi kita. Kasih memperoleh kasih.
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Apakah kita mengharapkan untuk bertemu dengan saudara-saudara
kita di surga? Kalau kita dapat tinggal bersama-sama di dunia ini
dengan damai, kita dapat tinggal dengan mereka di surga. Tetapi ba-
gaimanakah dapat kita tinggal dengan mereka di surga kalau kita tidak
dapat tinggal dengan mereka di dunia ini tanpa perselisihan dan per-
tentangan? Mereka yang mengikuti suatu cara bertindak yang
memisahkan mereka dari saudara-saudara mereka dan mendatangkan
ketidakselarasan dan pertikaian, memerlukan suatu pertobatan yang
saksama. Hati kita harus dilembutkan dan ditaklukkan oleh kasih
Kristus. Kita harus henaruh dalam hati kita kasih yang ditunjukkan-
Nya ketika Ia mati bagi kita di salib Kalvari. Kita perlu datang lebih
dekat dan lebih dekat lagi kepada Juruselamat. Kita harus berdoa lebih
banyak, dan kita harus belajar menggunakan iman. Kita hidup di dunia
ini hanya satu kali. Tidakkah kita mau berusaha meninggalkan kepada
mereka yang bergaul dengan kita kesan tabiat Kristus?

Hati kita yang keras perlu dipecahkan. Kita perlu dihimpunkan
dalam persatuan yang sempuma, dan kita perlu menyadari bahwa kita
sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah ma-
sing-masing mengatakan: "Ia memberikan hidup-Nya bagiku, dan Ia
menghendaki, selama saya tinggal di dunia ini, agar saya menyatakan
kasih yang dinyatakan-Nya dalam menyerahkan diri-Nya bagiku."
Kristus menanggung segala dosa kita dalam diri-Nya sendiri di atas
salib, agar Allah dapat berlaku adil namun membenarkan orang-orang
yang pergaya kepada-Nya. Ada hidup, hidup,kekal, bagi semua orang
yang mau menyerahkan diri kepada Kristus.'

Dalam Persaluan ada Kekuatan
Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai persatuan.

Doakanlah dan kerjakanlah hal itu. Hal itu akan mendatangkan kese-
hatan rohani, meninggikan derajat pemikiran, memuliakan tabia!
selalu mernikirkan surga, menyanggupkan kamu mengalahkan sifat
mernentingkan diri dan prasangka jaha! dan menjadi pemenang
melalui Dia yang mengasihi karnu dan menyerahkan diri-Nya bagi
kamu. Salibkanlah dirimu sendiri; hormatilah orang lain lebih dari
dirimu sendiri. Dengan demikian kamu akan dibawa ke dalam keesaan
dengan Kristus. Di hadapan semesta alam, sidang dan duniq karnu
akan memberikan buku yang tidak salah lagi bahwa kamulah anak-
anak Allah. Allah akan dimuliakan dalam teladan yang kamu berikan.

Dunia p.erlu melihat terlaksananya mukjizat yang mengikat hati
umat Allah bersama-sama dalam kasih orang Kristen. Dunia perlu
melihat umat Tuhan duduk bersama-sama di surga dalam Kristus.
Tidakkah kamu mau memberikan suatu bukti dalam kehidupanmu
tentang apa yang dapat diperbuat oleh kebenaran Allah bagi mereka
yang mengasihi dan bekerja bagi-Nya. Ia mengetahui apa yang dapat
dilakukan oleh rahmal Ilahi bagimu kalau engkau mau mengatnbil
bagian dari sifat Ilahi.'

"Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama
Tuhan kita'Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat ber-
satu dan sehati sepikir" (1 Kor. l: l0).

Persatuan adalah kekuatan; perpecahan adalah kelemahan. Bila
mereka yang percaya akan kebenaran zaman ini dipersatukan, mereka
memberikan suatu pengaruh ya4g luar biasa. Setan mengerti sekali
ak4n hal ini. Belum pemah sebelumnya ia lebih bertekad seperti
lekarang ini untuk melemahkan pengaruh kebenaran Allah ;le_h
menyebibkan kepahitan dan perselisiha:n di kalangan umat Tuhan.6

146Tze-t ez; 1zl sr t90,l9l; (g) RH Dec.22, l89l; (4) 9T 19l-193; (5) 9T t8t; (6) 5T236.
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Pasal l8 sebabnya karena alam mengungkapkan pikiran Allah, bukannya alam
melainkan Allah yang menjadikan alam itu yang harus ditinggikan.

Dalam menciptakan manusia temyatalah pekerjaan Allah yang
berwujud itu. Ketika Allah telah menjadikan manusia dalam peta-
Nya, bentuk manusia sempurna dalam segala susunannya, tetapi tanpa
hayat. Kemudian Allah yang ada dengan sendirinya itu menghem-
buskan ke dalam bentuk itu napas hidup, dan manusia menjadi suatu
makhluk yang hidup, bemapas, dan cerdas. Segala bagian tubuh ma-
nusia mulai bergerak. Jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah,
tangan , kaki, panca indera, kecakapan pikiran--semuanya memulai
pe- kerjaannya, dan semuanya ditaruh di bawah undang-undang.
Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Melalui Yesus lGistus Allah
menciptakan manusia dan mengaruniai dia kecerdasan dan kuasa.

Tubuh kita tidak tersembunyi dari Dia ketika kita dijadikan dengan
diam-diam. Matanya melihat tubuh kita, namun masih belum sem-
puma; dan dalam buku-Nya semua anggota kita dituliskan, sedangkan
sejauh itu belum ada apa-apa daripadanya.

Melebihi segala makhluk yang lebih rendah, Allah merencanakan
agar manusia, hasil ciptaan-Nya yang paling tinggi, harus mengung-
kapkan pikiran-Nya dan menyatakan kemuliaan-Nya. Tetapi manu-
sia tidak boleh meninggikan dirinya sebagai Allah.'

Allah Bapa Dinyatqkan dctlam Kristus
Sebagai suatu oknum yang ada wujudnya, Allah menyatakan diri-

Nya dalam Anak-Nya. Yesus, pantulan kemuliaan Bapa, "Gambar
wujud Allah" (Ibr. l:3), berada di burni ini dalam cara seperti
manusia. Sebagai Juruselamat pribadi Ia datang ke dunia ini. Sebagai
Juruselamat pribadi Ia naik ke surga. Sebagai Juruselamat pribadi Ia
menjadi pengantara dalam istana surga. Di hadapan takhta Allah
melayani untuk kepentingan kita "Seorang serupa Anak Manusia"
(why. l:13).

Kristus, Terang dunia, menudungi keindahan kemuliaan-Nya yang
menyilaukan itu dan datang tinggal sebagai seorang manusia di antara
manusia, supaya mereka boleh berkenalan dengan Khalik mereka
dengan tidak terbakar. Tidak seorang pun telah melihat Allah pada
saat mana pun kecuali karena Ia dinyatakan dalam Kristus.

Kristus datang untuk mengajarkan kripada manusia apa yang Allah
kehendaki merekaketahui. Di langit di atas, di bumi, di samudera luas

Percaya akan Allah yang Berkepribadian

r kan ternyata pada hari penyelesaian terakhir Allah mengenal

A setiup oiung'dengun nurnunyu. Ada suatu saksi yang tidak
fLk"lihutun uigi seiiap perbuaian dalam kehidupan. Aku tahu

segala perbuatanmu, "kata-Nyu yang "berjalan di antara ketujuh kaki
diin emas itu" (Why. 2:l ). Diketahui juga kesempatan-kesempatan

apayang telah diremihkan, alangkahtekun usahaGembala Yang Baik
mencari mereka yang sedang tersesat di jalan yang bengkok, dan

mengembalikan mereka ke jalan yang aman dan damai. Berulang-

ulan! Allah telah memanggil orang-orang yang cinla kepelesiran;

berulang-ulang Ia telah menyinarkan terang Sabda-Nya pada jalan

merekalagar mereka dapat melihat bahaya merek4 dan meluputkan

diri. Tetapi makin jauh lagi mereka pergi, bersenda gurau sementara

mereka menjalani jalan yang lebar, sampai akhimya masa percoba4n

bagi mereka pun terakhirlah. Jalan Allah adil dan benar; dan bila
hufum diumumkan terhadap mereka yang kedapatan terlalu ringan,

setiap mulut akan dihentikan!
Kuasa yang besar yang bekerja di segenap alam dan memelihara

segala perkari bukannya hanya merupakan prinsip- yang meresap ke

selala iempat dan suatu tenaga yang menggerakkan, seperti yang

difemukakan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Allah adalah Roh;

namun demikian Ii oknum yang berkepribadian, karena manusia

dijadikan dalam peta-NYa.-Pekerjaan 
tangan-Nya dalam alam bukannya Allah Sendiri dalam

alam. Sigala perkara dari alam mengungkapkan tabiat Allah; oleh-

Nya kita dapai mengerti kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kemuliaan-Nya;
teiapijangan kita menganggap alam itu sebagaiAllah. Kecakapan- ma-

nusia menghasilkan karya yang indah, perkara-perkara yangenak di-
pandang rnata, dan segala perkara ini memberikan kepada kita sr'ratu

Luah pi[irantentang yang merencanakannya; tetapi benda yang diper-

buat bukannya orang itu sendiri. Bukannya pekerjaan itu, melainkan

orang yang mengedakannya yang layak diberi kehormatim. Itulah
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lepas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Segala sesuatu yang di-
ciptakan menyaksikan kuasa-Nya, akal budi-Nya, kasih-Nya, Tetapi
bukannya dari bintang-bintang atau dari samudera atau dari air terjun
dapat kita mempelajari kepribadian Allah sebagaimana yang dinya-
takan dalam Kristus.

Allah melihat bahwa suatu wahyu yang lebih jelas daripada alam
diperlukan untuk menggambarkan kepribadian-Nya dan tabiat-Nya.
Ia mengutus Anak-Nya ke dunia untuk menyatakan, sejauhyang dapat
ditahan oleh pandangan manusia, sifat-sifat Allah yang tidak keli-
hatan.

Seandainya Allah mengingini digambarkan sebagai tinggal secara
pribadi di dalam benda-benda alam--di dalam kembang, pohon, rum-
put-rumputan--bukankah Kristus sudah seharusnya mengatakan ten-
tang hal ini kepada murid-murid-Nya ketika Ia di bumi ini? Tetapi
tidak pemah dalam ajaran Kristus Allah dinyatakan demikian. Kristus
dan para rasul mengajarkan dengan jelasnya kebenaran tentang
adanya Allah yang ber*ujud.

Kristus menyatakan semuanya tentang Allah supaya manusia yang
berdosa dapat tahan melihat-Nya tanpa dibinasakan. Ialah Guru Ilahi,
Yang Menerangi. Sekiranya Allah beranggapan bahwa kita memer-
lukan wahyu tambahan selain dari yang dinyatakan melalui Kristus
dan dalam sabda-Nya yang tertulis, maka sudah tentu Ia telah mem-
berikannya kepada mereka.

Kristus Memberi Manusia Kuasa tmtuk Menjadi Anak-anok Allah
Marilah kita pelajari perkataan yang diucapkan Kristus di ruangan

atas pada malam sebelum Ia disalibkan. Ia sedang mendekati saat

ujian-Nya dan Ia berusaha menghiburkan murid-murid-Nya, yang
akan mengalami pencobaan dan ujian yang sangat hebat.

Murid:murid belum mengedi perkataan Kristus tentang hubungan-
Nya dengan Allah. Kebanyakan ajaran-Nya masih belum jelas bagi
mereka. Mereka telah menanyakan' banyak pertanyaan yang menya-
takan kurang pengetahuan mereka tentang hubungan Allah dengan
mereka serta dengan minat mereka untuk masa itu dan masa depan.
Kristus menghendaki agar mereka mendapat suatu pengetahuan yang
lebih jelas akan Allah.

Ketika pada hari Pentakosta Roh Suci dicurahkan kepada murid-
murid, mereka memahami kebenaran yang telah diucapkan oleh Kris-

tus dalam perumpamaan. Ajaran-ajaran yang tadinya menjadi rahasia
Dagr merel€ duelaskan. pengertian yang mereka peroleh dengarr
adanya kecurahan Roh menjadikan mereki itu malu aian sesala teori
m91eka yang bukan-bukan. Segala anggapan dan tafsirari mereka
adalah kebodohan betaka.bila dibandinglian dengan pengetahuan
akan perkara-perkara surga yang ke dalam pengertlan -".Jku yung
tadinya gelap itu.

Tetapi murid-murid belum menerima kegenapan janji Kristus de_
ngan sempurna. Mereka menerima pengetahuanikan Alhh yang da_
pat mereka tahan, tetapi kegenapan janj i yang sempuma bahwa Kris_
tus akan menunjukkan kepada mereka denganjetasnya tentang Bapa
masih akan datang. Demikianlah halnya dewasi ini. peneetahu"an kita
akan Allah.masih sebagian dan belum sempuma. Bila iertentangan
sudah berakhir dan Yesus Kristus mengakui di hadapan Bapa pe_
ngerja-pengerja-Nya yang setia yang. dalam dunia yang berdosa ini,
telah memberikan kesaksian yang benar bagi Dia, -mereka 

akan
mengerti dengan jelas apa yang maiih menjadi-rahasia bagi mereka.

Kristus membawa ke istana surga umat manusia yang di"muliakan_
Nya. Mereka yang menerima Di;, dikaruniakan_Nya"kua-sa untuk

. menjadi anak-anak Allah, agar pada akhimya Aliah mene- rima
mereka.seba,gai milik-Nya, untuk tinggal dengan Dia sepanjang masa
kekekalan. Kalau seJama hidup didunia inime-reka setia iepuauiUut,
pada akhimya mereka akan .,melihat wajah-Nya, dan nama_Nya akan
tertulis di.dahi_mereka" (Why. 22:4). Apakah kebahagia.ai surea
bukan oleh melihat Allah? Kegembiraan yang besar ap"akah dap?i
dinikmati orang berdosa yang diselamatkanole-h rahmat iGistus dari-
pada memandang wajah Allah dan mengenal Dia sebagai Bapa?

Perhatian Allah Secara pribadi pada Anak-anak-Nva

...Kitab Suci menjelaskan hubungan anrara Allah dan Kristus, dan
dikemukakannya de-ngan jelasnya kepribadian masing_masing.

. 
Allah ialah BapaKristus; Kristus iilah Anak Allah.-Kepada"Kristus

telah diberikan suatu kedudukan yang tinggi. Ia sama dengan Bapa.
Semua nasihat Allah terbuka kepada Ana[-Nya.

. .P".r?tuT ini diungkapkan juga dalam yolianes pasal tu.juh belas,
dalam doa Kristus bagi murid-murid-N ya:

'iBukan karena meieka itu saja Aku'berdoa ini, melainkan karena
segala orang ya@ percaya akan Daku oleh sebab pengajaran mereka
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itu pun; supaya semuanyajadi satujuga sama seperti Engkau di dalam

,tku, ya napa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu,pun

jadi iitu di balam Kita, sehingga isi dunia ini percaya,bahwa Engkau-

iah yang menyuruh Aku. Din Aku sudah merirberikan kepadanya

kemuliin yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku; supaya mereka

itujugajadi saiu, seperti kita inijadi satu adanya. Aku di dalam mere-

kait', dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempuma di

dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa

Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti

Engkau mengasihi Aku." (Yoh. 17:20-23).
Suatu sebutan yang ajaib! Persatuan yang ada antara Kdstus dan

murid-murid-Nyi tidak dirusakkan kepribadian masing-masing'

Mereka satu dalam maksud, dalam pikiran, dalam tabiat, tetapi bukan-

nya dalam diri. Dengan cara demikianlah Allah dan Kristus satu

adanya....
Ailah kita memerintahkan langit dan bumi, dan la mengetahui apa

yang kita perlukan. Kita dapat melihat hanya sedikit di.hadapantita'
;'Da:n tidai< ada suatu makhluk pun yangtersembunyi di hadapan-Nya,

sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata D-ia, yang

kepada-Iiya kita harus memberikan pertanggungan jawab" (lbr'
4:i3;. Di'atas kebingungan dunia ini Ia duduk di atas takhta-Nya;

segaia perkara terbuka pada penelitian Ilahi; dan dari kekekalan-Nya
yuig ugung dan tenang itu Ia mengatur apa yang dilihat-Nya paling

baik menurut kebijaksanaan-NYa.
Seekor burung pipit pun tidak akanjatuh ke tanah tanpa diperhati-

kan Bapa. Kebeniian Setan terhadap Allah menyebabkan dia.bergem-

bira dalam membinasakan sampai kepada makhluk-makhluk yang

bodoh sekalipun. Hanyalah oleh penjagaan Allah burung-blrung
dipelihara untuk menyenangkan kita dengan nyanyian kegembiraan

m;reka. Tetapi Ia tidik melupakan burung pipit sekalipun. " Sebab

itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada ba-

nyak burung pipit" (Mat. l0:31)

(l) 51 435; (2) 8T 263-273.
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Pasal 19'

Orang-orang Kristen Mewakili Allah

dalah maksud Allah menunjukkan melaiui unrat-Nva orinsin_
prinsip kerajaan-Nya. Supaya dalam kehidupan dan tabiat mL_
reka dapat menyatakan prinsip-prinsip ini, ia ingin memisah_

kan mergka dari adat-istiadat 
-dan 

kebiasaan duniawil Ia U"-ruf,u
mendekatkan mereka kepada-Nya, agar Ia dapat memberitahukan
kehendak-Nya kepada mereka.

Maksud yang hendak dilaksanakan Allah melalui umat_Nva de_
wasa ini sama_dengan yang hendak d ilaksanakan_Nya melaluilsrael
ketika la membawa mereka keluar dari Mesir.
.. Oleh melihat kebaikan, kemurahan, keadilan, dan kasih Allah yang

dinyalakan dalam .sidang, dunia, harus mendapat gambaran teniung
tabiat-Nya. Dan bila hukum Allah sudah diteladani-dalam kehidupan,
maka dunia-sekalipun akan mengakui keunggulan o.-g_or-g yung
mengasihi dan takut akan Allah serta melayini Dia me-lebihi"sitidi
orang lain di bumi ini.

Tuhan memandang kepada setiap umat-Nya; Ia mempunyai ren_

:-u. u,nqk masing-masing._ Adalah maksudnya bahwa merela yang
menJatankan segala ajaran-Nya yang suci menjadi suatu umat iang
khas. Bagi umat Allah dewasa ini sebagaimana blgi lsrael pada za'man
dulu diberikan perkataan yang ditulis oleh Vtusa-melaluiilham nol:
"Sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu: enskau_
Iah_yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala baneia di atas
muka bumiuntuk menjadi umat kesayangan-Nya; (U1.7:;).1

Menbennk Suatu Tabiat seperti Kiistus
Agama Kristus tidak pemah merendahkan derajat si penerimanya;

agama. itu tidak pemah menjadikan dia kasar. tidak sopan atau me_
ninggikan diri, lekas marah arau keras hati. Sebaliknya. agama itu
memperhalus perasaan, menytcikan pertimbangan, memb"ersihlan
dan memuJiakan pikiran, membawa mereka kepada Kristus. Cita_cita
Allah bagi anak-anak-Nya lebih tinggi daripada yang dapardicapai



oleh pikiran manusia yang tertinggi. Ia telah memberikan dalam

hukum-Nya yang suci salinan tabiat-Nya.
Tabiat 

-Kristen 
yang ideal ialah menjadi serupa dengan Kristus' Di

hadapan kita terbuka iuatu jalan kemajuan yang terus menerus' Kita
mempunvai suatu uiuan yang hendak diperoleh, suatu ukuran yang

hendak dicapai, yang meliputi segala sesuatu yang baik dan suci dan

mulia dan tinggid"olutny". Harus ada usaha yang tidakhenti-henti-
nya dan kemijiran yang terus-qrenerus ke depan dan ke atas menuju

kepada penyempumaan tabiat."
S""-" p".t"brungan kita akan menjadi seperti segala- kebiasaan

kita, baik untuk sekarang maupun untuk masa kekekalan. Kehidupan

o.ung-o.ung yang membentuk tabiat yang betul,.dan setia dalam

meninaikan ietiap kewajiban, akan menjadi bagaikan terang yang

bercahaya, memancarkan sinar yang cerah pada jalan.orang lain;

tetaoi kilau kebiasaan tidak setia dimanjakan, kalau kebiasaan yang

leneah. lamban, dan lalai diberi peluang untuk bertambah kuat, maka

ruultu "*- 
yang lebih gelap daripada tengah malam akan turun ke

atas harapan daLm kehidupan ini dan akan lelamanya menghambat

seseorang dalam kehidupan masa depannya."
Berbahagialah ia yang memperhatikan sabda hidup kekal Karena

dituntun olih "Roh'Kebenaran," ia akan terpimpin kepada segala

kebenaran. Ia tidak akan dikasihi, dihormati, dan dipuji oleh dunia;

tetapi mulia pada pandangan surga. "Lihatlah, tetapa besamya kasih

yung dik-uniuk* Bapa kipada kita, sehinggakita di-sebut anak-anak

itfit, a* -emang liitu adalah anak-anak Allah. Karena itu duni?

tidak mengenal kiti, sebab dunia tidak mengenil Dia" (I Yoh S:I ) "

Hidup dengan Berani Sekcrang Ini
Kibenaian Allah yang diterima ke dalam hati sanggup rirenjadikan

dikau bijaksana untuk keselamatan. Dalam mempercayai dan- men-

taatinya engkau akan menerima anugerah yang cukup untuk kewa-

jiban ian ujian hari ini. Anugerah untuk esok tidaklah kau perlukan'
"Engkau 

haius merasa bahwa engkau hanya memerlukan cukup untuk

hari ini. Kalahkanlah musuh untuk hari ini; sangkallah dirimu hari ini;

berjagalah dan berdoalah untuk hari ini; perolehlah kemenangan

dalam Rllah untuk hari ini. Segala keadaan dan lingkungan kita, serta

sabda Allah yang terhrlis yang mencamkan dan membuktikan segala

perkara-halini Judah cukup mengajarkan kepada kita apa kewajiban

kita serta aira yang harus kita perbuat dari hari ke hari. Gantinya mem-
biarkan pikiranmu mengalir di dalam suatu saluran pikiran yang dari-
padanya engkau tidak akan mendapat manfaag sebaiknya engkau me-
nyelidiki Kitab Suci dan melakukan segala kew4jiban dalam kehidup-
an sehari-hari yang sekarang ini mung$in menjemukan bagimu, tetapi
yang harus dilakukan oleh seseorang.'

Banyak orang memandang pada kejahatan yang mengerikan yang
ada di sekeliling merek4 kemurtadan dan kelemahan pada setiap pi-
hak, dan mereka mempercakapkan segala perkara ini sampai hati me-
reka dipenuhi kesusahan dan kebimbangan. Mereka terlampau memi-
kirkan tentang pekerjaan penipu agun! itu dan merenungkan segi-segi
yang mengecewakan dalam pengalaman mereka, sedangkan mereka
.tampaknya melupakan kuasa Bapa yang di surga serta kasih-Nya yang
tiada taranya. Justru segala perkara inilah yang diingini oleh Setan.
Salah semata-mata memikirkan bahwa musuh kebenaran mempunyai
kuasa yang sangat besar, sedangkan kita merenungkan sangat sedikit
ientang kasih Allah dan kuasa-Nya. Kita harus mempercakapkan ten-
ting kuasa Kristus Yang Mahabesar. Kita semata-mata tidak berkuasa
meluputkan diri dari genggaman Setan; tetapi Allah telah menentukan
suatu jalan kelepasan. Anak Yang Mahatinggi mempunyai kekuatan
untuk berperang ganti kita, dan dengan perantaraan Dia yang me-
ngasihi kita dapatlah kita menjadi pemenang.

Tidak ada kekuatan rohani bagi kita kalau kita selamanya rnemikir-
mikirkan kelemahan dan kemurtadan kita, dan rneratapi kuasa Setan.
Kebenaran yang besar ini harus didirikan sebagai suatu prinsip yang
hidup dalam pikiran dan hati kita-kemanjuran korban yang diadakan
bagi kita; bahwa Allah dapat dan sungguh menyelamatkan dengan
sempumanya semua orang yang datang kepada-Nya dengan meme-
nuhi persyaratan yang dinyatakan dalam sabda-Nya. Pekerjaan kita
ialah menempatkan kehendak l{ita di pihak kehendak Allah. Dengan
demikian, oleh darah pendamaian, kita mengambil bagian dari sifat
Ilahi; melalui Kristus kita adalah anak-anak Allah, dan kita mempu-
nyai jaminan bahwa Allah mengasihi kita 3ebagaimana Ia mengasihi
Anak-Nya. Kita satu dengan Kriitus. Kita berjalan ke tempat Kristus
menuntun kita; Ia berkuasa melenyapkan bayang-bayang gelap yang
di datangkan Setan pada jalan kita, dan gantinya kegelapan dan
kekecewaan, sinarrnatahari kernuliaan-Nya bercahaya ke dalam hati
kita.
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Saudara-saudaraku, oleh memandang kita berubah. Oleh memikrr-
m'ikirkan kasih Allah dan Juruselamat kita, oleh merenungkan kesem-
pumaan tabiat Ilahi dan menuntut kebenaran Kristus sebagai milik
kita oleh irnan, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan peta-Nya.
Sebab itu jangan hendaknya kita mengumpulkan segala gambaran
yang tidak menyenangkan-kejahatan dan kebejatan dan kekecewaan,
segala bukti kuasa Setan--tergantung dalam ruangan ingatan kita,
memperbincangkannya dan meratapinya sehingga jiwa kita dipenuhi
dengan kekecewaan. Suatu jiwa yang kecewa adalah sekumpulan
kegelapan, lukan saja gagal menerima terang Allah, tetapi juga meng-
hambat terang itu untuk bersinar kepada orang-orang lain. Setan suka
sekali melihat akibat gamQaran kemenangannya menjadikan manusia
tidak setia dan tawar hati."

Menggambarkan Allah oleh Kehidupan yang tidak Mementingkan
Diri

Dosa yang sangrit dimanjakan, dan yang memisahkan kita dari
Allah dan mendatangkan begitu banyak kekacauan rohani yang ber-
jangkig ialah sifat mementingkan diri. Tidak adajalankembali kepada
Tuhan kecuali oleh penyangkalan diri. Dengan kekuatan sendiri kita
tidak dapat berbuat apa-apa; tetapi oleh Allah yang menguatkan kita,
dapatlah kita hidup untuk berbuat baik kepada orang lain, dan dengan
jalan ini menjauhkan keburukan sifat mementingkan diri. Kita tidak
perlu pergi ke negeri kafir untuk menunjukkan kerinduan kita, untuk
mengabdikan semuanya kepada Allah dalam kehidupan yang berguna
dan tidak mementingkan diri. Jusru dalam kehidupan sehari-hari
inilah diri sendiri harus disangkal dan dipelihara dalam kerendahan
hati. Paulus dapat mengatakan: "Aku mati setiap hari." Justru oleh
mati setiap hari atau mengalahkan perkara-perkara yang dianggap
kecil saja dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi pemenang. Klta
harus melupakan diri sendiri dalam kerinduan untuk berbuat baik
kepada orang lain. Bagi banyak orang sangatlah nyata kurangnya
kasih kepada orang lain. Gantinya melaksanakan kewajiban mereka
dengan setia, mereka mencari kesenangan diri sendiri saja.

. Di surga tidak seorang pun akan memikirkan diri sendiri saj4 atau-
pun mencari kesenangan diri sendiri saja, tetapi semuanya, dari kasih
yang mumi dan sejati, akan mencari kebahagiaan makhluk-makhluk
surga di sekeliling mereka. Kalau kita ingin menikmati masyarakat di

surga di dunia yang sudah diba;ui, kita harus dikendalikan oleh
prinsip-prinsip surga di dunia ini.'

Ditunjuklian kepada saya bahwa kita terlalu banyak membanding-
kan diri kita di antara kita sendiri, mengarnbil sesama manusia yang
mudah berbuat kesalahan sebagai teladan, sedangkan kita mempunyai
suatu Teladan yang pasti dan tidak mungkin salah. Jangan hendaknya
kita mengukur diri kita sendiri dengan dunia, atau pun dengan penda-
pat sesama manusia, ataupun dengan keadaan kita sebelum kita meng-
anut kebenaran. Tetapi iman dan kedudukan kita dalam dunia ini,
sebagaimana keadaannya sekarang, harus dibandingkan dengan ba-
gairnan3 keadaannya kalaujalan kita selamanya ke depan ke atas sejak
kita mengaku menjadi pengikut Kristus. Inilah satu-satunya perban-
dingan yang aman yang dapat diadakan. Kalau sifat akhlak dan
keadaan rohani umat Allah tidak sesuai dengan berkat hak istimewa,
dan terang yang telah diberikan kepada mereka, maka mereka ditim-
bang dalam neraca, {an malaikat-malaikat memberikan laporan,
TERLALU RINGAN.O

Dosa yang Tidak akan Diampuni
Terdiri dari apakah dosa terhadap Roh Suci? Itulah dengan sefgaja

menganggap pekerjaan Roh Suci berasal dari Setan. Sebagai contoh,
andaikan seorang menyaksikan pekerjaan istimewa dari Roh Allah.
Ia mempunyai bukti yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu sesuai
dengan Kitab Suci, dan Roh menyaksikan dengan rohnya bahwa itu
berasal dari Allah. Tetapi, kemudian ia jatuh dalam pencobaan;
kesombon'gan, sifat merasa diri sudah cukup, atau sesuatu sifat yang
tidak baik, mengendalikan dia; dan dengan menolak segala bukti sifat
Ilahi, ia menyatakan bahwa apa yang sudah diakuinya sebelumnya
sebagai kuasa Roh Suci adalah kuasa Setan. Adalah dengan peran-
taraan Roh-Nya Allah bekerja atas hati manusia; dan bila manusia
dengan sengajamenolak Roh dan menyatakannya sebagai berasal dari
Setan, maka mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat
berhubungan dengan mereka. Oleh menyangkal bukti yang telah
diberikan Allah kepada mdreka, ditolaknya terang yang telah bersinar
dalam hati, dan sebagai akibatnya mereka ditinggalkan dalam kege-
lapan. Dengan demikian perkataan Kristus dibenarkan: "Jadijika te-
rang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu" (Mat.
6:23). Seketika lamanya, orang-orang yang telah melakukan dosa ini
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mungkin kelihatan anak-anak Allah; tetapi bila keadaan timbul untuk
mengembangkari tabiat dan menunjukkan roh apa ada pada mereka,
maka akan temyata,.,bahwa mereka berada di pihak nusuh, berdiri di
bawah panji hitam.'

Mengaku atau Menyangkal Kristus
Dalam pergaulan kita dalam masyarakat, dalam keluarga, atau

dalam hubungan kehidupan apa saja kita ditempatkan, baik yang

terbatas maupun yang meluas, ada banyak cara yang dalamnya kita
dapat mengakui Tuhan kita dan banyak cara yang dalamny.a kita dapat
menyangkal Dia. Kita dapat menyangkal Dia dalam perkataan kita,
oleh berkata jahat tentang orang lain, oleh percakapan yang bodoh,
bersenda-gurau, oleh perkataan yang sia-sia dan tidak ramah, oleh
memutarbalikkan perkataan, atau berkata-kata yang bertentangan
dengan kebenaran. Dalam perkataan kita dapatlah kita mengakui
bahwa Kristus tidak ada di dalam kehidupan kita. Dalam tabiat kita
dapatlah kita menyangkal Dia oleh sifat kita yang suka pada enak-
enak saja, oleh menghindari kewajiban dan beban kehidupan yang
harus ditanggung oleh seseorang kalau kita tidak mau menang-
gungnya, dan oleh menyukai kesenangan yang berdosa. Kita dapat
pula menyangkal Kristus oleh kesombongan dalam berpakaian dan
penyesuaian diri kepada dunia, atau oleh kelakuan yang tidak sopan.
Kita dapat menyangkal Dia oleh menyukai pendapat kita sendiri saja

dan berusaha mempertahankan dan membenarkan diri sendiri. Kita
dapat pula menyangkal Dia dalam membiarkan pikirari mengalir
dalam saluran perasaan cinta yang meluap-luap dan memikir-
mikirkan nasib dan ujian yang kita duga sangat berat.

Tidak seorang pun dapat mengakui Kristus dengan sesungguhnya
di mata dunia kecuali pikiran dan roh Kristus tinggal dalam dia. Tidak
mungkin memberitahukan seslatu yang tidak ada pada kita. Perca-

kapan dan budi pekerti harus merupakan pengungkapan secara nyata
dan kelihatan akan sifat-sifat baik dan kebenaran yang ada dalam hi-
dup kita. Kalau hati disucikan, patuh, dan rendah, maka buah-buahnya
akan kelihatan secara lahi.r^dan akan menjadi suatu pengakuan yang

berhasil terhadap Kristus. 
I o

( l) 6T 9. l2: (2) 8r 63,64: (3) 4T 4s2, @) sT a39: (5) 3T 333; (6) 5T ?a I -7 45: l't) 2't t32,133:
(8, IT 406: (9) 5Tol4. (10) 1T.331.332.

I- rz arena kesudahan sudah dekat dan pekerjaan memberikan amar-

l( an terakhir kepada dunia sudah meluas, rnaka sudah menjadi
I \lebih perlu bagi mereka yang menerima kebenaran zaman ini
untuk mempunyai suatu pengertian yangjelas tentang sifat dan peng-
aruh Kesaksian-kesaksian in:, yang dalam kebijaksanaan-Nya telah
dihubungkan Allah dengan pekerjaan pekabaran tiga malaikat sejak
permulaannya.

Pada zaman dulu Allah berbicara kepada manusia dengan mulut
nabi-nabi dan rasul-rasul. Pada zaman ini Iq berbicara kepada mereka
dengan Kesaksian-kesafrsl'az Roh-Nya. Belum pemah ada suatu
waktu ketika Allah mengajar umat-Nya lebih sungguh-sungguh dari-
pada Ia mengejar mereka sekarang tentang kehendak-Nya serta jalan
yang harus mereka jalani.

Amaran dan teguran bukannya diberikan kepada yang berbiiat
kesalahan di kalangan anggota-anggota Masehi Advent Hari Ketujuh
karena kehidupan mereka lebih terccla daripada kehidupan orang-
orang yang mengaku Kristen dari sidang-sidang sekadar nama saja, .

. . melainkan karena rnereka rnempunyai teran! yang besar, dan oleh
pelgakuan mereka telah menempa.tkan diri sebagai umat pilihan
Allah yang khas, yang mempunyai hukum Allah yang tertulis dalam
hati mereka.

Pekabaran-pekabaran yang memberikan kepada saya untuk be6a-
gai.bagai orang sering saya tuliskan bagi mereka dalam banyak hal
atas perrnohonan mereka yang sangat mendesak. Ketika peke{aan
saya_ sudah lebih meluas, hal ini menjadi suatu bagian yang penting
dan berat dari pekerjaan saya.

Dalarn suatu penglihatan yang diberikan kepada saya kira-kira dua
puluh tahun yang lalu ( I 87 I ), saya diberi petunjuk rmtuk menyampai-
kan prinsipprinsip umum, dalam berbicara dan menulis, d- pud"
saat yang sama merinci segala bahaya, kesalahan, dosa beberapa
orarig, agar semuanya dapat diamarkair, ditegur, dan dinasihati. Saya

Kesaksian-kesaksian bagi Sidang
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melihat semuanya menyelidiki hati dan kehidupan mereka sendiri

dengan saksamauntuk melihat apakah mereka tidak melakukan kesa-

lahi yang sama yang diperbaiki pada orang lain' dan apakah amaran

nuns iib".ik- k"padi orang lain tidak berlaku bagi persoalan mereka

..niiri. Kal"u demikian, mereka harus merasa bahwa nasihat dan

tezuran itu diberikan terutama bagi mereka dan harus mengenakannya
pala diri sendiri seolah-olah hal itu ditujukan khusus kepada mereka'' 

Allah merencanakan untuk menguj i iman semua orang yang meng-

aku para pengikut Kristus. Ia akan menguji kesungguh-sungguhan doa

semua oiang yang mengaku dengan sungguh-sungguh ingin menge-

tahui kewajiban mereka. Ia akan menjelaskan apa kewajiban mereka'

Ia akan mlmberikan kepada semua orang suatu kesempatan yang

memadai untrrk mengembangkan apa yang ad4 dalam hati merek?'

Tuhan menegur dan memperbaiki umat yang mengaku memelihaia

hukum-Nya. Iimenunjukkan segala dosa mereka dan- memaparkan

kejahatanmereka sebab la ingin memisahkan segala dosa dan keja-

nitan aari mereka,. agar mereka dapat menyempumakan kesucian

dalam takut akan Dia. Allah menempelak, menegur, dan memperbaiki
mereka, agar mereka dapat dihaluskan, disucikan, diangkat derajat-

nya, dan alhimya ditinggikan ke takhta-Nya sendiri.I

Mengalihkan Perhatian Manusia kepada Kitab Suci

Kisaksian-kesaksian yang tertulis bukan dimaksudkan untuk

memberikan terang yang baru, melainkan menerangkan {enganjelas-
nya kebenaran ilham yang sudah dinyatakan itu dalam hati manusia'

Kewajiban manusia kepada Allah dan sesama manusia telah dirinci
dengan jelas dalam sabda Allah, namun hanya sedikit da1 \amu
ttr"tita"ti tgrung yuog diborikan itu. Kebenaran tambahan tidak dinya-

akan; tetapi neialui Kesaksian'kesaksian itu Allah 1slah menyeder-

hanakan klbenaran-kebenaran yang besar yang telah diberikan dan

dalam cara pilihan-Nya sendiri mengemukakannya kepada orang

banyak untuli menggugah dan mempengaruhi pikirandengan itu' agar

semuanya tidak dapat memberikan dalih apa pun lagi. Kesaksian'ke'
saksian itu bukarmya untuk mengecilkan saMa Allah' melainkan
untuk meninggikan dan menarik pikiran kepadanya' agar kesederhp-

naan kebenaran yang indah itu dapat mempengaruhi semua orang.-
Roh itu bukannyadiberikan-atau sekali-kali tidak mungkin dikaru-

niakan-untuk menggantikan Kitab Suci; karena Alkitab menegaskan

bahwa Sabda Allah merupakan ukuran yang olehnya segala ajaran dan
pengalaman harus diuji . . . . Yesaya menyatakan, "Carilah pengajaran
dan kesaksian! Siapa yang tidak berbicara sesuai'dengan perkataan
itu, maka baginya tidak terbit fajar" (Yes. 8:20).

"Saudara J membingungkan pikiran karena usahanya hendak me-
nerangkan bahwa terang yang telah diberikan Allah kepada saya me-
lalui Kesal+sian-kesaksian itu adalah tambahan pada sabda Allah,
tetapi dalam hal ini ia mengemukakan perkara itu dalam suatu terang
yang keliru. Allah telah melihat cocok dalam cara ini untuk membawa
pikiran urnat-Nya kepada sabda-Nya, untuk memberi mereka suatu
pengertian yang leb.ih jelas tentang itu." Sabda Allah sudah cukup
untuk menerangi pikiran yang paling gelap sekalipun dan dapat dipa-
hami oleh mereka yang mempunyai kerinduan untuk mernahaminya.
Meskipun demikian, ada orang yang mengaku mempelajari sabda
Allah itu kedapatan hidup bertentangan dengan ajaran-ajarannyayang
palingjelas. Itulah sebabnya, agar pria dan wanita tidak dapat mem-
berikan dalih-dalih, Allah memberikan kesaksian-kesaksian yang
jelas dan tegas, mengembalikan mereka kepada sabda AIlah yang su-
dah mereka lalaikan. Sabda Allah melimpah'dalam prinsip-prinsip
umum untuk pembentukan cara hidup yang betul, dan kesaksian itu,
yang bersifat umum dan perseorangan, telah dimaksudkan untuk
menarik perhatian mereka lebih khusus kepada prinsip-prinsip ini.

Saya mengambil Kitab Suci yang berharga.itu dan mengelilinginya
dengan beberapa buku Testimonies for the Church, yang diberikan
u4tuk umat Allah. Di sini, saya katakan, perkara hampir semua orang
ditrenuhi. Dosa-dosa yang harus merekahindarkan ditunjukkan. Nasi-
hat yang mereka rindukan dapat diperoleh di sini, diberikan untuk
perkara-perkara lain yang bersamaan dengan pengalaman mereka
sendiri. Allah berkenan memberikan kepadamu hukum bertambah
hukum dan syarat bertambah syarat.

Tetapi tidak banyak dari kamu yang mengetahui benar apa yang
terdapat dalam Kesaksian-kesaksrdr2 itu. Kamu tidak paham akan

Kitab Suci. Kalau kamu mempelajari sabda Allah, dengan suatu
kerinduan untuk mencapai standar Kitab Suci dan memperoleh ke-
sempurnaan Kristen, kamu tidak lagi memerlukan Kesaksian-kesak'
sian itu. Karena kamu telah lalai memahami Buku yang diilhamkan
Allah, maka Ia berusaha mencapai kamu dengan kesaksian-kesaksian

- yang sederhana dan langsung, seraya menarik perhatian kamu kepada
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perkataan ilham yang sudah kamu lalaikan, dan mendesak kamu unluk
membentuk kehidupan kamu sesuai dengan ajaran mumi dan tinggi
derajat itu.a

Nilailah Kesaksian-kesaksian lru dari Buah-buahnya
Biarlah Kesaksian itu dinilai dari buali-buahnya. Apakah penga-

ruhnya selama ini? Semua orang yang ingin berbuat demikian dapat
memahami buah-buah segala khayal ini. Allah telah melihat bahwa
cocok adanya membiarkan kesaksian-kesaksian itu hidup terus dan
bertambah kuatterhadap perlawanan dengan kuasa Setan serta penga-
ruh manusia yang telah membantu Setan dalam pekerjaannya.

Allah sedang mengajar sidang-Nya, menegur kesalahan mereka
dan memperkuat iman mereka, kalau tidak Ia tidak berbuat demikian,
Pekerjaan ini berasal dari Allah, kalau tidak maka sudah tentu se-
baliknya. Allah tidak pemah melakukan sesuatu daldm persekutuan
dengan Setan. Pekerjaan saya . . . dibubuhi cap Altah kalau tidak maka
sudah tentu cap musuh. Tidak ada pekerjaan setengah-setengah dalam
hal ini. Kesaksian-kesaksian itu berasal dari Roh Allah, kalau tidak
maka sudah tentu dari Iblis.

Karena Tuhan telah menunjukkan diri-Nya melalui Roh Nubuat,
maka masa lampau, masa kini, dan masa depan telah dinyatakan
kepada saya. Kepada saya telah ditunjukkan wajah orang-orang yang
belum pernah saya lihat, dan bertahun-tahun kemudipn saya mengenal
mereka ketika saya melihat mereka secara pribadi. Saya telah bangun
dari tidur dengan suatu pengertian yang jelas tentang berbagai per-
soalan yang telah disampaikan kepada pikiran saya sebelumnya; dan
saya tglah menulis, pada tengah malam, surat-surat yang telah dikirim
melintasi benua ini dan, ketika tiba pada suatu kisis, telah mengelak-
kan bencana besar bagi pekerjaan Allah. Inilah pekerjaan saya berta-
hun-tahun lamanya. Suatu kuasa telah mendorong saya untuk mene-
'gut dan menempelak kesalahan-kesalahan yang tidak saya pikirkan
sebelumnya. Apakah pekerjaan ini dari surga atau dunia?'

Tttjuan Setan Ialah untuk Mendatangkan Kebimbangan
Dalam banyak hal Kesal<sian-kesaksian ku ditelima sepenuhnya,

dosa dan pemanjaan ditinggalkan, dan pembaruan segera mulai sesuai
dengan terang yang telah diberikan Allah. Dalam kesempatan lain
pemanjaan yang berdosa dipelihara dalam hati, Kesaks ian-kesaks ian

itu ditolak, dan banyak dalih yang tidak benar disampaikan kepada
orang lain sebagai-al$an untuk enggan menerimanya. Alasan yang
sebenamya tidak diberikan. Hal itu merupakan kekurangan kebera-
nian akhlak-suatu kemauan, yang dikuatkan dan dikendalikan oleh
Roh Allah, untuk meninggalkan segala kebiasaan yang merugikan.

Setan mempunyai kesanggupan untuk menganjurkan kebimbang-
an dan merencanakan keberatan-keberatan terhadap kesaksian yang
tegas yang diberikan Allah, dan banyak orang menganggapnya suatu
kebaikan, suatu tanda adanya kecerdasan dalam diri mereka, untuk
bersifat tidak percaya dan meragukan dan berdalih-dalih. Mereka
yang suka meragukan akan mempunyai banyak peluang untuk itu.
Allah tidak bemiat untuk meleriyapkan segala kesempatan untuk
kurang percaya. Ia memberikan bukti, yang harus diteliti dengan
saksama dengan kerendahan hati dan roh yang suka diajar, dan semua
orang hendaknya mengambil keputusan oleh melihat bukti yang
meyakinkan. Allah memberikan bukti yang nlemadai untuk diper-
cayai oleh pikiran yang tulus ikhlas; tetapi ia yang berbalik dari bukti
yang meyakinkan karena ada beberapa perkara yang tidak dapat
dijelaskan dalam pengertiannya yang serba terbatas akan ditinggalkan
dalam suasana kurang percaya yang dingin serta dalam keragu-ra-
guan, dan imannya akan karam.

Adalah rencana Setan melemahkan iman umpt Allah pada Kesak-
sian-kesaksian itu. Setan tahu bagaimana melancarkan serangannya.
Ia bekerja dalam pikiran untuk.membangkitkan.kecemburuan dan pe-
rasaan kurang puas terhadap mereka yang mengepalai pekerjaan itu.
Kemudian mereka meragukan karunia itu; dengan demikian, tentu
mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh, dan petunjuk yang dibe-
rikan melalui khayal itu diabaikan. Sesudah itu sifat kurang percaya
akan pokok-pokok penting dalam kepercayaan kita, tiang-tiang
pendirian kita, kemudian keraguan mengenai Kitab Suii, dan ke-
mudian jalan menurun kepada kebinasaan. Bila Kesalcs ian-kesaksian
yang tadinya dipercayai, diragukan dan ditinggalkan, Setan mengeta-
hui bahwa orang yang tertipu itu tidak akan berhenti di sini; dan ia
melipatgandakan usahanya sampai dibawanya mereka ke dalam pem-
berontakan terbuka, yang tidak dapat disembuhkan dan berakhir pada
kebinasaan. Oleh memberikan tempat bagi kebimbangeh dan sifat
kurang percaya mengenai pekerjaan Allah, dan oleh memelihara
perasaan tidak percaya dan kecemburuan yang kejam di dalam hati,



mereka sedang mempqrsiapkan diri untuk penipuan belaka. Mereka
melawan dengan perasaan marah terhadap orang-orang yang berani
berbicara tentang kesalahan mereka dan menegur dosa-dosa mereka.

Bukan saja mereka yang menolak Kesaksian-kesaksian itu terang-
terangan, atau yang menyimpan kebimbangan terhadap Kesaksian-
kesaksian itu dalam hati, berada di tempat yang berbahaya. Menga-
baikan terang berarti menolaknya.

Kalau engkau kehilangan percaya pada Kesal<sian-kesaksirn if:u,
engkau akan hanyut dari kebenaran Kitab Suci. Saya khawatirjangan-
jangan banyak orang berpendirian meragukan kebenaran itu, dan ke-
kuatiran saya terhadapj iwamu mendorong saya untuk memberi amar-
an kepadamu. Berapab-anyak orang mau riemperhatikan amaran itu?6

Kurang Pengetahuan akan Kesaksian-kesaksian Itu Bulen Satu Maaf
Banyak orang sedang berbuat bertentangan dengan terang yang

telah dikarunihkan Allah kepada umat-Ny4 karena mereka tidak
membaca buku-buku yang berisi terang dan pengetahuan dalam ben-
tuk peringatan, teguran dan amaran. Kekuatiran dunia, suka akan
mode, dan kurang beragama telah mengalihkan perhatian dari terang
yang telah diberikan Allah dengan murahny4 sedangkan buku-buku
dan majalah-majalah yang berisi kesalahan sedirng merambat di
segala tempat. Sifat tidak percaya akan Allah sedang bertambah di
mana-mana. Terang yang amat berharga, yang datang dari takhta
Allah, disembunyikan dibawa gantang. Allah akan menjadikan umat-
Nya bertanggung jawab akan kelalaian ini. Suatu pertanggungan ja-
waban harus diberikan kepada-Nya atas setiap sinar terang yang disi-
narkan-Nya padajalan kita, apakah itu dipergunakan untuk kemajuan
kita dalam perkara-perkara Ilahi ataupun ditolak karena lebih me-
nyenangkan mengikuti lecenderungan.

Kesaksitnr-kesaksian itu harus diperkenalkan kepada setiap ke-
luarga pemelihara Sabat, dan saudara-saudara harus mengetahui nilai-
nya dan didorong membacanya. Bukannya rencana yang paling bi-
jaksana menempatkan buku-buku ini dalam jumlah yang sangat se-
dikit dan hanya satu set dalam satu sidang. Buku-buku ini harus ada
di perpustakaan setiap keluarga dan dibaca berulang-ulang. Biarla!
buiu-Luku ini disimpin ditem-pat banyak orang dapai m".-b""-y".7

Telah ditunjukkan kepada saya bahwa sifat kurang percaya akan
kesaksian-kesaksian tentang amaran, dorongan, dan teguran sedang

menjauhkan terang dari umat Allah. Sifat kurang percayasedang me-
nutup mata mereka sehingga mereka tidak mengetahui akan keadaan
mereka yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa kesaksian Roh
Allah dalam teguran tidak diperlukan atau bukan untuk mereka.
Orang.orang seperti itu sangat memerlukan rahmat Allah dan pan-
dangan rohani, agar mereka dapat melihat kekurangan mereka dalarn
pengetahuan rohani.

Banyak orang yang telah murtad dari kebenaran menunjukkan
sebagai alasan tingkah laku mereka tidak percaya akan Kesaksian-ke-
saksian itu. Persoalan sekarang ialah: Maukah mereka menyerahkan
ilah mereka yang dipersalahkan Allah, atau maukah mereka
meneruskan dalam pemanjaan diri yang salah dan menolak terang
yang telah diberikan Allah kepada mereka yang menegur perka,ra-
perkara yang mereka senangi? Persoalan yang harus dibereskan de-
ngan mereka ialah: Apakah saya akan menyangkal diri sendiri dalam
menerima Kesaksian-kesaksian yang menpgur dosa-dosa saya itu
sebagai berasal dari A Ilah. atau apakah saya akan gnenolak Kesakian-
kesaksiun itu karena ditegumya dosa-dosa saya?'

P enya I a h gunaan Ke s aks i an - ke s a l<s i an I t u
Nomor pertama dari seri Kesaksian-kesakian itu yang pernait

diterbitkan berisi suatu amaran terhadap penggunaan terang yang
diberikan kepada umat Allah dengan tidak bijaksana. Saya mene-
gaskan bahwa ada orang yang telah mengambil suatujalan yang tidak
bijaksana; ketika mereka telah membicarakan iman mereka kepada
orang-orang yang tidak beriman, dan bukti dimintakan dari mereka,
maka mereka membaca dari tulisan-tulisan saya gantinya pergi
kepada Kitab Suci untuk mencari bukti. Ditunjukkan kepada saya
bahwa hal ini tidak sesuai dan akan menimbulkan prasangka di pihak
orang-orang yang tidak beriman itu terhadap kebenaran. Kesaksian-
kesaksian itu Iidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan kepada
mereka yang tidak mengetahui apa-apa mengenai rohnya. Hendaknya
mereka jangan mengutip perkataan dalam Kesaksian-kesaksian itu
dalam keadaan seperti itu.

Amaran-amaran lain tentang penggunaan Kes al<s ian- ke s al<s i an i\u
telah diberikan dari waktu ke waktu, sebagai berikut:

"Beberapa di antara para pengkhotbah jauh terbelakang. Mereka
mengaku percaya akan kesaksian itu, dan ada pula orang yang



melakukan sesuatu yang merugikan oleh menjadikannya suatu pefa-
turan yang keras bagi orang-orang yang belum. berpengalaman se-

hubungan dengan itu, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya.
Mereka sudah mendapat kesaksian-kesaksian berulang-ulang yang
sudah mereka abaikan sama sekali. Perilaku orang-orang sedemikian
tidak sesuai.

"$aya melihat bahwa banyak orang telah mengambil guna dari apa
yang telah ditunjukkan Allah mengenai dosa-dosa dan kesalahan-ke-
salahan orang lain. Mereka telah mengambil makna yang keterlaluan
dari apa yang telah ditunjukkan dalam khayal, dan kemudian mende-
sakkannya sampai hal itu ada kecenderungan melemahkan iman ba-
nyak orang dalam apa yang telah ditunjukkan Allah, dan juga
mengecewakan dan menawarkan hati anggota-anggota sidang."'

Bahaya dalam Mengritik Kes aks ian-kesaksicm Itu
Dalam suatu mimpi belum lama berselang saya dibawa di hadapan

suatu perhimpunan orang banyak, beberapa dari mereka sedang

berusaha meniadakan kesan kesaksian yang berisi amaran yang penuh

khidmat yang telah saya berikan kepadamereka. Mereka mengatakan:
"Kami percaya akan kesaksian-kesaksian Nyonya White; tetapi bila
ia mengatakan kepada kita sesuatu yang tidak dilihatnya dengan

langsung dalam khayal tentang persoalan tertentu yarig sedang kita
pertimbangkan, maka perkataannya tidak berapa penting bagi kita
sebagairnana halnya dengan perkataan seseorang yang lain." Roh
Tuhan datang ke atasku, dan saya bangkit dan menempelak mereka
dengan nama Tuhan.

Kalau mereka yang kepadanya amaran-amaran yang penuh khid-
mat ini ditujukan hanya mengatakan, "Itu hanyalah pendapat Nyonya
White sendiri, saya masih akan mengikuti pertimbangan saya
sendiri," dan kalau mereka terus menerus melakukan perkara-perkara
yang diamarkan jangan mereka perbuat, maka mereka menunjukkan
bahwa mereka menghina nasihat Allah, dan akibatnya adalah seba-
gaimana yang telah ditunjukkan Roh Allah kepada saya--kerugian
bagi pekerjaan Allah dan kebinasaan dari mereka sendiri. Ada orang
yang ingin menguatkan pendirian mereka sendiri'akan menge-
rnukakan dari sebutan-sebutan r(esa,tJ ian-kesaksian ini sesuatu yang
pada hemat mereka akan menyokong pandangan mereka, dan akan
mefnberikan tafsiran yang paling kuat bagi diri mereka sendiri; tetapi

justru.hal-h.al yang meragukan cara bertindak merek4 atau yang tidak

-sesuai 
de_ngan pandangan mereka sendiri, mereka katakan pendapat

Nyonya White, seraya menyangkal bahwa itu berasal dari jurga dan
menempatkannya sederajat dengan pertimbangan mereka sendiri.
. Dan sekarang saridara-saudaraku, saya nohon kepada kamu agar
jangan kamu mernisahkan aku dan orang banyak, dan mengesam-
pingkan terang yang hendak disampaikan Allah kepada merela. Ja-
ngan hendaknya oleh kritikmu kamu menghilangkaniegala pengaruh,
segala maksud dan kuasq dari Kesa*.s ian-kesaksion itu. Jangan me-
rasa bahwa kamu dapat menelitinya untuk mencocokkannya dengan
buah pikiran kamu sendiri, dengan mengaku bahwa Allah telah mem-
berikan kepada kamu kesanggupan untuk memperbedakan mana
terang dari surga dan mana ungkapan kebijaksanaan manusia belaka.
Kalat Kesaksian-kesaksitm itu berbicara tidak sesuai dengan Sabda
Allah, tolaklah hal itu. Kristus dan Belial tidak dapat dipirsatukan.
Demi Kristus jangan kacaukan pikiran orang banyak dengan penye-
satan dan keraguan, dan menjadikan pekerjtian yang hendak dilakulian
oleh Tuhan tidak ada manfaatnya. Jangan hendaknya, oleh kurangnya
pandangan rohanimu, menjadikan alatyang digunakan Allah ini iratu
99 ynaqean yang olehnya barrprak otang akan terantuk dan jatuh,
"dan kenajerat dan dirangkap."

B agaimana Mene r ima Te guran

. Mereka yang ditegur oleh Roh Allah tidak boleh melawan alat yang
bersahaja itu. Adalah Allah, dan bukannya manusia fana, yang ielah
berbicara untuk menyelamatkan mereki dari kebinasaan. Tiiaklah
menyenangkan bagi sifat manusia menerima teguran, dan tidaklah
mungkin bagi hati manusia, yang tidak diterangi oleh Roh Allah,
untuk menyadari perlunya teguran atau berkat yang hendak dida-
tangkannya. Bila manusia menyerah kepada pencobaan, dah meman-
jakan diri dalam dosa, pikirannya menjadi 

-gelap. perasaan akhlak
diputar-balikkan. Amaran angan-angan hati diabiikan, dan suaranye
kedengaran kurang jelas. Lama ketamaan ia kehilangan kuasa untui<
membedakan antara yang benar dan yang salah, iampai ia tidak
m_empunyai perasaan yang betul tentang kedudukannya di hadirat
Allah. Ia mungtin menurut segala upacara agama dan dingan tekun-
nya mempertahankan segala doktrinn!4 sedangkan ia kekurangan
rohnya. Keadaannya adalah seperti yang dilukiskan oleh Saksi yang



Benar: "Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku memperkayakan

diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan kmena engkau tidak

iihubah*u"ng*melarat, din maiang, miskin, but4 dan telanj1.g'l'
Bila Roh Allah, oleh pekabaran teguran, menyatakan bahwa beginilah

keadaannla, ia tidak dapat melihat bahwa pekabaran itu benar adanya'

Sebab iru haruskah ia menolak amaran itu? Tidak.
Allah telah memberikan bukti yang memadai, agar semua orang

yang menghendakinya dapat merasa puas tentang sifat Kgsgks.ian;.ke-

tatiion itu; dan setelah mengakuinya bahwa ia berasal dari Allah,

mereka berkewajiban menerima teguran, meskipun mere,ka-sendiri-

tidak dapat melihat alangkah berdosa cara hidup rnereka. Kalau me-

reka menyadari keddaan mereka sesungguhnya, perlukah lagi mereka

mendapai teguran? Karena mereka tidak mengetahuinya'- dengan

murahnya Allah memberikannya kepada mereka' agar mereka dapat

bertobai dan mengadakan pembaruan sebelum terlambat. Mereka

vans menghinakan amaran itu akan ditinggalkan dalam keadaan buta

i*-*"r"i'u menipu diri sendiri: tetapi mereka yang menghiraukan-

nva. dan dengan iekunnya berusaha memisahkan diri dari dosa-dosa

mereka agar memperoleh sifat-sifal baikyang sangat diperlukan, akan

membuki pintu liati mereka sehingga Juruselamat bisa masuk dan

tinggal dengan mereka. Mereka yang paling erat hubungannya dengan

Affr adalah mereka yang mengenal suara-Nya bila Ia berbicara ke-

pada mereka. Merekayang rohani mengenal perkara-perkar- a rohani'

b.-g-ot-g seperti itu akan berterima kasih karena Tuhan telah

menunjukkan kesalahan mbreka.
Daud melihat adanya kebijaksanaan dalam perlakuan Allah

kepadanya dan tunduk dalam kerendahan hati ketika ia disesah oleh

Yang Mahatinggi. Gambaran yang saksama tentang keala31nVa1'ang

sebeiarnya yang diUerilon oleh Nabi Natan menyebabkan Daud

."ng"n"i dosa-Iosanya sendiri dan membantu dia untuk menjauh-

kannya. Ii menerima wisihat dengan lemah lernbut hatinya dan me-

rendahkan dirinya di hadirat Allah. "Taurat TUTIAN itu sempum4

menyegarkan jiwa" (Mzn. 19:7).
"ietapi,.;itia tamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita-setiap

orang, maki kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang" (Ibr.

l2:8). Tuhan kita telah mengatakan: "Barangsiapa Kukasihi, ia

Kutegur dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat-

lah!'iwhy. 3: l9). "Memang tiaptiap ganjaran pada waktu ia diberi-

yil9ll -.",,"&tangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian
ra menghasrtkan buah kebenaran yang memberikan damai keoada
mereka.yang d ilatih olehnya.' 0br. iZ, t-ti. eugul.an" p"h]""",."L._
lrpun olslpttn ttu. rkitiar itu ditentukan oleh kasih Bapa yane lemah-lembuq "supaya kita beroleh bagian di datai k;i;;";:iil::17"

,l,tJ 
9r_1-99:, ,rt tt u65. {3) ff ! ii: (4) 5T_663-665: (t 51 6?t i (6} sT 6?2-680i (7) sT6s l;(8) 5T 674.675r (9) 5T 669.670; r lo) 5T;87-691I (r t) 5T 682,683.
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i-,

''Adalah renurat ' r erup rlan srto srbnla se',j ata yu g d igunakr
oleh Kristus ketikr sipenggoda daiag dengr penipuannF. Ajam
kebenaBn Kirab Suci adalai pekerjrm bEsrr Jatr nulia yans hatus
diusanal oleh ;edap oftns rur Dal.d keadaan pikimi yan8 mo-
ntsnangk.n d.n g.mbna sanpliklilah keb.mBn to kepado anak
amk s.baesimsa Fry diucrpkrn Allah. Sebagai bapa-bapa drn
ibu ibn, kamu dapat nemberikm rehde kepada ma* mak dddd
kehidupar sehai hai oleh ienptukrikl.n ksbamn, kcmmlh-
lamahan, dan kasih, dala'n kchidupsnka'ntr Jsngln 6hrk,n 

'nerckanetainkan tunjukkani,n keprda nereka bahva p€kerjmmu ialah
mempmkrikka. Sabda Allah d.n mc4rsrh ncrcka dalan pcDcli-

Pelrl arihh K irab Suci da lm kelu{sam tr den-qa. tentu r Aba ikan-
lah *su.ru lais bccifar j.smari, . . iekpi usahelanbn a$r jiwa
drb$inak8nderemrorihidup.Tidakl nunskinmenihihasil hail
yrngbrikdari etujm atau pu' hanyassreignhjam sokalipun sciiap
hdiyang diabdikar kepatu Ss6dr Allah ddmceryang genbnadm
raiiah hah. Jadikrnlan Kibb Suci penfsimra scndni, mciglu-
bungkan *gxla scsualu yang tclah dihEkatr teDrang suaru pokok
pclaj aEn redentu pada berbagri basai Mktu dan da lam bemacdm -
nacm leadaan. knlin hc ik.n kcl.s di runahou kalar eda tmu
tang daimg Kaku nereka 

'n$uk 
selara diadakan kebaktian. un

dangl$m eka msng!fr bi I bagiai dalannF. Biarlah kelihatan bah
(4cn!.suN 3, ffepn), leb p"nincmempe'oth u,'.D.n"e
lahuen akrn Sabda All.n daip.da m hd. par kcunLur gar arau kese-

Kalaukihmempelaj i KitabSrcidengdr.jindardonganb.rdo3
setirp h i, kna hmu mclibar sctiap hari $suatu kebenr.lm yans
ind.h dalan suato tenng yang bm, jels dm melakinkan.'

Engkru nms menjadikan Kibb Suci *blgripcnurtotrnu kalau
enek matrmcngasuhanlk-anakru&l'mpeDrlihamddannasifiat
L n.n. BDlr., lehid.pa- d.n 'oi.' K i nr d , niu.lin ,cbrra.
mnloh blgi Dereka. KaLau merekn bedual kesalahall bocokanlah
keprda mereka apa rang tclah dikarak$ Tuhatr renrang dosa doe
speni ihl PerlD sclrnarF a& kesaspadaatr dan kemjiDm d.I.fr
plkcri@nini SrrusifatyanssabnlangdibhrlansajaolclroFrgtus.
yatrelidakdiperbrikioleh g!tu-gunr, mungkiimcnlcbabkan seenap
l;biai menjadi tusak dan ridak *inbang. Ajtrkanhh kepada andt-

ad*nu baliwa mcreka hans nempunyai suab hali yd! barui bal,la
.irrk." \"ne laa mtr.di ipB(dn.m.rIJancra. Ji.t-,m\4,
voer. hd L r-n/dpar peno oncatr rlln tu JUJ n letd.,ru. r
rah{n benr L6id A la ..pe-, rs,- o' r',,\'n d3t .rb.,

rdu ts ahi Dijaiikun kqdtd PcDtbutaq,"r,A t..t. f,o.8er 5 i .,b,.. pe,ut. t..h.nJ" . e.pe t..kr
.. !^n-l'n r olc

J rm+ Lr\tr",.'b..1.rJ".'')B \.D.'1 
"'., "'ui,p,ri,{'\ 5\Lp.J,( a \ )"n.-od.. Er" o\J c,p,cr!'-t

'.'h, p ' ,1 ou\rd'I (nJ,apJrr..*tin,id.
NlJlLD. d.,1n" \"n. m.. Dtr1..9- i"t/... .. ejd t,' r.nn.r i !
d n.e ar .db. t^.trd h,
o..totp-",-,n,,, riL<t,tr " r ! L,t'.or3.rd1p.1:, ts-3 {b l- irtrr,nraod o.mfl rLt,: {.Jh
LliDn 

'b'r:ntrsdMN'knya dosa ke dalan Junir, penlctdddn Kristus. kelahinn sc
mulq kehrgkir.n, din br)ek pokok pelala.rn pcnljig hinnyrraD!
dikcmtrkakan dahn Kirab Suci adalah nhrsia 

'a's 
tcnrtu dat.Lr

uiruk!ijclaskanolehpikinn nannsirataupun dipah.mi sep€nuhry
Tehpi Allah rcl$ nemberikrn kepda kfti datam Kibb Suci cutqp
bukti tedan8 sifat lbniny4 dan dra ddak boleh herarukan sabd*\' ,ltr-s E r Ji. d,p, me pcd. .cfL 

'rha'a 
kcbHivndd,

Seandalny!iuDlkin6l3inoknbk-m*nhky sdicipr.t men,
capai pengeni ylnB pcnuh tenr s Allah dd De.bubn NF, m.ka
sebbh mencapai tirik ini ridak pedu tagi blEi nerekd mensadatd,
penJel:d.m .elJnr'rJd uld rebmadn. Lo,t ado o.nmb,td,
orlimpenseLhus,daladrpfl lembm$n oikitrd; hdrit -
,.bw Allahr dJl Js' unSBUrd nm3nu.i' .er.bn m<n.lpdi bab
p€nsellm don prn.:p4id ,131 bc'henri menosFr tcmaHn.
Bi.dah lna b€nya*ur kcpada Allah kftna bukdnya denikian hal--), All.h tiddl re'baa d. dalb Did iru @o {sat. F himp.nar
l'\nd de mtuirn k'tnd s Dr \e@imq ms kek;tdtr
tranu.d boleh e.mrnJr melvehoitl selnn Js b.tajff, orn
mc.lip-n dem lTn 

'ido^ 
pLmah atr drDor mensh"bAk Frcn-

da,\,tfu h*nar Nya teb,rlan-Nra,dr k6q-Ny..
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1

TmpibinbinCoRohSucikiaal sdmdyacendflngncmu-
laFbaliktsKibbSucid salahmsafsnkDnf.Banyak*oliKilab
\u.rdibsrbplm h"b.dd mdrlrm b.n)-k peAe! metgrd,Ir
teaeimlrcpd,n. Bih SrMaAllah d.bula opt peaghomshdd
bpa berddai bilapikimndan tasih tidok ditujuhn*epadaAlhhatau
*qua' dcngor te-rndJ N)& rd\r pk'm diipun den8rn fbrm.
bdS{r dsjuiru dalam nenpelajdi Kikb Suci, sikoptidaL percaya

'ltr allrhbd'mbdh\u{.Vu uhmmaudo p'l'trdrmens
inca* sa ibf\rmny6n!nd3l b€tu|'

Keingi,an Belajat K ab Stui ti4d* Dd A derEn Sudinnra
Baik omng tla nautln omg nudr melalaitm penlelidikdn Kikb

Sucr M -1"'id"t menre id'\.lrde gdsal.rmi.!6upunne.lr.
dikmnya p€ratoran btgi kchidupan frcrcka, Kebsy*an dari mereka
mena:u.lks wakto menbaca buku buku lain. tctpi buku y.n8 mc-

'-uiu\trbLnleprdahid.pyanakellludokdrpclJ|s *hr' di
Buku ini mcnjadi penlntun kila kepadr suatu kehidupm yrns lebih
inggi dm Iebih suci. Orms orans nudi alin frenglkkai balrwa
irulih bulu ying palin! mcntri* yang pcmsn mereka bscr kalau seki-
rsva mem ssan mereh b€lun di*lttd oleh nembrca.tr:u-#r a.;e*a;""..-.ro

Sebdgai suatu umat yeg relah mempebleh terdg yans besr. kih
h s slmdyrlneni48ikan denjar kiu dald seglh kebiaem
kib, ddlam te*a@ *ila, dalam kelridupan di nmah tugsa dd peF
gaulo *ih. tlomaribn Sabdr itu sbasai su{u pdunrun dahn o-
msn hgga. Bidhh Sabda ito dimlCap sebaesi p€'asihat ddm
eliop kcsulib, u*Dmn seriap kebiM. Apaknn sudda{audartku
mersayaldn bahwa sekali-kdli tid6& mun*nr.kan ad. kcnaknuntr
ej i bagi jiwa ddm lingkunCA kelua.8! kecnali keb€ndm allah,
hiknot keben@n itu, Denguaai kehidupDmu? Seriap usana hns
dirdalsolehp aibubdpaunruknenglngk tpikihnnerekasndiri
dari kebi$6 yalg lenllh dala'n men8@g€lp pelayanr kepadr
Allai sebas,i .u"r bebd. Kued \eben"?- he d'\n)" r.nj'di
s@to rlar ]sg nenracik d:lamrum bn[si.rr

Pada hasd nud. anal-in* nu hatus diijd tenrang scgala tonlulotr
hukMAllanddimokepad!YesusPehebuskihunrukmenyucik
ludei egslsnod,do,a lln,ninihfl .dhjrkmdrirr.tehr'.
d.Em,itrMd tehd:n.''

llekpelajoi Knob srci Mehpe,taat Ke.enl\an
I(3 

'u 
KiLb (u. 

' 
dip€ldjd' fMsa, mlnd mf , n!r. kfted4rd .r l|.rn re bd ( ar Po(ol rhrm rua d.o$". J"to

sabddAll,Lr kc.eJe'h'ndnucapurJsldsmutiz,i,rnardl!,
dih J U s d t n ..tdqr\d un!. dipi\ r r{.,Lan. T"nq-riand"n
re{deA,pr dr sm uu...mA1dal d4ord.,nbdet,.nd.n",n
ialdn rn Dar ki'hstr!'.dru t"r5n^onJsnp u, rc,b_kl.nrurinaiii Prl,Ja'ald e-oL'ohhdr r1tr.!r r.nm€rna\ 

",G nB iru dri|.r{t.',d,'asn-, r,- ,"1r."!ri ;i\"&iJ,,Fn@)rg eb r \u., df kbil ,nae. JehiJ,n!, d4.hd" bDd u
clih - ensgu bke *dl u'nrmoa.r r. L,u \anAbe,tu;t dm, m.-
;\rJska tlrrJdnAm,rh'nudsAi^:t e'.;o",DcLemtotuh-

nJ- \d,B palin! mut d b'tp me.e^, -. " a.L,n .urt.r h,t- d ;ntsrni ssi c"v5{.1^1.\eb3hJ} 
" &p"." ad*d,1,'-u!;.-
!" r <suh".&. n.tai\,ne .

',lah\ eli Arrrh r.ddl d s(ur'.A ,n 
'&ld.ka.,hi Drn:,0-o.in.,p

"p3 rr'odrd'ir{na^.ndaL-rer J,i" .+"arn"-,1,,,h\..
A ,h -r4A .nddt rBI 

^ 
rd renss nd\..n:e,k. .thr-, u; u^

n'.rneliham&. mcnguarkan scsat. renasa piknan kitr.. Krtau
K i6\. db/!dkb'hbr a..Ltsu..tLnn,-nl"d.ooh; i,et h\'LlrLi.I'"s-hrru. \rn'enJro.\u".-uru;:n"nrer.o"1rr.m.,"

'1c.5u1, 
l.bih b"r\a",l"n fhm n)r L.L tcbi. c! 1,. tc rld

,l'buriirn r.prdiji"aoreh mcnjet dirihatim.,n brra,,.no,d rl
cts '. K.r"b su.' ' .. ou r.snbku p,.r rnh! oe;ad, tL

e!-" hlb nlan 'ehou..n 'n' D'rd..rrr.trr- o'ilr,.p"n!p.sns ..nr,Ji bi"r,pmju,; Lem,imu;
Drng r.t,nyp D"n,'r \JnL dengs r 

'e..(dt,h k\ehhhru4.

)d3 +nor i, rdd ,r". k.^ nE 'b*
ri ! dsrknom.'r J,l. m tm d, 3. tr i rLUoer{ r.n. IBf.,,,,, cnr.p idnp\e\. rdL ., imend,i !. tid.L.t_ted;

dukai ddM kehidtrpin. ridak ldr *ti pensatm.n minusja, ya,s
u..L j,.,aa ( bru.rLu\:nn ,* F,... ,, ' ,, 

, . ,-," i" s

Krllll\ nul.n ,.flrtuh Kitab tuei(".,,k..r .l.'u - anr.m4 ud3,.h J,b. tru dnr-1.
kh hldupkckal- hm6disrnp.jkan ket]rdib.nyakonf g Kilahaur



menmjukra, kcpadr narekd brh*a Peimjid Lma *$.ssuhnF
dcrupatan Injil drlm up.c.n boydsln sebasainma Peaanjiin
Bm adalah kuasan]. ydg meny3blannya. Perjdjian Bm ridak
nenunjLLkkan suaruasa'naFtrsbrri PerjanjianLanaid!* nenun
jukkd su.$ agem yrng akan disanti deirrn yang baru. Pedanj,
Baiu nc prl€n salu{ah,ny! kchnjuhn dm kenyabn PerjanjFn

Habcl ldalah seo.ans pe.cala pada Krislus, tun d ise lmtr&an d+
n!!r sesmeeuhnya oleh kuasa.Nya sebgaimDa nahya densm
Pe 

'd. 
d, l"ulu Hc{ol Y' J"n oensd A la . Jd u ndo" he

karc.r Allah mengangkal dia. Kopodanya dnmpaikd p€kabmn
bnranskedaranginKrisrusyargkeduakalinya. M*aMsmcrcka
itu jugd Hcnokl,, kehruna' yrngletujuh ddiAdan,sebabbemubuaq
.d,nJi ruh,n k 

'hJrrinuornbdn 
b rpuldh p., -h 'rb-o'dgs.. 

-
Ny..'(Yud lal Pekabrmn )rng dikhorbihkrn oLeh Henorh sedi
peihalla diu6ahkm dd di.igkar ke suBa nerupakm surtu bukrl
yan! mey.kiikai kcpada r mua omns ymg jtid! p prda znan tryi
Pe*e.'-perkra ini 

',erupaka. 
s0a.u bukri ]€'s dapar disunakr.

Metusrhh dh Nul, dctreatr penuh tuN unruk menuiiukku bahwg
.rai3 benar drpal diubahkan.

B anM ,4 llah yang b{rj alatr den san l{enokh addah Tuhan kib dan
.ruruschmar Yesur Kristus hlah tehtgduni! psda *aktu iru seba

saima.r seknrang ii i pun. Mercka yans hidup pad d vaklu il! buk.n-
ny!ratrpa guru untukmenErjnfrcrck.padrjslskehidupani kareu
Lhd'nHrnulhb lalr onn8 oidnEr'.en I' ilJibe,ik.n{hu,i
a a'3n0" sm b lur-rmn.nenun.nJrnAmu did nrurrldrnb.
s;bosaimana p.dr u.ku nu. Berapr p.nunya kita mens€ni pstr-

Penanyan di(anlakm: Apakah y.n8 n,enyebabknn lekunngrn
drhm sidang? Jawabnyr iftn, " Kira me mb ia*an pikimn kia dial ih'
k.ndariSabdaitu.KalauS$daAllahdimlkarscp.nimkanmunrut
j $3. rdL- ybdx.r J.p<deurs dc Am oenshor-"ndrn orn;.
hftg.an, naka kcsaksim yrng diberikm lak akm kNmg sqperti yanE

{ nee3l3-' Pfje'] u.r. l(la.in K db\ )d'E bc d 'i' d

atn 166: €) 3r Dr. o) H, r r. r) , 
' 
a.

Dalam Duni:r tetapi Bukan dari Dunii

y, ep3d€ {JBdiruiulltu'bdL -"L.k f,b"q u-db{.ao.drtan
K brnd,.e- psde esnou(F Lanr.. J 

' 
ne"difap, de scnI \eB KInu .5ek d d s n l r b1d6 d, up,.b!u itr ;14'6

kekal. tebpi nusuh bemlat ncsihpin kiu supaya wdiu y$e sudah
d.kar sekali ib kira mggap m6ih ja!h.

Ddm sliap cm )"ns dapat diangr anEankan Sdm rkan +
)eas oiins.ormc \319 hengatu scbdrl um ar J' \"n. m..

rrlils.r hukum JI melunss. \edrrtrAan J.'u.eldm' di
ay awan diresn dcngs k!$idankemutim besar. ta akan hc-
m.mp'n.ebezpr bd\Jl orsgLnrul mclMlguhlf I r !rngJd,5
.iiud:nnnrjadi*pcnidunadll mh,menitutcbFeinn)a

cr)r me?J k'rerd'.d'k *\. rndiha' bd srrc d nBrodni
me4cDdolikm hdri dan pikirm banFk oBe ymg rncn8aktr percrla
al<m kebenem Sitirt mcncntingk.n diri dM penrjaan dtidipgti-
?m d{cm hd reRkJ kdp' \e{hl,o J &'g oena' d r-utu.s

5etaii ftar d hmb:n$dni

D.ld rr;p 
'dn 

dls pau.sh@nhcnddn)"L1,oel6u .l.j -
u drnJ, Ve tip'ndiroda.ebl, \,l bqmnLn'r jlae oar
1... dJl'1o'lh .dh tu. Kada .e.ladM! . . 

'tu 
d iorea. or\drn

munel.n mi b'$ 
' 
prnsgodd ntu(rcnJ'mo-nEda Jdlu )sn.

rutu Fr6pij,ng LnneD)impdng.ed'( nuI 
^r.ruotm 

€.u.r
pe*rrr engkn 

'nembuat 
suaru pehyahn re'loe apa hendak

eigkau perb al, dan sesudah itu engkau dapa.i bfiwa engkan leiah' en\ertrnblanudnghn.et-:nEglrm3i\rndr,mu e diri,jmssn
ldl enJ nnd-s\.drt ounJJiF'r.p. its ,kntrh DeFe'_i_d,
yang relah englau sdakar.-

K ob <uci neaDehahhls- de-8tr kem" ,esd" ben ut tcra.-
.ur pa,lu yJ.!r:'J b d,ddlerids(turu an.Y"nsLenrom
}?ns saLn diseb!*an dengm jelr. Tebpi dilunjukko kepada sald

t-
I

l



banM md Alhh rcl$ nerempatkln dti di pih,l sebnr neftki
relah Denyerah pada pensisoddnnya da. nengikuri rencantny. sam-

Ddoe..senntrT\d udrhmen rd'ssd \ebal s- pcny,npsg
in rd'i orrreben!'.n.suaruler 'rna !' ubA'sh bdsr
mmsDu iuF, dmnee.o r dL Gikl- bqtu@ \ed-sLs hll
mmJ;nr r!euna,ngdn3LUlquLD..lr'6r'3.n leuo'dosaadar,n
dos.li'lak'nenirdisMldilokuksolehssnngjutdwanaFuPunoleh
p.nsemis di repi jalan. M.reka yDg memp€rcleh h!n! dengm sd_
bilm ds palsu sedans menbtwi hulonan ke abs jiwa nerekr
Sesala sesuato Fngdidapat ddB!n ipuda]" drd lidakjujr nanyalah

neniadi suaru kuluk baei pene nanlh '
Ia lyans nersu€pkd keptlsuan 5i5u nenjal kan penipuan]

lch-lamm rehora,an dr.nyr Munqtin id r.d meny,dsi 4 LdJ

melraidil dBn @iu a.,p 
'?D 

ll. p(ru rtun bdq rar3Ld_
mal.ikal suci sedaog denimbang segala m.tifnya dm mendengarhtr
.eFh F \3''rnya, {E pMlmJ r d}m sc\u4 dengm Perbu4bn_
'\;. 

'e;0, 
kola, -unskin menjcnbunJ'rm re dLnmri da, e

dn, ;*hd..r,Fn"o*,*_ lld!'.k.nrdMbal$sdB r-diri
mensebhuiny!, suf,gguh sm8.r morcndahks pi*irn dm bbiahya.
Sdu o{bJdb rid.l mLnentu.dn bb'a' reupi hal 

'to 
mcrubuh.r

rnsdldn(oan oe) odm b.'td Da leb.h nudoh dihJdi,.f, pai

;l,h dya Dru leD r.. pcmuooil.lm d m lerid iururrn d,,m

"-.".i'* .J-" "i-. li a-.."s .. 
""+ 

a,p" aip"*r 
".'A.lan'nengherddldsr ranL" symebele ilb4i_\)a dibr$"'

@ri \, ' b€ !.hrnd o+';rluju. rid"l bHrlabbi,rn\" .,u)"
iid"h me({r D@r hzn mensu.rp{rn e. du Jrns ke ihh nd,"
b.ns Lidahhansbend,meh,nsb€n , psbuah harus henE se-

nata nara sshinlga Allah drFr mnb.dkan pujian. Kih hidup pada

DandusrnAllah yDgsr.i, yangmcnyaraksdenean penuh"khidD4

"Aku bnu $snli Fkejanmu " MabTuhan selananya Denandans
*epada lita. Kila tidak dapat men)€mbunyi*m sob perburbn yang

ridak baik duiAllah. S.*siAllah pada stiap perblMn ad.hh suatu
ke6enaBny ! dh.dtuihanyaolehledikit ordg l

Atant Pcrcar*-SeotanA tms Ltbih Baik dalM Peruvha
\eoBns,a g Jltr'. rcn rur ut.'r l.ji ru!. i. ah \eoBnS ) dE

asu rerdniu,l.n ltu u , ] ms 
'eup 

kg,h lr b,nBr ' md
mmip! ddn n.Fcayang slah, ym8 digunaka. oleh banFk orang

utul mdrjuran keFnrinsm fr.rek!didunL jn,, addtdh iu.rrte.en.dn pada psdrEd A ah V.*,pu Mithn om\J o,ugyeE m g u Dmdihm huL-n A ah.e,lan! bedagmg denbm
Dengeudd rnbo8r wng sta{ dd truj ymq {tg ArLeorsg *\urSBuhnw berhubuncr dere& A ah, dr ksns mu!,-
rur hutum+,I Jm.\] d d,tm rebenhn. teh,dupa,nta dtq;enr 3brr hal itu tdnass,t, pe,bmbnnrd rre;s,l dentun s dMqs hrd*arn iudrtehom,bnnrr nru( meddaon ;, un-tungo rnnjp-pntuipDla didrrta. d ,b, d,*, r-s bi"l. dtnskn hlr}:datan uru*n dr,"",.*,n,r(\,; p;.,; p, n ,pqned ?n.nrr KerlMr"n! kLp esuh bei,. tu .mi;.,o
hn8sx sME, d.n jmFh dlnia ,nr.

PenipuaJ. teprt.ur dsn terida^didd mlnE^,n kntuD dr
MdLird-n J'tar 4tan,yandmemp;tdrkonts{enbdsnub,l
dinmen'nb6ngn'rr:iLttat ncncJd'datd butu bu\u c.;.egati
Lrus )dt rccit-te.'t,n, )rg n*1r"rm uUmr X,,,,i.",",o
pere' r d.lr pelclidr ani" htu, !.d{ {nd dr mLF-catJnpfrcnJtr\,. dund ridrt "ttr m.nemt,mtd de,s r.ort bcirlIM reF[J ren.lii.sdanlz datn agda.e ,. "rn .LdmJadrm Fruehaan.

KeposJ@ atr detrhy? r.d.knstu An Mm .L d, an{,.a ..n d' rrg'rriddt at m Jcbdb^,n onnc K.i. rm ., a,i mmEdr
rdrsi dm \uQ8 | .h!r. de-s& "-.* i.hid.p"" i.n. bi'-,()tu8 dda)rs dTE mlnuns€ teddMArn i.;tr'cuJat
bm, bt. r'd,t drm bem'tl-mat 

", 
mdr"r"1 mri" d,;.;-,_pekr'&Mj d p.r. ,tr - creko Ldat 6r, d,.rtu",n Jenpd \uhn!

ho.Fhdri d& ridJ ruFr. nerq nd.nsb.e,D,cepr da;.J,Ma.
tu,d pertakdJon (ehdupn. ., he.b"\1k ;i.-htu .; meier"
daJ, oerp'qJ m mrrlr Ja' dhiJ beBdrdabn tutup...puan.rns
Fsr. a(,qur,,. red Ba. . dm (q .tL.-D .k' etr d.r , ddb.. od \Jd
yrns k{c!il ini m(rets,ltu, leris d"r- F.tr,,";" h"^;r\.ddr d r_niu||& repdi !\" -4""; d"h. h"ti.r,i bon\,Lomnsrr, saldtm(anssJ sui dn vcrL -.. a<mb,n^d s6ra,mrFtaJ I rbennwdrL,r Dc.:t.ffn,esr, uru_: oun; iMee\,d!h,niurl. rer.mLd,s . r pud,)J. ieridii." u.,nd.tJnprr!(rr c'radp



bugtan bahse p€gogan mertkr padr me depm, kehidups ,mg
bal4 bergdntung kepada baBainda nertkd nemba*r dni daldn
msd kehidupan ini, dan blhvr ketulusn ymg srgat lekun sngat
diperlukm unluk pcmbcntu*on bbiot yone h€tar. K.idltjujuff
s&hl.. Fnyeha6kesmn di pituk boyal omng yang nengalu
perca,va atan keben m. Mereka tidal bshubungm deisan Krisus
danse&n8n.nipu isamcrlrscndi . sal r $ngar sedih mmbsri-
ll nrm'€B bolsr snEa'l,h (u_vel.lurrtr d l3lsemp@
Emelihm Sab sekaliDuno

PedeL,irm Daqeg d,gm Dnja
Adr di.ng dg tidak hebpuntai kebijdlsDm ddlm denaator

urusotr duniawi dergs atrl budj. Msc*a kckursgan kcsnggopm
yans perlu sekali, dm Sdan merEambil mrfar ddinerka. Bila
dcnihion hrltrya, oreg-onne 3cpcni nu hcndlknya jangan lingSal
htap dalm keadam ku g p€ngebhuan rlan bgas merekr Mercka
hafls cukup nerendahkd dki unruk minb nisihar dari studaft-
sadm meEla, dm dengm p€dimbanSan ys8 bdk itu neEk, d,par
m edpso leh ke, alinan, eb€ l.n nereki me laks nakan rcbcrna itu.
Pedari sayr dialihkan kepad! rylt ini: acnolon8folotrganlah
mmmggus bebannul ' (Gal. 6:2) Ada oraog ymg tidal cnkup

b rlan ^Jr..S-onnS )snr ncnpun)s.
pedimb Ean yms baik nerenmakm basi merka sampai mereka
tehh Deneikuli Encano nereka *ndni, dan tclah nclibli*an dni
m.ekr { di' drllm le.-lirr. Kerdi merll melihd per Jn\ "modapar lasihat dan Dcnimban8an dei eud&a-sudar. nercki;
rerapi pada *akru iru 6ebd iru su&nj4h lebih berat dripld, mu,
lonya. Soudon{aud!6 ishatosny. jaqan mensndukm p€*armya
kepada ymg bena]ib kalau hal ii! oasih dapar dihinddtonj karcno
denBddmikidDeftkanmbe b yal kesempah kepada musuh
urtuk mcnjcmldan nembingungke nereki. Lebih baik benBadikan
pemberesanbi?rpurmengalanikerugiil

Saya melihat bahwa Allah ridak bslenm b.hadap um Nya
klren! nenja'li peneaku bogi onng-onng yan8 tidak p.rcaya. PedF
ri sryadnujurankepadaayat-ryaiini: Aos 22:26; tanemb€G
nan dengan onng ymg lek6 srsar, j gan b€rg4l denEon wnrg
tendrb,r'A'ns. ll:15; Sangatm.langlahordgysgnenmgeuns
omns lai',. terapi siapl lneoGncip.nrngeunAan,.m.nlah ia. 'Pe-

ngmL)mg ldrl vr.r:Merts mmjrj,to srdto leanenEdin;rirordc r, 
'.-Bdpa 

vse d, .u3{dm seF.kp JB;enai,,!
s,I-aturry€ untul - enFnbrnr a dq hadn neiR pd Rmel..rm s,b!r i\m\nta ,rao b€tr\uru dens omn!.otr. vds
ridat Fn!)a. Um,' A dr kr'at , Der")" pd. p.,rd-; otu;,ii .s
tun meminB p.ruiuld,n'aihd noerd*doatr n&r s;h4D
n!, ncrct, brduar demi..on. MJ.rh cn ad.t; me,erddtd{dr
JJ" dda bele'i, nelaluinercta uitok membi.la.,natdn oqr



Roh Suci

^ 
d"ld} hdr r'm$\a bu\"n vj' -e "nt-A ri. rjp,J'B, -e-)eBe',ri .ed-"n"d Lhdn l'6 Ye u.

1 lK'.n se..a I '.er-ao 
e

ngeluarkd buah unluk kcmuliB.Nya betapa cepdnya s%enap
duniaak dib6uribenih lnjil. Densa' cepahlapanenlcmkhirrkan
msak. drn Krktus ile d.hg unokneneumpulh. gmdun yang

sand ,$nd rku. pinral$ Roh Suoi. Allah bcrdiridi6el ans
siiap jrnji ya g rclah diberikrn-\y3. DensmKihb Suci di lansrd-
nu, kdakanlah: Saya relah melakukan $pcni apa yane relrh
Krukarakan. S.ya neiraspaik.n .jdli- Mu, Minhl . 

'raka 
akm

dibctkan kepadmric ibn. mala kamtr ikm msnd.parikctoklab.
D,:la pintr' atm dib kakm bagimu. Kisls menyabla, Apa
$ja rang ksu minh ds do*aD, perdyahh bahM k.hu rcl.h
menerimanya,mataIEIituakandiberikankcpadom! danaprjuer
y.ngkamu 6inhdal nma Ku. Aku akan ne lak kar nyd, su pdya
Bapa dipemuliakm di d.td Anak ' (Mar. 7:?j M* l l r2ai Yoh

KrisiDs me.qutus p a pesunh-Nya ke *!hp Denjuru kercjun-
Nyruntukm.nyampaikankcheld,l-Nyakep ahmba-hamba-Nya
Ia bcrjllan di tetr$h sidang{idde Nra. la ingin ns.ytrcikan, mr
niqsik derajat, do mcBuliak.n p.ia pcn8*ul'Nya PeDg@h
o'iG o'rns)aibpc^!)d pd& \)""(r' e1j 'dibdr hd 

" 
me1. -

hidup. Klistos n,emesans binrarg hinlans pada rangan kand-Nya,
dm adrlah m sud-Nya mchbickan lcBrg-N,€ beNinar n,.lalui
mee*. kcpada dunh. De.8m demiki la in8in DenFBiapkm
umalNyauDbkpeterj@ymglebihbesard dmsiddsy gdi.r.s.
Ia relah memberikd kepada kib suatu pckei.m ymg b.sar untok
*ihtunaikan.BiarlahkiianclgerjakaDnyrdengan *ria Bi bnkih
ncnun uk*an dalan,lehidunen kila apa yang drpat diperbuat oleh
aruscmh lhhi basi mrNir I

P.tu ttM Madahului Kecuruhan Pah Sfti
Pedd'krlrfi stutoh mund-mujo brNto padu (tutr mmtifid hlr be'lombrJonba unfu\ men(rper redudu\m Fnh$,.

b€rkh Ro d'a6l d MeElo s.i.d; S.glla pebed,o pd-
hm clat d' lempinsrtr D t.s.t(jr )mE ae(ka bam !e-
:ddah Poh d:b.ri\o sma adturs Pelt]orit&tdh Er(a@n mi.
"Adapun kmpulr omng )eg ret'n peMJo itu, ne;L.,eh'h de(.tiq rKb 4 32). Roh tagadap6dd.\)d as,roron-otrs bec
dos bka hidup me4ob.rk senosd *,tenap omq Frclvj.

Vqid-muidti&t nenht bol'b"e, dtrr*nd'ri. Ve-eL' mcE-q bebs j'wal'$a.lnjilh4s 
'lBmpaiLe 

.m@r te uiune bunl
DcftLa menu"turlueyesdijmjiluoleh Kri{ -. Psda{ar irutd}
RohSucrd'cu$\'n,deb.nbu-ribuormsbedob d,td\eher.

Demiliyloldap r.ddd'de$udi.B.rtdhorsq{rmaKn{
ndgemping\tr *grb pNlkih do m.nlrEl'ttr dtr' r.Edr
Aldh uncl mm).tharte ]es hitrs Bisi.n mRhmem;hoD
hrkar) SdU3nIlMirudensu'nm,d6bertarito3r4drDe6l.h.
Kautum Roh pdda Me nsul B\ur aos,h -h"ran a\;t de
sunJguh muls hsrlnlr Ttupi huj& alnx 't teD,h..nprh tde.
Ioji apakan dibe lu lcplda m*\, j ms hduD ordd dthir e
ini. ' KembtJah le lob btrknenu. ha' o erdEMld*@.h
hmp&: Pada hdi Inrjus. At- memFMhutan. Atu ,to m.db.ng r'lep'd4uduak/lirp,r" MdEbn huim dm FdTTUHAN
pd. rlntr muJm sem': ruhmhn ysg nenbucr d*;4Bs oem.
baw, huJm dek\. dtr h_Jm hbd ald dibs*4-N1a ke@d" m;(ta
&n ir{nbun. tumbuhfl di padds Lcpod: seridp o.rg - (za. a t2,

X?Aw Sp\at@A B*satns tppa& P ,?rohaao terado
Rohstt

AIhilid.* meminb kihDelalukM dald kekud& ki6 pekedm
yeg ldr dihd&po hh.lirclah $en)edDlh bmtum ltu blSi
Elrlo t.idd dmd yee ridrl ddp;r dEainq denM d,w rtu
nd6n. l. membcritm Roh SDcr utut memtom drt.m *r',
t.iuldu, untuk n.nsu m h.dpan dr i i; r&. untur
nensdgi pildm Lto dm nmtlcikm nrti tiia.

Kdtu klah nengd,tm ledcdiu ,sr ridlne-NJr menEdi
da ubul Jdu d'ubdl trj dirctus' denN r@! surR mditiLi



kemuliM Imeucl. Kit! beoal$d aeB srhp od8 rsi,&n dik$
lilingideneusu@a&mngdrdmaisdnhui.Tidala{tabtu
psdr \e8u-an *.eo,m3 \?n3.ole, -e-ce\dpinStf diri *ndin.
menb*i p€lumE basi pekedad Roh Suci dalad h.tinya dd nd8'
ha)dri ud-lch dupu)Mgd6edr'lr rpenuhn)s repadd All,l.

Ap,rol h3. rl le. ursns Roh p€ds hdi oenrl]lona \ Klbr gemb T
lcntug soBng Juruslmat y s sudah bangkit diba*a edpdi ke
ninng bumi yans dihuni ndusi0. Hari muiid-nurid pdnh ddgo
*ebajik n ymg bc8it! scmp!6a, h.Eito dalm, begitu lms pcngmn-
nya, s.hiDgg! nefka re.doDne unruk pe.8i ke ujuns bumi, henyal-
sikd, Tebpi alu sekallk.li lidak nao bemc8rh, selaln dalam salib
Tuhan ki6 Yes6 Krislw, $bab olc[Nya dunia telah disalibkm
bogiku dm slu br8i dunia. '(Cal.6: l4). Semsda nereka memat-
hulkan kebendan sepcni yare ada pado Y6!s, kih nEnyemn
*cpada kus pekob3@ itu. Sidsg melihd ouns orog yms b€de
b€t datug berdulan-durd kepad.hta dori $9.1. pcnjuru. Otrg-
ordg yme sudah mled b€nobat kembali Otrg-ormg b€rdos
b€Fatn keDbali d.ngm onnE onns l<riien dalah mcnc*i nDtiara
]as mrhal hargmy!. Mercki yong palinc me!.n6lgInjil benbzn
nenjadi penyolongnF. Nubuatu disenapi. Y Elemahil m.n-
jadi tepeni Daud, dan flmah Daud \cp.di ,El.ikrt Tuhu."
Seriat ordg Krntn nalihd pada $udEanyr lasih d$ kebajikm
,ffe nry€rupd silar lldhi. saru peftatM erdopal di mma-D a.
Saru{atuny. ciLl-ci6 o@g peEayr ialah menylbl rupa bbiat
K.isfus ds b€keia untok melebarkd keojan-Nya.

J ji Roh diberikD keplda kit! juga dew6a ini, sma sepefri
ketada nurid nurid ymg mula'mula. AUah ald msemniakm
kepada pria dD *di6 sek r.ng ini kuM dei at s, sebagoimon! h
mmSrruniakannya kepada meEka 

'flg 
pda hri Penblosh n d-

dengrkan p€rkab keslmah. Padn sdr ini juga Roh-Nya don
EhnalNF idalah biai mua otre yilg nemonu*nny3 dm per

Rah Srci Ara" finEzal Sunpai Kesudah
Xdstus nenyat kan blnea te$@h Roh Suci alT a{h pada pm

pcneikur,Nlaspdkesu&n .Tehpijdjiibrid.kdihrgaiseba-
iaimana mdinya; dd irul.h sebabnya kcgen.pamyi lidlt k.lih.ldr
*blsnintrd yds bis rsjdi. Jmji Roh adalah su0tu pcltea )us

ku6ng d'piltrkeo,rg drn 0kibdsya Etah hs!, aoi \dp o,por
dihrmpt telnrLh rcfoi, k.set,iH Dhei k.mu;d;-;hrnr
dul.maria P.rle-p€ @ldrtnenenuhrpe,hasn.dan.rgat-
lo} l-ro8Luav I sn'JssFrtu -nNt Fna;uh& d; rcnornur
M vdmg. dm JdB atd m.ndaEgkM berl,tstar ]DE h,n,
n.stipu dib*tukd deng4 sid timFhnrs

Tid* adm\s Roh su!ihn wn8 menjditan pdrrom tni,l,:dat
&d ud. Peneebn6. hl.nq kfarh&, \e,iaD karu. id bas oM duu
y&sditembdgtd-. mung^in dim'i(,, Eupibnp! teh.dim Roh
Alhh. ridJ adr I'd' rrg re m. ridar d, otui brdo$J,bd".
kepds runtu!. srb{htnya. its n.E{dih.bunstLh denFM Kri+
t's. 

'i[,lmn:sRohadr 
psd. mererrnund mu,d.Ntr \;e orrrsr'.1'_ ld pahne*u'es prneeuhkmw *tatip.n;s; me;dapdsu.tul$$ytus mncnmsd- nd,.a dn;enid,krner.ti

srudJ untul Dcn8alimj s p.nrmh I re rd.naci d, semr_h xtax
serodgar All,h Dcnggo.lls mu.id nurid unrut mcn\atritr

\cb€nrr dengar l"d bM I iorlnsl,*mrld rnr mmbdiehdr
lim dcdgd'elnd l'.x'lat m.ralhukal ceirb r6ih mebus.h.
6ngKri.ru \ansrlddnd'{tlbrdf Buraotih Roh altln Jrh;re
,n,J-3. ebrga'J{$ibre'ha&pde)dns dngr+h sunrhdmre

::l f,"i nu;iff il::"l:i:ilJ:f ,,:f t.r5'J-11*
B:ld Roh \L mengenort'r pitiEn angsob.ueEo6 {d;c r,r4m,rlah teIhoknJald.idsna+idmqri;sutui;ds\e;huh

lebih 
"nss' 

ddln pembi*nm, &tm petd@o, @tn k;h;H.
d!'oad8 voc lel.h d.ekads. AnenoEln*oE der alu
di.esa M oteh a- tchilupd. ds pm penEe44 rdc brGna d,
basdh stu K.pala Y6us hji{u!, arln menr Jbru I unr m;eka
drlom 

'dh.d,lmFqt.bm, 
datm pe'bua@, dan r,(d mefiber i

trnvtudc4rymgsDutut f stu te depmd,.m pete.i@)dns
nulii )rgdatMnjd\iL n.trbrrte d'r. peadur ;u lAih'dl.,
br@bih-hbah. od hrl ini ,ts henJ arrl m ktudd , ounD b€h.
{J 4l ,h (lalr mm8utui AIir \vrn rhtur Ten.6u,o,rs qas
berdo\d (ebe@d IlJfi rtan drinsgitM, du.enenhL bF
ndm ir! bershrla {p€ni mnu }ocn.nrl4 tib rttr ffnler
tiny? lethle asdr .brhJelas l,gi

D.rniulte keFda $) ! oihs" l, 
'su 

m ataifid b€r.rna
nelainkm ncnud8gu F.yegm dabng kcpada nercts dm nK,



nEelu*sn kesalahm merela dan neBperbrki *ekhilafan mdekaj
kalau merela ber8anrutrg kepada halilu untlk no)loikon mere*a
d.ri kenajh daging datr nh, dan melay*kan mereta unrut neli
baikan diri daloD seruan mrldlat keiiga )ag nydins ih, meEki
,kn ked4aran r lalu nsan. Pen egdd arau kuasa Allalr dnlang
hanya lepada nereka yang lclah bdsda u.tuk itu oleh mel,lukm
pci.'-tun)rn8drFci,nsrl,- q h\ lepad, mer\z \rL inen\uci
kon dni sendi dri sc$la kenajisan daEing d roh, mmyenpuF
nakrn kesucian dal.m bkut.kanAllah.6

lM:*'o*TI.lL:dlmDaosT

Kumpulan Permintaan Doa

trnpulin pminram dor sehansnya menpzlan tu'npulu
y.np palinE menarik, rcrapi sanA.r diseslkm kump(lan iDi
erins diadalan densan r i&l sen esl inyr Brnyak o6n! mei g-

hadni lumpulm kholban. Gbpi melalaikm kumpulan peminbar
doi. Dalam hal ini pun diperhkad pehiknan yh8 serius. Akal hudi
hms d ra dfl ALbh d.n F d,a l.m \ dDdslan nru( mcngi.
d"ldn lu p-"n ru.upnd men"'ir Omngo',nE hp, ,(m . 

"
h idup. Kala u m crcka mendapdkannya di kdftpu lan pem inlaa' doa.
n{eka abr pclei kc saD! unok mendopatkentrya.' Pembicmand doa yans pmjrng dm menjemukr ridak padg
tehpdn$ di h.na'bda, dd trurafra di kunpulan ssial. Mereka

'ai8 
pe nu h sem angal dan s h marya s.d io beibicara dipdkci a nk.n

me4esampingkan kes,lsim mggora rnggorayug peDrl dmpe-
ma lu. MeEka yans pa lins dangla I penselahuannya biasbyr be ala
p.Lingb.ny.k Dor mepka pMjang d.n ianpa pikn Mereka nenjc-
mule. nrlaikt mriaikd dar oraDg-orang lmg me.densa.kan
mereka Bidrh pemohonan yars pmjang dan melelihkan diidakan
dibiLikr.dp.rbordo.,kalatrseseoringnruberdo.dcfr ikFn Bilrlah
Roh Alhn 

'nxsuk 
ke dalan halniu, dm denssn demikim seeah

bucaft yus lering akrn dijrtrhkm I

D.a unuh Hzndak'tt .tory.e P j.,e'Fhi s
K sts nemberikelr kepada murid nurid NF brnNa dor me

rekihitussinskal, mengunskapkan hany: yangmseka perlukan.dan
litullebih IrNnboi( prnjargnyado.nercka,ncngun8kapkan
k*rinduan neEka unrut berkar be ft j6msi dan Fhrni, sena
te ma kasih nerekr untok hal ib Doa rehdan ini sungguh lurs
dinydl Doanunelipurikepcduan knMordg. Satuabtrduanenn
sudab cukup panjatrg untok sesuato do. ydg biae. Muqkin ada
kesenplE!dinanadoadislsun drhocaGyatrg isllmesaolehRoh
Albn, di mrna p€mohonan diodakon dalam Roh. hva ydg penuh



kerindu ocrcgang yausd$n.n8cnngmrut'nefcriAlhh Roh
b€reumul sepedi halnF deigar Yak$ dan ridak b€lnend dpa
l€tunjukan khusN dari kuasr Alhh. lnihh yars dikehendali Allah.

d'pib-nr"\ol r lempa emh" LnddJ"dcr'JmsLe
rins *peni b€ iorbah. Orang orang ini berdor kep a nanusi., bu-
kai k.pada Alhh Kllru nrcick! Li.rdoak.FdrAlhn, dan sesn,E-
guhnyr mengefr i apl yang Drreka lakukrq nrreka*an terkeitrtne
lihar telancanern m{ekar karena mereka berpidaro kepadr Tuhrn
dJ"m {"ft benlod e-lrn "ldn KhJil.em!,rd m mene'lulr
rr.masi lentrtrg pesoalrn unu'n ,vde adr sai8kul paDinya dengu
pe,km perk a rane sedrng tedrdi di dunia Sesala doa sepeniib
adrlah bqaikan so.s yan8 berbunyi aiau seDra y.'ns lenerincirs.
Do! sep€nL iru ridak a'la aniila 'lislrga. Malarkahalaik.r Allah
jemu denean itu,sena maDusirrnmyrnEteaksx nEndenEarkannya.

Yesus scing did.p.!i sdm8 bsrdo.. ld men8rsingkan dni di
ba*ah pohon-pohon yrne inda0C douiiyaa$u dr gurutrE,euNnC
mtult menya'npailan pe.mdhonan Nya keprda BopaNya. Ketika
pekerjMn ddn kesulikn *h i su'ruk n'd$ b€mkhii drn orm8-
odne Fn8 sudeh leili se&nA bein&ahe! Yesu! n,eneeunaku
wrltu b doa. Kirr ridak dikecewakan untuk berdoa dengrn Roh dan
detrEan penscniin Dorldnsi'nsguh-n'n$uh dan lekunsclamont!
pada re'n p'rtrya, datr r idak pernah skd m e njenu kan. Doa sep€ni ilu
men.rik perhd im d.n menyegdkaD ssn M om ng ing in b.rbakti.

D@scMiri$dihlaik4 dar itrilalr *babn)e bs)el orme nem
peNmbrhkan dor yane panluE drn menjemukin pada vdld
'r'!lro!'h'npu..unr.lbc'uh'lcArdaAl.rh V r.3. e B-'sg

dala'n doa mercka kewajibm y g sudah dilahikm sninlgtr h-
manla, dan bsdoa be.belir-belir, dengan nsnghanpkan daplt mene'
bus lclllaiu ncrckr datr memEnekan dgm'angln hrri nercka
yang dip€nalahkanj yang sedans menyiksanereka. Metolo meng-
hrrrpkm unluk berdor agar bsrken.n pada Tuhan. Tclapi scrint doa
scpcni inieemb!*apiknsn o$ng-or glainkepadrderrjarnereka
sendiri yang rndon dahm kegelapan rchdi Kal.tr ordg-oang
Krisren mau mensamalkan ajann XJhM lcntrn,q bcrjosa d?n bedoa,
nereka ilan lcbih c$das dolam pclblrlm kepada ALbn "

lcbth aan\.k PLt p tan dolan tuu
Bdtd .eut, .r._orr ran! bcn y$a m. Ltr'ur Ltis

Snddkah kila mcmpeninbln8tan 6aik bdk 6enpa banyak kih
hdsb. $kDrkepada luhm? AFkah kib insat bahwr kenuhld

' T0hat tEp baru stiap pagi dan bahwa ke*ridn-Nya ridak pcmah
ga8al? Ap ah kib meng,lui keHsanluigan ki6 kepada-Nla da.
nenyahkan s}!kr krrcna scg.la kcbakan-Nya? Sebaliknya, kib
lerlalusoring lupa blhwa liap'ri5plnugenhyms baik dan tiap riap
kadnia yang sempumr ib ddi ahs, b n d ipada Bapa, pohon

seri.ssekali'nerekiydgseh.!walajiltmdup3kmseBdakemn
dh.n ran8 ajaib yanB sehlu nerckr rerina diri hai, ke hari- dni
6hutr kcbhu. Me.eka ridak memuji-nuji Allah k rcna $eala ke-
baikri N ]a. 'l erap i bila pentak it ncnimpa ncrek3. rer i.$t n ereka
akan all.h Kcdnduan yarg sungnh{unsgtrh untuk mendapat le-
scDbtrhatrn,c.untunkepadadoayansrekun,dmhal jnibciar!d ya
AUah adalah p€rlindunS.n kitatadanaeekirdm pada nasr sehat.
Ter.Di banylk o6ns ridel nenyeranl penoal mcrek. kep.da-
'Nla: n,ereka menmbah keleddhd dan lcnyakit sebab ner.k sen-
di mens sansdcusah kmcnonyo. Kalau ejaneEkanau b€ erti
hengeluh dm 

'nengsbsi 
kenasysuld drn kehurunSai, kescnrbuhan

neEka,l lebih pdi Morok. h!rus ineal derys p€Bsam sFkur
behp. l.na mcick! nEnikmri b€rkar kesehab! dd *kndya
bc*at ysg indah ini dikembalikan kepada meiela,jdngs hcMaknya
mercka lupa bahwo meEk, harus memp€$arui keraiiba' merekd
kcpa'la Khalik Kerika kespuluh ohng kusk disembuhkln, hatrya
ebocngkembalimencariYesusdmmemulialdDia Jme hen
dalnya kie *pcni kcsmbils orseymc kurms pikir, yans harinyd
rid,k terhm oleh kemumhan Allah.r

Kebiasd menikn-miknkan keburukan yangdiraat tidallah
bijaksana dan butrn silar Kristn. Dllm b€rbuat demikian kih Sagal
dolan me.ikmari berkarb€rlat dd nempcrgunakan tesompobn
msa sekaes. Tuhm nin6.gar kila melotemks k€Najibs nasa
sl.nng d.n mcnanggung sgala ujian.yr. Sekeeg ini kihhatus
b€ijasa-jasa asrrjans kira b€nalah dilm pc&akm abu p€rbua!
o.Sek rg ini kih nns nenlj i dan nenglomali Allsh. De4u
menggunalm ind ymg hidup sckarang ini kita hms nen€lhnkm
musuh. sckdog ini l,ia ! s mencad Allah dd benek d tid.k

. ms6a pu6 hnp3 hadiralNF. Kna hns berjaga-.ja8a dan b€kcda
. ds bddoa shn ol,n inibn had rer.lhk lanA dikadni.lan kcpada



kib. Scbab ito, behpa tkrDnya *ih hms hidup sekamnsini. Kib
harus nengikur Yesus densan sungguh4mgguh dalam s.glla peF
kabm d pe uarm kita.

Pe ratih Allah.lalan Pe* a-tdk@o Kt.il
HmF ledikit omng neng:hargai sclalalnya dat nenp€r8uolan

h"t doa J.ng indrn nu. Xikh.ru,pcei kcptd, Ytr \ df nr,treri
bkan kopadd-Nya scgrh kcpenuon ki@. Kilz bokh 

'nenbasa 
kepa

d!-Nya baik kesuk4an do lebing.r€d kih yans kecil maupun
kesu kann kila yan g besar Api saja ymg lin bul alau mctr$sah ks
kns,haruslahkiLbaeshltukcpadsTlhsdrhn doa BilakiraD,era
sa b3h*a kib nemerlukan hadirat Kristus prda seriap lanEkrh, Setm
akan meBpunlai ktrmn8 lesonp.un unrut ncnas[kkan scgala
pon$odrannya Add* usahanyr yaig snd,i dipclajari ncnjaulike,
kib dei s3n 0bar kita yans terbaik dan prling msnarub sim pari Tidak
s6rdgpubolchkikjadikanonn8kcpcrcayankil!kecualiYesns
Dengan amr kib dapar be.bican lec amsndensan Diarenhns
sesnla ssuatu yans ada dalim ktlbu kih

Hai$u&n{audaEkq bilakanu be.hinpun untukb brlti, per
cayalah 6rnRa Yesus benenu densan kmu: peroyrlah banra Ii rel.
denberkdikamu. Palin8klrlah maram! dei dii scndn,i p$dan8l*
kepada Yesus. berbicrdrn renr s kasih Nya ydg riada ram']a.
Olch meh.i dmg Dia kafr u akan beruban mefadi scpcni D ia. B i la
kamu be rdoa bedoalah dengs s inskd, d *bu*mlahm sudnla
saja. JaDsan bskbotbah kepadi T,'h.n dalih domu yangpMjrB.
Mn!.ih 'o h'd.p \.b,E6 ,nsrorgrEl-e 'u'o"d,,,ayd,nya. Allah akan mensrflniakm keprda kih berbr yans kira peF
lukanjik.kiumcmohon pada'Nyadalan k.*dc DMan dan inDr.

Dor mnFran larihanya,gpalingsuciMsijiwa. Doa ito hms
.-nsdlh u gL..h. ,e Jfi hdi. ret-n l<dnd"d ..tu \a': JrL
dbrai)xn!d p.{ nbih\r\e hrd.!r Alloh )anb Bilr\iI'
mohon merrsadis beradrdi hadirat llrhi.diri lendiriaisdnupakan
la tidak alan mempinlai keinsin untuk mempenunjukt ralerra
man-\;. id r J'\ ala. br u\.ha menrenflstan kLi1gr mrn-\ii,
mc.a.nllnmcrp.rclertq{d)a,e aigs.dr idul!nolcn.r{dn)d"

Baik ddm perb0ltirn b yakorrngmaupunsendni ,kirahms
benelur di hadapan Tuhar bilt kib mempesembahkd pemohonD
kira kepdda-Nya. Y€sus, reladm kira."btnclur dd bgdoa. ' (Luk.

22:41) Tcdr.ig nurid-nurid.Nr. rsnulis bahla merekr jusa
''lxnelut dan herdoa (Kn 9:10120:l6j2l:5) PaulN ncnyarakan,
''Aku benelur sambil nemohotrku kepsda tupa ittr. (El3:r1)
Dalan 

'nensatd 
dosa dosakneldihadintAllrh, Ezn benelut (Ezr

9 5) Daniel benelurri({kaliseharidanbedoa.dan be6Fkurkepada

Mnonn'.J:1.



Pasal2S

Brpfisan

r rp4src b3p'tsd dr trp^mt pcr tmud .ut i'dalah J. o rians

I lp".s,b" Jmrerud *,ds'rrng r'iF'J a'!nBang
ILJ D, d". dda.T n,"h Ki,r-r rel.'n nenuh+tr- -'md c.ah

Krisbsrel henjadikatrblptisnibsualuhnd.tnastrkkedalam
kenjaan tuhani'N-vr Ia relah menjadilan upaclrs ini surru syarir
vmrc ,ru. a'Den. hi ol(h *nu5 oc s ru q .nsin Jir\ui les,;
;'id" * b-;"h r..* -" b-F, a ir, uan Ro su \ebel..r
manuqr dsrJ me pe'ol.h .uaru nr d d. d .id n" "b l. '
me'alu' 

'morncp.nu 
t.iE,3 rcl'--. i' h... !nmn3 et ll'

''Tuhin Kcbenrs Kmi. '(Yer 2l:6)
Baprkon men'p*a sualu pernyaraan ym! serils bahwa se

somns sudah hcrjanhks diri daridmia Mcrcka yang dibaptkkan
ddlan mma Bapa Anak. dan Roh Suci,juin padr pemulai. kc-
hidJpr(c\' {cn, -r?\,tr'en\"a.rndih4o.pan hab!d'dm"i
brhsa oerekalelah meiinggrl*an pekFnan Setan, dan lelah ncn-
tso d4or' reirriB RrF 5-,r d"kR{"d \igt VeFls 

'eLdl-r enkd rarLh l.elu,l"h ld nu Ja.' a s'3 merrr. a"n p' ah.
kanhn dnimu d i nsrcka, fiman Tuhar, ddjmganlah ncnjaman
apa ymg najis Dan kepada meretajanji disciapi: Danakuakan
mcrjadiB3pmqdmkadu.k nmcnjadi!i an* Kulakilakidar
uak anrk K! p€remplan d.Dikianl nmrn Tuhan, Yane Maha
kuasd. {2 Kor. 6:17, l3).

rs 
' lsc I ib rd"krn daldn bap ' r mehp i6aJ 'l pd\ r

Dr'rm rr Baoa An,r d'' no \uci i.rd d,l.bur$n dshm
keadon ydg serupa dengan kemitid Krkrus datr dibangki&an
dal.fr ked@ yang sDpa denAan kebangkilon-NF, dan lih hmu
hrdupbm. Keh,dup&k.uh&u dr tru(mdmgrn \ehid-pd1K i-
to\ sebab{uoirdApenay'iahd.,ng/ br(riadDod.lr\_p,
All$, kcpala Klisto!. dn kepada Roh Suci. Olch adalya hubungan

t.n- baa rni, ; hns me ad'\.n scgrle penimbmgd duni'si

kumg penling baginl,€. Di h ap€n umuD ia let6h m.ny0latan
babra h tidak lagi tka. hidup dalm lesonbonga dn penanjm
diri.Ialid.k laaihidup ktrrds har;hati dd bssik4 acuh bl acuh.
ls.elal'neieadokd.rr pcqr'ry'mdensd llnh.ldr.:h dib"s.
dun ia h harus hidup bagi Tuh a I menlgunakd baginya segala ke-
sngsupan yang dip€rayrkan kepadDyq ri&l pensn kehihtr8m
kesd.nn bahwa ir membara tmda d i Albn bahM ia seoranq
rarga kcBjaan Xrislus, dd m.ngmbil bd8ian dari sifat lhni. Ia ha-
rN menyennkm segerap obuhnya dm s*!la scsuatu y.ng ada pa-
JinJr keo"dd 4 Ln. dergr r elgeu- .n eeJh b rn\J b"g'

Crnanadla HM Dipssi@tn dnsm Sdksdn
P*lu ada peniapan lebih s.ktra di pihak crlon-calo. bapthrn

Mereka meme ukm petunjuk yme lebih saksania daripadr yang
biasmy. relah dib€rikD tspada merekl. P.insip prinsip kehidupD
Kri$en harus dteloskari kelada mereka yang baru ej. hcncnm.
keberm. Tidak *omg pun dapar hergmbns kepada pens!]{uD
ihd sbaeli bukri bahwa ncrek Dcmpun ai suatu hubMgm yang
nenwlantarks dengm xJistus. Kila lidak toleh nengablm."eya
perayd,"helainkan mcmpraltikkd lcbenaDn ito. Adalah oleh
hidul sesuai denCo kehen'lak All$ lialdir pc*otian kir4 t€rilaku
kib, bbiai kita, dapa.ldh kib nembDkrik hubunso kib densm
Dia. Bih ess€ng nenin$alk dos4 yalni pclegeotr hukum,
kehidupannyaakrn$suaidmsrnhukum,donden34penudr yang
*mpJmr. Inilah pekc'jb Roh Suci. Te'dgSabd. nu bilidipel.ja'i
deDgu sd$ome, susa al8an-ongtr hati, scgola lsaha Roh, men8ha-
silkd dalm hdri suru kasih yME rejati bali Xristo:. )fls menyemh-
Irnd.'tsN)o\cba!!' ulo laoan).nAurununto^mencbu m&uu
ylng utuh, rubuhi jiM d$ roh. Dan kasih ditunjulkan ddn p€!u,
rutan. Garis demak$i ak jelas sekrli mba merekn yme nenga
sihi Allal dan mernclihra hukus-hu*um-Ny4 dd ndeko ylng
tidok Den8rsihi Dia dan nenFbaik ajad-ajdm-N'€.

sturid,tinginseseomgnetihatpe unyap€nyeEhssep€nun
nya kepada AIlaL Bila jira gagil nengadakd p€nrhlb ini. dos
ridotdirtngeslk n. nrlsu n.]ln dan hasa nofsu b(dehamcRrpai
Lo{'lsBul@yq pencob4n-p€ncobae nen8osukar usm-sso
hati ehin8iC! pedobab ymC sejati ri&I leiedi. .likr sDua otrE



n.ryad{i F.8utrlu ym8 h s dihlui oleh sliap jiv. edapM
alalalrt Stu yd* sddlr b.nMhr nete€i, sembujut, dd mcm-
pr.dawtm. mik! aka.dr kbn brn)or peleds \rng gzr b,si
me*kr tr.g ssih nudah dalm inan

Menpdirphn )ndk'mok tuu+ Raptitu
Pd otrB toa yan3 ingin maknya dib&pis meDpunyd luatu

FrenMyimhmsdrla{ul 6',tdslmFmeril di'i.endi'i
nautun d.lam mcD6.dkm Ftonjuk dengb *ti. kepada lnak-anak

ereka. Bapris.dihh suitu ut.cda yo! plling susi dm polins
penring. d.n hds ad! suatu pergenie yMg srlsdd tnrdg nak-

'mya. 
Itu bemrii Fnobah ddi dos4 dd nehauli suotu kohidlp

syrgbarudalamYesusKristus..Id8mhcndaioy.le rlure€esa
sesr nenerida ut.sa ini, Bielsn orus ba d arul-dak nem-
!€rlitungkm nilainys. Dolm mdp€rkenankan anak-ult oereka
dibapriq orms tu. b€rjmji denCe sunggun{ung8lh bahwa recka
*m nengDds anlk-eat ini dense serir. hembinbi4 ncEka
dllM penbsguu koidr d rt.hal ito. Mn ts ..ndT' beam
m jagr dak-anik domba ini dengan perh.tia is(inew., l38
mq.ko lidal nengiinalm iB ydg iereka .kui.

Pelajdm asba harus-dibsikon kepld! mak dak scj8l neek
maih *ecil. Pcl.jdo itu haru dibdika, bDkmnya dilM iah m.n-
peredank , delrinla d.lm oh yeg gcmbn& Pm ibu hms s-
lanantanespcthsljkan,agsjD8m pencobaand.bgkepid!oit-
5nb d, m rup, )msmR\a ridrk sddi. or03u hms noia8,
mal arar dercka dense Ftonjlk yes tij'Isma dm nenyends-
km. Seblgai ehsb,t ysg palins bail bagi inak-mlt tlng b€lum
beQengalm ini, nerek! hlos menolon8 u'l aml ito dtlm
pekerjar unlu* nenCalotto, ksor menpeoleh kmenmgs e-
n3a! bes4 aninF bagi heEk!. Md.ka h.ns m.np.ninbog*M
bahwa anal ak neftka ydg kskrsih yane s.d g bensha b.$o.r
ydg bend ad.lah degola-oggob yrng lebih mudr dallm k.luego
Tlthu, dm meEka hns md6a $ngguh{ungeuh b.minlt me'
nolo0s oak rnak ib untlk n.nsi*uri jalan luns di jalm penurh
j,hn Rirr Susr. DenS& p.lharan )se p.nuh ld.ih vldng m.'eta
hato, m.ma d ke tepad, m,I "nol iru de ha, i le hari tDo din){
mcnjadi mt-sal Albn d n.ntedt'lm kmae dllm p.n,ru!
s tep.da'Nyl Ajarkdlai tcpado n.rckl b.hNa pourub k€pada

\lla n'el pflLn' d \eNdro'r
r'far8 u.tupel(j,- er'.phr,. e.3pJ, ,lroa s r" lei$
sL o-di-h JrnoL'do..l-n!h1.. :hi rtrzt.,mu "Tl5'

tsir m$ hidup me'ekr yan8 paling berbahaeia yidah riba, dan
,frck.ddlm hdinerekr msrsasihi Yesusdan i"ein drban!s. !naka

Fdr $d (tr p(Lrluk. klr hsre[. den8atr seria. Sebeh'm Derekg
nerflim ulrrcN iti, rant*r,loh kcpadi n$eh ap ah rujurn
uranldnrn [eIinup]r mereka urtuk bekerjrbagiA ah sesudih iru
lidl,LlLl)Nu{trklcpdllmcr.kabasaih$rharusmemtrLai htrlrh
pe i!rr.n p.nriia IiDi,)atrg strie,tbe$rani'rya D.Lrmkesderha
n.rn . rLmtrh leprda nereh baeri,mna Dcakuka, *lhldnai

cic(r)4!!druLrrrulabasiALlah Jdlkanlahprleri.rnirus.,iu,
drI n|drritrta un!k diprr]ar,: Jdrrskatrrrh allr.nrnyr m!n]er.httan
d ri k!o.(L rL,han. cL [trkaD sebasainana dalan .rhd]N!r. di
brwr, t,crl i"k omfg!r Kralli

soi,dih sckrr adcrsrn$Lir krlau k8ntr sud.h oc6sapil h.t)
$aaNk.ii.kk iumorgcai'nalnrpenobakndanbaDisa].drnsu,
dah benobar nn-qsnli suilFuh. birnah nrrckadib.prts T{rpi, sr}a
trkdsi. l!bil, dtrlLL pmirpk,nlah dni krmu unttrk benRku *p.n, Acn-
brbyatrgs.tudrrad nc un kakimerek.yans belu'n berpensa
lamrn padr ialai petruntrrD ]ancsenr0n ih Arah horus bekerjrdi
drl,n or!n! 0! agdr m*eka dlpa! membsrikan suaturladanyang
be l\rp dr.nJ\ , n, ert , J, ",n .3. rr.f4 rn. r..ti 1te
(nd.lnn hdiotuigKrisrei $nadrlm halmen]€mhkan dn, sclo-
n'hnla lclDdr Krntrs Jik. kam0 mcfrperkcnrnkrn baplkan anrk
anak krmu d.n kemudian menbiarkrn ncrck3 belbmi$kchcidik
hari'ncrcka, dcig. rd.k mc(ekan kewaji&'ntbp betalan prda
jrhnyanc iurus, mrkakamu *$tri b.ranSgu g-jrwab kalau mereka
kehitm-lan iman dan kebcBrian drn Dinar drt,r kebcrman.

Cllon-calor }mB !d.h benumbtrhne.jadip r dan Ranih yatrg
sudah dervrsa selwusnyr nell3c(i k.lvajib.tr nercka lebih baik
daripadr n,ereka yae masih lcbih mudrj icbpi eenrbah sidang
mcmpuny.isu.ruke*aiibm bagi inya li*a ini. Apakah nerekamc'n-
puhyai kebias dn yang sa kh? Oembala sidaDslahyrs wajib rcie-
adalm petenuan klusus de.$n 

'nercka. 
Belitanl.h b:rcaan Kirab

Suci keprda mercka. b€ral€p cakqhn daf beldMhh den8an ne-
rcka, dm runjukkarlsn derean jelas *sala inrrulan Tuhan pada



mereka, Brcakanlah kepada mereka ajran Kihb Suci sensenai p€r
robab. Tunjukkanlih api bu.h-bMh penobabn, bukri bah a ne-
rek nengasihi AUoh. Tunjukkanlah bahu pcdobaen sjali adalah
pcrubahan hali, pikiBtr d!. nrksud KebiNrn yrng tidak baik di-
1in4dkrn. Dola dos nensablan y g tidol baik, kecembumn,
Fldn/gr''dn. hrJ dduhlan SJa( p<demprrn hrn.. li.Jd\"n
@dtadap scriap sib.labirt yarg lidak boik. Doqan dcmikiar omn8
)rs F\3.3 d'pd 

'nen.nru 
jmji rJ d1's;n penuf rrns-nbr

''Min'Jlrlr,m artrndb{rl leeidmu. (Mar.?:?r r

)dqa

Perjamuan suci

r ambanr.ld bdq s lutr& {de.. rd .a: ddn da o'.
I r,hm.. dan ^cbe"ad l3 e d'Esnbrla ;ji 

'ne 
pud.

IJm d r u eps iredalam bdiilrd.l
Krktussedangb€rdi padrljtikp.ralihanmraradualebiNand.n

dua m$r .sy! mercka ydn! besd. Ia Amk Dqnba Allah ya.s idek
brrce"..ud+ hr|rmervc i lro i \z *b3g4 to D \den
doe d.nS,n JL ri\id la ald, me4c,$..'i.cid 

^ 
up .' E\r :

)d L+lr,-mnrnb. Lnunrel-hmm n ur L.ndda.dn' .' \r
Kcllka Ia matan Pskah deDgan murid-mtr.id Ny,. trncMiii.n di
ieDpat'ya upac.h ydg akr menjadi plrinpard tenrans F qoc
b.nan NF yms bcsar, Pesl. nasionalbansss Yahudi.kin Lalu !e
la-slinenya I pdcd?. fBdidtr ren ole. vJi. u . ru dl.l.. J
oieh prr pengiluLN)! d'.eerl3 n

P6kah direbplI \e5,-s, po Dsarl IeepFa t\'d.... J.,
hs ro V. tr.  .ld kllnmeao.'nctunru.brhqdd'i6 d:.-
lahun, bila a.al anar nenatryak.n d na uprcea iri, scranh ha,!!
ditrl5nCi. Dcngandemikian kelepasan yang.jaib ibsel;any.sesar
dalam p ik nm s.mua orang. u pacara Pei am urn suci d iberikan untuk
mcmpc.inedile epbm ber' rinA d xd 

'\"n.eD,ps 
h6rt,ehd an

Rrhru!. sa'npal Ia dar.n! kemb€ri kedua katinyi datan kursa dan
kenuliaaD, upacdr iri lErls dnay*an liulah iklliaryang olchryd
F\c'.@n-\)r Jrns be r b,B, (na .cldmrn\a Fbp req drt- .

Tehddn (-i.u. m.l inb oence.urlLn p,dr oc.Jrm.m su.
Menang b€nar banRa dosr lsrang-torangdn nen$siog*ln onng
FnC b.6ahn. Hallnidiajrkxn denganjclasoleb Roh Suci (l Kor.
5 1l). Tehpi selebihnya ridak seorang pun bolch nenghrkinkan
AllBn id"t -e-\emhlon kcorJa pdiaoargs mml..a tr , I me
rg,akdn \:apa yrc boleh nenAambl brsi'n dalr ur!.ma rni.
Krem .iao .h Jans d"p mrmbaca hd' o, g1 \kpa{h ),ns
ddp, nr-oedok& latbcden/"n Fdum- Kr,en. iij h-.o;ltu



riap tiap orane menguji dni.)" *ndni dd bafl scsudah itu h rslm
rotidin inum dari cawao ]tu. '(rcn! h!€treiap,detrsrcaay etidallayaknakanoriarau
' -t.\,' I l-dn ir cdo." re'hd.pr.buh dd dr'.Ttrhan.-
''Kmna 6 aresiapa 

'nakan 
dan minum trp{ netaakui rubuh-i$h.i, iancidaetrgkln hukuman lds dninya {lKor 11,23.17.

' 'd .oidid pu hr-. mr-srrn"\r di" o'n Penamrrn'u.'
k ena m'ngl,in.da or.ng y.ng lidak lay.* tuot hadt. Seriry rid
di,(inb dcrgmbil bagim secara umun. dan densnn demitian me-
nr,\ r3n b,h-", renc'mr Ki J. <b-s,i Jrd plrml pnbdJ..

i}l!trr iLcnganrbil bagi.n dclaaD nuridrnuid'Ny!d$i oti du
aqsur. Krntos n,e'!j:'iikan diri NF keprda mereka sbr-s.i Fens
6!s ia nen,be.ikan tepida mcreki pedanjidn b.ru, yrn8 olchiya
{ r. c'3,,9 ymg meneri'N Di3 ner.,adi ar -ar"l Alla[ dan
*rvrris dengiD Krinus. Oleh p€d.nl i.n ini seri.p bdk.r yang dapar
dibo'ilir o ch srga utrtuk kcltdupa,r tLi s.da k.hdulld' yang alu
&hl8 n,enjadi milik n,ereka.l,erjanjirn ini dkahkan deDsrn dmn
vrislus Dan olch nc4adakar up@am iii selamoy! dii',Barkd
c|,d" -u-J md 

'd 
lorbdn \d,s r d,l rerh'ntsgd \,nsd.rdJt"n b"ei

1 e\i m' ins :,.rs .-. r pcaeo'xnd .ebrsai crbrLisn d3i:
$e.nap unar matr$ia )ds ,udah jfth

Ketika murid murid nehasuki nanlan tuq hati dereka penuh
dcnlrnp*aeansakilhali.Yudosmendesakm.ncarir.mpaidiseb&
khl tr Kr.tu- Yol,me,d,rbe 

"l- 
\rm Kr ru d?.en pdled ngs.

Yud6 bendkad mhdipainy., d.n @np.t io di duga di dekat Kristus
Datr Yudas adalo[ seoEng petrgld,isal

Penleb€b peElisihan ldg lain Iebn timbul. ladr n'atu pona
biasrnya seodng hahb. hdus ncncuci kaki p.m r.nu, dd pad.
kesen,ptun ini p€Giapan iehh di aks untok uprea ito. Kendi,
b6\o- dsn l"ndlk .ud"h ,da te'.ediJ ulul perba!.hd \rli.
terapi tidal add h.Dbr yang h.dn d.n nuid-nridlah y.ng seL+
Mnya horus mclakuksn,€. Tchpi sliop hurid, )de lidak mau
meninBgalkm sifrr kesombongD, menentukan ridzl nau melzlu[r
Ekeaaan sorae hrmba. Semumya menuniukka. sikap acuh ta&
acrh ydA dinsii, h!*nyd tidak neny.d&i b *a adi sesurtu

FnA htu neEka lakuknn. Oteh sifar b€ ion di.i nereka .Nsan
mererdahkri dni

Vurid-nu'.d 
'idJ 

(nng\ur.eoa I pu. u. '.t rta]tu i Jtu dc.
nad\dghin Y$F rmmElu *td ir, .a. "n\lur krr i.r dt"
\arS dd mctkr peb., \.nudid rs, cr'u I dtr. uiud o!,di,,\drlh. enbe.np'nslh iuut, tua,-..1J, \m3 ddod me.gt,Atdns,
ae'aI3n.NJ-.d'dnb't.l\ra.ehetdih d L.ddJ. ."i\.rDirs,s.
\J 

'. 
Ufl,B,,rpe'nrir )oAp<ruhlehnrn .rd-T; J .;i d.

nJ.. J4n de. sr rDrnsmerhlrrpd
r. ld 

'nenLr s le d4rm eou"hbo^o,,t:.fr!,.qmb3 Ltit,
n.,id mund-N)"drnmq mude g,r,ta,nJd. e,e.,L hpiiDgs E-\)r r- r'ndrls 

'nime'noudr' "L a rd-mu d p rr,..;;,tud, \c'!nJlh.n !,ne.{nLr p" I mrmel I, hfl .e,cte v..td
m. ser r )Ft'td q L..J6 o u. sptrn ir., dd., e.. n te"oddi n(rcLr setrdu Llatam sq! Ltunr rme haru

L,e-,\'.rldh k1,r . mens.'ek"ptdn ts{ti.l\ra bJE, nu, ,
.r' 

'.d 
N\3 Foh' e el3\rnsmeaelrigkJ iJi,imr r. tr, hd, \)s

de gr te.edi 6n.rekp.a 
'dr\bc'br3 d.nc"n, eriem.menrte,' sD nc'el' ie|3o, e,"r" 

_uar

cr',r-n )Jre rid,l p€ -rti 3.!n m.e\, tuppk 
^ Frt, \\ao,:i,,, -

'eL ' id k mud"h d g /1. -. d'p..d, ."'. tr h .*;h b_h*"
B-r,'e rl,n( be'i\"h ., _. e u3 utlp.td, NF d.., t,o.bnror
A kh da. p. g'[c|.t4 Ar.,li tq nL m",,b1". Fn,.svni,
h'.n \\,. (tpi ld F ch melse a p.^\j,rJ,t!tu\d4s N,l
"n. .bd 1,4 r\\ad,nk.,trm ee djnrF.o....it,,.;,('lr""n.pe'bJs,. 

'd.t1 .r keiio |3.-N\;" ,u ,,ni,rti
mgngikai pinlsans N!! seba-pai seor.ns hrnb3, d.n iretakukn

|\..{r mene'icrdat. ,63. i, ,id D,,ad.\14 me.pcn, D-he4
hc.l'p.n la etd ,n, ,eti, at. r,_rr.
ncnsuk s r..gtrlgd.\r' -Krmd, mr-ds,i At uua-,
11h5.. m , bf 

'D3h 
LdL- u, dFna Akutd. b; lr.n rderid e od!. keocr'm-.,I\r d,bc,,t"n \y, Anuad,l, &n mtu ,

pn i- up8 drnu. rid,l sed'ds fl n bes , dr ,Aq\,n.err.. t\'!
tu\. dd me \iu n de-( an td nelundr r drr^ d;h.tr
rru\rn tel]J b,n Jbg prrna n,D,. sd6a u nd, Nia I 16 o :.d d. chlifrr.n!nr'nB*nd'r,Ja sb{ao.'ddt tr hatr k.T"n.

dm E,C diodlur otch e,.]or d, \endnr, KIrL.,1,o,, m<



berikrn rel an kercMahm hati latidak n meniigcdkm pokok

rrl,.n e j, g o.v' r JJtn b-gd m u id Id r'trbrnsb.pnv'
rnqr\r! dr.nJ€ rninsetl,\e li' seo" sJ'grrBrd('"r
A,l;n oeninda( ro"u dmb' brt' nu id

'Ereka 
borlomba lomb, Dencari kcdtrdtrkin tnnrggi l. v'ng ke_

oddd N!".e'D,nin Fne r,laJssd rn$3rldJ bo'f o'm'i! ch

;,b ; -"h;k. ..-.oe *_ ,l ' rur tftut' td\' o'arg
orang yang nen,rn$il Dia Ttrhan Il men uci krki orane Fng

\ci"-r."d;"h-*. r'rdrimu' d.n-"J b. 'dr'hr: 
-tLn

ftlrh menbcikm nrtu tladan k.pada k.mu, strpava k.nu Juga
mlbud{ d eBd'\a-Pre-hh pe'b d\.|,dimu '\'l' I l5j
D , Eri'; 

'n' 
Kisru bul"r 'aF me wn'n tr.np'llriu5'

sift n'ir melNanitamu Lebih b lak pnllra vrns dimaksudki'
d l da hrnk;.krdar nencuci kaki para ta'nr un r0k n en ge Lu*kan

kbd rnrmil'M ci I' IJT - oc' 'lsn"D 
D' l. hn'' eds-s

--aid;n d n msrkhd raa uorna,Fm ' oli i rFb-a'an
I'dlir -M0,5 erenJt,rl r" J'rdhan.ua' uD,cd4rtn!
.i I or a; 

'tu 
hiru! ddd.lan o'h mu' d m.' 'l -ir mflelJ

sLdi;lam$r,rm Flanoi lerendn'' hr dr' l'irnrn

tmr'. ;"ru 14 re hp4 rrsor(td\intu'{ dn'(
*,,:m' , - rencnr.le.on { er,pdedb-pdh"n da"o.'_
,"i''t- -n^ r".or. +-ee"lrn o'0' hr" d" 3m hti. r d'r
;--^- h,i-..*'i' *..Ldmndenern lC' tu '(o!&\be'..;mmema tr'rrdrn r 'br d"noad \'d srb'h\e u'mts
." "1,., ns:knk ctrdst- l-b! \!_E 1dtr ord3\m ib'hddl'

Blla od-il.p!d, -prc r r _r'dr a'ldh h'iu' inst
-,r',$n Iuh.n lchduDrn oan lem"lid. 'veDslnikl lamtrapa
i"- *t"L t r*,u*r "eo*,.". Kr u menJrbu A.u uuru dsn

i r,i. a""*,i.,-" r"i'.**u.emdnnAkLr"huurudaa ruhan
hd, ltl' Al'..*";- Mk-". 4,u F1P dd.ld luhan dd

uLrum;.mako rru punssl'bvlingm.mo, d\ $k'md: {babA[_
tshh mamh€r,^an rcraoan \emor ka-u \'pdlr,-ujusab bdar

,rda men i Foa F.' Klparbd' lepdamu a.u b la@ lepada_

.., s.i'"cc-hni, *omn. -.b, ndai ah kb'h hs€idtripada
n,nryc,"_; .oi*e,'u'-a.'Pdi)tnen$lutosnr€ JiralMI

k tr 'nd n.bf 3h.'.i,t" JtJt4- 'ndJ rd 14-ryot, .l.
D";,, nJ u .r m" pq tu\3$ m.nshofr:,io 1 ( , ,eb,h

d4.p4d'. d.' \" r.t!'i".ntur.t,. endn,.
inql'. ltr'\,,c a.brr" f..r4re,h. oritco.n,Jut,r'.'ra r'mfl'J.l 1l. it" h I u h.r r. ..t.,,or,;.ctatJ{l.l rtrg(rr' 

'.m.1,enm,.inmJ 
u ,,tr -a e e,,r.jt,di r.u ,.. ler'gr" .r{,r? .nr et-n di. r. i,-rro.tl.!nl.hi lia,.Jn 

"".n,e 
u rJ.. iu. ., ,,.. t,,,,r,,.J',dr rAJbtrp. 3.,,1i.,, I _.

pc. "td,t-nj,",.r.,.u.,, .. d.i n.
' r r" , " d;. ao " .m" *i .r,..1 ,,(' . . r..- r.p.. i ,,".^.-. h,l, " r.,n,\r,,!et,i ."., ,.".,..,.,, . ..,,:r",,Po'r'. ( lont.. p- Pna

r' ' ii tr \!iF4rer d.nr -,.,,;t*" ..",: ,"., r,,D i, d i b rr',' orr, -,ttr ...ridnr, retuir,.nd,b- rr,
^t" J n"b.., uo"nr.,rLr!b,"rr

Lrinlcrc h dnturn \, Lrr-5Jhibld'dtrD 'n,UiLa tlpicftr iri dipqingrrj scb.laiDaD3 frcninva. anak rnak
Allal' dltlllu kt dalaD $d! htrbunean ring suci. unrtrk m. otoDsLr-'n.ndr',t, t.-. . u,..n.,t. \" _t..r v. De,i\rnI a ln d.ldr....r. o, r' 

".,m., r.f, tr,L h-t n.t."J .. .". ....d"!.. !* 
"..tLj.' -dJ. 

'r r mcr"_ im,5'. rJ3n. m- ..tu^{,oca ,,-t w,n

'h .l.tr , ! 
' 
d,r p" !j,i..,, r,d Da r,.e.' 

'q-r, v(L\, . ,.,qt.t,tc .. Lde,c.. k.iru ...r,ns
Jn ans drJn pe e n(rrrn .rcn,L,,rrckhnrjJrh,

Y. T !."J, .e odt'ot. e uJm. J,tur J_,, ,,n(lr" t,s.nb_- " -. s D"trLren. i" 1r.. , {n.o3:.L.e}sl,i!,,r-n
.l' eDb, d..n d'l'" har.od, i.,o3s.D,'h.,Lt,\";,.._
an6dn,bi br.i., dr .r,r La. ri!r,. Jr . ,r,. er-,o"rn

de gr D, rcscmbi,s
k :d5n.NJa teiEng pe rlenAn Jrng rJat memcr j,nltrn d n'
Mhsingarkan Kendtu"t. Kr]sta t p Ke.tn Kalkfu

. ScmentaE rerekabcdimpundiseketjtinA meia, bcrkahhh ta



ar rm 
'dd ' 

k cd h.r rinsn'nglrru"3r \\u - AL 
"nou 'nsldnr.(ii in, *rrndiff dr1$n 3mu nbclu \l rrde .

\coar Alubcnd.\co!o'm- 
^ku"ozk-\rn'n'Td\ 

i \dLsi\'r'

' 
k hr dch €rr;rmrd Js r K!'asn alrh "m J:dn k

.-.,.."r*tmh ,'i. i.re-"p ! ru' I'luo.rr" \ lhh
;, dr, b. q un J' diru " .rmu. \e ub \lu ocr'd 

' 
kcp d- \rm"

nul,idari.ks'ansin'Aku daklkmnin mlagihrsilpokokanggur
e'nDri KcnFan illar rerhdr:ns (Lul 2z:li l3l

lerrren+nl a^nrrptrmu 'L iru { "d' tu€$b 
'." r, L' n -*'a ; ;.k ud \,4 \^

r,;,-b"r'.- " .r.1 "antrj'\ ', ae''Lr"d\ rnrr "
'nen^,nA, 

o'n !'ddp'-'," ek'trJ 3,nm.r'b I'd"l 'h3ru{tr
.."i"".."" -''F ri,. " .1or'" !n m'" A r' b l

trnkLn d, 'd-;-!- -,- ; ,;-.r" m"
nde*r dan s;udani d a *ckr upacan pe6iapd ieLali m'lF
dtr.,--$hrl'.J {ho iNiBsr 

'n_F 'gdi,-. d;a.;mbcRnn Dc^€ Eilnn. {munrareLrl d I'r r3n
ri i"n! me'emdr;'rh( .lt lea.mr'.aa,nK u M''!rP

iidak bolelib*d ni d1 bavans sr Lib. melaLnkrn dilmn Ierxng')a )-3rg
msnvelrrarkan. M*cka harus nrcnbukajiwi k.padr si d trans
dai-Mahhari Keb.nann DeDllr hrii lMg srdrh J6{ci[an oLch

danh Krisbs y.trs paling itrdrh. d..nr kesadr i ps h a[an I'idi

*,""i'-DN€. Do,nsi bl_ Dm r
' c r'k, t'-b{fllrn l$"drnu I' rfar'-rl "' I 'i'I e

;.' r d'b."\" "; """" r. r, r"n n - ' I'
qc .rh nnu i\oh !r:-/r" \cmo x( k; me r..rs 'o rx rq!u' J nr 'e Dbr sntr
,buh\'ilrsnE.l-\dF"l,0c 1'nl r' .'; d"
ren,imdh m 'a,ld ,',-.n.n-n' ir'' nlqsb n.r"'d iLLr'

' o' ru' rn " lJn'Pll N 
' 
\r- c ';-.,.-'d, il"n"nhde'i"Nr3t'nam.ns e? nl lovd ni'

tr, kirmil.r'irinltfl.,m lr '3n" .n.'' .i' l'Ied F

lind.n.r ALlah.K tusd urrulrin'eFa 'l 
d :nudL b

\!r.l! m.dd'dj r D'0" l e: ebn

mc ren'D..atr\dd' 'ned{d 
\ 'nul(l'Y"u,"l-,,t.a' i,'-, r'cn. 

'_'1n 
o r'_drP_n

*ir4 dln inAahn tenlang Kolvci meneeu8lh enosi y Chidlpds
slci dalu hati kira. Puji ptrjim kepada Allah dm Anak Domba akd
ada dalam hari kib dm pada bibir kih; *eena kesombo.gd d.n
penyemhnm pada din sndiri tidak dapal tonbuh dengin subur
dalm jiwayr! elmanyanengenmglm pcdsiiwadi KaNan.

S.nenldo irun mdenuDgkm tengolbm TuhD kib ymg bes

itu, jiwa mflierap kehidupm mhani ddi Kristus. Ji$r ib ak ,
nendapat kekuhn mhmi dri *riap p{jmudn suci. Updcart ilu
nembenrul sualu hubungM ydg hidup ydg olehr-vi oiing pcrcala
dislrukM dcngan Kristus, dan dene.i dcnitia. dnabkar dcner
Bapa. Dalam pensenian lhusus hal itu menbent'l suatu hubunsln
dhnAllrh dannmusir yeg sl.frmya mcm*llkan pdoloiern

Upaca6 pcrjanlaD su.i ncnunjuk lep a kedrbreatr Kftiis
ted.akrlinya. Uprcan itu dimatsudkar agd penghdapm inirebp
diin&rb.il-baikolch murid-nurid. Bilancrcka berkuhp0lbeElna.
smo unluk menpe rgdi kenarim'Ny4 nerckr nencritakm par
jrng leba basrimana Ia men8ambil ca*ad, mcnsucap slakr lalu
hemberikmnya kcpada morelc dan bc&ab: Mliumlah. kamu sc.
mDa, dri.Nan ini. Sebb irilan da n Ku, da.rh perjmjian, yane
drr pdrld bar. brn)"\ o',.u u '-l persd prn.- d!,:. Tlhpi
Aku bsrkala kcpatunu: mtrlai dari scklBDg Al$ tidik okan ri"uin
hgi hasil pokok mggu ini smpai prda hdi Aktr meminimnyr, yail!
)aDs baru, b€nam a+am a densan kamu dalam K.djsn BapF(0.'
{Mar 26 ??-29) Dalm kemalaDgnr m ela neD drpar penghib urr
dr ,m pen"h 

' "pd .cnL lledtr'qrn-r r.<rn"suh "l,er! 
i

k.n indahny. bu pikisn nu bagi mcrek.' Scbabse.i.pkrli kanu

'nLmnr,i, drn m,n-d -a"r n Lamr memb€r rLan 
"enar 

dr
Iuhd smpai la d.rang. '(1 Kor.l):26).

Inilah h.l-balyMg sekali-kali jangar ki6lupak.n. K.sih Y6Ds,
den8an k!aa-N,e yane nembujDk kib, harus reup sege dalaDi
inB,bn l ts hJiru. rel,n me eupld ups-d,'ni rg"-\" iru n e si
4rtkrn kepda tira renbng klsih Allah yangrcl din aiakmunruk
kepenlinsan *ib. Tidal ad. pematum 6nraB jirs kila dan A llarr k+
culi nelolui Krishrs. P€^anq don k6ih aDdB sauda.aialdaE
hms diperknal dd dijrdilm k€kal oleh k6ih Yesus. Dan suab pDn
tiada ksnali lemarid Kristus dipat nenjadikb kasih itu brhasil
baik brgi kih. HDyil.h knrcna kmatid:Nya kib dap.r nenandanS
ddrb kefiDnsb keladr kedabcD-Nya ldc kedua kdinya. Pe-



ll;t,e*!h-"!- Baqian III: Ranah TanpAo lGistet

Memilih Suami atru Istri

.hemil,hdn mrrr,rsn \,uar' l4 ! ilA m!mpcnlaruhi leh'
Pd,p" muo.d, f o. " ,ds dca du,,\Bnsr,inJdd,s
I \en', gKr',(n)an! lhld r.Jrl.,trnae eru.."nr- mrDb
\er,l in'b pd-e qeJru.odh*rAlr. rf,rr'.j,'jdlJ n)" t"
rnhl akan mau menritih d;inyr sendni, metri,rkan akan nedsi
bahwa Alhh barus mcnilih bisinla.lngrn bendaknyakira 

'nenyeningkan dni sendni. karera Kristus tidak 
'nctrycMiakdn 

Dni Nya
Scdni. Bukarnya dak!'d sla bahRascseorrnsharusDrtrikah dc-
nLd e.-ozne !d,g r d,r d L , :h:nJd Hil inl 'l d .ddn" adt'
kcinginan dan sitat emosi jan€an hendrkiF dibia{ai menunrun
rerus kepada kcbiiasoi. Allah menunt scsenap ha kira. ksih

M.rcka )ang scdang bemiat hendak nrnikah harus 
'ncnp.nin-bangkrn bagainam k.lak sir!! d.n plns trh n'mah ianssa yang

$dang mereka dnihn. Bih mereka menjrdi or.q ru!, su . hne
lunsjaMb yanc sucidbnamrk.n kcp.d. m'eka. Kesejahrem
s.l-an,r , d!t" did-n, i',i end .c {h"9,r.. mcrkd didu r
yanB atan dalang bontak sekal i beBantLns kepad r mc'eh Scbagian
b€er mereka nenenbkan baik kcsanj.snmi maupm alhi,t yang
d,brioa olch anak{nakkecilini. Dm kepa& si6truoah ki$aldh
b€rsantoq keden nastlrak^rr kutnya pengmh serhp kelutrga
al.n remyrrr pada naiknla ahu ttrrunoj€ daui dciaca.

Omn3.ora4 mudr Kristen hans sanCar bcrhali-holid.lad pen
b€nruk peFlaboro dan ddlam pemilihan sahabar s,inb,r Ber-
hali-harihn, jrngm jm$n apayar8cnekau kna em.srulenrerbukri
LonJolah lobd.r eFno.h mu unJ, oe,e,ula..ou.tu$'Lerdeana
ne'jadi Fnghambat padr jalm pelayanaDmtr lepada Allah, dd
bany* ji*a dirusakkan olch penraruan ]ane ridak berbahqia, baik
dal.ft pcrusrhaan abu ddam tokaqinai, dengan merll yang
sckali-kali ridak dapat menEar elar alau n cn irsp ikan der, iar akh l5t.



Penimbrnskanlah setirp ;eBsan, dan pe.hatikanlab $riap per
k.mbaigar l.biar pada ssmdgraigakan.ngkan hubunlkm denlan
nd.b leL dut" aJ ldnrrh Ja. r 'uoJ,..dmp i.S.-. mb,.
pdirg lxhrine drlan, kclridupdnu, d!0jangan hcidakdta crgkd!
ambil Grbtrix butu Nleskipun eDgkau mercintai,janear hefdaknya
ctr8kau ii.n!inr.i s.c.n bulr

Pcnk$hli dcfgfui sksn. mruk nclilrrr .palkh kch dnpinmu
$ielali be.unrhraneerakatrbtrhrh3!ieat idaksnsid.rnraLaig.
Tanulanhh smadn D,u, aF[ah rentnuri dalrm Ml nikrI ii]l *atr
rcnolorg ici)basd sd),. ko strgi? Ap8k$ halitr d,ar msunbah
krsih sara 6rsi AlLrli' DD apekah hal iru ak$ irnncrluas higkrng,
m kestr.mnsaFdahm kehidupaf irirKrlrtrlren N)a rgrtr init dak
n.nurlukatr adar'ta pudshrmbd, 

'naka 
drLam lakd r[rr Allah

Pcnilihai scodn! umrn hidLp han's diadr[an *b]ik br krrr
't4, em3Lr'tc.rrr'r,...). 

'p...n i 'o.. b.l
ormsrua drn anak anal untuknend elaD berkd kenld a i sanr
hanusia dan mc4homdi Kh.likherelj.

S{atsild r :a }tau Di.ti padd c.lon 
^"jBiansh scosn8 ticruda ncf c.d uituk bxdni di sirinra seomng

Fngco.ok untLk'nenaDcgung brgirinya {bagli di d.ldir b.bu
kchlJ u pan, 5corang y. ns p.nsan, hnyr r [rn nrcn in s!]kan de'aj dri
mlmperhalus budi pelcfrinya sua'ni, drn )arg ik. fludi(litM
suanj bdb.h.8ir ddlah knih sang isti.

''Seonne istri yarB boakal bftli rd.l.h k.ninia Tuhrn llaii
.trdD'Dfl.4'letudan),..u"nr, d' lr u3 I' I n!.
l. b.rbtrd baik kcp.d.surminyr d.n lid* belbutrald. seFnjrig
umunrla. " hnemhtrkifulurr)sdcng i hikmd, pcDsajfan Fn-c
Iemah lembutada di lidahnya. la mengr*rsiscerlap.d!..ar nli.h
I.n8g!tr,a. m.kanai tcmdhsrn tidak dimakrnrla Anak aiakfta
baDSun dan 

'nenleburrtr 
belbalEgia, pula sua.ri0yr memuji dia:

BrnlaksanitaleLah b butbrikrdafikD'nclcbihinrcEkascnud "
krang ncidap.r ktisepeni iru lebih darime.d{ar "penn.udan'laputrdiFrkcmnolehTuh.n'

l.ilah pe.kra p kan lsDe haos dipcninban8kan ,^pakah se
odns )6ng en-lkau krsini akaD memba*r keb.ho8ia.n kcp.Jr rc
mJh rhltn 

^p-\Jh 
iJ eo'rnE i. ' r 

-s r,1nd derJp I '. H,

d€lah menikah bukm sj! ncnsg0.alan sgala penghasitml!4
rehpijtrEa scm0a penghasilai'nu unlu* memuask sifahya ydtr!
sukn b€rll8ak, dan sukd berd dan? A pakah pin siFprirdDDa 6sru t
\eddl n' At"lahu.empu )"i es$ascars.n.! grqdrn)c

srJikh, b6l $a b3F, o'\ .n.eo'dn!DT
\dnB \. rrn' JL. rr.i Loin nttr'n he ddl men'ls 

^nan 
ar i i

JdoiluFl3,ola u.d" f,ol,, o'rnha, -I'd,kpenr'g. te,p
$8ah pe*ars ini hatos dipedimbilgkan baik-baik, ktrcm ada
sngkucpaub)2 denBan kchidup.nnu psda mas depan

DarJ . nrm tih .eo' 
'nd 

\F oiiaJJ,,t|h Lbhh\3 Apd^rn 3
scorms yrnc sabar dan reliri? Abu ap*ah ia ake berhenii dltan hts
33. menrlih.? bu &t3 .1 . rru pdor .sr r.rekr meme tur34
dJ hllllt' m<'e(r 'eb,Er copxbe',rdJ/ D,nsrat:h ddan
m.ui\.,,trrn)3d'.p!' iturud oens,no' orrud.'r,r.(.ictrt-
sa.akan tuncananya dan men.ocokkaD denesr kssenangamys
sendni. seda mcni4galkm ibu bapa nu ,rns, g rinya mendapar
scor.n8 nena u y g psnlh kasih sryane, akan kehilm@ aMk

silotsilut y,s 84ru' Dictti p'da catDn stuni
$bdu{ me1'^dr. .e i,p ud - 3 had. q e.,nJ },. apaki, p,id

Jd. rd\dndpeM doe,!d1dird, "r rennkdrn hr". n,etrno
srd' r$ s!8aimdardh denB,n se amh nid-ptrJs Apa,xh .eh.
dupamJ, ridst oers*rr ABlzh ! i.u !,n^ o'un..,D."nn\a mut i
dsn ndggi d dhrn\r ,bu rp ah .inLr]€ a honJ. berpa - b
J 'nsbeiAelancnoi Adira pldmlr.if'r .id bb d\rn|ld,
nmjrdir stre'.tr bc'bah4idl Dop,.,n d me- oe'otet, da.nai
da1 *Lrhgrn .ejd i ddhn rrrnslr;inr"" Ap,kan 

'. 
a{n diF -

Lerzn.m nen.l.h r lrpribrditrn)a ruu I ;"r a1 pen.mban;r,
dan Ms"n g hd'nla J'inh.d psor pcdeendatir ,-m.n!al
D,pa*,h i. renploms *^r.. runrub .L ftrm rbocar 5e
slrtu'dSpahnoubrdr aprlsh ubuhdanj,$d p,t,EndrnnrLud
d:nl.h r dalM d.rdm .-ci Pe@)aon-penr)ur ,ni iaogar
p.nrd3 hubuBtrn)adengan 

^eqidhrerun sen4 "f'b y3ne mc-
msukihubuns ptrkswinm.

Bialah wanib yMg nsghendaki suaru peniknan yans penun
drmai dm bd,agia, yon8 dapat mergelalkm kesedihrn du kcsNan-
s plda masa depan, nendyako sebelun ia he.yeralrkd *6ih



iJsngrl ' apaki.. re\4ih i)r n!! menpun)a s e ihu'
Rssrimrxlah lcoda.F ub;r ibdtra_ qdrt"h.aron 5u,-i iru me-g_

"r; lc"a bafu!, reo"di .buir; ap'r"h .a n m|f+r'\r kcF
neinan dai kebdagiaannya? Kalau ia tid.k melglnrgai ahu no,g'
n;mdr DU \ ' aD"rdiB"trmmun l.rirnehdrsk d, rs ih

rebir-ndd;o{i,:tr re'hL,pr n'\3^ Ap^ki k,i' F' kdp

!ba' k,h.da. epdr'L.ni.r' s,' ltu rpokd '53J.nb'' 
rlr

-1, -oq. i !;a m.msnhh drn b{ ok! r.en d,LF'or'
l elrprrsn t-1;k le.aal'tr' . nJ

iidak ak.d n.nyin,pannld.-
Bianah seorrng d.nira muda menerina tcnan hidup hany. yang

nrmiliki sifd d.i rabiat yang s'ci dro gsg,n p*lav, seontrg vans
niin. berci.a{ita, drr lulur. eoEnsyanskasih d.n Ekd aka. Alkh

Jluhkanloh mcrck! Fns iidak rahu hodarr jauhkinlah sconD!
yrne n'kd benndas malas; jluhkanlah yang mcigcjck Perkam_
De ,a' ' rr s ,. . H 'dr ',r'13\ pe'siuldi dc 3. 'on ! )a E
ir -cs-"-" *rr* 1-E kd-, trlu r5 g ud4 ,!rel'' tr'ru
man ked' J3r san denlark_. i aij u ran seon ng ym 3 tidak nr envrdari
rauguns jawabny. tcp eda A lla h Kobc Dlnn laDs suc i yang m cnvu
.'r.; i "aa'n'necr"l..lcb.r
Ln d;' -u d,'i rqnilr ),nc pi.inJ i rr\nD g\in \- r rnord
kehhui lidrk l€sih datr takd .kan Albh. drn tidak nriSctrl,ni
.p-{r3'enLnsp" .pp ' 'tleoer in {r,r K d el4 -n)dlo
hl l-' il"p r'd - -,d.p kel.m trn d31\ebod!l'" . rr': ''
hrbat.rd.f i sekrli kali j.nga rcrhadrp kcjahd.nnyr

cilt.adalohsMtu Penlhe an lunE Berh sa.lot fd\u\
CinEadrlah sudtr pcnberian yans berharga yrng kita Gim. dmi

Yesns Kdih sayosyang mumi d.n sucibukannyi perdsu\ ne
,rld u{u |r,r'p. M.'<la ),,," d'do onL oeh c rr.1riIdll
{Jn ienEuhian od mhmsm }:nt rhd did htrlr rp buia

llanva *dikn sekali cinta lans bcnar, sejari.jujurdan suo siftr'
yrnc bihftsa iniiann! sekali. HlM Ddsu serints di*l'ur cinta

Cinia*iiti abnsuduDrin!ipyanslinggidansuci,vangberbed.
sckali sifainya dengin ciira yang dib.nekirk,n oleh dorons.n, dai
u's mdi dcnsan iibaliba bil.diuji *ems

Cink.dalah surtuhnad.n suBA dtrnrrnamm irulwusdipeLihaft
dan dib.ri makan. Hlri izie D€nuh ltasih s.yafg, p.*ftan vrn8

bcnar drn petuh b€l*kasihan. slm 
'nenjadiklr 

kclwea bah.gia
do memberikm sudu penghh ydg neninggikan derEat kepado
trmur oEng )eg d.bn8 kc dllrm linlku gan p-ng"tuh -eFta

Semenh dn& sejati mcny€trakd AIan ke dalam segdr rcnca
nanla,derl sla6b€nedenganRohAlhh.haMmlsusebrlik
ny! bcGifir keras kepala, tel8esa-Aesa, !ida* bcrdasartan .kal *hdr,
melene0gscealaleangd,danll nenb€rilansuatuyegncn-
jldi pilihannya. D.lam segala.ingkan bh seseormgysg(eDiliki
cinh sjari, nnmrt Allah skm dnunjukkd Ksp s, kesederha
1d,t! u{Auh{rnssuhfl le.u.lutr,ds5gsnrskrnhcnadr.'
seti,pl Eleh ke mh pcBekurum dalm perkNinm MeEk!yan8
dikendal*s Enemikiln tida* *m lepas d i penekuruao sru d*
ntu..)anL rn.rid^ldta leh dngr- -'$rak"dkump .nFmin
b doa dm ,caE kcblkrian. Semangar nerka uituk kebensan
tidakakrn mrri oleh k ena 

'nelalaikln 
so8.la ke*mparan dan hzt

yrsg rclah dikatunirkanallah kepadr ner.k, der8s murahnla
cinra ysS ridak ,ncnpunyai dasar ymg tebih brik dsip€da hmyr

sekadd penuasm hrvr nrfsn akoi bc6ifa! keds kepal., bub, dm
tidak dapd dikeldallkad. Kehomaho, kebenjru, dan s.riap ku6a
pikn y g mulia dm tin4idemlabya, diperhrnbakrn oleh ha*3
n!13u. Prh ymg rerikar dalam rmbi keb€nnran ini s$ing sekati
nemek*ku ielingo 1.lh!dap su.r. p€nimbancan dan $gan-atrgai
ha.ii riada buhi abu btrjukm dapal menu un dia um k melihrr
clmgkai bodohryajalan yang di{empuhn}a itu.

cinbsjatibukznnyasmtohawanafsukua! ganas,ddberkob,
kobar Scbdiknya, ciDrr sejad nu b€x iflt ren atrG don d.tan aninya.
c inb ib nem mdanc buke saia sccffn tahir. dan tenarik hanva otch
nclihar ringginta ndbrr sesonn! cink iru bijaksa'add bhu
nembcdakon dm kerekundnla b€nifciseididu rohan lan..

C inb, yug bemsal dan hawa nafsu dan doDngan hali, dislcikm
dan dinyarakan dalm pe ah.r dan perbuard Ssms Krisrd
harus mom punyai ke lenah le m buran dm k"!ih ymg dal.m nla tidal
lda sifar kuBng ebar aau lekas n ab kelsluan yane k6ar hans
dilenburkr olet Ehnat Kiisrus.

Daa dah Menpelojui Ktnb Suei ?slt utrk MehAunbjt Kepult\d

krena dilclapkon olehAllahsendiri, perkrwinatr itu adal.h suaru



upd-rr JmF,uciori P)!s *rali lsli dimr.ul, mhmmenr'nglm
d;. VoL$ yderraur renEdbl legk nntne.nemP€nin_
btugkan pentinsDs ha1 itu ddgrn sungguh{ungguh dd deqM
M)J brrdo"odniencdinJvn l.enr ,3s mer\" d"ut mengcb.
'u'sprldh neftkd \.&r! m( Mhur ' udujaln)dnt * Lr: deng$

kehenddk All.h. Pctuf,juk yug dibeikan dalam Sabda Alhlt renhs
h.l ini harus dipenimbdslan d53.n eksanr Sulga mem dang
dcngan tensan setug ke aks suatu Derkawins ymg dibent* de.
nqm suatu kerinduan yus sunsEuh{'.g$h u ruk nen$la6sk'n
dengan segalapetunjukyms diberikan dalan Kiob Srci.

Kd$ ada pokok pikidn ydg harus dipeninbmskd dsngan p€F
rinbans tanglen.ngdmid*distuiemosi,nuhlpokokpikirm
tcntang p$klwinm. (!hn Kihb Suci diperlukan seblgai ptmsihar.
hd itu hms diidakm sebellm sen8dbil lanskan yang nengik!.
kotrr o.an! ru {urr I'id.p ltupiF'drpd um9.r 

'5|"h 
l'rl'}d

ulan -s 
'n' 

penff 
' 
aru'renrid' penun u- dsnd,lmbTJdI hal

pflkm m$uk.inu ncmesagl'nud' dmnen-n'un lepad, [e-
; nrqanyadsiud,hps{' D0lm hJl '1'ld odns mLda 'ne-unr-L^dsddya kurdg keceddan dibMd inlka. densu ha I ym8 h in i dalam
hal inilah nercka cngeFn diFlink . Psealan peiko$ino ia'n
poknya n,enpunyai suatu kt*i yabe saneot Demikar hrti mereka.
Mereka ridak me yerahke hari *epada Allah. Pehsm neFka lcF
belen$1 nereka maju ke depan denetn did'di4, seolah-olai
khaw ir i?n*d-i.nean rcncana nerckr disansgu oleh sessnng,

Banyakar gberlaysdisuabp€lab hanymgbelbaba,€ Mereka
n.menukm seomng mualih pelabuhanr terapi meEka en$an
menerin. penolongln yDg smgar dipenukD, kirha nereka me$s
bahNonerc*asm€gupmenu unk pllm.r.kasndni,drnridatne-
nladBi b tu kapal n! sudah honpi ksdas di batu kdmg y.n8 ri
ddlLel'rrh)angdapdnengffikmimrdankebrhaS.!'n
Kauali ner.ta $tia menpelajtri Kibb Suci, mcrek. okm nensa-
d'lan kesil.han beei yang akan meosakku kebahagidn ncrcka
dd o6ng lair, baik untuk kehidupe sekddg naupun pado me

Kalsupdad *anibbiasaberdoadu!*oliseh{iEbelumneftka
bmiar lrwin, m*ka hrus b€rdoa enpd hli *hari bila hendot
heqdbil luekai scp€4i itu. Perka*inan d.lah sesuatu ymg al
nempdgmhi kehidupmnD, baik ddlm duia iti m0upun dalm

dunhyMS.akan dibng....
seb,sir bc.4 pr't.-in.n p"ds znan 

^ 
u,F, ain.ra inensa-

d.kr'n., meni3d'tr. D.'\ari r itu r sh saru tod. aLSi' dd,_
Pria dan srnna sangai kera kopal4 sehingga Atlahtidakdihirauk{.
Ag3.m dilsmpnsre csrdn-&r trde eas p. -. i'.1jd dJtsm
ptrr rjsrepcn hLh dmn dr rcnrr Lq,ni.



Jrngan Menikah dengan yang Tidak Seinan

R r'm dunir KflJ.n 6dr su3 u..l,p ' Lh Ll d.uh)r s menA-

I lh". r- d-.*s.dr- 
'e'hirpaadn 

$bos A h\ me-
l-rtnpen 

'i Fk."'nao odna Kr{en dr-ss oms rrc ria"r
* imd Banyak omng yang meryslu ks ih dm rlu( ilan A ll.h lebih
su*a nengikuri kecenderunsan piknan norcka scndni Sanrinya
n,enerina nasihd dai Yms Mahabija*san!, Dalan hd yus uert
er.! sanelulpalby! dengm kebahasian ddn kesej.hleraan kcdua
b€hn pih:l< unruk kehidupan di dunia ini dan k.hidupn y g *d
dabg, ak.l sch.t, tonimbligs, dm raknt akD Allah dikesm-
p'ngrnsj, osndorotrgd ebtr d tdlhpinhd'ydngd.brld \ r
peludg unrul menaendalikon.

Pria dln warira yang dalm na1 lain bijalsana dai tclni, $kanng
nenr*al*m teli'sa rerhad.p nasihrq mcrcksridak n,au 

'nendengarsruM dm bujukan sahdalsahtrbar dan srk sudra din hmba-
hamb3 Albn Pengunslapan p€nngnran ahu anaan diatrBsqi sebr

lnicdpm@ngon ysgtidakpdare'npdnya,dansahabdyanshsn-
b€rikan regumn densm se(ia diperl uk n sb.gai $orung rusuh
Segala p€rkdi inil.h yMg .ju$re dikehendaki oleh Sdan. h mem-
p€sonlkan jiwa itu snpairerpikat bene bend olehnya.,4kal schat
menbia.k kekan8 peigendalian dni jalulr p€da renekDk hawa naf
.u. lr{r nd u mcmpen8nr.. rpr d\him\" trs rrnb a m+
nyaddi dmyr sMru kehidup€n ym8 sagsd. d.n rc$clen83u teia-
pi sudali rerlm bat lekdli li i buka nnya suatu Cobaan yang dibuat
b.rdasark.nkhryalan,nrldnk p€ngunskapanfakh-fakb.Pedsru-
juan Alhn bnk:nnF diberikm keDadr p€d€winan yone dilsatrC'Nya

Tuhd mcmerinr.l*ar k.pldrban8sa kEel p aznmduluase
msek! jegan cmpur krwin densnn brngs-bdgs penymbah
b.rhala di sekeliling msreka .rangrnhh juga engkau lawin ne
nga*ini densan nerek.: anakmu pcreopunjanE lahk be.ikm
keDada anak lak i- lat i nereka, aLu gun sak perem puan meEh j an-

grn kauanbil bagi'naknu rrti-laki." sebabnyadi6.riko ju8a. Ydq
Mah.bt.ksma, yans mengerahui lcbih dulu akibar p€ a*inan ito,

'n.rceaska 
Sebabnereka* membua!.naknu hki lsli neny-

mpr gd4.p4+Kr..eh nsgl mert" FrorJan leprd,,tlr td'n
Maka murkr TUHAN akan bddn erhad,p krnu dd Ia akai
-cnr.rh\m eng\du d-ngrn .$cd. -Sebdo eng^ruh1 mrr )a1!
\udu. brSi IUM\. 4j 

"l-mtr 
e-31$ .ohta aJipith ote- tIH{N,

Albnnu. dai *grla ba4$ di abs nuka b!,nj urukmerjadiumr.

Dda'n Pcrjanjirn Baru terdapst lonum yans srm renr,n! pc.
kawinan o@g Kristn denlr orang 

'sg 
lidak rkur akar Att,h

R.sul Paulus. dalam suralrya ydg pefrana keprda omng Korintus,
me,.!a\14.. V 

'la.eo',ncpcpnpuaf,Ja. 
goe'.uia' er(jr u'

rm'n\d'tu d r rcDpuil-.dm'r. 
'nd,'nLaorbd.lJ 

n\d$n
dcngan b.nns sirpa Fng dipclkciankbn)z. ael di d!La, Tuhan
sala sek,lj laSid.lahsuBhyaFnskcdu.iamenulis: -JanFrlah

^imureruo,r,,ta{n.in)an6nddl.ei o"ngd,n5m'mngonnL
)engrakpeftaF Sebabper$nenlpakahredrparanarLcbeiiRi
dan kedu ,IaaD? Atau biBaimaralah remna dapd b€^arL denaen
gelap? Penamaan apakah y S rcrdapar anrara Krntus din tsel;l?
4p-(dL MB snbc .amioEtrs oEnsrfrat! jcn[4nonns ' i,, ar!^F(.\.. Aplili l,.hd ga. o. A Ln deneu oqhitr'Knend rird
dd'rr\bii dsiADohranrh'd.pmenL rl-immA t,h r "at urdin
dlam &namHana dcigln nereka da. hidup dircrxabrensah me
rk4 dan Aku.k n merjadi Albl,rncrekd,da.neEkratln mcnjadi

K(1.:' dh tr. oa,anuft . eFkJ dr' r' rt!r"l' d.nmu d,ir ne?.d r'man tuhrn dJ-l3 s,,rt..rnenrmd
rpa yang najn, nakd Aku akD nen.rima kmu. Dan Aktr okan ften-
j.di Bapamu. dan ka'nu .kan menjadi an*,anak-Ku taki bti dsi
mak-arak-K p€rempuan demlki.nl$ fiman Tuha[ Yda Mah-
lual

Umd A ldL *\s,-.s.' uned, nencob, bcm'aa d"empo )sng
erlr rns P!'tdsran rE6 odng p€n,l 

' 
ds or"nt Jh! r:dsl

percayr dilamng oleh Albn. Teati tsrlah' serirs h3li yanA b€trm
b€-ob] --n3,lu ie"n""fn\" f-o.r,.dan eJjJo Lnptrraq.na.
)s ! r:da\ dipe'le snl, Allfl laL- .eb"nad ba. d\ D,u da
w i6lidup ranpa penghepa! dan ranpa Atidr 'li ddm dunia.
cna cibncrckayrngntrliasudalnarjl olehr raike.d.anhereli



Ienangkap dalah jiriiig Seh. Metuka yiig dipeinhhkrn oleh h.w.
nallu dan dorcneai hati .kan men)3bit pancn yang pahil dalam
kchrdupan lii, d&.jahn y,trs merekalenpuh munekin mens*ibai-
kan hilarenylji$a meftka rndni

Verekr )ans meng umempunyai keb.naran memlak m,jor ke
hc.d.k ALlah dalan hal kawin dong.n orang yai8 tid.k sinan;
nsckaridak hlibcrkoEtrkcpada-Nyod!!dcr$!pcdihntamcrcka
berusahs hen&k henobd Orangyugridak sei'nan itunungkin me-

'niikisifat 
akhlak y s lur biasa. telapi fakra banm ia tidrk me

h.dtrhi Nnruetr Allah da rlah meLalaikan ke*lamah *beer (u
sudah merupakatr ahsc. yaDg culup 

'nenBapr 
peny mn &lem

pemikahrn ridak boleh dilaksrnalan. lrhiat orarglaretidak siman
iru nn,ngkii sam. deng.n hlii.! dr.ng fruda ,aig kepadanya Ye!'s
netryapr deDgar p kabr\ "Hmya saru perk a hrl yaigkuni8
pndrmtr rdan irul.h srh, pod6a yrns diperlikan sekrli

aetj.lafiah Dn anns Bssana :. a, ritu Ms?ka Betuh, qet

Alasa0 seringdib ikrn &h*a omDg yrig tidlk *inai itu suka
aka' alama dan n,emiliti sesrla sesuab yrngdii'sini dalam seom's
(cn in h r d trp kccuah da lan 3atu p$k.n- ia buka nnya or.ng Kiisren
NlskLpun ped nbangaD tebih ymg brik di pihd{onngyongberi,na0
iru 

'n.r,rinsnrkan 
bahwa ridakl.h Danhs hens.dakrn suaru ikrkn

*snur hidw dengrn seomns yang ridak seinrn, DaouD sanelrlah
b*a kecenderungmmtuknensinsk ibisilankrlbuyrghena.itu.
Komunduran nhaninllai pada sad akad nik.h dibual di mezbah:
scm ! .ohrri menjadi di'i8in. dm pertahanri-penehrnan
li'rb.hld,. r.mpdilil.an).berdiibddd p sn dib,!"h panj

Sohn yarg h trm nu Scdan8kan di dalam p€sE pemik.han n! roh
dMianen,peolehkemenangan aras mgan-sgan tuti, iDan, ds ke-
benaran Dalam n'ndh ranSgd yrns ban' itu jam pem i' aan doa tid ak
dihargar. Pcr$fi in perempuan dan psnganlin lakil.ki rcl.h nenilih
safu dengan yang lai'] daD melup'tan Yesus

Mula mula pasangnn ymg ridak siman itu tid* neDunitrkkm
penenhngan d alam h dbd ngd yans ban iru; tetrp i bila pokok pela-
jamtr r.trEtr3 kebemBr Kilob Suci dikcnBkakan unruk mcndapal
p#rb- &. F '-bnB,n FB sn r, bulderArn .cefla tn"-
k$ kawin dengan sF. dengan mengelahli banwa teadaan ela

a&k vmv -p.,..,ns.-, 05iqr. ,'rorr, . L q_ vu' c 1r " brr "i, Ln.\J . I t. b0\". De,.. 3ra.ic i;"pdn.
d " - Jfs,'r har.or n" k 3 p-.js: lT trmcrumeru..tbn\e. eat- uA^h- . acn. -,r d. d ^s{u.3li .rm.'. rt3 n), .-pr'..n';3 s"er. a1.,. "hr,k'Lddm rr drc ro oF - -nrd . ,i n,. r t.,t - t. 14

Pihak yargterimai nembeikan alaen b M dala,n hubun-edtsn!" r sb.'u,n, ih.,
ne. ar, ltih.nn!, \lpete m Lr.\ d,. r,._ .i diD r.^rtr'i ,d,nutr ::e .id.gear .v,. ..,...r"

gp! di Tddl e.'ansp 
' ' .rJ.n ,trf,

D !rtr (' .' A!.e,,r'p.m
1,1 6-p1.' n ),nb'or - r .:r., * ",i" " _"1,,a n.Li --...'r.b..:",".rdlrb!,(, ot. ..:... -

yatrc ridik tri aksli: nur
V. b. l' u, €\r s ouni,^,.. :h ."u,.r^,. :le..l'.i ' i4r e-r...nib",,,b-.." *rr, , .n.t i.{,or.r,,,na b n!"k D.1 d3 L p""d, 

"/..,.,..,.i,rir,..r'o ri . rc- !n a,\..vc-. _tr",.". 1,".";.' v Jt'nu
f, " 'r !rf! u r,, .. r.. . d, "nk,r "", "." .t,,i"rDd,' tri\tr t!,r.n s, r.s,at. ..nDdrn.ri
\ ' .lsmi b' ' r 

.'ct, , .ti,. r, ...r,_ ,n ,,n D -. .,.1
..'.r,.' tr, 1-r'!tr.',D.n\r;.po,o nmbi "....r.f-, e-.c. ni b,1\ r..d ht,,D.3,' d; rt.h,g..d,'6"n r..b ".^' l, l.j-n," \"b,.,3l.ban.3 p"m"cbm. r)a Jb-.hl iru, h1rt..d,.hj ,d. crh o neln I DU 

'h.. 
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oenndrnsr ir ..ne r"'a\-,h .s.ned,, neeG va { m,j
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dcncarijalan kehjdup kekdl, yang taimya bcEda di jalm lebar
ysne menulu lieprda maur.

Bebr-vdMo' 
'nr.udahnenao 

bmtonK i tu Jd'urg" eb-
$i ik'bar me ik'h dengs o'Jrg_oio-C )dn! be ui beiob.r'
[1 ,ok i|3hr^ihod ode\uruh Krbtrs J *ar e.'. n', )dbrbr
msci" *hin(M met\s leb'h m.nJ ldi peFoh€b3b ae1"dr msh
l-^ mrMh l;m E e mala0s apatn lgs itu l-dnL d'hrsl'
ehinlkmer.rmu hrlsem len Lmda'n\dorn nengBmril" '
n,ddher.eo'd-Jtne'idJI Ten36.h J'1 ilrmar\sg nd"h iru"

ia lidrk mrD nsnsambil risiko kehilangan hal nu. b mer,$ bahw!'ebihb,'lremo*ndi',ld'pdo,me-shubungkrnkpennngrnJ.sF
u- nt,,d.tdenge eomn!J,n!-em'houn'aeanridtr\e.u. dsn
yMg alm nenyesalk.njauh ddislib kistos

Lelil' Bdi* Mcn hakan PelndnEah largTidakBijakand
'lu.3l,rd.6mK..,,..1'tupfffr I rn pr, hihroip o-

b< r.\ denE.n sm,n t .i6 r in,\ d.ehe .nJr mcnA.nbi itd r
)eng parige' dri,.'nb il5. HinlaLhdi'e- p,r K.,n .n rme

"nrrl 
dstq tr,.l ad )r \,'hrJ,nslanAd.lmj r n' d.n r'&k

Mcskipun sudah didslatr ikabn p
seper trhnya a*an hb iar orDg ]ans hendak kdu *a! in i, ianqan sckati
l,l:enr\a' be'me3,F dh*a L'r'noenn,'bsn r. d.dmetr-
h"lsrnenal.umemr.u\'.unFt,Dcn.ta .nd u men\,rur!noi!
mu sumu.hidulmu dong.n s4trs yaiS tidak dap.r enskru krsihi
&nhod : Be hr, hd,b em li D.dtrnrpr o.^)n . (hpi
Fb I b, . Fu\..b.h o, \. - e- ua
tah daripida be'cerai kcnudiar, *bagaimana yarc diporbmr otetr

MunEkineDgkatrbc*aa. Tebpisayatehhbcrjanji,dmha sk3r
ela ocnarilnya kembali skamng? 'Sala meniava6_ Kahu aq*du
'u rh m. " 13 .,ni. )di! bfl N, rn de-ser K.'.o s--. d;se
fE,3 da)o 

'ri\ldL J3l' Jl.f,orl'1fbfT"etsh.JJ dj1,,,
le'enor "tr 15 r li h"J'd Al.dli bercdrah dd i \;bf "n'' va. !
rnJ!baDr4 encr,drcn!'ld -nj. dsd ?+uru.buru. rrr;b't,
brl - nr 

't 
m.neoiil.d oMd.nbdn.'-nde-hE.Ld,tmenb

Hr mc'indtr\d . m'nanuqa. retuo linb'1' I'o.t.ut .p I ur,
dru ! .\ p 

'nu' 
i. r',. .u\,p r da u'.n I me- e uli knpar ddn

YFu. H,nJdhho.dalin J-af,t,-r1rao.o(rh -nr'{-im.m-perc.h albudi. Lel d6n. rahnd untu\ m-nAhaoap. te\Ltd?
bgg.ngjawrb. Le.u.J-m &lor ken.oupr. L ha menrdLi.d,
Did .et sbnnyr da. p!nunru-nys Bretrn seo'mp ru E m!n\e
dhld d 

'i1!, 
(epada Kn$u\ *be.m nenlcmhldn dnrn\d reDrda

'-o! 3\hdbddlnBq,d4' cnA membu\'hdounqm\dJea}'d
be.ensCrn denlb L ini VeEla Jonr msr meroflohh teo,
hds,an €.ar hcr ldk q r endsror oslir Su'sd ke;, e-d,i (

JMbdanprrnk kepatld Orans yrA fidak Seodt
Apakah y;g harus dipe.burroloh stiaP orms Xristen bita dibasa

kc dalam ledudukan ymg suk& ylnc mengu.Ji sbahva pnnep rG
sni D.nsdn ldes.he h' Jse oJr d r i' hdu n nsd.tr

r.'ur ts's!. \J\r forms Kr sF v,nEJ- ' 
ss)s PelrJa arm

hariketuiuh scbagai Sabar y.ne dipe ntahk.ndalm Kihb Suci lman
dn D lnih Dnn-o l'u ad,L ede n'lrs rupr .q\ n-43 -e nui n

\ ! repd" r{ndr Jsng h-'la$o,n < b noJ d r, be'brlssr
Dfl-ni+ma Lc.krlru['Lmen€dJenunLkmcndsprr'd
pen-rEl',anr^nglcb'n erDUmir(n,nele5enddt A l'n.')Jtlt'
lBn men rlir @r roen' I 

'n.3 
dm berubrh me! di c p, dene'n

-n{^ irla,en-ldurctu,ae1en\ndsr meliht'c'ndsl'J d'lrm
k . ^ d"lLla;enn-lfdalJdl
ounh. /insr drr d:par r'5 , rdr'"rd J)rr"' men$ 'h'
"\- r"i, p.,l'; kr;"g a 1... trs'id.(o"F engiru16\
Pfl^ni o-'k s mhd o rhar 6r ' ohrni
L"n .n-la ud"kd^an oaDd " elih tr'un d m A 14 pao, \'Jd. dhJ
n$,d:"k.{aben 4;klprda Irrnrr" ,).'e b.h rD.b
,.'.""",' *an neu,: bunta $d reh,arrn a\" rnru\ \e$ I
iiban;oh!ni. Ensk.u idak 3rD berbahogiar engkau aks medsa
:dmbun* a kasih evm! Ymq savr berikan kcpada All.\ ds
,ru bi *nd ,nd,amkcFnd''nlear. rlz B It p,ndrns
,nnu brdbd,. bir hrnu a"u nenla.bur I nrft all,h dr
en8kau Dru belaj& sen8sihi J!ruselamar, hak. hubungd kir'

Den;n den'ritr o?ne oe im,n 'i' mcne,d n penso'bmm
duk Kristus vans distuiui oleh mgarlsgo hdinv4 dan vdg
menunjuklo bahta ia menilai hidup kckal iru terlalu iinggi ehingS.



-uJu\4mc'et"'nlitio' i.rl3r"gm? rl'u 'r" d3\
.".-L iMqBr 4 "\ nt'ocn - r'o_'u ' h!"a@ l

-rL . L 'l r\ 'un"dm.
runl,. {du r'.l'1.n!- di-,- o )a gb ' 'JLI hIe
' !r. rr' :l-
,arg menjadi muslli Al1ah.

Nfihat k.ratla wnt Beto['t :cedah Menikd]t
la v!trithn mctnasukihtrbtrnld pemikthan sdbcluD benob.l

licid;k'; ssudlh ia h{robdr bcrkesaiibr drtuksern rep rdrt
m' l'd;0.. e\p

I'r'"r. .Llc rr.pio.r'Lni "\Pi nl,
arilvam nrLr diakiballrtrla Dcnsn .olr kasih d.n k.l.imhLcD
btrra;. kseiiaar i'ri nutr,gkfi mcnrbe,ikaD pcnsd h vrtrg nrfrc_
naigkantem r l,idlpyans rid.k bs ntn

Na\iho1AatiOraN T,a ra z|okut'k n tllah
\,'enrbi^,ub.1,\ '- - J n. Is ?" l.n i r'

-"* "....,rc e-.-Drh1,m'r. l '. \'nn!
lratdd om c..mneyan!lcbiL,tur dan lcbrh lrcrpengaLxnrarl Dahm
rsai r.keimn, riis drn\mila md rjukkrn [clcLirir sebeunr
.',"; .." . r. h+l .!p. 'ii,i, trlor" "rn -. $r ' rn .J nr ' d n A '..t0. -r .", ." r" ,g ' lA m '. nik "''5 \'n. 'r '" ir'l .

n,rsuki lNburxD perlNiDm sesfd0 huhul]lrn Fd! nenlxngr
ruii Ln". ;,d...r o. ..lidurtrT'.l.t' " rn

b,ts,; mem,r,.i *it,, * ,.., ! 3 ' le r' .ao"

lurau drn ks f s leimggu lfsdi.eguhD doorguCrn txN.iofsu,
teburnn dan lurans pkririb lsrn yrt8 rerrns sdlu-salDi_a pen

,ela,:n knsch."n 'ab 
cl:h- 

'_ 
e "- _ n

dd^eb.trs -: dalamdu ' 'l'n l't ),mn)r : ' s u l T. _

r ar fq- ri$.. la b.lg'mor 
' 
tr!'rl- o?r" lFi. rdn i- m

;d';, le Liean^enkm ddun,- cflu'n'\m.'.r"Jr'

Pdr.skah sir[ rnakncreiluli keingi'rtr dan keerdcnLf gr]r

mereka $ndtl EnprDensi'dinktn ndsihd dar p€ninbrnsrn orang
tua nereka? Ada onD! mtrdah bmpaktrya tidrl pemah memiknk.n
keingi',anft keeeh.nnonngruam eta,ddIidakmcngind.hkai
peni ornein dllaJinA\udsl' dus. Sifdr mcre rilglt di.:
ielah dsnutup pinto hali nerela tedadap oinra solaku amk. Pikirm
omn8-oFrg mndr l,Ius disadarkan mcngenai Frkam ini. Huktrm
kelimam up:lan sal!{dunya hukum yangdisenaijanri. telapi hu-
kum irudianglap reneh mai,n dirbaikrn semdr-mala oleh r0t-tuen
omrsyaig $'da[ jatuh cinb Meremehk ncin* ibu,ldak menBlDr

..d'lthoor I. e $ " d, Jm but.pfl

Sd.h salu kckcliflm terbsa'y.n!.d. hubungartrya dengan haL

.la dsn o_ m Le' e e,l, " I d
m-ehen l"\ lr.'n+!J, g 1 e\r dis/ sg-. upr. 

' 
pen"al.fr n

.in!a m.ic*a tidrk Dendrpar c.dpn hngatr orang lain. Kabu ada
pokokpikiE ymgperludriioru dari sdiapsegi, inilahdia.B.nru.d
d i or.nB-omng yong beeensalman dipEni'nbangkan, lcnlang
pc.^i'" r up5d5 ed-, eLi .i anAarl,hrnnnB L,hp.\ol p \,
rn)' sdpe,Ll Lr rr.tlu F e ole bd.dl -liLio'an! Hai
sahab.l-sahaba! yang msih nuda, terimilah nasihat dari All dan

{riri onngtoaDu yans bkur.kan Allah. D$lanlah perkea itu
Enstrau hu'skin bc@tr, ljaruskah ordnglu. ncmilih seomiS

cnln hldupbnpa mendimtrkanpiknandai pcr3qnan lahi hki
atau anak percdptran? Sayakembalitan petuyaan il! kepadamu
sebag.inana nE$inya, Haruskan seomng ad.k Dcmilih soErgt
nar hidup taDpa mula-mula hinra iasihd dari orangtua. sedmgkan
la.gkah sepeni ilu p.da dasrmya n, e m peDsanLhi ke bahr! i.an omng.
tua kalau merekl meDpmrai k sih brhadaD ara(4'ak merka? Dm
?ru-J' d-rr h . b. pa mctgndtl \,n ntu'lB dzn b i..\3no'is.
n'anra. besikcns oer8ikuti.ialannla sndni? Sata j.wab dengs
tqas Tidaki tidsk krlau ia ridak Dem.h kawin. Hukun kelina
melruckelalMnsepeninu. Berilah hormat rkan bapamu dtn akd
ibumu, n'paya dilanju*u umMnu d rm neseri, rdg dianugerah-
kanTuh.nAllahmukepadmu. Disinilahsualuhukundcncansuatu
janji y!trC sudah pasi akan diSenapi Tuhd *epada mereka yang
menurut.Oranetuayan8bija*sanatid*ptrmnsl memilihreman-
remm basi anak-.ndk ncreka enpr mengiagdi leinginD mereka

Ibu df bapa hdus Dem$ betunscungjavab nenbimbing kaih



sayang orare-orug mudq asar neftka melcirrai oranS ymg 3lm
nenjadi renm hidup y s cook. Mereka hms nerae betuggunE
jaMb, oleh ajaran dan reladdn meftkr shd;i, dengln penolongm
fthm ar Al lah, um& menbenr uk hb iat anrki nrk sej.l ne'eka nas ih
koil a8ar ebiat mcrcka suci dan mulla dan alan tctuik kcpada
perkEryang 6aik &n benar. Kegenaran merarik kege'rl m; kege
mamn menghargri kesemaran. Birrlah cinra rlan keben Ddmke
sucirn dan lebdikan dirdnamkan dalanjiM mult muh sekali, dan
or.n8 nlda .k.n mcnoari peiaaulai dengin orang-oran8 yais

Plrnsatmkepa.la Mer.tayhE&d :1t. iat lttu iktrt
Orsi g nudr beHndr k rlalu bryak pad3 doroi gln ha! &ngen

hendaknyamerekarerLalu mudah'nenlemh aratr rerlalu kerasreft rik
olch kcadaan llhiriah padq orong y.ng dicinralnya. Psminan8an sc'
pedi yaDg dilaksnaku prda zman ini netup,r sunu ftncsa
pgdipub d.. kep h-ptrn.n. yrng olehnla musuhji*ajauh lebih
banyak sangku. paulny! daipadi Tuhan. Akal schal diporlukan d.lan
halinii le(api temlata hanF sedikir pemnann)2 daLam halini.

Khay.lan, pcmsln fr abuk.in!a, h.rusdicegah scbagaimamnsi-
cegshpetry*nkuia. Brnyalsekdi pemudado p€mndipadaa sn
inikekurangm sifat bdik itu lah sebabnya kila hans engd berhati-
haii Mercra yal€ nrnelilEn bbiar yrrg luhur, 

'neskipm 
kedu-

dtr\rn m.'eL3 id:l.e inb! . r r d i g n. h.nd nrr eb l- dih..i5"
Blnrak sckali pcmsaan yangrcndah iniborcafrpud.n$i pcnga-

lanan mlimi omg orang muda prdr ams i'i. I ld saudeaku. Alhh
menunruriSarengkau&rub Tingisikanlahdetuja!cinramu.Abdi-
kanbn kuasa pikimn danjasmrim! kepada p€keletr Penebusmu,
yrng tebn membelinu. Sucikanlah pikir dan pemcanmu ogr
segala pelbmt.nnudapatdikcjakan Jidalan All.h.

Malaikat-malaikal Serer m.nperhalkan mcrcko yang p€r8i bcrtu-
nangansampailarurnalaD Sekirryanahmerekadrpatdicelikka,
rerekddlrmelih rlai\dmm(aurpe'ta'a Jdnperbuda m-
reka. Jauh lebih panbs kalau yang dilakukon pad. Malear *belum
menikan dihkuko ssudan nenikah, Teupi !mumn'€, pemikahs
menealhiri kesetiaan yde dibnjukl selma berFnunaneD.

Stu nengebnui bend msuFtrnsur apl yms alm diberikannyt
dd ia henunlukl.n kebilal$ana.nnya lans nembawa kelrda neralr

dalam berblcri'bacai rcncaDa uDtuk menje bak j iM j i$ a kep€da re
bimsan.la memperhatikan setiap Ianglah ytuE dimbil, d.n nem-
berikanb.ny.k..jund,d.n $dng.njuid inidiikuli gelinyan6ihar
dan Sabda Allah.ldingyangdtalindcnlmhalu$tadarb.6!ha!a
nu disedhkstr deig5tr liciknya untuk menienr or g yrng masih
muda dm kumDs raspadr Munlkinjains itu sering disamtlan
sebasi rs nsi r.rapi merek.!.nam.njadi Dan8sanyarcnusukdnl
ncrcka s.rdni dcn8xr bailak kesusahan Sebgai akibali)4 kira
mclihar kebinrsan umatmanusiadi maDa mrna.

ktaketn dhg Tidak Prnht
MeDFrmainkai cinh adalah suaiu kejahrb ya.g bukrn kecil

s.Ua pada Fjmandan8an Alhh yans stl MeskiDun Jsniki.n ad.
,(r,rde.r., ud3 dp flrun dlr", eokl-ol"h r1B' . l',,'
\. p-dJ "nil r,nir' muJ"da m!ri\x' :'i mc el:. l-n lrmrL.d
pcl3i d! dch'pakan scglla pqka.er yarS chh nrcrck! ucapkat
senapeDga hnF.SMruNrirhvrnsb uDemrikhatinereka.dar
mcreka ulmgi perkib.n yang s.m.. m.mbcrik.n pcrhari.n )ang

lembaMan iniakanremlatadenFn sndninyadalam kehidupaD
scsulLah,i.nikrh Htrbung!tr pcrnikahan ridak selsmaila'ncneraF
krn pikinn yang lelalu 6erubrh trbah. nenesuhkan pendi m )rng
sot4h udut b.4c3!n! lcstrh pldr prirsip. Mc(kajcnu ak' k.-
seliran.dan piki.rniidrl $ciakrn kelihdan densm lendirinladrlam
p.'b. 'n.d s iLk . I'1rh !bibn)r. rlantl.h p. unri br.i
orsng'orsng nuda mergcndaliktr piknar mereh dm n,enjaea
kelakur nercka supaya Sebn tidak dapat memperdaFkan nereka

Seonng pemud! yang Cen,ar sekali 6e€Nl dengan ssmng s?nira
m dadm menild hatiwmib itu tanF ketanum ormg tuinya renru
saj{lidakmcnunjukkanbudipckdirangmuli.$bagaiomngKrislen
bftadap *anita itu dan omngtuanyl. Oleh hubungan dan p.ftemuan
sembunyi-sembunli ia munekin nempen*anhi Dikinn Mnib iru,
rerapi d.lan bdb at denikiin ia tidak nenunjuklan keh.lusm budi
dankelulus jiwayanglrmsdinilikiolchsetiapamkAllah Untuk
mel,lsanahn mrlsud mereka, nerekr nelalu*an psbuab Fng
tidak bddrs rerbg dd tidak ssuai dhgb ukunn Kihb Suci, db
donse demikim mereka menunjukkan tidal seria keprdr odB-



oFng ymg nc.gasihi mereka dan benshancoj.g! m*cka dcigotr
seth Pemikrnd yansdiadakan di bNvah porgaruh seneni ib tidrk
sesuaidenganS.bdaAllah Iayangmcn8alihkeseontrganrkperem
puo d ari to'aj ibrn, y.ng dapat mc' biD gungkm pik inn van ita itu
redraig sc8al' l.rintah Allah yare j.l$ dan regas untuk menraali din
men3honali o.rnetua']a. bukann)a so'dng y.ig akai setia padr

''lang.n kanu m.ncuri dnulisdetrBan jari ALlsn prda loh bdtr.
namun dcDikiai aloDgkah br'yrknyr pencurirn cinta den-lm sem-
buyi smbunli dipraktikkan dxn diha.ilail Pc 'iroge' 

y 
'Ememperd.yakin di.d.kan, pedubutrSan sen,bunri lembunyi dite

toskan, sampli cinb di pih seorane yang belum beryengrl.mrn.
&-r'dsl -e-aebh-.\emrrrdl rJpc\a'.ini,,eb.A.o. b"edlr
dihrik d.ri orang.uanlr dli dib..ikatr kepada pria yars menunj"kkatr
olch pcrilakuiyrbahva hiidak byak dikNihioleh srnih ih,. Ki!.b
slci mempeEalahkan seriap jcDis keridakjuj'r.n

'Onng-onng yane n.neaku Krinen. ymg kehidupaDnyrditrndai
dcqan kehlusan, dan yang bmpaknya bijaksanr ddrd sc{i.p hrL
yang lain, mensad.kan kekcltuar yatrgncn8khrwainka' dalan hal
ini Merkanrnonlukkansurtukenrurnymcsudrhtebpyansridak
dapal diubahkrn okh peniftb.n8a'. Morek. sud.h sangal rendk
de dga d pens.n dri doror g{ n anusia seh ing$ mereka I idak mem
pun]ri kerindu:n untuk menlelidiki Kirab Suci d.d mcngadrkan
hubrngm cnt d.ngai,Allah.

Bila salah etu l,uku'n Allah dilansgr. langkah langl.h keDada
kebinasran sudahhampirdapddip.nik.n Bilaskali s.japcnahanon

J,rnc\f.d, riJ6urr /, p,l, s h- ,

tidak laqikelihatu srnqat berdosa Aduh.alansk$ iAerinya akibd
pensaruh w.nita kepada kej.hd.n !.ig dapa! kitr e*sikan dalan
duniadcwasainil Olehbujukan "wanirayangtid dikeral"beribu
ibuomieniednskukdidahnp€njara, bmyakorangmnbuntrhdni,
dan b.ny* p ula y.nA nei gakh ni nyawa omng lain. Alanekah ben!ts
iya perkaien yang diilhanko, "Rlhwa kak inya menuj u maur dd
bpak kakinya p! b€paut *an neBla adaD]€."

l mdaranda mdd ditdapkan di setirp sisijrlan kehidupan u.luk
mei.e8ah nanusia dmi ncndckati tnpal yang bclbahaya dan rets
lann8i tclapi, lanpa ncnehjnukan hal ini, bany* sekdi omng
menilih iala0 maul inl, 

'nclNs bisikm p€nimbarea. sehat,lidal

rienAindahldn hullm Allah, dan menenbns pembrlT ya,s drri

Mereka yug nau m emc lih tra kcschaan obuh, ksc ardasan yans
lud.dr dlhldt.,grLrL,tu. n d,ir,nd., da,'.cgi i k n!-
insotrsmu&muda. MerekayaDsmrubensahssur*uh{ung-
Buhud{ dcngnenlkan lcja}drn J g 11 4JJl.l:-\nmeroen.
ds diumpat oleh omNs{rang }ans bctuar s.l.h, tr.pi neEka r](r
dihomatid diberi Pialaoteh Alkn /

oN{'aqd{q(?}[lsj,''cI



Pernikahan

^ ll,l, nc ourdu p'.d\co'dnA$r'ir,.nrul -e. .di*o'ino
A "h,- d,",..- h,d'r. *"in r me "d ,n' dc 3r'a L

I \ {nalcn b€131, memoe -, lJ . dei nc ds mclr be \r'
kep.datrya,d padapihaln),ai.ncrjadiseomrepenolon!taiSkud
baginyr SemM orang yan! mdnsukihubunsrn psmiklhar dengm
..numrt\udlaielut'.usimempdJeh!P l'{\r3\rsmuri
dad hari seorms R ib, dan nri Dtlemburkan drn hompcrbaiki
rab iat suam inya dan mcryem pumaknnya-dort.tr uli 1 naklud A lzn

Krfl.drd gbtrirmJau .aen'bindJd u.li !.uno4,L n

melaink.n unru* n,emulihkannyr tepda kcsucian drn dertjahlr
yanesli la drbs unluk memulihkan peta ztnLak Allah di dalan
nanusia, dd Ia ncmuhi pekerjam Nya d4gni rcrcstui hubun8m

laymcmengnnni.kan HN5 kcprdaAdrm $bagni scoran8t€'nan
hidut meneadaks nukjiaGNy. yan8 mulrmula di suat' peia
oc'a \rlun ' 'Lm5an 

p!!3 d Fmp, h,nd.. 'o:n da, l"u
,ela'Lrbc' u^48 \r' d n'enrl pllc'rd.\]31elJJD-l
nm!i. Dengan demikid Iadetoiui pcmikshar mengrkuinyr soba-

sai suatu undang-u M atrg yane ielah diGr4kln-Nta Scndni lr me

nemukar blhNa prirdan wanira hmr dsarulD drlam pemikahan
y gsuci, memelihu kelumSa yri8 rtre8ota aDlsorrnla, bcmah'
kobkan kehomat.n, hatus d iak u i sebasa i r nssoltr-mg8ol! kclmr8a

t*ta ^ taal H JtL ltten -dt, L t, ).1t' d- +a t J h 3 t b thtt: t
K$ih ll.hiyangnemanc dri kislus rid.k plnEh 

'nerus.lkmlosih n nsiq meldnkan melip tiny. Ol.hiyr krsih Dalusia di
l'"u.lrdJ d.u.'|a..d 

're.'ri-d"-di'nul 't .<xr' rru";
rd'l p.mr d.pr dcdel'! lr' l-.h.' \"nr b( arur -n.t3i
kasihit dhalukandctreansifatllahidandihrihuntrkbcturnbulssn

ke surea. YcsN in8in nolihd pemikahan }?ns berbdsgia, linekung-
an rumdr l,n$B yatrg bcdahagia

Kirab Suci menegstan bahwa Yesus d.n nurid murid NF di,
parssilke pena pemikahar (diKan!). Kiislus rld.k memb€narkm
o$ng Kristen mensa(akm biladitrndang ke suato pcmikah.n. Kik
rid* boleh merehad;i sualu perisrnva 

'3ns 
satrsat mer$c'nbinkan

$peni ib. Oleh me4hadii pesr. ini Krdru nensaj km b3n*a ra
rsnsh.ddt:"sr \ii 6e,..tsh denesn m.Rta.fb b€a_l dk
dalam nemelihan undans u.d s Nya. Ia rid* peman mensece,
Mku p€sh nanush yatrB lidak elah bila dilaksrnalan sesuai de-
i gan u ndmg-undans surga. suah petumuotr yan8 d ihodar i xJhrus
dengo hadidNya p.ru! dihadiri oleh pm pen€iku1-r*yo. Sos0dah
menshadni pena ini, Kftrus mcnghadni banyak pe a lainny,,
mmyucikannya oleh hadnalNya dan pdunjuk,Nya.

Tidsl da alasan mengapa kna hatus nengadrkaD petuEkan a&u
pedunjrkan bes b€san. n*kipu kcdua pih.k tu cocok benar

Srya selam ya men$ ti&k pan.6 nelihar upaca.a perkawins
diser*i dcngo sordl{orii lesirrsrn sena denge sifa. suka mem
p€B8aks ssuaru Tidlk. I tulrh suaru up.cara yanc ditetapkm Al lah,
yang hds dipmdmg dens p€msg kiridnal ydg pdliDs besar.
M.s*ipu. hubungon kelE8a dib€nruk di dunia ini, hlbungan iru
hms nenunjnkld adDya hubnns3n k.luarAa di surxa nanri. Ke
nuliao Allalr hms shnanta diuhm an.t

N6ihd bagi lnE Btru Menikzh
Hai suddajaldtrrlu tria dh raiila: Kmu sud.h disalukat

d!lanid'upflrdnihn €,mu-h'd.t P-nd'ohanm. JJd .el d-p
u erlrh . cnikrh . rla5 Dtrldi. l,hu p-n,n3 *rlah mlnrldh
nenprl suatu tahutr pcnSal.nan, suatu rrhun ylng dalamnya
suanjdanisrislincmenyel i siaai-sifit ubia! y.n! berbeda 6eda,
seb4ainaDe seorang an.k beldjar di sekobn. Pado 6hun pcnanr da
lan kehidupan kah0 sesudahnenikah,jrnsan hendaknyaldapcrh-
liwcperiinn yan€ merNakkan kcbahagi.an de depm kanu

Mcmp.'oleh !-d. oeleerul )sre bf ulrcnLne h.bu sr pe|
k nan addrh pekeiaan souhur hidup. Merekr ,€trg mcnik.h me-
fr uki suatu sekolah yang daripadaila mereka tidak penah ak.n
dir.na*an dabn kehidlpa! ini Hai eudratuj srkto daD tcmga



onrcbl ..!uan.l'nutinin'd. d Jd..ndengn lil- De3,
' hmu..o-J' rsnunqkinmcnod 'dL rm. "jtr duls"ubJ
m. m-;dun;r Bflhar..h'. ! rJii'141-mo rea.\'d

,r; ., drir kac a,. l',a -e F' r'sr ' np'.k' r.n.
mullmul-mrn^(ns L;retr !.*t. hd p' _r'rh m. ,l'
, .'ha"nl,. ;, 

'm 
p.l. trdi n oe' d -rd hi r 'en-_i

Janmn meDb€rikan tehp.t blsipemsaan rinak pu.sdan kemurMg
ar.ian$r merindukinsuatu lehiduDany.ns$naDg{enmesaj.dan
ddak b;kcrji. Bc,sri halibh sol.LLr jaDgarsrDpri nlcmbori pdurne
basi sif!. memenrinskan diri.

D.lom kehidupan kantr y$g sudah disaruk.tr- k3llh sarrr-s kadu
hens saLingmeiyokoDs kebahrsir.n saru d.trlan yans lain Mising_
mrsin! harus mehlani kob.hasiaan pihrk yan! Iain lnilah kehendak

\rlrlr 1,silrmu laap n'.r'p.r k 
'mtr 

.-'.' bc. s p ou ir ':n
'-'*Ei.",J" ra. le Lr:n.cf' "dB \' Ala nrnDd'
peal.r t.I'DioL l m. P.-l\'3"\ I'mu \au be1" !
Ao"\snymebeD l13 sliJsns .,1' B.!!id'drJ'd'od "Jm;menL\inrl.udK rhb'^, 'rao('ir rbrr o'l.. rar'
btrkan milik kmu sendni Scbab kan,u telah dibcli dan hrganla
relah lunasdib.yar Kff enr iru muliakrnlih Allah dcngan tubuhhd!
r' Ko, b:1o..0, l.- mu re'hrdap F{s: J I s be lrd d nDtv
ans hmdalntanelcbihikasihmute ad&Allah K3!ihsalangmu

yans nelinpah Mn hans dnuj,'kan kcplda-Nya yang tel$ ncnye'
dhlanor \) 'b"g'mu 

Ka( , dupb'-iA ldn. n.r . 
'n.-he".,nlepd-\yJka *Js-glr!'e b".L ld kn'nff' qd.Ln ri'_

in karhnuJsns'e'be.d JiuJ l"n reFde N\J \"n" ari&rl'-
Kal,Jdemikid anJa,r..hn'u "ade e'1)J gla'ta\6,' eL'i

Ksrh ayars mu-s^in j.m'h .cp(nr r,blJ dd nJ"\ ddl6n
kc_umisnro,'ehp'hrlrunu ElndJ-erdl.c'Ld'< drcl n diui
dandicoba Jadikan Krishs Fng ntrla-mtrI. dan FD-s bmkhn dan

Fng rslb.ik ddu segala perk.n P.ndangli[ selman a kcp.da_
\/a,danlsshn,tugi ,J)aaktn m.r'jrd' leb'r dz 

"m 
ddn hbihlJr

*hori-nd bils kd.ih .tu dr eohrsn d-rk o',[ Lon d.cob3 Drn
ksnr kasihnu kcpa'la'Nya b€nmbth, kasihmu etn kePada yang
la in pun akan benambah ddm dan kual. DaD knr semur msncsr
nink nkemulienTuh dh*dn mukayane tidlt beNelubmg Dan

karena ke'Dnliaan iru daEngnya d i Tuh yang adahh Roh. nakr
kira diubah nenjadi senLpr dengm gan$ Nya dalam lemuliam
yang sdakin bes$ " (2 Kor :l:13). Selmns ada kewajibm yang
haN cigkar lakukan yang lid.k nenj.di kcw.jibindu seb€h'm
ren'\J' \en,b-31 hels rrrs (-nudlEn r., d- dn r',
kelemahlembubn dan kesabamn " Hidupbn didalam kaih, sba'
g. i'nai. Krh!6 Yosls j ug. tslah henldsih i kamu ' I'elajarilah pe tun
juk herikul if,i detrBan sksama: Hai hki, rurdukkh kepada
suminusep.rilepadaTuhaD. kft ,asuami dalah (.pobnh srna
scpeni Krhrus adal.h kcpala jen.at Dialah yang menyelama&an

Kmnr ib sebrsninam jenst hnduk kepada KrnNs, dco ikff
j u Bdlah isti kepada suan i dalam sega la sesuaru. Ha i n'am i, kasihi Lal
isbiDu sebg,imana tusrus chh inenSasib i j en aar dan r.lah m'
nydankD diri Nyt baginya" (Kol. 3:11\ Ef.5:2,72 25)

Pcmik.har, sldtu pcnyaruan *umur hidup, menpakan lambaoe
peBarm mh XJistos dm sidang-Nya Roh yang ditonjukkai olch
Kn{, s\epada (:JrEadu r,h mh y?nsh n.d njurlrnokh.un
du isti sb kcpadayarg lain.

BaiksuanimauDun isti i Fn nencdi &lih unruk nemerinhh
Tuhan klrhmclLoktd p'in iplm8hes renunk d'lsh..lini.(u-i h8fu mflSbihi :riny, *bsgor an, K tu. mpigr.,h' y-
dm8 D.n isti had6 nenghom.ti dd menaasihi suan iny r. Ked ua
dusya hru nemelihda oh kehman-6ahon, dai mcncnrukan
tidrk 6Id sliq denlasahlan atau melukaip€nsaan remm hidup

Haisaud a dd saudai. *amu berdua menpnnFi kuasa keDsum
ydg kur. Kamu d.pat nenjdikrn kuasa ini suatu berkat abu suab
kubk bes kepada komu sendni s.rla kepada merek yaru bergnul
densr lmr I Bd'zh beru$nr remsl.a $to den8an y,.g la'
untokbe'buar s.p€n. keinu;ninmu. K"mu riddl dapd be'bud dem
kimdm@sihdapdnemeliharaoi a satu dengan yan8 l.in. Penya-
ramkebendaksendiimensakdmaidm*ebahaciensmahrrqga.
JdSd hendakny, kehid0pdDu *rebn menikan sehlu dalm peF
lengtam. Kalau komu selalu betungkar. kafru berdua ridak ,te
hidup b€rhahgia. Beilikplah @an tlnoh dalam terkalld dan'mrn sb,r ddlm pe'buzh, ria88all,nl,n ke'nginanmu.endr.
Ja8ilah bait-b$k F*cM mu. t"rend be.r.eltrli pengmhn)s bsgi



kebaikon arau kejahat.n. Jaigln biarkrn perk rmlaigbian,kelL'ar
dari nulutmu. B.{alah ke drlam kehidupanmu yotre sudrh dipeF
satukrn itu kehad m a r k ch idupan yrn! mcnycruF i Krisl trs

.-ber.,r co'an! mr. u,' L u p. c.utu i \ ' d er- 'o n:
hubms.n pcnrikahsr. ia hans bcl..lar MEainarr irhrtrs ctr8ctr

drLikan dt iyr drn baralm.m ia l,afls membasa dtri
Hai etrdarakr be6ikaplrh rrmrn {am$, srbar. Nnahxn nii

Iiiqailah bah\vr ivnnu tlah menerim. cnakl sebaqai $Lminlr
6;kannF ipaya enel€u boLeh ncincrinrrtkal dia, mehnikr sL
palaoiAkrubokhmcijadiPenolongnla JrnsaiLahsckell kaliber
sii,r Diensuisri dau d krato. Jrng?n hcddaktrya engkau mcn$rdr'
kaDkurt.kc'nsuatrmu ya'!kehtr lukntmrlsaiirimtrniclakL'kan
apr yliscrekau insiri lngdlal, brhra ia mrmpuryai kc'nauaD dan

b'hxa ia bolch NLrkukan keinsina trya sebasrnnana engl.u
m.l "l .c'gn'mtr ltrin- "brn/,.n. u'n A' bl
r.d. d. 

' 
pen^"dm ' J,h; ebl l'h Pili'l,r'13 l'oenr 'i

oranslaindanbcrlsknlah$pan TdaPihiknatyansdariaks.drleh
Denmaian,amrmi,selani 0ta pc trd amai, perim rh, pcnlrd, Penuh
i'elas ka\ihan dai buah-burh yans b.ik, .idad Dremihak dan !id.k

Iraarlah. sx an-eudlEktr yang kekasih, babwo AIbn itu kasih
rdania din balrM oleh nnmalNy. komu dapar memperdleh kcma'
iM daLa'n membahaailbtr saru densm ,ang lain, sbasnina.i
dalam sufrpah pcrkawi'rn kalnu rclah berjanji hendak berbuat
dcfrikian Dan dalam kekMbt Penebus kamu dap.. bckcrja dengrn
*!l budi drn kdasa utriuk Nnolon! kehidupan l''tr8 benslok a3&
menirdi l(us ddm Al1$ Apaklh yatrs idrl dapat diperbua! ohl'
Krnius? la snpuma dol akal budi, dalan kcb.Mmn. dalam
kasih,.Ja4nn h.ndaktryr kanu hidtrp mciycndiri, n,eraspuas mcn_
',J"Jnt6k' 'yde tr'4!n!!.),nEI'inn ' C n'ld'.h ci,l
k! np' m memoiL't'n I cvlff irn \ep4!- m!'!lt ts iE'dr d
*le il-nl ladu.'ne H,t"D ld ih i\a a l,md lep,d' mc L\.
Pe'rxu; r€ g mm"h rrm. . prno 'er' 

tenE Pe uh 
'mpah. 

p{c
Drraanre1ehrp",brr'banJ€\om-sl dd\e..rJirnJa. .dsg
beisu'nul anncnladibasdtansecawanansejukkcpadaji*ry g
hD;. su.lu perkalaro yans ieisscnbimkan, dr suatu pelbuab
yinx r.nah-6mrnj als san8.t ncringankan beban yans le cuk di
araspund,lomg odnAyargkeierihan Dalmpelai$anyangtid

ne .nrind\i- d 
'lah 

kebdaC'e, *rari diprrc,er Dd1 .eiul
p€ \tsr dan pf ou,bn dalm tsl,loe "eE:r' itu draur jdtn
buku btrk!surga.,*bagaihdadiperbua!bagiKrjsbs,sssuns
Suhnla se8ola ssuaru yane kmu lakukan unrlk srlah ssrane ddi
sludtua K! yang palins him ini, kamu rebn nehtokm,'a;niuk
Aku (Mar.25:a0).

HiduDlah dalam sinai ftarahari kosih Jsruseta'nai Dcn!-,
dcn'ku pensrruhnLsJ{mend-'re^mo.karb3rid.tr,, D,i:ldn
Roh Kri$s mengcndalit tMu.Biart huklm kermah boaho$l m}! ada pada bibimu. Kesabonn dd sifai ridak memq,,
ungkb driwrri mendda' pe'trb do pc oudr oi5.g-ord symg'ljlihikzn tembrli. untur ['dup bafl dstm Kir{n. r



Sualu Persekulurr I !ng Berhrsil Baik

l th kl.n menhtultn ,g"r ddd kd.in ld le.emsu J:nC
l\ .emp m r ,un neie." yds mend u!'rubunEdpe' krh_

,t lin BD' a' F Edrin on, d"n re F ri1 !an:E, di hrd n'
surA4 b€rjmji m€ngasihi elu dcnsan yang lain sebaglimna rencaM
\5 s el' d enrular rl"hhrime,eka I rn ' m. rencJ a4ti dln
i".,it'omar s"..rr a- qrm'nF I'ms menFeh' Nr,rla

Priadurditapadapcnulanlehidlpmberunsnhnsga,hms
nenlarlhkm dni kudr Allah.

Bie, klir dd Li'lk{m .e., pun pemik n.n k sh dBd"u'.
ban\..edilir o"trnrsn Fls eln d ptrrtui6r delsr !e.pudo
teri^a uM\m DeTt ".d.aJao
bae' 5;iFb.itm prm-,hr rdJ"h p.l.ron pms hlu Ln un

$sudah iru.
B'breh dupdJ b p€n-h beb \ebin8ulSxnd&le$.snddi

s s,n' o.eh esnr ymc b3r menikth .n , r my,lsn renhs ps. in_

ban yang serins nemennhi pcmit3lm pun lenyaplah. Sumi dm isti
sl'nsmea"hrm.rabDr maine mJlinsy&etd,l nunEl - meRrr
pzhd_ ida.mpclgs.lrnmeckJ.miumny' lnihhquaruna'a),ng
;a.rnelir..dJ"rpflsrlmsmer\s.KebahagEddaD(eguu
*qen"plehidupan rreLap"dam.sadcpu bt€rrnEleDidrlaG
b"d'mrn, nerll mencanb.l&oh )3ne bdul\ek rs Snrgde
n!d' 'idal anrs*a+lns}J meE(a.dlinC menemuls lelemdh
d;-\eru'mqmm6rn!-nrrns,r.bpihanj,nErlsndi{tuk okh
k^ihakoinelihatiutskehtinerunysgb€lmdik.bhuiset lD-
n€ Biulan f,mui saF oeru$n0 men(m ke$m.w@n gsrhy,

^alu'znqm. 
SeniAr"aD\'b.endi'il.h, quosms Jmgmenlelil,ngi

kib, ydg n.nertuke apa y&g al diryauls kePada kiL &lam

BuE'\ o'dr mssqssDbrhvd pdya@n cinb *b,eoisua4
*elemahd, dm mereta lelap dim srj. shingga tidak disukii oleh
otrg lain. Roh ini menshenrikm aliFn sinpati,. Doron8m suk

b€.grul ]as dibn -l.ion, ald :r!r, dm haii Doiadi sdih dd
dingin. Kit haN bshari-hati tedadap *ekelitum i;i. Cirr! lidak
dapat hhd ldna kalau tidal diunstapko. JMS& hendalnyr tali
seorog yog disarukd denE nu mati telapM kdna tuBng
ke'mall-rrnln.n dd simpati.

Bia an mding,masins memb.rikm cinb sdtinF Dendesakkn-
i}!. Pclihdalah pertaa perk@ yug paling mulis dalm dirinu
f,ndri, dln beRo.ilah q iE mssrlL' 'fo!.rforprdirr.ias m3
.:rs RukesdEsn orhsadir dihr-sa mnprru suato p-dor ..s
dan kepuasm yd! luar biasa. Simpali dln D€nghdgm Dendonng
sseormg utrtuk berusrna nencrpai keisljncwlar dd cinb ib
sndiriben bahbiraci anumddordnskepdatljDm-tojusytu,s

Pe\dupadm lrn Mdthtl*
Mesl.p. n (equlib leD ngJngsn, dd keks d mu-gt in um-

bul irgd henddnJ a sumiabu i .bibsDsespo bsnqc psl\o! in
in nereka adal,n suab kekelinan ad kekecrym. Bctu*ldtah
m.l,Iulo.egala pold )Ms d,ps o.blukan qto tepdd, rtrg
l. n. Tea\lr ahprholMsemula. DJr rsllah5. b@sahdih v
l.ng mhbh kmitodenE yes la'ndalda me-ssbj o.ftm-
putr te ouph Pclanlil$ harnra.aor. {1.. a r:;Ll.
tebdhabiar stu dele w! h,n. Bixl$ rda persu $tine
-enri"Bi, *l:n8 mqn)dbalr. Dcn8.n dm,lrm. FTi.zl'm 

'tuSinrinyl -mid slhr,,nu. akr me dd *otah-o.ah p<m_trd
. nE Hongar D"pe' Jh, &bn cra'.c,.rilrgmenci\dl'drtep!@
hdh. -embci,{,n,u.ru pand-rsd Eldc b.Bpsnilma'. }? rineedl

Senua onng harus nenelihara ksbifu oleh nensgunakd
te\rbrn oth..kao dadl rmsnd sbar..'nb.ejdri orpar dr-
peliha'rdtm hs, d.l6m keaoierdaD hrsl @n 

'r.lrifar 
b6it

yang bqkd.n bagi surga zlan dikcmbangkin.
Sed selanmya benedia mengmbil kenp.h bila rinbul F

{du p€ne-b 33,,. dan oleh.dpe'\d l,n pftlad-dld )sg
dak dil sini..i;r Lfs' jb'ar brldb p.ds.Jflr c@u ah. in dd

b€aeha mensadd.d rernseqee dr .nh meeta yma retah
nenFnl&an kepentinsm merela dalm suto psjrjid y E pcnuh
*nidmar di hadimt Allah. Dal sumpon D€mikahd heEka tctah



Eridn nenisdi qru, 
's' Fr anj m

,-;, bra;ri meneihia"n dcnlalMsi i.h1v. rol5u h kun
Al..h d,;di, omo. pe' ehnnan ,tM d Duhdd ds l'elua'Sr'
pc' drn Jm Ngersr rorl os re'balFbabr, ds 

'idat 
dlan

rcr:d,lercna@' a dalaml6ihel em.rlo
Inil.h suto masa yons pentinA dalan selarah hidup orang{rans

vrne tehn berdiri di hadaprmu untu* menlatuk.n minat msela.
:im;ari meeka, x6ih neFla" pckeljam meeka, satu dengrn vatrs
hina-.dm6l,F_mpenlclMibJi\. D.Lmh b-ngdoLr+dn
d. d.ir D l .udto langllh ]€ 3 prl'ng penr ng pqn)ar@d-"1 dur
niJ D" add $ lesuei J(nMn 

"ehe-d"k 
Al 'h u,m dm i ri itu

lE. J.arutrFr'der;&amF*'r' \'r d 'rlmflmjukaniu daln keutuhs dm lesucim,. Mereka dapa! nclakukdnld
rkd,^ll!h dalm rumah tugsa di tempa. penaban ini lkr

icriadi rdd,n basaikan sinar mdahdi sule!, kareDa nulah kehendal
.;" elnd.knolo luhraid \umi r 

' 
o huburEld be! na_'--"a,Un 

'r"- 
p.reruur"ng cio'br!5 \e'J'Kri.u5 \"ng

ditendalrkan NrrdddibimbinsolthPohNla
d "fi menahtr{rai 4tar rumn hssa u 'ncl.d 

rempar )' g

o,lnq berd,h"s:a d. dun? rr"ru melamo,netr lmah res' di
s,6oemil-hrldirum 'h 

J. u!,
-.i-t',Uuno*r.p.nrn+"..*tadengln \e .Ki:\rus be €n
oa' Dadd kn{rn-NF dm rm,nan-\J, ud.J :5' idrPJ 

'n!nb_ubJ bil's dfl leDaht!'5 pe'tlurud nr \ds L ou okh

Bila Tirbul Psbedmn Pahan
\Lnsruh surd ser,l me nocrcJr .e -'ikn dalm ke ga

me-[i;sudrdmi nibm s,-en/ddspembrrr)d ssd
d"n; menaem bebmra te""j'bannsers \zlaumc^^s dan

Lasrl nen)emhhn hd, reozda A'lM BaeJimd.lln dspd 'ua ';;hri rema"h b€l'hlcp(n.nsdh'dupd'tun,hbegdtrcr\,
dd ndrh R ,o b€^aooad de-eb pcnun raih r)d8 Met\a
l-n"nemp.nj" {aru rpedinsM ymedr,tuka d'dalo esta
rsuaur"'icada,mslu p,,mtaocnsmuru.an'umshE"eg".ddn
isbi.k la0 ia sFnnr Kiisr.n, aks nenyarukan kep€nrinsan.va de-

nsd sminya sebagii tems hidup kdena suoi hetrs b$dii se

b6aai *epah nmtn laneea.

, S}JDnu$hnadmq Kerit ene u nenentuktu 
"itspmu. sg.

su td mmptnhbrst,n hrl 
'rbark-bs,t do nemikrrn "Grlib8hj. nempcnonantd psdbsoDu dd dslm cM yuE beb;

menjr [lMnJ 
" 

dtrm doa &r penntdp'mu. bih .nstau nenee
hui,brnw Nnmr uo,k nmpunrEi pmdonstu yai smd spenr
entMu. oulny! msghe8ai pems@ irimu dd der$ ;mn
budi b.tuqid m.n&rinds{o p6to\ pcnbis@ vmr-&tm}?
tffiu l.€Felni\ p,nm. <nstsu {d,h;dsiu, menilrr;n *si-q;,
yeg dd,l dring n'. du rejrh meDsju[;sifa, ke6 tcpatd'&tsm
m.D8uhsr,prq peddsDmu hpa Ddehmut $ro@e ds
,di di*teliihgn. LnBt?u ret.h neN bahm deg{sg tain
o'lat beAol mct.har p.turtd d.nSm.r, ye! berio d.,s.,
etrgux (mdn Burh-bud m, ridat rsd.pr p;d. poh." k-q-.

tu' $udcJ {udaalr bulsbnpintu Eij htok mqo im, \ esu,
lndang 

"h 
Dia te dald bair tuci j'$ I I olmstal stu densd r d,"

riin unruk menc,,il,M hub,b j-s nm;,t, ken.d,o; *__"{hJJr€klalmeni(rn.Kmu3tMn ghd.piFi€m;utrrd. Ltrtu rnlr\ menslluur la*.mu 5r lbtil dan r!6urmr menrh,
'aold Allon neno'oDst nu d,tm pecmputu iD,, khu br;ua
er, 4u ddlm mengmbil re^ad utut hen E, moAatupt4 nutulnrrsarJegdnengudpt )csutup.rta@,trEdan.w,'aupun
rmuhd5kneljdr oo*ru',und.hardrtih;buh ;ilar),

r"'a! tehmo,l Altah d'gerrpi. .udr dd isrirl&r;tins hmu.\omdi eM mhehhqa..nhdsn rEr.hs. ssu@ v;;n,nF!]l@ dMd de Gnrtue hans d[.td den€a reFA, om teirhd bmahan \etu ki(Jl \,ru. d.p. ltur datM hari. L ) s
-enun uttmrchtetem,ltembutr,k.;{br dskbl,almneh.
h.t b,hu rc\J,agemi atedrpmturte tepu dmrr. Di FnMr Roh
Anafi memerinu\. ridstat tetu *,po knE;e,dd(...r^,
h.b.nsM p.m'tand. kat tu i.rs ,e"i,,gsurb1i,a" d,rm n,ir,Fn8hetudr,n tcmllien, at u da p{stod d,n k^ih o, r umdl
bnebi. Kris, )dg xngla' o.m hri Tr. atd se,uri detrd
XJistus ymg lingAal ddM hdi sumi. MeEk *d bcnsaha h€!{--vm, ua( msd,pd Empdr rn38dt yoE retdh dr*o.attr
tu'srusbrEimerero re! men6ihi D,r

MereLd \fl8 mengdcgap hLbu1ge peD,k2hd *bssai ut?n eto
up,raa <uc' y,ne dirtupr4 AlLn ,sg d iag, okh ai@-N\ a ) d,r
r!.i. a*m diletrd.titn oieh b6ikm Fnimb;ge y;s $ha'r. '



Dram kchiduDa. ${drh mcnikshLah prie dan $amx t.i'r-s bcL

lr(L noei" u l{ r 1.c. o,r o'rpl d \L lrD u' i

menchcDdaki i.latrnyr:cidni-dannfi DtngLc dokilaLrn')aser
dni. dan hk sconnq pun Fls nenvcmh Ke.da se$nL ru dapn

Dpnrdlibd^rnl.ddiotlLq 'nid'ee'D.! 
o l d i D

'",;"",-.".. *.h." rrnr..E tnDn 'o a rdr
m rll, do"l.oa"e-n b'ld n fl.| 

'du 
blrld n' lr L J

aods.smeE[![eh.nLld(i'
r; o. {hrq- mr.b,,.d ddn .1

in n,u d ..,n :\,,.n p. rd, r ."n
i,-*r, -r,.,"-l,m u' "!d o"-r,h' l''l . I'

l.'nbul. suci drn linqql demiaoivr- bem.plsk'n kusa bhtrni ke

daLnkehidupa(k!D;,as&*anudapdmclrkukrietukcpdavrtrs
la'. eq'l'p l,')-D" d -r'lch!ba4 \ldl' Bi"l_ I !

-r,ilediT,r-d,e.n..1,I l'1 lda 'r"nmq" n'l'
n!;\upad, ddi,r drn AlLl' d: am l( 

'd!prtrlJnu- 
"-ii"h. ."d '""*d .- A l' tr r" dJ' .J I' oLc

-h-;'-N'^1,. drDjrb.'n-,1d,l'muj 3 ln^ 'nl 
l'; 

"stu densrd yans bi;,s.b5JaimaDi!5rg sud.h ksDiu jrdjilrr dalanr
qLnnrh.en,hnd la'nd

{noxiot' , L' msnci 
'n-k'n 

o B' r $nu d"D ' 'r 'li
nenuJr-mpng^'b'.nd po ('5ol $r' "L' r\' c

nvab,d $mF 
' r:n- lc' b. i

.!..r-*" 'i'.t"i' "\dn ci u'F-n.lnd\ercn{e,n u" !, 
'i. h" L"- 3lm F-s I oin btrl re&' r ' 

trr -ll" I ' d

scndiri dan brsaimana menguarkai kelenrh'n kelsnlh'n daLin

"h;h llh;Y({."I:n'n d ('inP lLLu L"n n

leacnb'?rm., \d- r "r u e ). d.'n i''ndt o 
'

!ln, i d!r 1,3,:!1rPrrrr$

Hubungan antara Suani dsn Istri

€rek ydg men8an8gap hubungm p€dik,nd sebqai salah
salu upacan suci yang ditebpkar AUah, yans diiaF oleh
ajarm-Nysyegsuci, ikddi*eDdati*moteh bisikdDenim

re , r'o'l nlhal a.-n pembul,n8m p@. {sla'- soro-e
m' u.h.LddsgbulsnnJamembin". d- h .b-nEsn ocm."ahd ,
n'clainlm meninseihnnyadar mcmulihkdnyrkepadakesucianhya
yans semulq lamommd.n8 densd p€ns€fl s.mn! at6 hubunEd'
lel .Ls-d' md r..rb)sn"...' or r dd\ memenrinelmdn ians-t

Pemttnha itu Halol dal s,ci
ScbqFm!. rid.l da dosa dalam hll make dm minun; abu

dalm hal krwin dan dikarinkdn Halal dmla k,r'i'r pd,la bm
Nuh. dan halal admyr 1|*in sekaranA ini, kilau aF rms hatol ilu
diFrhkukm dens:n betol dan ridsl dilakukrn denB.n kderlaluan
yans berdos, TcraDi pada zan.n Nuh orms or g kawiD hrpi
,r"in"p€ u .l Alahss rner.r.' bmbingrdmn3h \r.

Krrcra sc8da hubungd kehidupa hany! bo6ifa! sefrenrtuA
makr seliarusnya hal nu demb€rikan pe.gmh ysg neneubahkan
!.n .p apa y g kih perbuot dan k.kkb. Pda zamm Nuh, cinb
yang I d.k dikcnd.likan dD b.rle6ih,lebihon yang seh.rusnyrhalal,
b t.,d u .l31d nson bfltrt. 

' 
rh \ancmenFo Impcm.trhd. tr

beJosr pada pandatrCor Allah. Bhtak omn-s sedanB kehitarg.
nyrsanya pada zman ini krrena syik nrmikirkan pskarvin dan
da lan h ubutrgan pem ikah irusendni.

Hubuneaopemikahansuci.dMyr,tetapidalaDaDanyangsudah
mcrosor inihal ib melipuli *galajenisksjahabn. Hal ihdiehheF
nakrn dan !el.h nenjadi $atu kelshato reg lini menjadi salah sao
hnda alhn zanan, sebagdimma cara petka$inan, taig diadslan
sebelm air bah, menjadi sudu kejrnah pda waldu iru. Bila sifai



yse suci dan tunlutandDrurrn penikahai i& diprnrmi, p€dik.han
itudistujuioleh surBrskamngputri &nhasilnya ial.hkebahagi$.
kedu. bclah pihaL dm All.hdincnruliakan

Mereka rang nen8aku orane (Jnren harus n,emPenimbangka\
baik-baik akibal Friap hak htrbuiSan pernihnan, drn prins p latg
di sudkan sehrusnla nenj ad i dasar $tiap p butun Dalam batrvak
halomnEtu' eld.me)ah 3d,i"n rr'1dl p.drl"hs m-e\'
dJ- olcnpenaqrlr "h aempc t.dh!$B tr31. he!d me(ri

CrorAr e,prrnI'nNJonto q-'ebeo- rr.1rrng 3, B
da. hsl hrl htrbmgm kcl!ar$)"

Meldlukan *suolu laig hrlal berlcbihJebihan menjadikan.y.
du doe yms menyedihkan.
Banyak onn8 n'a ridrk menperokh pofgc6hurn ]arg h.tus

mereka milikidalam kehiduprn bciunah hryga M{ekatidakbcr
hali-hati sgr jansan Selar ncngtrasai merehllar 'ncngedrlikDMe,e^i r.da^ ehl' 6'L!i 

^llih;",,n* ,s., ..i.\" .*s.n* hsn kenia p4. m,r'' rr rh
mer., meD krh dt r s'ur re'e ldlu-n. lcbp he '}e .d tir o " s
m.nsakan kewaiibm untuk doiscndalikan hr*a n.fs0 meaka
MeEka relah nenyarukan diri dalam Penikahai dcnSln onng yang

mmiadiDilihan nereka sendni, dad ntrlah tbabnya nerck. mcm_

bcrikD a16m bah{a pemikah3n membenarkan pc'nmjmD hawa
nalsu yans lebih keii. Malahan pria din wonira}rnenengaku onng
eleh tida( nengekans hasa natu meftka dan tidak m.mikirkrn
blhMA[?n menunrurpedmgsungjataban mcrckaehs penseunmd
renaga urama, yang melemahkdn pcgeS$ D,ereka pada kchidupan
dannelerahl seluruhrubuh.

Bisakan Penrugkaldn Dnidon P.t akn
Oh, *kiBnya saya dapat menberikm p€ngenian kepadr semua

or s renhs \e(4'bs. -e'el 
' keoala Alhn u1 k ae eL;hxm

o@i.mep.k.Fno,nla .niddldmiond' i)rere'bdila" daor
m;rbo.ks Fl,l.nr r. Aqmoums.epad, K!.1k.\yt 3'51,1
rEiKn.,e-;en.\dndtri,oolm pe'ldkd J.npcbu'Bn or'me_
mnssans hd*a nafsu hrymi suaminya. Banyak otrg ]dg ridak

mopuntri kekuab sam! skili r uk dih.bGkm ke rah ini Sejak

mda f,ud?n meEL, chn melnsnlr ob{ {,n Nbuh oleh Fmu^d
hawa nrr\u h.trMi.len)dstdlr din d Fnqalm shms.ya
Denjadi Mboym kchidnpd merek sdelan nerikri,

Kita m.Dpuny.i *wajibd yeg $nus k ra{ta AUah lntul me-
melih aroh dalrm leod.e suci don tubuh dalm kerdd shai 4ar
kita dry.r bshanfat basi ses r nuusia d{ nembeiikd p€lt
)M yse mpma kepadd Allah. Raul nengnsptm p.lka@
mad ini: 'lsgoloh d@ itu neneiinhn di dalm diriDu yang
fmr,sehin$,kmnmenuBthawanafsu. I!mcndes.kkiradens
m.D3al!k n kepada kib brhM tirFriap or g p€rlaNanM yang
menahirk dni di dalM t€mdnm, bsbhan di ddm sglta F
suat!. Ia nercihati semur oro8 

'€ng 
ncn)€b[ dninyr binen

agd n.Eka nempenehbah*,n tub.h 'lrenjadi koiban tlnA hidup
lasi kudus dm ymB b.rk im ker.da allil 'h nengaralmr ,.Ak!
n.nyiks! tobuhku. dd iku nempclhmbrto dia slpata jdgm
atu. \mg sd,h m.neoErotug lair iL *-dir ?rd klbrng

Cink )mg men$eru}]s 5.xotug untuk menjadik nE ]€
s@tu tld Sunt melayeihr*r mf.rta bdlmnrocrnbym8 mur i.
Havn rufsu h.lmillll ylng mduntui pcmdjdn. Almslan n:di*ir-
nyo sumi)dg mounju$d Jnu nertl dalm cara )dgdL n-i
olel' raul: "Sc!.ni Krislusjug, sud.h n ngaihi sidu8joe! dd
mcnyenhkd Dni Ny, lmuy4 suDaya b bu*mnF (men*
mdkann}!, nehinkan) nenglduskr sid g ibi . . . supaya ia men-
j.di kudus denge ridrl berela." Iniloh mutu cinb ddd hubungM
pemikaio yang dialui AIbn seblgai s.$atu ysg suci. Cin6 adilah
suatu prinsip yan8 suci, teaDi hrwi nrfsu tidsk nau di*ekog, do
lni.k mr! diperinrahlm abu dilend.lits oleh p€rinbdso shar.
Ham rafsu ilu bua leihidap attbalakibabyq iidat dip.nimbms-
kmFdei sb€b kepad!okib .

Ser@ Rruala M.lehdhtan Peneendolia Dii
Setu bmsaha nerend.*m ded kaucif dm nelenol*&

p.naendaliddnio. g-oreg y8ns nemauki hubunxd Demikzlm.
$bob ia nen3eblui bahqa pada *?ktu hawa nafsu ysg lebib keji
*dm8 belp€Dgdh, kle alnl.l kim &tubzn bDah, dm i.tidak
p.dtr ena lagi dengo petumbuhd oh.ni neEka. Ia mmgelohui
jug! bchtr i *tr'i lali r idal d,pd ir mdftaLd petuJ r ) r e nen-
jUillm rtu denAtn lebihb,i\ (.Fd,lctutuM herek .debahsa



deng cmdsnikimnabniadap6tndb€nt rlrbidlnerekrlcbih
lela d:npadr yee dapar ditelh€.tuya ro hadry boiar odg too

Pia dan emila, e*.li *chk *rmu a*on ndge&hui apo hlwa
nafsD io stu okibal pcmussmnya. Hawa nafsuyalg sma rend,nnya
bisa hrd0pal ddm bubtrry@ p€mikznm ebaeaimma ysg ada di

Aprksn akibal tidak nengekdg haq mfsu yane rcnda!? Kama
ridur, yans I'arus 'lias6i oleh malaikal-malaikal Alhn, dijadikm
lidak suci oleh kebiaa *ebiNan Fg ridak suci. D sebab sifat
herani Fns memalukan mcnguasai, rubuh ditus.kl.n; kcbidutr-
kebiAaar yane merjijikks nenbrw! kepadr penyakit'penyaht
)€ng me',jjjiklan. Ap! ymg rebn dikannizlr Allan sebagai suatu
berkar duadikm sudu kuruk.

Kderlaluan scksusl ncruslkksi keineinrn trtrt&ram perbakriaD,
mensambil ddiobl bahan yans diperlukan untuk menberinakin
ksp.darubuh, dan akan pali0gberhAil mciAhobfkan rcnlBa hidup
Jatrgan sekdi kalissmngvaoib'nenbutu{uaminyadrlam peke.
laan petusakan diri sndni ini. Ia ridak akan berbmt demikian k.lau
ia dircrlngi dan nempuyri cinb siati kepadasmninyr

Lebil, banyat natu' hewani in i dinanjaka n, lebih b€nambah pul.
. far:ru. Ll*n hbil'\,, nula unru',n,)runu\di.u. r: Bird"hp.it
&n wsnib yang bkft akan Allah menyadui keMjiban merka.
Baryak ocnslcrgmotrsaku Xrislcd scd.ng mcndorilakoluDpuhln
saEfdrn ota[ krreiaid* beturak dalm hal ijii

P*a Stuh, llu$ h\atihqd
P e suoni harus berlrti hati, n,emperha(itan tebp pada p€ndi

ian, seria, dan nen.nrh b€las kasihan. Mcrekdhans 
'nenuijuklancinrs dar sinpari Kr15tr ncreka ne'ncnul,i pcrkaiaatr Krisrusicinla

nereka6nkrn ejaberqrcinhsksual yane rendah dandL.iawiymg
akan menunrun kepadr kcbinasam tubtrh nereka sendii dan men-
daunekan kc ienrhan dN penyak ir kepad i isti 

'n 
creka M ercka I idak

aks menururi pemuasan howa nalsu yans keji, seDenran mende
-su gadn pmd rehnld ir'ibzhxJ ."' hfl. Lnlur lefud, .ur i
dr.m*hiLpc'ti'a.B.li.uaninem likilelu\'"nhbid'.k(.,. 

"n
hari, kertD$ian piknan yatrg harusdimiliki oleh seiiap omreKrisc.,
ha1 iru aka, dirunjukkm datm hubu,sD pemikahs. Kda! irren
punyai piknan sep€ni khrus, iaridrl6ld menjadi pembinetubuh,

n.l.ink n a*m dipoDhi cinli ymg len.h ldbnt, betusala nend-
pai uturu lslinssi dolm Krisius.

Tidak sF@g pu dlpot neDgsihi islrirya ddgd *sungAuhnya
bila ifri ib mmyftah densm ebm'€ untul meDjadi hubarya dm
nelayrd hawa naErnta tdg su&n rusL Dalu penyer,iannyr
seqB pasit isFi itu t.hilgnes nil ymg pemah dinilitinya pada
p dmsm suminyr. Sumi melihar istri itu dit ii* kc ba{!h dari
seerla sesuatu ]ds msinssikm d.mjat k€pada deEjar yd,8 ren&t!
dd lidak lama kmudid sumi mmcu.iE?i bunva isbi itu al
menyeEn dogmjinaknya untuk dii.n,lahkon oteh omg tain sdba-
grin&aoehn)a f,ndiri. Sudi-eneut \ediad do le u10
iski, bosln hrhadapny4 ddi nencdi ssfu lain untuk menbmEki!
lm dd nempeAeb{ hasa mfsujahanamnyo. Hukun Allah lid.*
di:ndahlol$3-o'mtsini lebihiahidd'cms o'revMgb.g :
nerka dalah lblis dllem b€rtuk nanusia. Merek. !id.k mengebnui
prinsip prinsip,vansrinseidmnuliadei cinbsejeti dan suci.

hlri j uga m cnjad i ccm b uru lcftadap sumi drn mencu rigai b3n*a
talau kesempad rerbutq suami it! &k,n s+era nemikar hati wanih
l.iiscbigann.mkctadanydsndiri Ia nelihar banwa lumi iru tidek
dilendalikan oleh mgs-an8a! hari arau b*ut akan Auahi edra
p€4hrlang yang dhucikrn ini dirubuhkeoleh ha*a naasui sgala
sesuato y5i3 beuifar sepeni Allah di dalrn sumi dipe mba oleh
hrea nifsu y.ns rendah dan Ealak.

Bildfnl n wP tiddk tratu Djhetitun
Perealan vins harus dibercskm sekaranE id : rlmskh Grri

nn6rNajibm ysar, {mru rurhk kepada runruhn suininya bita
i. nelihd b.hwa luminya dikendali*an oleh haNa mfsu yang kcji,
d,n bnd dkll ., , an pen'abrnsd i"bi d'le "lm oJnra h
nelalnkmnla dengan risiko keruslkan tobuhnya sendin, yrng retah
diserahkd Allah kepada.yr unlu* dioilikj ddm pcdyucian dm
kehomab, unruk mcnelihiia soaiu perenbahd ymg hidup bl8i

Bulmla cinh yang mumi &n sucj ym8 mcnunlun Gri !!na
menlskan lecenderunFn hewmi suminyr dengan mergodankan
kesehdlr da kehidupan. K.lau ia bempunyai kasih dm akal 6udi
Fng sejari, ia skm b€rusaha m.ngalihkd pikinn suminya dari

-p€m6an hawa nafsu kepada ter(am,pskrm rchani ym8 menarik



BoGn Fdi perlu hasinya rendBal denga rddin hati dan de4.n
p€nuh lsih wJan& me(k,pun dengr mend$ungri rlo ridoldir
mdEi suabinya, agtr ia lid* daD* mercndaht i!bun')a oleh
ndyerah pa& koterlalue scksuol. Ddm @a yug lemah lembur
de rmoh lloah hedd:hn ir mengingarr lepada suminyabah*.
Allah mempun ri runtub ydA trhr d& leitinggi aB seg.nap
tubDhnya dd bahwa ia lid6l dap* mencobailGn tuntlt-s ini, kffina
ia axu nemp.nlnrgungjawobkorya pada hdi 6eg all,i.

Kalau ia mau reninggik denjat kasih saymgnya, dan dd.m
pcnyucid dan keh.mabn mmclihda *eogung{ ker iilanya
ydg holus, wdiLl dlFt b€6ual b yak pskm oleh p€nsdhnya
yilg bijakda untok menlrcilan sudinya, dan den3m denikian
mm.nuhi .lgreya ydg rin8ei. Dalam b.rbuar demikis ia dapar
menychnr&s suminy8 dm dninya sndiri, densan demikian
melaksik n sutu p€ksj6 imgkap du.. Dal.m hal iri, yang
sngot Fk! du sgFl slks di!rus, be)€l k bijarsaM d ke
sb6tr dip€duk , setu keb€rrnim dm k.kuabn ilhlak. Kekuakn
do rahmd dapar diprolch dold doo. K6ih ydB numi s.hansnya
nenjdi prirsip yme b€.k6a daln hati. Kasih kepda Allah dd
kisih kq.da s!.mi ejalah tang dapit menjldi dM pelbudln yanC
belu1.

Bila isbi menyedhlan tubuh dan pikilmya kepda pdgcndalhn
suminyqbeGikapp6iflerhdapkeD mnladdmsegalap€rk q
nensorbdknn dgd-d3!n h*inla, kcnulirdnla, mil.h iddtihs
nya, mala hilaneloh keicmpalan baginya ultuk merbeikm p€Dga-
nh ymg besa k+ada *ebaikm y s harus dinilikinla unrul ne
ningsikan denjar sudinyr Ia dapat nolembllkln sifa! slaminla
yongkeBqdsp€ngmhnyayognentacik dapardibeikmd.lm
can yang menghaluskln d ndlacikan, nenDnrun dia 0ntuk
b€ru {ho dmcm (Lun g. nr mem.nn6h hrqa ml unt€ dM bfipili' -
s icbih rchmi, age m.E*a boleh Derymbil tagi be6ma-sma
dari sifa.Ilahi, sdelah nelep.sls din ddi kebcjrh ydg ad. di
dalam duia kmm hawa nalsu. Kuepen8roh san8adan b€seguna
melutrtun piknan lepada pokok tiknd yang rin8ei don 

'.ulia, 
De-

lebihi p.nmjm hawa nafsu yane rendah, ymg diwi o1efi hari ymg
b€lh dibarui. Kala! icr.i nde b6he4 suprr. ncn enrgld
suom la E hms Erun l.tada deraJar qomrnr€. brla hoso Mfr
nea i meDjedi dM utaDa cinla sumi do nenedd.lik n D€F

burh <u.nDla, na*a s td,I mflJmdgrr Arlah:ltrn' id34al
nembd s .Lrto snsruh J.nF e_]a-i\an lendd <udrnvs
Kalau h ne.a, bah$d r hf,.mcn]ash\epcdo l,qd nahu hssni
sumrn), hpamcngu.dpld orore\ mdra b hsk mmgcn' t$r
rrb€nnJz lep.da sdm,nya d.n lcprda All.l'n)€

Xmt Dib.lidenp Earsa Ymg Mohal
Hawan su yma rndaninggaldi dalam tubuh dan bekeda dencan

f eannd P.lLbb_dr d ,bu -ounBsi dbu MMndflu
dnni,*i m;lDU! sin \sns .eb,h rnddh d"n bcE ( B

d,enrr'nran ;enlal b nd.!dadsu ifddunD!'denLan t' en

d;-*. dm h*; n.L- ou,"i. Das m,nd?h cxd n ehlu\dn_
A"/intlsn\!hnen\€Ii'.tobun^r3" I dL,tLp' mrika)!h
M.ooun ^.m& ao$ Pil rn lre Derit h3d'dijru lan \4 dD

Dr,Bnhms;'brlullan^.D"ddY.{cAr"u. seArl,tetende'ung'
;h$aniFru d $rlurG 'ep,od 

L r r'*s )sns tb'n I rsc'
K6,h Allin hato\ meme inuh rs ' 

qu A-u K r '.htu -ene-
mdsua'Jbhr \d!ndar re'6d!_ors' uo-h rrka didr!-sp
:ebagr rir L J.de e'dI d'btl'-\t
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^ 
dnr 4F renr*elm d.'in pe 
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I roarbn-trid,n.butum,nE'e9rre'edTbi.s tummb-.r.
\JTenb"d orinF menseDhu' mielr'n..nd rl4i -num, drt
nmjadi ssreg sah.bd bagi sumir) a dan scmoriosa herhub{nEan
dengdp*kembaneapikiuan*' alnya. Hend lahiabijikeii
mencgunok$ k*npllan kesempalan ymg kini notadi kesenpa!
mnJa u 1ur mempengotohr antrs,. )s gd U il'in\' u . I Lehi
dupan yan8 mulia Hend*hn ir mengmbil rdtu mt't freijadikM
Jurusllmd ]ans kekasih iru seorang Saliab.t slhari-hni drn TeDrn
yrnE ikrab. Hendaklah ia ncnCambil*aktu unrtrk menpelajarisaL
da'Ny,. Dengmhil rvaktu untuk p€ryi bersanF inlk.amk kc l3d!tre
hdans dan nedpdaj.ri  llah nElalui keindrhm ciptul Nla.

Hcidaktrla ia rmriiaq rimq dan rembi.r. Gadldy. dcisha.
b ilkm dirp waktu denxm hcniah ir y.ns ti.da hcnti- heD I if,ya, hu ar

Irh suasan! pcEng itu suaiD sursa p.nemuan ) s menyenmsk.n.
$atu peienuan kembali dri lslu.rga scrclah melaklks kemiiban
kewaj iban *p.njang hari: Danyak pi a *u dipimp in trnruk mch il ih
perhiDpu.an tumah ta'ssrnya sebelun menilnkan tent'rg runan
bol--L.'empd-in m'."c'a B,ryrlp'm.d,e\d're'l'n'dddd
jal.n alau bkoioko maks d minuman. B.ny.k penudi akan
di*llmdkan dari persatrlan ysr hanra bembuars-buans waltu se.
ta mente$rkan. Pcng.ruh di dalan nn,,i isgg. sebasrimana se'
har0snya norurul rcncamAll,n bagi oregtla dtn anak-anak, i.hh
n,enFdi be rr *umu hldup.

Petunyaan ini .capkali diraDlahD,"apakd seorms hti ridak
mehpuny.l kchcMatD'€ sendiri? DenEan jela Alkibb none6ng-
katrbahMsuamiadalahkepalakeludga'H.iislri,onduklahkepadi
sumimtr' Kalauammdtini bcakhirdi sini,dlpalkirakata*ebah
M kedudtrkm ish bukanlah sesuato yeg dapar neninbulkan in harii
rehpi akan kilr baca kesimpuld dari antnat ymA sah4 yang ma
nsai'kan,'sepeni tepada Tuhb."

Kb hds nedpuyai Roh Alla\ }jla! ridil tita tid.k ak6 p.r-
ndh mdpuyai pdslaim di dllm rumrh Lnssi. hti, kalou dia
nenpmFi nh Kristus, ale b. Eli-hali p€*almnya; dia a(a
ncna.ndalilb rohnyo, dia slka mengllah, du sekalipu begib dia
lid.t 6tm nerN bahM dh adalah seoag buddk. melainlan
*odg sdabat sDainirya. Knliu sumi ad.lah srdg h.mba Allall
dia tidat ato bssilop sesdlnB-weroe d4 menurtLt yug but!!-
bukn. Kill lidet d.pal Dendamb,lu lasitsay{s ddm nnan
lang$ dengan terloln tmr€k ms4 kftm lman b!gi, yang
didimi Roh Tuh&, addan o oh nEngdai susona surg6. KalN
. cormc bsrlrn, o@c lan 8la me'npr l-s m te\dbrr e

prn' KJinsdmridat meidind rdridens hku.l

Seriap wmih ym!.lm nenjadi *dMB ibu, ap! pun kcrdd
lingkungmi}!, IFrus *lalu br.rsta m.nprnyai sifd ymg sen E,
ria,g dm puas, dengd nenee$nui banwa dtuk sEeMp usaha ke
rah ini ia akan menddpat upab spuluh k.li lipal dalr6 siaal fisik
nr.upu. oonl doi turu.m'y!.lni b.lm smua. la&par, oleh bbiaL
ny4 nembias!5 dirinyr berpikir gmbta dm den8m b€gitd m*
numbuhlan salu kcad6n tikin! yog b3iagi! kepada keluogryc
dan pada omng sp€rgaolmnla. D kesehah fisiknya alm heng-
almi pcdahbahm yane mdakjubte Satu tnaga sko diDsuklm
red,ld.Ltr'berhidup,dr $rid"t m bers.'dt ldbn *bagdi
manr keadarnnya ji*a dia hsmbidku dirinya lx tus e scria f,u-
nnr. Kcs.lEbD menal dm mordnya dikuarkm oleh rch legembi-
rmnla. tuasa kemau& ni dapa. mdaha kes-kcw d.ri piknm
*tu akan terbuk.i mcruDskar penenaq luar bis tepada uFl-ural
wlt Anek'anrk ymg ridd( nemperoleh viblib y a seharusya
mereka w isi dari ordBlu.ny. hsur netulapat p€rh.tid sa*saBa.
Deng6!.liti ncfr p0f hd.ikai undane-unda'grenlangFmjldannta
. d.t.ld'.')r'e fl ebih b, k mengen"i berbrgai hdl {toP1 dicip

Dia. yan3 bdrhdap nenjadi seoidg ihu hms meMungi didnya
dal.m kasjh Allai. Pikinlnla hms lenalsr di! narus beE{de
dalan kasih YesN. memproltikla pslkrbd Krisius. Dia hms ingai
balNa seorang ibu adalah sordg pekerja beGma-ffa denad



Sumi &n kni hds b.*eda sm& Dunia yug ba8aimmak'i
y&3 rlm I'b puy Llsu *mu jbu rdl menpersb.hlin di, i.
nyndi ltos ezbah Alhn dm nau nenp€emb.l {d d.k-ant*n$
lctld. Alhn, bait *b€lun nauprn s$dih kelahtlfuyal

Efek ddi pmgfrh-p€4mh sb€lun bhn didge.p oleh oMe
tu' lebaga melah^arl: rtupr ru!93 ndsl reng Be8p-Fdem.
ki . P.kabm ]Bg ditirim oleh malaikat AIhn, dan dua k.li
drbmlo &lF cM8 ) dg E'mar Lhidnrl mdDr uklm b.hwa io
prtur nodapat p€rhrlim ym8 saksn!

D.lm p.rkalao kepada ibu o@g lbtri (isti M cn), AUih
b.6iEa kepada snua ibu dald sE Ia2d . Hendakhhdip€li-
hamlmyr d;inya,' k la nalaikar; 'hcndalhh dip.rhati*am)2
sgah pesnku *opadmya," Keadm )eg baik ddi seoras bak
,lm dipenEmr ohh .ifa' lifdi ibu. Selor malm *ru naf\un$
hds dikendalik.n oleh prinsip. Ada ses@lu ymg hns djjruhinya,
esuatu yog hms dilaNor)€, k lau dit men8eenapi naksud Allah
basinya ddm m.dbedk n kepaddya $oms:{al.

Dunia pcnuhjdat b!a1klk wme sak. Bmy8l oms ttunk
oleh suab kehidwd yo8 nesentineks diri dd k senmgo hlwa
nits. . Mecka ldrt dlprr n.l,h,r b,hy&b,hy' )trs reM-bu . i
a&uekhnymgnmatu*rddij y sbpakb|3inerck jalan
kesenanEr. Peftnben pcmonjun seleB de ham Dfsu bmga
mdcrs d' B {rs dmjuuM otrs menjadi ru d b!s' d. nir ini
seda basi dmir tan8 aks dabg. OmeM hms ingal bdMa anak
Mal meeka h@s Deqhadapi Fncobm. BankD sb.lun *odns
m* dibni* , pe^iaFrn hads dinulai agtu meymggupks di!
untok m.henmgkan pcp.Fngan mehws *ejan$n.

Kalau sebelum kehhnan anrloya ia sendiri snka memojakmr
dninya, kalau i. nementiigld diri, rid.k saba ds suka nc.utrh!
silar-sifat ini *.r dipoiulkr dalm ringl(ln bhu sa*nya. Besiruhl
banyon s,l- al rebn meneima tdism keendednS -leen-
dedngd jahat ymg hampt tidak dapat djolosi.

Tapi bila ibu rsnpa Egu ngu menraari prinsip prirsip ym8 b€na.
bila ia b€dsl d suka nenlangkal diri, kalau ia mah, lem.h
lcnbul dm tidzl mcdenringlm diri. ia akm nenberikd ketd!
daknyi 3ifalsifat yang baik dai tlbi.i Fna so.

Arak-da* bryi adelah ka$ bagi ibu di mma ia dapat nelihar
p tulm rabid sena tingk"h lalunta *ndi . Kiliu begib, beLpa

leliti $nmsny. b0hs sert kelatuoDy! di depM od(-u.t kEil
t€ngbaru belaje! Sifal-siflt apl pu yeg dia ingi' lihrr bbun p6d.
sslrya h sbn diptrkemb gkd di ddd dirinya $ndin.

rapd Kevajibd lbt IIru Diring ka
Adllah sualu kshnan ymg lDumn'€ dip€duat yakni d€ng

ridd nemb€d,l kehidupm seom8 wmih seb€lm Behnntf
il. Pdda sar yan8 penling ini p.kerjen smq ibu hms dtirgm-

krn. Penbahm-p€rubahan bew terjadi di dolm tobuhnya, Tubuh
nem.nukm lebih 6myah jmlah dznh. oleh sbab ito diFrlulm
mbihan 1rkd b.'giriutot diubd mmjad: ddrh Keeolii-
nempunyli malanan bergizi yeg cukup, ia lidok dalar mempetu-
hokm kekuah fisiknta ds rumdnr? btmpas ddi vihlib.

PiI'imDrap€'luj,s.d:pohifkedeng \it$ Jnrok n"lin-
dunCi rubuh d6i diDgin, Di! ti&l mempunyai drya llne Mtuk
nemenu h i kekuragan dai paka io yds tidak cukuD Ka lau ibu rid*
hemp€olch m.kanan s.hat dM b.4izi cukup, ia akd kckunn8an
jumlah sft nub daBh ysg brik. Peredacn tubuhnya kumg sehat
d.n ln.knya ald kekuhnge pe*e!-terkea )dg sam.. Alan odx
kelid,lnmpud pad3 bnnnya untok nenggurko oakem yarg
dap€t diubah.ya nenjadi ddan ybg sehat unruk memb€.i nakrn
kcpod. tubuh. Kcscjohlcid ibu du dak banya* ter3anto|g !6
pakai ymg layak dan hrnsat sena sejumlah nakdm bseizi.

Malm ymg re$dik budr seortns bayi ialah maka.dn yang di
sed i akln alam Jatrgatr |rh snpai dlk ilu I idak ncn peoleh m ako rr
ini.Adabnpehnlgambasiseormgibu.k e.ainsinF ggmpang
auu unr I lcvning, "o\.!1. be'u $a trenb€br.lan din,J. d.'i
tugs ksih saj-aia menyxsui uakn

Masa di nana voms hayi nerdapat nalme d i ibunya adabn
.dasa yonS gaqat. Banya* ibu, *ns@ menFsui bayinya, di-
biarks. bekerj3 lebil ddi lenanpusnya dm frenM6km ddainre
b&a1a nemasali sehingga p€nberid nak:n smgdlah bl?en8amh,
bukdn saja dengd nakdnan yb! pfas dari susu ibu. nelainka
dorrhnya tclah dinclii olch ma*san yang ridal schar d.ri ibu yang
telah nemanaskan seluruh tubulDya, sehingga nempengaluhi
rutdd bayi Bayi ib Juga a*an rerFngmh oleh kondisi piknm



ib!. Kalau ia tidal sdbn , nudah Dalah, nudah rssinlgun8, nm-
b€ritan.elah kepadr n.fsu yes neledak, fral(Man ydg ditstnr
hayi d i ibmy! akan nenjadi p d, r€pk li moy.babks gug
sum petu! k iang da! dal bebetula ped$iva nenyebabkan k+

Tabirrseord8raksenikib yakjugadipenEdhiolehsilatmo-
la ydg diterima dari ibu. Behpa p€ntingnta scorsg ibu, semen
hd nembei m ianM kepadr Dal$ya, harus memelihaE suatu

lcadrtrpil mryrn!me yenbSl'ar.dfl'e6nle-dJli!rspentrhahs
dtrin! LDen^".b.'b!r , -sl'nd m"t ialidrk rcQedB,ruh dd
oh lcmng sena nEn:nm nafsu yir! ditenpuh ibu dalm mempe!
lakuks uaknyr bdyak pcn8antlnya dahm membentuk piknan
bayi. Kahu bayi itu beEilsr gugup dm mudah bomnB, k.lakmn ibu
ymg reliti, iidar ftrgesa L:esa.k.n n.npuiyar pengruh yang me-
€Dlngk^n drn mcDpcrbaiti den ke*hab. brli ito dkan banytk

K.t(tapa ddla P.a^Dtuh KdsiL Sotdts
Anlkirrk dipercalakb L9.da orang olnya sebtrgai sinp d

]5ng berh sa, yrng.kar ditotrht Alllh d i ranlamy. pada suanr
h.i kelak. KiLl hms mencurahkm lebih binyak waktu unt* ne.
djd,k mereka, lebih banya* pcrhatiatr dan lebih banyal berd@.
Mereka memcrlukm lebih bDyal pengnjd.n yan8 bensr

Dahn bonyrk hal peryrkir aoak-oak dq,ar diusur keprd. kesa-
bhan drldn Bcngclola Makan tidak tetrp pada {aton}4 kumng
p.kaian dimolrm hd, kurang pe4er.*M badu unto* nenelihan
iE{ u' 

'h 
oereJ.' {htl aEU rurrg uddr un'rl pcm-mian. bie

m. Bd.{bab'l,i ,ustul-r,ir1n Ikno,*hho'aneNr menp- Cari
scbaG*brb penyakir dm kemrdi.n mcbpclbsiki kondisiyds salah

Anak-inrk tlda unDnnya dibesarkm sejik nul. pertoru dengs
m.m$jskm selen m,rd dan diaja*an baiwa mertka hidup unt*
makan. lbu b€rbuar banyak dalm pembentokan bbiat analnya dalan
n.sa kdak-kanak. Ia dapar mengajarkd kepadr ndeka lntuk me
igcndalikd sl.E nakan, ahu i. dapd ieng.jdkan nereka unbk
nemanjrkan seletura dd menjadi pclahap,Ibu acapkali nhs2hr
End r" nelakuk n pckerjen seprjms hai ib; dd bila anak
menldlirkd dh, gdtirya nengflbil walb unruk benga6i DcF

s@ls mcrc*d mcngalihkan pshatiu neEt4 &suab dib.rilm
unrkmrlsnagr IeR din,JmgmencrbliDeuoJdunu5e-
i.naL 'ebp bma "eMm k€d@ oI& tebrh blrut peruranak-
qrk d.pdr.don dc go nuhb p'ds at moets dd meneng-
i lu) !. Ttupi .a nengdggop tr atmJ, rrtJu be*aF uni\ o L
gundln dmi me'\ endSl\Jr 4ak-mJJ ) s. Bea gadli-p.naatu,f
rundnla,€ng qedap d;pmdms uDtut d,puii otch otud bnr db
aal&mr}? ysg dimtud tear. di,neCap tebi\ p.nrmr ddilqo,re*netu dan kehih sat-hitnq'

Ddlr n.moeF,pl!npara m b!y., te.emnsm. ke ,tnah dr
re(hikn hnsdiirdital datu mme. abu keinFi,n brLt renrm-
bu [o lelasu-,n lbu hendckn]r I dsl mengsu-,tsn saktuDdu ulT t!larddnembudp,tard-ortdiaDtc..t'treDenj6L
*h'n33ameabnarld di,dosanbetqbrMer dak*ludens
mer pe@hld teichihl)a snd,ri dm i.<;h,b baln\r k
r.ort boehmeho stai menr.torahih \€r! .hsr aemiekrrmnrudmsBl p8ddvdirmeme ul3nb yrlF[,$ddaDp{.
3ddM bsdan JrgmenJensgtan. hhm. menrra, ie*dit{,.
n\sunl,lremclihidlsnknasdvr oSa,adJpdnmsh"d,n u,
tob.bntuki rr't atan daruskcDidmrs !

Perl@)r P? oh@0 Dri dalan DBDth /1nk
Ddlsnrld'd'r ,-o'e" u,l sJa;a{ sstrud murk.herddL

'buy&Stes^ hak s ntr ehaJ'oi tehc. ddl dsld gndhna.u.
d. dd ctu ridal di :pti osoa ad JanE o.m LTn ontu \ebra(-
soad besedrip'h3. 

'b. 
Otch p.nselotan \rnr, dI br.L;,4

orehpated rsne tera5 Itrus,ra; besm dibujt;. anir;x
Sd apli.'.I i.F'nhd,d.h.ndaJ,.(rena bfldr,aruE.b..

n lrJdng qrrbtrr 
'b,maupln,ndk. 

ttup. {etati M .K br de
maDn d rbErnr. indi ru haor dipinp.. r.rt menloitm ke
mau nya keprda lehatr y,nq tebih bna*fna dditrno hD

Ibu hda. ndrasr dtrhlddibor& pe;E*d,,D" *.D;ma tid"r
rektukodpa-apr}? g,(an he- ornAk {n psdalnit ituetoroh
me r\d Dia rd5l boteh mer* krpflmhidenqan {,E koa.
D't drf bonj at belhail de g4 me. t"gs ,ud&ya h,lu. dM lrmd
r.nbur Dia Lhq menp.rtolul4 Mrtn)a dengan ldtu c{r \rnr
dronenr \ dE keoada yequ.. Db harN m-nlada,ibanqa i ah
rdo bn Penolonm y4 k 6ih. ku.srw



l.,lau dL odrlrn eo'ma k:nd isc bijt(qna dir ri&( atm
bn*"hn unLr menlLal;n rM{ tu un{k nenredh Dia arm
bcdo" \uasuh.ungAlh 33a mu -h I dd a\m mmdlDs d kc
menmc.n d;. @d0 $h Jir bFdoa 'r 

men)adsi 3Im "@{
EmbrllmLeh.ddD"rrcrmi.laner'h bthwskuasovmc.amo)snc
Lrt" ai ao.". a'.nva ugr bek.rj, d'lam s,r tu Amt iru

'".. i;d i n,ld n l€m.l leindt lebih sukr mengabn. Iepemn s lelah
dim:nsllmnrd. l.*Dtrm. l.M,hdMl, Ldt lM Fnahanon

^'\m;ii,!;ns.Fbnnebr.m.k&pererjd 
n)o AadlcnmE

'i irtit' roro. senir*,.aunsi' 'e'e'ah h rd Dan_J"ika!
mal, aL\s;rEhrimerrs\'ktnprninvtrDsegaosrmPirddrl'm
oyMyr ke3embnun

Kr.i. n. ddd-s lq, dsLm kchiduP"n .ua-' dan rtr vrg
r*.!ilidllendd'tsolenRohAlhn pdd!'sr',xrdtrah'ne)dn
iuktT do'ongm nr ' 'oh)sn8ridak 

na-kdlal)'nEbeg'N e' g

dinr',kls oleh an.k{mr lbmr bdu api}ss rego'or bn- lpr
demri'mrah p€nnnem muo lehendal dsn (thcnda*

,'r.,""'u,o"!.-",4r..,,,

l,6alil

ila kmr nenlraik3n rugdDu di man bngea Jen@ slia
3y?n sbaaai s6run3 imam sese.apketu gq ib! sebasai se-
otuE nisionuh di runli Ln8ga tmu soddg nelipot ean-Ltd ilhr.! untul brbr ar kebdJrdr tu ^.,nroAAr.s.;.fu*llJmu merpflba:L Let.,bmu .endtr" imu .eddT o.ta\uLc,

.n i oeleJiJor datah.iddgd,ndik- p,r *k,k,.Ote:meh:"d.,
dar d,lnulerddrdTrn'u J& (epdaA $.bdpebap. Jf ,burbJ
dan mir u nai b{ledrbeEm&sMrdenE,n A $ |

Ayah dro lbu Krisren

wmi& hfl. 
'n.re.si 

db,rd )an5 J,c,cssk& 4lLn beEin) r.e
:ok F, r)r. *budinra. s,tre *ha denF, >uami, !;. Dutuo
menolutd l,um 

'bu)r earnradiiou ouMn,r'dd,tarn namdrr
lai' kr drhm penger.6n )ds teo'h tua.. Krhoot.h mens, arln de.
'ean parib"hqa te\qibd uum tmls teo.t \u.idtr,;adrt(sd-
ib ta.mp'.a.B'rhr tr r .6u henJ add, tesu. i; Fk4&n-nv, Jan dJm kellard de u\Jr ,r3a A al nensqlunp ruc6(ehidupamr Bist,h.r mmdd*a lr drtnva untoti;e;tu di

dun a 
'nid,n 

unru..u3.u ton ih k sEa did ji; y,n! tebifba.L
J!tri dan ib' JUB, hend"rnJs mcnsor@t itl;un da. kn&

ganJ" dslm tezddM udll d esa(e. be^qdeseosd,nra prdd
- mdJa. kepnbao dn)5 r.dat d"p$ drqruozdulo dds,; kpn-badio.uninr. ta han'. metu binn B se6 d m;_mi.;y,-
b€'diidi .b. ",min\{ 'a 

se'id p",1, Le$ai,ennra;m :@m:nJd
pada "e$rjib nya. PereaennJd dslam ;*ddii mal -*^,da sn *gatd hitbetsitar,.r.n$isnden ardb nemut.lkM.eo;-
Brmm, halnlddengm *.udtu \s4.om tsrMyrJd edaDddirm
paLnJ4 sekrtrpun sb8grj halim dma.

Rajr di r{hbnJa rd:t mLmpur}si pcio M \Me teb,h [nes,
d"rip,dapete'isr lbu. tb_ idton em,i;urididr; \€_.usr,ra lo

'me" p.rya' \.,s" unrn\ menbe. tu\ rbrdL an rnatr]r. dsa



Derks drla\ allr ui lt kchdupr bslt yms lebih rinegi (ddng
nillil,t riirl, ddDar neminb.urs tuk' rrns lebih ri 33i: toFnd
&hm neraklan d.ketim ini E sedmA r.htalr pe a)do bag'

All,h Bialah t men;dd' odaDs rinea' ruglr\3 ru. dsn h- ito

ato mea!',\omtdiadenLan keb€tuid B,l,h d mcd)adri nilJ
Delenimw dm m.mtla' lelenslap,n 'enlaB All,i 3sd a llDd
i'airan oi*.tu -nrut..nrc.u'lm di" o.nBm u\u'rnouni'
p.!qE'n;\i drkn untukhas rt, dd untll nasa kclelals

Bris La; tE vma sudsh meli\tn pers \e p.lerje" merek&

rsinsq,ll5 i Ei;c(k, rtuk mcrJ,gs mdl_ane a radh ftl'
kr, d ibu *dds meh*ulan seFnuhnya >dar pele4d lue
wo be\ms d;r nanrs s*flr prlajrm w' ds baa
ir'eskipln );e -to bek€i; di l,aang pe.endn pensab m lnnl
rdns ,ru ''si*baBd 

'mtrs oencsbu Ini:ldinaal rd$8 Eas
!.. li'/n d$ LecmJlan dan bebenro rinP Duh nereb'h v"ng
o-6n!!uicoleh.Lm' d,na d Pcleas"nnJ..dal,h'e -du ptler
lmrire:."*oanp*r. r suam' \""Lbelcrjsd hdd so(r36ur
;' l'-.i.k ihah\"i mmt, -i e.in meRr-" kenon.h dti
-i.*" *a"."Lin ir, v*q.cnasn rlrulaiediruaal- ung8s
nunclf ddak nendaDd ke5om,s drn r$ d-r\ peLerjsnnv'
ledi "ilou 

E beke'], utu\ repmtnsFn 'elu-rednJ, 
oeru'ahe

memb.n (Lodrmerls-enrtorksdu llihi,m,rsmJtlarper
i3 mflulr\,nn'mdJdnbaer 't-h qo s gni ionr' a'duni'
allal ndsl ae'ihrr pt+m pe'ha rDrgdim.na ) g dl !d okh
oxLdansm nsusi! vmq rerbd:\' Dlnit Niun omsm peianh pe1siru.ymEmerur" \4.dedan

"d i.r;arn'enbfl,ran u'to oenaml' tda oeFr Iepsd" o'in"'
orse nuda. Kllau i6u gaxd dsrdn kewajibannya memb*i p{ttrDjuL
meniirDDE dmm !esnp,n'I_anrri),d'ns *ndn \"dtd
- fls'm3; enhu@ brrhil k dsi yms blil B slm'diio 

'ou
"enne p..s rcpe" r"-.elmd o.nsd do _A.srlr lam orgsi
mnnlk,h mensrtu anaLtami dm.oalsh t,nt zl& rM' pe blxr
leDidarE' 6itu ah E me F'na l{ pd{ul }ang rel"h dbtr._
kd; Al:' oal.m .aod, \j,, oon .ebij,k\a oin hu d ber'l,n
keradmJd scb,esmsna lea diPerluktuva

Bii'lah euaD iD-mH6! bsl wa $akMv, hdst rmilaihred)8
FkendinF "ie druir pda hin ra me-be'Lr pcdss.-sr_:a_
;0b.; yme srius Ketrudid .ke lebnu& b$s6 bd',t keso_

cals dan kejahdb pria dan N&jra relah diakjbarkan oteh kututg
pengdanuair dan kolaldian di pih* ncrekr yms be*cwaijban xr
nuntun k* i mnL,amt keil pada j a lo yanr benar Kem ud ian dlan
leo[uan b$\z o"n\r( o'dg )"ne rtrh mend r,t."n o.,t,
\eFdrdjirJensJ.bd(" ,En.da 

'e 
ansrr {nda o i .. -. ,.,,

b<tu r gbld,^rpaddib.Ki .Fn.' E,! r.L oe'd . d .p, n p p..n

'tojanx mcn Jdi nticr Dcnlnl, dr, [emi uu n,e{te

Linshusan ibu mungkin sangrt sedshana; teh0l pcnsanhD d
yrng disa$kan densm persaruh ayan, hhar l{ma seDe'1i 

'nm. 
kg

kekalan. Ses$.h Allali.kudribubagikebaikai oditahya,srerku,

seorarL :bu Ki e 6r'.eI, n)- oaf .c. d,,r e,,' ot,,J,h"hd)r! gncngcl.hnJ ' 3 dt.!,1.,.r, .n.,...,,ir\d ,d
endr.J-l, .uru &s..a.4 g!. ..,td mm-, r... !i,..

p, q.ip f,iNipf,)dot.L Jbd,A d.a,nJo, f ndt., -qa or.
n\rdL gd d:".h oupo.n,m- ensa!!.es'.r-..ob..n,-:_ ,
beaii )4rs *tmryr mentqtun$yr

Pengliharatr anok-malceplts.kalii dm merekr nNnrbedrkan Drd.
'Ls'rrrng.rbrd&ocnun ...l'{\qnLd. 'p- 1,,. d.t".r Llabr d"n I kA m u d. !,"o mr d.'me.m.,d, d,. .,. i v.",,
dal.h h i ansk-an.k.lbu kist neialiridakctra .neuusi|;d
maLnya ddi hrdapaDnya keeda kekesalatr hdinva dm [u nq-,
lo\ )"nen,.n!r...rmp",

Hai pm ibu, sadad kenyrrm balr$i penEaruh dan reladanmu
mempenearuhi hbiat datr n6ib ual-sraknu. dD nretrsrxar be
sitorr bgaue jaw.t mu. kenbegkantrh piktni ),rns seimbarg
bfna dr Lbid rsresu...dengsnc,n,nr't.d ?tr\!\:n, Den,

B,r\ot.ekah.-!m'd,',iat-".'t \d,Erfdi,nendp,, r. rtu
Jsngmend'rd a'nahknlgJ \r'B e'u.mene- sdrer DUroenqdn
rfl,n drn pe',ungukn. meDJihib 

'si 
dm tepeeJra a,hdr

rum*, diEnpd menjuJ nhumh "e'6aju d' rempd (-octcJd
l0nnvsvmgkrlam.s .o'd€nrbu.,rgst.^mct.l.trag6$Ja
)mg beEr d' runah bse4 e|s ridrt mem'r trL,n oc, _n\r .,.
iolarm *ditir .edr(n Jmg menjsd.trn ruTdt 3nAA, tru me. ,enogks brg .imi de aDak eol. hcskpun is m(nduhtdn



mn'!'m dk rere$ldn hri' dsn \esuliM di hsd,pr m.EtL se_

;(fu ia 6'\ renredrats .ecuaru uml dim*in ds dipit i

$mi dm {n;} ,t mauk dan lelua 5eb'Eiiomgsin8 saja

KdcuDdribumembB trdindeDes msemots p8ldie vsg
ri&l mDi di mrh. nerek cd,nq menaiid ub m* meRl'
nenqir:ricad vms tidak mpr *peni iru Beyar ibu berp€ndap

bah;aatu$ia.udih.ul,uDb,ikdprla'di aah me'trpnb€8io
loro' da; tu;,|. IeEpim;_eLsessa lehilrsm p.nsmh meFka
dt drlm Lelurrsa An,l dtk nenaadakd- p€6mdrns& mEE
o,raff ibu m.Fll densm prk,Bn o'dsroo"g lain ) rng bo4$('r
;oi.drn Enrhrrsn nerell brginyt dLlenal*an

kn om ibu \anr ri,r' dl.n melstsmdld tevBjibd dcngu
tersmpd dan ies;mbldn. ds mf,utneFPn)" mLrendafild
de?dbrlrdensrhs$nJ'.e di':irmense'kldnals{aJang
p€rl; dile'jalon dslm rumrh lrngg! lansrerururb:ik'

tG la Kelntza Mcntru .&6tb
lerlidae;b\eludddb.Dd r p"Ji rJaI lalafipembJa hurlm

dur fEtrtr, menieltuid dalm pcnM4dmJ0 . dT'Jdnsbn'
{raLimh.nlac,i;rbxkvdqleb'l re^uh,ren,s!,\er'lu dn,re-
u; ksb6mn.lebodE ls 'ind 

on lesunan v,nc p d\ri
DilambeoerDahslaFnirummrad,immJ.la lng^Lnbrnrur'h
6ss,.nekl;rim\;'bspssidanFt€d dAmvbrh alllh In'i
drn mst.mak hatus d'dobr mcn
don justmenembil bJS'.ndolm n)" )iannur DUr'an Pd8' drDe
h'Jiirh 

'ebaeti.mom 
d linckunctnrum !'r LDArs hsru 'mmssl-

kep_rd; Alhh rgrla doq yrne dpe'b- ochn%*1d'rd'noleh
u;,r MMv, 6-;ansh," Doq dor'r'nbo'rdahuin).dsn
i,^r\anu [M;bunvi.\rsdirms.mdi rn]3oler m&Tuhan.
i;--dd..i. p.@; i.tb.ni"d .n', tsl,u dil san,r ohh
a!'ft bili io tudi allu oleh ibu bih aFn tidak hodir, akd ncn_
d;bdcn bska' I'oada keluarE,

K6"dr pm )mi he'uodr s."s suDi dd avah i\a riu
nenE6kan. L sahdlMlai ogr .uru \uoem )dSsucrnenserhngr
i'";,. sde hM msk' h^' De.sle dd i Kris> Iansd klioli
Lli.nqku m;nunrdllm suiN rch bensadi dnah bnssr'Pti, vms
berbuidditus;dmcm.lalu\mva b€Nna<tmr'lcnsm ssn
Tatlukldbn kenauemu plda kehcndoh Alla[ Ushllnlalll s.d._

pal nuslin untuk menjadikm keriidupr itinu scnang dm b€6a-
hasia. Terimalrh sabd. Allah sebae.i ngihat bogimu. Di Dnah tug-
ga hidupbn *$ai dcrge 0jamn Tuhan. Derean denikim engkau
akd hidDp ssui dengan ajaru itu di ddm sidanE dm akd mm
baNanya &tuDu to tnpat Fkerjmnu. PrinsiFprinsip snrga t*d
nemtrlislm semua umm pekerjdnnu. Mal.ikrhalaik t Alloh
akd bekerja sm. de4e dikaq n.noloog engkau guna menya-
bk.n Krk.ls *cpada duni!,

Jaresnllh binkan kekesahn urusan pekeiaanmu nenbawa
keselapD ke dalafr kehidnpd di nnah bnggrsu. Kalau enelou
g.gal mcnlatlkm keebamn, letuan-hznaq dd kasih karena
pr m pe_ldr le-l Fridd 'id"t *per. )rnb enb\atr lehendak:.
enslau nenunju 6 bahw. dekau tida* memilih Dia sebagai sa-

hdba! yang san8al nE'36 in i eDgkau seh ingga d Gerah*m Nla h idup-
nyr brcinu, agar end€u menjadi s u dss.n Dia.

s.l m' ]ing clatrdn), ne-'li't3, ledudul,nn)3 *b"g3i
kcpala kelutrga bnkmnya membukrikan adayr sifat l i ltki. H.l
iruria"lme mhhpens.d'!.anbrb'nJob'lrmendcng!r.om.neu.r
ayar K ieb S uci yrnB mcnyolong b.bhnya otu kekuaa itu. Hd
iru tidak,l menjadika dia lebih g.Aah bil. ia mdunto!istrlnyo,
ibu anak-inaknya, belbuot menuot rcncea-ren.ooya seakan-s}
1da{ba,$13} Lhrre"hmele'"pLdr.rrmi.ebrsditepcldbasi
istinya urul nenjadi pelindungrya; idih yang mempenolukan
sogcnap keluaBa, nengikat anggora ssgob keluarga ber?m-
sama, sbasaimana kisrus menjadi kepdld sidanA dan.runsclamar
tubuh ,an8 8aD jo. Bidah $tiap suani yang m.ng,ln kasih akm
Allah Denpelojsri dengan saksma bnbbn b.rurd Allah ddam
kedudutmnya Kekuasaan Krjstus digunakan d.neF bijaksano,
drlis kerrm$iasshm dan *eleDshlenbubn: seb$ ib hianan
slornin€nesln*mku6 }?d aenin Kepda sidmE yaDg agung

IIai Otuqtuo, Sek4alah ReAmffi dut Keslmotu lnot-

S€t i'dF Lbid dap6r dii4tapke J& ;bu bapa melihrr bogri-
hda Allah melihar pe*sjon hori itu, din nclihar bogaimmo mala
Ilahi-N)€ n.mbmdirykm pekerjm seomna dengm pekelan yns
lain, neFk! ak &&ejtrt melihar kenytu sur8a iru. Alah ula



mcnandang pekelaannya dalam En'8 y€DE lebih sedernans, se
dangkan ibu *m nmdapat keb€r ian dD tenasa bm untuk maa
rulk peke'jaannya dengan kebiaksamn, kddbrhd, dM keebar
rn. Sekddg ia Bcngebhui nilainya. Smenlar. ayah nclakuks
p€koiun yarg ada sary*ut-pauhya deng.n pe*aF-pc*Eo yang
,lan binas dm leny3p, ibu nelalulo. pekerjm untuk perkenbms
D pikinn dan tabilr, b€keia bukm saia unruk naa kini dsldilan

KewajiMn ryah kepada Dak-anslnFtid:l dapar dipindahlm kc
pada ibu. Kalau ia nelaksrnaknn lewaj ibannya sendni, nala cukop
banlak bcbon ysne harus dillo$uignya. Ho!! ol.h bckcrja dcrgo
p€xesuaim ibu dm bapa dapat melaksmztm pekedaar y s tebn
di*rahkan AU.h ko tm8.n neFka

Aloh tidak sch!rusnya mem@flior 'ltinya turi baeionya dalam
p€kerjaan nendidik anak-anakDya unrui kehidnpan masa ini dan
mtlk nosa kekekalan. ta harus mcnganbillagian dallm Iangeung
jaNab ito. A& keharulm brgi ibu d bapl' onngru hm! D,enur
juklrn cinta d.n p€nghaigi.n sn' kepaddyang l.ii, kdau hercki
mln mclihnsifl!siti iii dikenba',gkrn dslmkehidtrPatr,nsk',irn

SonG ayah haius nengatukan hnbungatr yang orat dcn!.n araknya
Iaki laki, menbeikan kepada mereka mmfaar dai pensalanannyr
yang lebih luas dan bc(.kap{akap den8an msrckr dalah kesedcF
hamm d telenrhlemburan yans mengikat nercka ke harinys. Ia
hd.\ memben\in pe rne bou meEl4 .fluL dirrar b,Jl\r ,
*hms-)s- -mrl, i'a !,,e r.br*' un Lt .-r.3 rCBa r{sg

Ia yane ncmpuyai slatu kcluarg! yang Erdiri d.ri anak-.nak
laki-lzhi harus mengeni bsnM apr pun pekctsrnys,}ryT sckali-
kali nelupakd jiM-jiwa yang di$rankd pada penelihmnya.
Ia !clah ncmbawa dak-dak nu ke dalam dunii dan rel.h menj.ditan
d ni sendni betuggu ng jrmb kepda Ar r3n u nttrk ,n. rakukltr scgah
*.Daru sekuar ten.ganF guna nem€lihm nereka d i pegaulm
Jlnrridals..:.danpo ahabirin )MA ahd.J g.n en,l-lnJr id
menyeDhks sep€nuh$ anek-0nalnya laki-loki ydg gclkah ilu
pa& pemeliharon ihu. Beban ini &rlalu bemt baginya. ra horus
mengarDnya untuk kep€n.ingr ibx dd rnak-m?li BolehFdi sngat
sulit b.si ibu nenasunakan pensendalim d;i dan hdsarur densd

bijaksarr dalaD mcnd ik fak rnaknya Kalau dcmikian halnyr.
arah harus nenan*utr8lcbih bMy* drri bebrn itu.lah5tus nrls
mnbil tskad utok nEr8adqkan us$d yang paling rekutr F!n. me
nyclanarkan anrk maknya '
Ndsihd tdta g a4h!a*.to )mk

ADak-anak adalah wlrison .\llih, dan kib benrnslunx jasnb
ef"d!-\J. !,d- r', ntrtrButus m.h NJd D'l.m .5.h,'mi

dr do,68, rr oFn"r k bele"r me' F3e$pt..trrbd F. € f,
dongdn kesnargan 

'nercka 
dapd drrxns kepada Attah nsngarr

kai, 'Tergokl$, saya dan anak-aiak yansrelrh dika$iakstrTuh.i

^llrhme 
"he de.'"Cr'o'r Atrh be'bud. eteod da.'.,!14 |

o rh{m rd h Jtro .edFm't'tr rum Lh'n-!d ; irc ,m. ;ri
dididikdersan &ik,sup.t. ibu mcndaprtkekuarandanvakruu uk
hrLatrl lL j,,n .lJ'\d mleLlr la hatu. empu-la' (co.iniJ
melakukmbagiandt. densan nuliada.nrctrgelj.kan rulasnyadalsn
.aku!dan kasihakan ALlah,lgeaiik-anaknyrremyadakanfre.jadi
surtu bclkal bagikeluarga dD b3gi nAyamkar.

Suamidanayahharusmemperinbangkansegalaperk ainids{
jatrgan klridd ibuanak ansknya dibebiniberlebih lebihor 'l.nA.idemikian dipeiuhiperr$an purus6a. ra hrrus nenaus akan as!!
ibu anak.an.lrya ridak d irem pad{an dalam suaru kedudlkan d i m ana
ia lidak nungkin dapar be alu adil tefiad.p anak-maknya ru'rM)il .a. *hinB83 nerckremilld Lnpa peld d rrn yr.3p^ ra

Ada odns nk J,ng rrp, mempd.mbrndk'1 apsrs4 mc'cka
ddo b€, Ju d,rnhadrp teud6, )sns br ar, meme. tr.iruTJ.
mcrckr den8an anak dak keil ym8 ridal bedayr ini, yang bcqan
rung sep.nuhny. kepada omngba mercka unluk pemelihms dan
petunjuk. lni lu.gguhmedpakanstratukesdahonyangmenyedihksn,
bulin,.rkeo"dd'bu rebprruealeordddn'r J4rr-y,d31kcpal1

S;onng eok 'li lcnBan ibu d ibnun telahun nerupakrn sustu
ker:dalidi,n F-g beso' b.ginJd. HJ ininerguEng'. oM.e',ng
m rulallan.leni\raL-.o.Bldan denmbdh le-a ansr d' rumrl
bDggs Hol rtu mn dpa! pemelih5run, p.no 

'd.km 
tun LebnnsFre

dri an-i msl mcre.a ]Ms \eh.rlnJs otrBakb oeh o';gtu,
'sbagai ksdibatr !.rhadap drl-bal itu.



Orrneti, r haD s menp*rimb.n8 k.n dc. gri rcnai g pss.d iaan apa
daprr di.ddkai bagiaMk-aiak ncrcka. Mcrckaridak bcniak D.'n-
b,"dd '({rd..cds"n'd " ,rul e."d'r.,.d' lrrinbdei

AlaDskah sedikiinF onng mcmpcnimbanskrn iasib anakl Pc-
mtras.r h.Na nafttr ad.lah slrLrs.tunya hai yang dipikirkan. dan
brban dilcskksr ke ,16 pundak idri dm ibu yrng 

'nelcmahkantDlca hidupnya dan melumptrhkrn kuasa rohaninyt DaLa', ke$
h anyanss ahruekdndenganrohpur6!s.didapdiny!dnidya
dikclili'Bi oLeh anak anak kecil yang tidsk daprr dipeLihannla sebr
grima.a neninya Karera kunng nendlpal perunjuk yans hffus
m.'cipcoch. !'.lr\.n,mb'h &e' unrul r:cd(m!n"l.o lri
All' d.ntr'en\ r" r,.\-t.drnn,o. dp"rrtsl'", dd' 'r'm!'.i-n.iJr.JL!' lL.iliinbrnl\'li .o bo!' k1!

Rumrh Tanqsa Kristtn

il.,nncinilhfburhn,nlhranBga.ALbhmcnlhcndaliolar
kna mempenimbinek$ DUlr mtrLa sekrli pci&rtrh *hlrk
dm raraFtrgakar metrseliLiigr kiradar [eLuargr tit

Kd ki nrrcari ldak tempa!!iigCa1, biarlah malnLd ini'n.nuitur
Dllihan iru Jansan hend.krF klra dikendrlikan olch keitrSiian urrtI
;engejrr kckayaatr. desakrn modc,.kuadal iniadrt drlam masr-it
tukar Pcfr 

',6rngkinLah.pa)€trgpalirgcendenLnsk.pada 
kcscdeF

hanaan. kesucl.n. k.shahn. dan nihi yans s.lari
i,nrnJ. r1s!, di.c pd "nJ"ll' rrnb d a4 .1drr3

DUn c 
'nomc 

g"u{ri l'r i
rn ),ang jal''tdi ren,pai keiburrn dan k.kRa6D nrembarva ks erihai
dln keresrhar, persikh kc rcmpat eDgkau dryd mcnlndrtrg per
huaran hngan  ll$ crrilah perhcnti.niiw! daLain keirdanan dan
kcrciatrca dan damai dari alan Bienrh 

'nrra 
memandanrDada la'

hnsylihiiau,enak-{nak,d bukil-bukit.P'ndrnchlikeLargn
bnu, yatrgridak dhunnkin olch debu du asp kob, dai hnuplah
udan ses lan-! mcnguarkm

Wakrunyatiba, bilaAllah msnbukajalm, keluEsa kelurrga hmus
kc luerda'ikota kota bsar. A&k sDak hrm diba{ah kchrar koh
OI:nEr m hc nd aknya mencari suatu tem pa! yan 3 cmok bi la keua ngrn
nerck!nengizinkan. Meskip ntonpariingeal kecil sajr, hend.kir_a
sd3 bid.cs a1:hr,{kch g \d!'ngdrpdd.o"h& d rBn'

Bapadai ibu yatrenemiliki sbid.nghiahdai tbuah rumahlang
dcnlcn,$kar adalah nja dan p€maisu.:.

Kalaumunskin,tumahhsoste er dilur koh, di lcmpar snak
m dapar mcnBus€nakn bnah. Biarl.h masiltS-masi4 merekr
meidrpat scbidan8 r ah sendni-sendirii dan ketikr k u menga-

!d$ \-p"o, ae'e\s brra'mon, m.nbus l'b,n bds"imam mh-
pf^kpidn rrdh unrk drbbri ben h. €1' pe."n"nJ! mcnJ'$8i
knlm Iu, rF'^mloh jug/ lep,dr -e.ela bdlps F-inglyr
menneba*tr ssola kebiasmjel.l dtn meruSikon dari kehidupm



1r.[rnr[ k9]rd3 DHtrr brgtrrEDr u.i$h! klbirsaa )rn-!
$ rh \cbrla n r nr.rh nms rsitr nfurd [crun nrre(tr M!

tr b..,-r'. 1.. n,\, ..r.1
'sahrln 

nlnr'imhrsLJ r-!bAir\eLrli
I]m, ii.,rtr tr b&klbrrurlais !6!i,burri di dati nr-a

p{ ,ilcb ' 'i, d 
'q 

\.
.n ,. n p.11. L .'..b! 1.,\'n ..erbtr h. r,\.. ,.
l.Lrh 3rsrl ninp.olrli I rsil tanE ncmadri dari hnah n,ereka kareDa
Diser.r rrsh n,orgnr-ge3p per.erjmtr irtr kor,h{r$ scni.ru ymg
rrre .hlian dctuial, mcr.kardrk melih bahsradrsuatu b krt
d.hd$!. b.gi ri.r!ka s. ln, Jrr lcLuaryrrrsrgka.

o,aD$abcnan-ss ig jrwrblepsda^llrhrtrlLl'.o'jdik l!n-
par di *tirar ncrekl sedeDitiaD rupa rear scsu} benar dor8.tr
kcbcnr i ymg crckr$ur Dcigm Jemikili Drerekadapar mcm
bc.ikar pdrir.xn yin-u bcD kepada rMk-rmk nrreka, dar mr[-
aml aliar bcLxln hcr!hrbunskM rm,rh tansgadiduDla inidetrern
]osrdadi sullr sedrpd drp3irr-akcluarg.di duiia ini hansmcn
.dircldrn rcDrrn! kclL6rpa dirrra. Denran demikiatr pen..baar

umLk meDudixpe yri3r.trd.h darr 
'n$rnrnkin 

derajrr rkan ber
lurins penarikannla. anak anak rdtrs dirj* bahlva ncrck. han),a
dskm n6a pcrcob!.n didunla ini,dan dididik unruk Denjadipetrg,
hNikmpat kedia'nrr yang scd atrg d isediakai Krisrus basimsrekr
!3ie neneasihi Dia datr mcnelihamk n huktrm huktrn Nya Irilrh
ke\ajiban ietinesiyanc harus dilaksanokan olch ormslur

Scdapd-ddp.tntr *gala bansunan yan8 dimaksudlrtr trriuk
didirni Danusia hendakry!didiikan diknah yMsrinlgi dan dapn
dik6idgkan dengin baik. Hal iniakan nemasrikan ad!trya salu ling-
kunBan yltr3kcliDg. Hrlini *rins kaLidirnsgap renrh srja. Kc*-
halan yrng seJamanya rergan8gu, penlakn-tcntakn yadg ssrna. dan
biny* lcmdiai diakibarkar oleh kelembabrn dsr malarja ,"ng
nemjrLelq di tenpat yatrg totulah dan suk dikeringkan

DJ"m mendni\n amJn peli g .etal, mcnjco.ikJn \rnr lai
yang blik dan nenb€ri pelu s untuk sind ma6hariyane limlah.
Biarlal, udm sjlil bcrgmri setu cukup rermg di ietiap nangan di
drlm nmln. Kanr tidu harus dial$ sedmikian dpl agar udua
bcrcdardcngan leluas.iansdmmal . Sesmtu!u Cdrid* mok
ditempali sebag.i klmar .idur lrecuali kms ib dapar dibuka lcbaF
lebs setilp hsi untut nduknya udda dd sinr natndi.

s uab h3 lan.d ths d ipr.indan der gai pohon poho. ya0s leFemk
.rrLeb1e., e. a".)-rsd!,kj"ut,,4.' m# rn,p r:r ,r!,
D.nruu\ \r's'nc re"c. D. e, n.epmr .' ga J,n LL, d'pr r-
ha/ JLnr'a b,,\ srq. 

'cmjdd '.d$ n-n'bd dJd^r \e.e "LnIeL. pohon-po\on d'n c s( Jd. - "ndd-p 
o,u .rp r-nl,l-.d

rkali denear rum.h menjadikan nnah nu ddrk meiyehalk.n tisi.
tdRna dihalangitr!! pcrcdm udara Fllg leluis dan iid*dtizin-
krnya sinar m atahsri nEs uk. Ssbalaiakib ra. kolcmbabrn terah,
prr didalan rumah, reruhn,a lnd.frusim Lujan

?crubot llrns Sederhaho .lun ?t lak Mahal
I-engkapihh rumahnu denlan b.tung ham'-s ya|ts sedrhanr.

barai! bmriglang ridak mudrh ptcah, y.ns dapar dibcEihkad de-
trgatr rndrh. Jan dapar disanli ranpa meDetatr bj.!n b* . oteh
mer-gCunakan oira sa, tamu &pa. monjdikan seburh ruh.h yd,g
rJ,\r, .,ne", ,n( r l- krt.u. E J!.

Ke#haelsitid.krerdxpardattrnpcdud ukm\zisk.song.Lcb,h
\ .h.hr, a - ren,o u'J'r fr .h .' ssJrre c.r-j b,i\. F;' br'-
r . de,, put. 

'nmdh 
L-pr" LIr.emflur,, eadidnletL,

yrns me$ah dd pci.bor yang mrh3l uduk nenradikan anak,lnak
ruas dan berbahrEb di tu,nah ranssa meftk4 i.kpi perltr seksli
omngllr me'nb$ikai kcpl da nerekacinra dan kepusri redapd di

Kdm ha. ctm. \3 bernSgu.ej,$3b \-t5d, q.ah u, I
mrmbe' Ld F,da nbhr'sEdnd r galch
6rq, o. \u'b: r o J , de .c^(a ,.n. d mnqs ruh4n r:nbs,. i-
h .. erjd' cudu tnl- ,' h" \a tim
melaltr\xnde-gd- trr€ J!.iuiLe k'. F. ;.p"'.d-.e r4,u13ru o.hkulr d rm,l, bnogimu. kr ' DrrcUa \im' dfl,Ld,
\l/:n. menrenn!mrtan rJbD, Kirnen

In8rdah, hai orang-oFn8nra. bahwalamu *dhx bekerF uduk
keselamdmdn amknu.Katau kebiasaan k 

'ntr 
hcnn ka;n kznn

meounjukkon kerdpian dan bb tcnib, sild baik dan kcbeiaran, pv
nJLcL- 

'qe 
rubuh. J"n rch Tss trmr nen)d,.r ' n,,l,iirn

Pcncbus. KamulslhrsrAdunD.
Mulailahdendin e\3.aengaa'kankeu&,nak.rnxtttuito.g .

' ' ds 
'nenisi 

p4lrhn Ter\s a.a'la 
'neT\. 

d'bd,.ud_ kmp,



unruk nenyimpm b@g-bmng mereka dan diajar melip stiap
b6Eng d6gan Bpi dan menaruhnya di tedp.hri. Kalau kam! lidak
mmpu n iliki sebuzn hmIj palrian ydg muBh s.tolipun, 3u
n*anl,n sebuan peti, hhlah iat dan tuluploh den8an kain F s
indah. Peksjian neneijaikon k.rapim du bb tnib ini akan he-
msluks watnr seliap hari, bbpi slan e.gat b.manha! baei anak-
lnakmu pada rasa mendatang. dan padr akhimya alan rerbukri
menghenat walh dan nenjauhkon kcsulirln.

Ada odngoo y8ng m.'nhidkan an*-anal nereka bedfar ms-
rusak, nenggunalan sbagli pemainan benda-b€nd! y,trg ridak 6e.
h,l merekajdah. Anak-anak harus diaj& bahwa nereka tidak boleh
Beme$nB hana b.nda milik oB.g lain untuk kesendean dan
kebahagiaan kelu s!, mefth harus bclajor m.nraali perdumn
l€$p.n.n. Arak-anak tidok aks lehih bahagia bila neftka dillaskat
nenegsg segala *suaru Fng mereka lihar. Kalo! mere*a tidal
diaja. menjrgr b.mns baik-baik, nereks aka! b€tuban beg de-
n$n sifat-sifol bbiar ]mg burk du nen$k.

Jansd herilan k3!.da anak-onal pcmlind ymg nudah pec
Asbud d.mikian benni nemhrikan pelajra. d.las silal sukg
me sak. Bidlah nereka hdya sedikir pcmaimn, dan biarlah per
mainan ini kual &lro lsmr Sam s sepdi iru, bitrDrn rtm-
pa[-]s [e\il s,E ndmun bes rninJa drlan p.nodrr,n bre,

(|)MILFI'')6'|0'1ll'Il'ld

P€ngaruh-pergaruh Rohani di Rumah Tangga

r- J- ib dap,r nenptTleh Le.elmab dei A lah d arrn bgga
K L.o, tebp' kikhn3 percardutot itu, h dup untuk ito, dm
l\setmmro nempmrar 

'mon 
yane tr0p de hfteao oada

A d.L@go )€ng dib€ritan olei Sada Altah kEpad! kire adalai
utok kepdtinsm *ib smdin. Hal ito mndb keb€hasidn ke-
lu(g! kila, dm semua ormg di stelilirs kita, Hal ini frenp.rlus
ciMy kib, nenFcild pdinb sm liL, dm meabaw? ddai
bagi piktnn, dan pda lkhiny4 hidup ke*.j. Malaikahahik t ym8
'mchymi akn sul3 berlabot-lnbat di l prt keniuo kit!. do
de4e kcBembj@n mdb.v. knbe ke slrga GnhnA keaajud da-
lom kcnidup kdohmio kito, d.r nalailGt peneial oko mcmbuat
strd dhb yas nen8gembinlr

Roh Krislus a*m nenjidi su.tD porgmh ying eiap dilm *ehi-
dupo di rnan 6gsa. Kalau pria ds * ib nau nenbula hari
mscka terhdap pdemh keh€M dan kaih yan3 be6it ddi
surga, prinsipp nsip ini alm 6ehap lagi lalsa alid di padoE
belaortt menrrl kd :eFla e\uato d membrlr Lele$m le
rcnprr yee rodusdsn k nns I

Melalaik as a di Dmah bggr, nelalrikd p.Ddidikn mak-
d.k, sngar tidat bs*d6 k radi AIhn. Kalau s.hn ssrdg dak-
mu $dans b.Bdo di sungoi, sd g beoslna neD8araei ombok dd
dal bahaya hmpn nati lem6, dDsbn b€smyr k semP8fl
yangharus diakibalkmy!l Aliqhh besdy! usahr h'ru diadlkar,
alostah tekunnya doa hds dip€Nembankan, alargka! b.my.
sn €at hms ditujuklaq gu.a Denyeloaikm hidup ns$id
T.lapi di siniLl ddk-anatmu di ID&, Krbtus, jiM neEk! ald
bire. Bamngkali meEka bemifot kM du kureg $porl suls ks
nirm k'tEd4 rma Advdt, Met6 sedog binN hnpa p€ngna,
npm dm 6pa Auah dalm duiq do kmu kursg hati,hati ds
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Se&! ber$ha sedapaldapabya DenDntun nmusia jtuh d.ari

Albb dan ia berhsil d.lim matsud.y! bila kehidupan ohdi dile
-sld d".d ud"An pcdsher o h iJ ddpxr meld'.k pt.mur
ndeka ddm uruson perussnan sehinglt nereka tidad mengmbil
mktu membaa Kihb Ssi, bcrdoi $ndnian, dan menelihan tdrtd
Dujlpujirn dan slaku tep mayala di n-btrn korban paai dm
pdinE. Alinulah cdhinJr oBnS \ ms m.n/Jotu. Lpu mulli\d
Fn'ou asuoqrl' A mqLn oanrlnrao'rnaleE odd -eleebh,

Peftahih PaAi dm PtuA
B3pr b€p.dr.burbJ."e rnpe€ dsFbs\imp" d Lh. il-

$"tn-d.*kel..insmu drdJmpemohonM)angpenu\\effn
d.ian angkatbn hadmu kepada Alloh unto( minh pdolonran.
Andt mdlnuJang l6ihd'\eLihngipe .obddn.GJngsuan {hsi
han mcngcliliryi jlls omnlrua dan otrs mu'la Merc*a yans mau
hiddp."br. penuh kas'n rJug, dr 8embtu hd'bddoa Hrn].
oleh {hman}o mmenad p€nolonsd dtu; Allan lir, d'F me'n
p obh renendsdabd;' sendnj

Xa'uida\uato5@r bik'diapruadhhmsme ad' -{u tum+
rnpal b.rdo,, sek dglsh vaktunya. sifat tidal percaya alan AIhn
DeGjalela. Kejanabn bey,l sekali. Kcbejatan mehenuhi.Uran jiwr
yme u&ma, dm p€mbesntakn ktho'lat Alhn b.rkobd dalan le_
hioup .Krhadip€rhamboolehdoslluaq"l,h albeddro'bawan
kelal.mm S.utr ri". dibd.l plma'nrn Fneods-nF dm
keoali len@ yds beikus diulurts utrbk melupurkd dia, odn8
n*d psgik teDpat pemberontakb agmB ito mcnuntunnya

Dsm6l'pun demikim. pad. mMbris)o \mg me-'lu dini.
sda ordr 

'd! 
mcnsrlu KJ\ren ridrl rensdddlan keb rian

kehaga. MeEka lidak moghodati Allah ii mah unggaj neekr
ridd nrsd il-dal, merkr untur me-grn!. dd LIur atin
Di,. B. lb} ormE klrn m-ivnlm di'i b.Litoj h dah DE "+
hinBga n ftka mere di bivnh hukum bila nenchampiri Dia.
M6k! tidst drpat dengd pcnuh kcb€Mian nengnmpiri blnb
tasih kmni( ' sdr Bemd,nk bnr re suci, bDt narah
dm lanpo D.slnihm," Cb. 4rl5; I Tis 2:3). Ms.ka lidak mem-
punyaisuruhubu$ )dg hidup dogd Alla,h, (ehidupu neftka
adalah s@iu b€nhrk kdalehan tanpa kuasa.

le,&pdDfi r Jdod h ta.pfl tJTc..potdq d,.ddrio... u .ind
Qru \,ng|al'nAb 

'h4't nrulmetuvrr n4 Dd3drt,hts-e..
ru. icn!.n Alloh.\ mbe'tcb'bLdar, -Lmb!. e'udrn.Jrdr
mai, dd kebahaeiun. Yesus b{rdor ktepld. Bapa ,detra.n rerirk
\rn.Lua ddnde.e,nJ r dN\a P 

'tu.'n-nr.,h",.,;,.-.,,,,"D.',,..e 3Ar -berdod d(nj,o kd" bir\.pr r r' i-4..." eq,
rc'.ar olehdoadrnDemo..onrn omsoi !u.?pr, J..r.I,rl,\a fr'lJn pen oho m e "(! ^!pdd, At"h. qeno.(it, 

^. NvhqB men Lo1r,a tak\Jotu,-Lr"'o'ar^r,n .h, D.t.J.n.r \rr:n Ld d$n. in3-r be.
r'\al.5.lbr
Dcreaddoay gtokun hendaklah ordnr tuancha{d airk-anik

nercka Mcrck. ha s berdoa dc,sa, peDtrh iman bahw. a|ah atu,
1n.grlden6,n,ne'rlddr tdrqi J"i.i.",,.1b" , a ..Lr

cn,,B3nr'crJd tr4!k-a ot,q.t,l-.,tr ., nr, ".r..
l-i.c;ok"l$!3.!h.'.iJe! , "ens'. Ltru i.,tn-r

o:1dr lqinr. Al'n9t5. ba'.nJ.
a ,\ mc ele d, !k.lhns r 'td ^be , n, U. o,i ,, u^-,
reoad"Brpd)rngd .,ed.{,.pfl t,trd nL".
rA memor i\in pero' rr1. oi1
crtrJ. uh Ai el-. b,itni ru".l b " ;d.im.. t,''i.,..,.,1
tr,..dr,,n!t.,n,tolt,.n,f n.* ,"s! hdtr{ \, .., b., ,
Lepd{NJr ns ,c p:dr ef'rd[brrn]atrl

qe'Eo pa, .e " t5 ..h "ri . JJ.. .nn s dtmu ."D oe , ..
u r.kir 

'tu.Jd. !4ome aroit.n F'r tun nru. tutr .,trnn
bl' n{d\utr Fhiqmtir'itr.du nJM^. qti .b..,,
rep6dn <!ol:h o" i..Ll $1{ n J^n/ e?.n.. d o tr,
bckc' J,h eprnJan!inJ3,n )abd4 tuhil Aensria^J .h.eqs,
Fnanr .o tud !r^tt.. u rurJ'ar.-a,'nd,rdit,enr-n1.
e. rd.n."nkehe-dat, tr. n clmitdh,etrr311.r,. r . . ji(,

iinJdretr.a.,.sndi'.. p, p. *,T*"J,-*u.r., . ^,.\,n )r'e as,.u dngrd-uaem De-tuden !,tciio_o,
dr Jn dro!nru. (Btr lam: . d, (njcrup,:'etda. ..h.: dai - od;
€iahr ! \ 1... \a-C nRtdmpdr ".Aatd,k,t 3 in mema nddr,r:
rhr p I DnmudJlzm ]\r{ tr \esus Ftf 4 r.

Bip' d"u,bu i. -u orp.',oit tr di. ra,L. me 1rp, 
"eoJ.,i"

' 
u.mcml hr)3 rJirKiJb u. JAn*menaat td d,o!,kmi. A-r,.



kebaktian itu harus ringkat saja. Bila suatu pasal yang panjang diba-

cakan dan doa vang paniang dipersembahkan acara kebaltian ltu

diiadikan membosankan, dan pada akiim;a terasa suatu p€ras€an

i.i. Lttut' tiau* Aino..dli bil; iam lebaklian dijadikan kering dan

;;;i;;[r", bita acara itu begitu mengesalkan' lurang menarik'

\ehi;ssa anak-anak menakutinYa
eui! baou aun iuu-itu, iadiianlahjam kebaktian sangal menarik'

fiaai'aAa itasan ..ng"pujrt ini tidak dijadikan laat yang paling

menr.nanekan dan me-nggembiralan pada hariitu Mengadakan p€F

.i""i" i..ituo"uu u","f-iru alan memungtinkan adanya acara le-
ir[,lun t"n^ *'in^ menarik dan bermanfaal qekali-sekali biarlah

aira^f.ri uuii^i a-uf"t .ara Lebaltian ilu Berbagaipenanlaan boleh

Auiui* r.n,rne Urgl"n Kilab Suci yang dibacakan dan :edikit per'

l,ii,^" t.^n,.o"u, or'au "altunla 
boleh diberikan Suaru lagu pujian

U"l"f, ,ii"li"llr". Doa lang diperrembahkan hanr' linglat dan

i*". o"il. i",trru- rang rideri'una dan.ungguh sungguh biarlah

orinn r unetn"tilnpln aila; doa memuji Allah harena lebaikan-Nla
ir" ir'".o-r,ont* i.n.longan daripada-\ya Kalau Leadaan mengi-

ti"r.an. uiarlrh andk-anak menggabungkan drri dalam pembacaan

doa.
Hanya ma.a kelelalan akan {nen)atakan 

lebailan }ang terdapat

dalam saat kebakrian sepertl ltu 
_

( D -cC ,tt t; (z) sr 'r:q,'tzo, (:) rr qz_q't

Pasal S6 .

Keuangan di Ruinah Tangga

n-1uhan menghendaki agar umat-Nya memikirkan Lepentingan

I orang lain dan hidup cermar. Ia menghendaii agar mereka
I belajar hemar dalam segala perkara, dan tidak me-mboroskan

apa pun.
Englau harus rahu waklun)a menghemal dan waktunya membe-

lanjakan uangmu. Kila ridak dapat menjadipengikur K-ristus kecuali
kila menyangkal diri dan mengangkar salib. Urang harus dilunaslan;
sisa-sisa yang tercecer harus dikumpulkan: p€ngaluaran lidak perlu
harus dibabsi dan han) a hak milik yang sah )ang boleh dilaha; dan
disimpan. Engkau harusmemperhitungkan apalangdigunal*an hanya
unruL memuaskan citarasa dan dalam memelihara nafsu makan yang
rusak dan suka hidup serba mewah. Uang yang dibelanjakan untul
makadan lezat yang tidak berguna dapat digunakan gunimemperba-
nyak keenakan dan kenikmatan di rumahmu. Engkau tidak perlu
hidup dalam kemelaratai; engkau harusj ujur terhadap diri sendiri dan
terhadap saudara-saudaramu. Kemelaratan adalah penyalahgMaan
kelimpahan Allah. Pemborosan juga adalah .uaru penyalahgiuaan.
Pengeluaran kecil-kecil yang menurut anggapanmu tidak b€rarti akan
temyata besar jumlahnya pada aklimya.
. Bila engkau tergoda memboroska.n uangmu untuk makanan yang
lezat-le?al engkau harus ingal akar penyingkalan diri dan pengori
banan diri )ang diLanggung oleh Kristus unn* menyelarnatlan -ma-

nusia yang sudaljatuh. Anak-anak kita harus diajar mengguiakan pe-
nyargkalan diri dan pengendalian diri. Alasan mengapa begltu banyat<
pendeta merasa bahwa mereka mengalami kesuiitan ddam 6al,
keuangan ia lalr karena mereka I idak mengekang c ilarasa, nafsu makan
dan kecenderungan mereka. Alasan mengapi begiru banvak orane
bangkut dan mengambil harta secara ridakjujut iu-luh tar"nu ,"."ki
bemseha memuaskan citarasa istri dan anak-anak mereka secara

, boros. Betapa saksamanya bapa-bapa dan ibu-ibu harus mengajarkan

- penghematan oleh ajaran dan teladan kepada ana.k-anak merelal
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Tidak layak berlagak kayi, atau menunjukkan lebih dari keadaan

kita yang sebenamya-para pengikut Juruselamat yang lemah-lembut
dan iendah hati. I(ta tidak usah merasa resah kalau tetangga kita m€n-

dirikan dan memperlengkapi rumah mereka dalam cgra yang tidak
dapat lita ikuti secara wajar. Bagaimana Ye\us memandang peda

peisediaan kita yang nremcnl;ngkan diri unruL pemanjaan naf"u
makan, untuk menyenangkan tamlt ki?-, atau untuk memuaskan ke_

cenderungan kita sendiri. Adalah suatu jerat bagi k;ia bila kita bertu-
juan mengadalan penunjukan alau membiarlan anak ana( kita
berbuat demikian di ba$ah pengendalicn kilal

Sesuatu yang masih dapat digunakan sekali-kali j angao dibuang.

Hal ini rnemerlukan kebijaksanaan, pemikiran 1erus-mengnrs. Telah

dituniukkan kepada saya bahwa ketidaksaDgglpan menabung, dalam
perkara kecil, merupakan suatu sqbab m€ngapa banyak keluarga
menderita kekurangan-kekurangan."

"Janganlah Kamu Berutang Apa'apa kepada Siapa pun Jugd"
Banyak keluarga yang miskin menderita kemiskinan ka.ena

mereka rnemtrelanjakan uaig moreka segera setelah mereka meneri-
manya.

Mengarnbii dan menggunalan uan& untuk 5e\uatu mcksud. sc-

belum mendapamy4, adalah suatu jerrt."
Dunia lierhak mengharapkan ketulusan yang tekun pada mereka

yang rnengaku orang Kristen berdasarkan Kitab Suci Oleh sikap acuh

taL acuh dj pihak seorang dalam membayar apayang patutdilunaslGn-
nya semua anggota kita ada dalam balraya dianggap tidak dapat

dipercaya.
Mereka yang berpura-pum saleh harus memperindah doktrin yang

nereka akui, dan jangan memberikan peluang bagi dihinakannya
kebenaran itu karena cara bertindak mereka yang tidak berhati_hati.
''Jan&anlah kamu berulang apa-apa kepada siapa pun juga." kara
r.rIl

Banyak, banyak sekali orang tidak mendidik did sendiri agar mere-

ka dapat mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan pendapatan

mereka. Mercka tidak belajar menyesuaikan diri dengan ke-adaan,

dan mereka meminjam dan memiqjarn be*ali-kali sampai utang

bertimbun-timbun, dan sebagai akibatnya mereka tawar hati dao

kecewa.

Engkau harus melihat bahwa seseomng tidak boleh menjalankan
urusan pekerjaannya dalam cara yang mengakibatkan terjadinya
utang. Bila seseorang terlibat dalam utang, ia beradadalam salah satu
jerat Setan, yang dipasangnya bagijiwa-jiwa.

Ambillah tekad untuk tidak melibatkan diri dalam utangyang lain.
Sangkallah dirimu dalam seribu jenis keperluan daripada terlibat
dalam utang. Hindarkalrlah ulang ilu sebagaimana engkau menghin-
darkan penyakit cacar.'

Mengabaikan Keperluan-keperluan Penting Bukannyd Penghe ata
Allah tidak dihormati bila tubuh dilalaikan atau disalahgunakan

dan dengan dem ikian tidak layak bagi pekerj aan-Nya. Memelihara tu-
buh dengan menyediakan baginya makanan yang enak dan menguat-
kan merupakan salah satu kewaj iban utama bagi kepala keluarga. Jauh
lebih baik mempunyai pakaian dan perabot yang kurang mahal dari-
pada membatasi persediaan makanan.

Ada kepala k€luarga menghemat p€rsediaan makanan di meja
makan agar dapat menyediakanjamuan yang mewah bagi para tamu.
Hal inikurang bijaksana. Dalam menjamu tamu hendaknya kita lebih
sederhana. Biarlah keperluan keluarga mendapat perhatian utama.

P€nghematan yang kurang bijaksana dan kebiasaan yang dibuat-
buat sering menghalangi sifat suka menerima tamu yang diperlukan
dan yang akan m€mbawa berkat. Persediaan makanan yang biasa
untuk meja matan kita harus sedemikian rupa sehingga tamu tidak
disangla-sangLa dapal disambul lanpa,nembebani nyonya rumah
untuk mengadakan persiapan tambahan.o

Penghematan bukannya berarti kekikiran, melainkan pengeluann
yang bijaksana karena ada suatu pekerjaan besar yang harus dila-
kukan.

Allah tidak menuntut agar amat-Nya meniadakan hal-hal yang
perlu sekali bagi kesehatan dan kesenangan mereka, tetapi Ia tidak
menyejujui kecerobohan dan keborosan dan pertunjukan-pertun-
jukan./

Kewajiban Olangtus dalam Mengajar Anak-anak
Ajarkanlah kepada anal-anakmu bahwa Allah mempunyai tuntut-

an atas segala sesuatu yang mereka miliki, dan bahwa suatu pun tiada
yang dapat membatalkar tuntutan ini; segala sesuatu yang mereka
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miliki hanya dipercayakan kepada mereka, untuk membuktikan
apakah mereka mau menurut. Uang adalah suatu harta yang dip€r-
lukan; jangan he'rdaknya uang itu diboroskan kepada mereka yang
tidak memerlukannya. Ada orang yang memerlukan pemberianmu
yang sukarela. Kalauengkau m€mpunyai kebiasaan boros, hilangkan-
lah kcbia.aan itu dari kehidupanmu selekar mungkin. Kccugliengkau
berbuat demiLian. engkau akan bangkrut selama-lamanya."

Kecenderungan orang muda pada zaman ini ialah mengabaikan dan
menghinakan pengh€matan dan mengacaukannya dengan kekikiran
dan kepicikan. Tetapi penghematan sesuai benar dengan pandangan
dan perasaan yang paling luas dan liberal; tidak mungkin ada keder-
mawanan sejati di tempat hal itu tidak dijalankan. Jangan hendaknya
,eorang pun beranggapen bahsa riJxl perlu belajar rnen8hemat dan
mencermalkan 5i\a-1i5a )ang masih dapal dipergurrakan.'

Biarlah setiap orang muda dan setiapanak diaiar, bukan hanya me-
mecahkan persoalan yang dalam khayalan, tetapi juga mengadakan
perh;tungan yang saksarna untuk penghasilan dan pengeluarannya
sendiri. Biarlah ia mcmahami penggunaan uang yang benar oleh
menggunakannya. Apakah uang yang disediakan orangtua atau peng-
hasilan sendiri, biarlah anak-anak lelaki dan perempuan belajar me-
milih dan membelipakaian merekasendiri, buku mereka, setakeper-
luan-keperluan lainnya; dan ol€h mengadakan perhitungan segala
pengeluaran itu. mereka akan memahaminilaidan penggunaan u,ang.

sebagaimma )ang tidak dapat mereka pahami dengdn cdra lain.rv
Ada pula cara memberikan pertolongan yang tidak bijaksana

kepada anak-anak kita. Mereka yang bek€rja mencari perongkosan
sekolah m€reka sendiri menghargai kesempatan mereka lebih dari-
pada mereka yang membiayai oleh orang lain, karena mereka menge-
tahui beratnya mencari perongkosan mereka. Jangan hendaknya kita
selamanya menyokong anak-anak sampai mereka menjadi beban
yang tidak berdaya.

Orangtua salah mengerti kewajiban mereka bila mereka memb€ri-
kan uang dengan leluasa kepada orang muda yang mempunyai ke-
kuatan jasmani guna mengikuti pendidikan untuk menjadi pendeta
arau doller sebelur]1 ja mendapat pengalaman dalam pekerjaan yang
her,t dnn herprrna I I

Kebiasaan"pemanjaan diri atau kurangnya kebijaksanaan dan ke-
cakapan di pihak istri dan ibu mungkin terus menerus menghabiskan

persediaan dalam perbendaharaan; dan meskipun demikian ibu itu
mungkin biranggapan bahwa ia sedang berusaha sedapat-dapatnya
sebab ia be lum pernah diajar membatasi keperluannya atau keperluan
anak-anaknyadan beium pemah memperoleh kecakapan dan kebijak-
sanaan dalam persoalan keluarga. Itulah sebabnya satu keluarga
mungkin memerlukan sokongan dua kalisebanyakjumlah yang sudah
memadaibagi keluarga lain yang sama besamya dengan keluarga itu.

Tuhan berkenan menunjukkan kepada saya keburukan yang
diakibatkan oleh kebiasaan yang boros, agar saya dapat menasihati
orang 1ua untuk mengajarkan penghematan yang saksama kepada
anak-anak mereka. Ajarkanlah kepada mereka bahwa uang yang
dibelarrjrl,an rrnt rrl .e'r,ralu yang ridak merela perlukan dialihkan dari
pemak:rran rang patut ''
Nasihat kepada Suarni dan Istri dalam Hal Keuangan

Semua orang harus belajar bagaimana membuat perhitungan. Ada
'orang melalaikan pekerjaan ini sebagai suatu yang tidak penting,
rerrpi hJl,ini .al:lrh adrrrla. Semua pengeluaran harus dinyarakan

Sekarang ini kanlu mungkin mempunyai suatu modal yang dapat
digunakan dalam keadaan darurat dan membantu pekerjaan Altah,
seki|anya kamu l€lah menghemat sebagaimana mestinya. Setiap

'ninggu 
sebagian dari upahmu harus dicadangkan dan sekali-kali

jangandijamah kecuali menderita kekurangan sebenamya, atau untuk
dikernbalikar Lepada Sipember i dalam bentuL persenrbahan kepada
Allah ''

Penghasilar yang diperoleh tidak dibelanjakan dengan bijaksana
dan dengan hemat sampai dapat memb€ri kelonggaran sekirmya
engkau j.tuh sakit dan keluargamu kehabisan penghasilan yang
engkau bawa untuk menyokong mereka. Keluargamu harus mempu-
nyai sesuatu.:ebagai sandaran kalau sekiran5a engkau mengalami
kesempitan. ''

Kamu harusmenolong satu dengan yang lain. Jangan menganggap
nya suatu sifat baik bila menutvp mpat-Iapat dompet uangmu, dan
enggan memberikan uang kepada istrimu.

Engkau harus memberikan sejumlah uang kepada istrimu setiap
minggu dan harus memberikan peluang kepadanya untuk melakukan
apa yang dikehendakinya dengan uang ini. Engkau tidal membedkan
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kesempatan kepadaDya untrik menggunakan k€brjaksanaannya atau
citarasanya sebab engkau tidak mempunyai kesadaran yang betul
tentang kedudukan yang harus dipunyai oleh seorang istri. Istrimu
mempuDyai pikiran yang baik sekali dan seimbang benar.

Berikanlah kepada istrimu sebagian dari uang yang kau terima.
Biarlah ia mendapatnya sebagai miliknya sendiri, dan biarlah ia
nrenggunakannya sekehendak hatinya. Ia harus diperkenankan meng-
gunakan uang yang dicarinya sebagaimana yang paling baik dalam
pertimbangannya. Kalau iamendapat sejumlah uanguntuk digunakan
.cb.rgar m ilrtnl a .endiri. Fnpa dikritik. suatu bebar l ang be.ar aLrr
tcrangkat dari pikrrann) a. 

ro
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Pasal3T

Kegiatan Keluarga Selama
Hari Raya dan Ulang Tahun

aya melihat bahwa hari-hari raya kitajangan hendaknya digu-
nakan menurut cara dunia, namun seharusnya kita melakukan-
nya saja tanpa memperhatikanny4 karena hal ini akan membawa

perasaan tidak puas kepada anak-anak kita. Pada hari-hari ini bila
anak-anak kita ada dalam bahaya terkena p€ngaruh yang buruk dan
menjadi bejatoleh kepelesiran dan kerarnaian dun ia, biarlah orangtua
mempelajari apa yang dapat diberikan untuk menggantikan hiburan
yang lebih berbahaya. B€rikanlah kepada anak-anakmu pengertian
bah\ a Lebaikan dan kebahagiaan merekalah jang engkau pilirkan.

Oleh merayakan hari-hari raya itu baik orang-orang dunia maupun
anggota-anggota gereja telah dididik untuk percaya bahwa hari-hari
yang lega iniperlu untuk kesehatan dan kebahagiaan, tetapi akibatnya
menyatakan bahwa hari-hari itu penuh kejahata&

Kila telah beru:aha sesungguh-sungguhnyaTuntuk menjadikan hari
rala itu paling menarik bagi orang muda.'dan afial-anak. semya
berusaha mengubahkan kebiasaan ini. Tujuan kita ialah menjaul ran
mereka dari kepelesiran orang-orang yang tidak percaya.

Sesudah hari mencari kepelesiran berakhir, di manalah kepuasan
pencari kepelesiran itu? Sebagai para pengerja K risten, siapakah iang
sudah mereka tolong kepada kehidupan yang lebih baik, lebih tinggi
dan lebih suci? Apakah yang akan mereka lihat kalau mereka mem-
perhatikan catatan yang tertulis oleh malaikat? Suatu hari sudah
hilang! Bagi jiwa mereka sendiri suatu hari sudah hilang, suatu hari
hilang dalam pelayanan bagi lcistus, karena tiada kebaikan yang
dilaksanakan. M€reka bo leh menggunakan hari-hari lain tetapi sekali-
kalijangan hari itu yang disia-siakan dalam percakapan yang rendah
dan bodoh, di kalangan anak-anak perempuan dengan anak-anak
laki-laki; dan anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan.

Tidak pemah lagi mereka akan memperoleh kesempatan serupa
yang sudah hilang ini. Lebih baik mereka melakukanjenis pekerjaan



yang paling sukarpadahari raya itu. Merekatidak menggunakan hari

raya mereka dengan betul, dan hari itu pun lalulah ke masa kekekalan

untuk berhadapan dengan mereka pada masa pehukuman sebagai

suatu hari yang digunakan salah.

Mendahul ukan P e keri aan Al la h
Bukankah baik bagi kita memperingati hari mya bagi Allah, bila

kita menghidupkan kembali dalam pikiran kita k€nangan tentang
perlakuan-Nya kepada kita? Bukankah baik mempenimbangkan
berkat-berkat-Nya yang lampau, mengingat amaran-amaran yang

mengesankan yang telah dijelaskan kepadajiwa kita agar kita tidak
akan melupakan Allah?

Dunia mempunyai ba$yak hari raya dan orang-orang asyikdengan
berbagai permainan, balapan kuda,judi, merokok, dan mabuk_mabuk

Tidakkah umatAllah mengadakan kumpulan suci lebih seringyang
dalamnya mereka bers$kur kepada Allah karena segala berkat-Nya
yang limpah?

Dalam sidang kita memerlokan orang-orang yang sanggup
berk€mbang dalam bidang organisasi dan memberikan pekerjaan

yang praktis kepada pria dan wanita muda dalam hal meringankan
kekurangan manusia dan bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa pria,
wanita, orangmudadananak-anak. Tidakmungkinbagi senuaoralg
Demberikan segenap waktu mereka kepada pekerjaan itu sebab me-

reka harus bekerja mencari nafkah sehari-hari. Meskipun dernikian
orang-orang ini dapat mengabdikan hari raya mereka bagi p€kerjaaD

Kristus dan berbuat kebaikan dalam hal ini kalau mereka tidak dapat

memberikan banyak dari hana mereka.
Bila karnu berhari raya,jadikanlah hari itu suatu hari yang menye_

nangkan dan menggembirakan bagi anak-anaknu, dan jadikanlah
juga hari itu suatu hari yang menyenangkan bagi orang yang miskin
dan dirundung malang. Jangan hendaknya melewatkan hari itu tanpa

mengucapkan syukur dan membeiikan persembahan pengucapan

slukur kepadaYesus.

Hari Illang Tahm-Suatu Saat Memuji Allah
Di bawah pemerintahan bangsa Yahudi pada hari kelahiran anak-

anak suatu persembahan diberikan kepada Allah, sebagaimana yang

telah ditentukan-Nya sendiri. Sekatang kita melihat orangtua ber-
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usaha sedapat-dapatnya memberikan persenan kepada anak-anak
mereka pada hari ulang tahun anak-anak itu mereka menjadikan hal
ini suatu kesempatan untuk menghormati anak itu seolah-olah kehor-
matan harus diberikan kepada manusia. Setan mempunyai caranya
sendiri dalam hal ini; ia telah mengalihkan pikiran dan pemberian
kepada manusia; dengan demikian pikiran anak-anak dialihkan
kepada diri mereka sendiri, seakan-akan mereka dijadikan p€rhatian
khusus.

Pada kesempatan ha.i ulang taiun anak-anak harus diajar bahwa
mereka mempunyai alasan untuk berslukur kepada Allah karena
kemurahan-Nya dalarn memelihara kehidupan mereka selama seta-
hun lagi. Dengan demikian pelajaran yang berharga dapat diberikan.
Untuk kehidupan, kesehatan, makanan, dan pakaian, tidak kurang
daripada unhrk penghampan hidup kekal, kita berutang budi kepada
Pemberi segala kemurahan; dan wajiblah kifa mengaluiAllah karena
pemberian-Nya dan memberikan persembahan pengucapan s),ukur
kita kepada si pemberikebajikan terbesar itu. Persembahan hari ulang
tahun ini diakui dari surga.

Ajarlah mereka rnengenang kembali tahun yang baru silam dalarn
kehidupan mereka, mempertimbangkan apakah mereka atan senang
menghadapi catatan sebagaimana yang tertera di dalam buku-buku
surga. Ajaklah mereka berpikir dengan serius untuk mengetaiui
apakah pe laku mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka,
berkenan kepada Allah. Sudahkah mereka menjadikan kehidupan
mereka lebih menyerupai Yesus, indah dan manis pada pandangan
Allah? Ajarkanlah pengetahuan akan Tuhan, jalan-jalan-Ny4 ajaran-
Nya kepada mereka.

Saya telah mengatakan kepada keluarga saya dan handai tolan saya
babwa_saya menghendaki agar tidak seorang pun memberikan pem-
berian hari ulang tahun dan pemberian Hari Natal kepada saya" kecuali
dengan seizin saya mereka menyampaikannya ke dalam perbenda-
haraan,Tuhan. unlul digunakan dalam meneguhkar pekerjaan
Tuhan.'
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Pasal SS

Rekreasi

rang Kristen mempunyai banyak sumber kebahagiaan, dan
mereka boleh menceritakan dengan tepat sekali tanpa keke-
liruan kesenangan-kesenangan apa yang sesuai dengan hukum

dan benar. Mereka boleh menikmati rekreasi yang tidal akan merusak
pikiran atau merendahkan jiwa, yang tidak akan mengecewakan dan
meninggalkan pengaruh yang terasa kemudian yang merusaltan ke-
hormatan diri atau menghambatjalan k€gunaan. Kalau mereka dapat
berjalan dengan Yesus dan memelihara roh selalu berdoa, mereka
aman sekali.

Suatu hiburan yang dalamnya engkau dapat memohonkan berkat
Allah atasnya dengan iman tidak akan berbahaya. Tetapi suatu hibur-
an yang tidak menyanggupkan dikau unruk berdoa sendirian, untuk
p€nyerahan di mezbah doa, atau untuk mengambil bagian di kumpul-
a0 permiDtaan doa tidaklah aman, melainkan berbahaya.

Kita termasuk dalam golongan yang percaya bahwa setiap hari
dalam kehidupan kita wajiblah kita muliakan Allah di atas bumi,
bahwa kita hidup didunia ini bukannya hanya untuk kepelesiran kita
sendiri, hanya menyenangkan diri sendiri. Kita ada didunia ini untuk
membawa untung k€pada sesama manusia dar untuk menjadi berkat
bagi masyaratat; dan kalau kita biarkan pikiran kita mengalir di dalam
saluran yang rendah yang dilalui banyak orang yang sedang mencari
hanya kesia-siaan dan kebodohan, bagaimanakah dapat kita menjadi
suatu berkat bagi masyarakat di sekeliling kita? Kita tidak dapat me-
nuruti s€suatu kepel€siran yang tidak akan melayakk?n kita menunai-
kan kewajiban yang biasa dengan setia.

Ada banyal perkara yang pada hakikatnya benar, tetapi terbukti
menjadi jerat bagi orang yang kurang waspad4 karena sudah diputar-
balikkan oleh Setan.

Kita perlu sekali bertarak dalam kepelesiran, sebagaimana dalam
setiap usaha lainnya. Dan sifat s€gala kepelesiran ini harus dipertim-
bangkan dengan hati-hati dan saksana. Setiap orang muda harus
menanyakan kepada diri sendiri, Pengaruh apakah diberikar oleh

kepelesiran ini kepada kesehatanjasmani, pikiran, dan akllak? Apa-
kah pikiraf saya akan sangat terpengaruh sehingga saya melupaian
Allah? Apakah saya atan tidak metihar lagi kemuliaan-N)a di h;dap-
anku?'

Si kap te r hodap Re kre asi
Ada orang yaog sakit angan-angannya yang baginya agama itu

Ialsana seorang raja yang lalim- lang memerinrah mereki dengan
longkal besi. Orang sedemikian 

"elaman;a meratapi Lerusaian
alhlak mere(a dan mengeluh ala\ Lejahardn yangdatani dugaan saja
Kasih tidak terdapat dalam hati mereka; mereka selamanyi menun-
jukkan muka rrasam. Mereka tawar hati bila ditertawai ;leh orang
muda alau oleh orang iain. Merela berdnggapan bahra semua reli
reasi atau lepelesiran arau hiburan adalah dosa dan berpenddpar
bahwa pikiran itu harus selamanya dalam keadaaD serius. ini suitu
keterlaluan. Orang lain pula berpendapat bahwa pikiran itu harus
s€lananya berusaha menemukan kepeiesiran dan hiburan baru agar
memperoleh kesehatan. Mereka belajar bergantung pada keramaian
dan merasa gelisah ranpa hal itu. Orang \edemikran bukannla orang
f\rislen sejali Mere(a sudah lererlalu; di 5egi lain. prinsii-prinsii
Kekristenan seiari membukakan di hadaDan semua oranp suatu sum-
ber kebahagiaan. yang tingginla dan dilamnya. panjanlnya dan le-
bamya hdak terduga-duga.'

Adalah hak dan kewajiban orang Kristen berusaha menyegarkan
semangat mereka dan menguatkan tubuh mereka dengan rekreasi
yang tidak salah, d€ngan maksud menggunakan kuasa jasmani dan
pikiran bagi kemuliaan Allah. Jangan hendaknya rekreasi kita meru-
pakan peristiwa kegimngan yang bodoh, mengambil rupa yang tidak
ada maknanya. Kita dapat mengadakannya dalam cara yang akan
menguntungkan dan meninggikan derajat orang-orang yang bergaul
dengan kita, dan lebih menyanggupkan kita dan ,nereia menu,raikan
kewajiban yang diserahkan kepidi kita sebagai orang Kristen.l

Ditunjukkan kepada saya bahwa para pemelihar; Sabat sebagai
sualu umar bekerja rerlalu keras tanpa meluangkan r-raku untuk
variaci arau berirtirahat. Rekea\i perlu bagi merekayangsibuk dalam
pekerjaan jasmani. malahan lebih penting lagi bagi mereka )ang
pekelaann-va lerutama menggunakan tenaga pikiran. Tjdakkah perlu
untul, lesehmalan kira. alaupun unluI kemuliaan Allah. membiarkan
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pikiran belerja lerus mFnerus dan berlebih-lebihan. meikipun aras
perkara-perkara rohani.*

Waktu yang digunakan untuk gerak badan tidak hilang percuma.
Mempergunakan segala organ dan tenaga tubuh selayaknya perlu
sekali agar semuanya dapat bekerja sebaik-baiknya. Bila otak terus
menerus dibebani sementara organ-organ mesin tubuh lainnya tidak
bekeri4 maka berkuranglah kekuatan jasmani dan pikiran. Tubuh
kehilangan kesehatannya, pikiran kehilangan kesegaran dan kekuat
annya. dan akibatnya ialah perasaan berkobar-kobar yang tidak sehat.

Jam tidur dan jam kerja yang teratur harus pula diperhatikan. Kita
harus mengambil waktu beristirahat, waktu berekreasi, $aktri mere-
nung. Prinsip-prinsip pertarakan mempunyai makna yang lebih luas
dariprda lang dipikirl,an oleh orang banS ak.

Mereka yang sibuk belajar harus melegakan diri. Pikiran jangan
hendaknyaterus menerus dipaksa bekerja keras, karena mcsin pikiran
yang halus menjadi lelah. Baik tubuh maupun pikiran harus menga-
dakan pergerakan.

Rekreasi yang Boleh Dinik dti yang Kaya don yang Miskin
Orang muda tidak dapat dijadikan tenang sepertiorang yang sudah

lanjut usianya, dan anak tidak dapat dijadikan ser;us seperti kakek.
Meskipun kepelesiran yang berdosa dipersalahkan, sebagaimana
mestinya, biarlah paraorang tua, para guru dan parawali bagi orang-
orang muda menyediakan sebagai gantinya berbagai hiburan yang
tidak salah yang tidak akan menodaiatau merusakkan akhlak. Jangan
mengekang ornng muda pada peraturan dan larangan yang keras yang
akan menyebabkan mereka merasa tertekan dan melanggar dan me-
masukijalan kebodohan dan kebinasaan. Dengan tangan yang teguh,
manis budi dan penuh peftimbangan peganglah kekang kekuasaan,
bimbinglah dan kendalikanlah pikiran dan maksud mereka, namun
dengan lemah lembut. bijaksana. agar mere(a ma)ilr rerap mengelahui
bahwa engkau memikirkan l arg terbaik l ang paling tinggi.o

Ada cara-cara rekreasi yang sangat bermanfaat bagi pikiran dan
tubuh. Suatu pikiran yang diterangidan dapat membeda-bedakan akan
mendapat banyak sekali cam hiburan dan kesenangan, dari sumber-
sumber yqng bukan saja tidak salah, tetapi juga mengandung pela-
jaran. Rekreasi di alam terbuka, merenungkan perbuatan-tangan Allah
dalam alam, akan memberi manfaat yang paling tinggi.'
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Tiada rckrcasi yang sangat bergund harya bagi dhi mereka sendiri
akan temyata menjadi suatu berkat yang begitu besar bagi anak-anak
dan orang muda s€bagaimana halnya dengan rekreasi yang menjadi-
kan mereka berguna bagi omng lain. Karena o€ng muda birsifai giat
dan mud3h diberi kesan. merekacepal sekali memberi sambutan pida
anjuran."

Allah lelai menyediakan bagi masing-masing kesenangan yang
dapat dinikmati oleh orang kayidan yang miskin'-t.t n-ian !*!
didapat dalam mem€lihara kesucian pikiian dan pe$uatan yang iidak
mementingkan did, kesenangan yang bemsal dari mengucapkan
perkataal yang menaruh simpati dan melakukan perbuatan yang 6ait<.
Dari mereka yang melaksana-kan pekerjaan seperri itu, reranq IGistus
bersinar unnrk menerangiyang digelapkan ol;h banyak kes;sahan.e

...4d1 hy* sekali peJkara yang perlu dan berguna yang dapat
dilakukan djdunia kira iniyang akan menjadikan penggun;n hiUu;
dan kepe leliran. ham pir I idak perlu sama seka li. Otak tu lang, dan otot
akan mendapat kekuatan dalam menggunakannya dengan s;afu mak-
sud berbuat_kebaika.n, berpikir keras, dan mengadakai .encana yang
akan melatih mereka mengembangkan kuasa kecerdasan dan keiuatl
an organ-organ tubuh. yang akan mempergunakan talenE-talenB
yang dlkaruniakan Allah,Iepada mereka yang dengan itu mereka
dapat memuliakan Allah.'"

Biarlah beberapa keluarga yang tinggal di dalarn kota atau kanr-
pung bersatu dan meninggalkan pekerjaan yang telah membebani
tubuh dan pikiran merek4 dan mengadakan wisata keluar kot4 di tepi
suatu danau y€ng indah, atau ke suatu tempat yang indah pemandang-
annya. Mereka harus menyediakan makanan yang sederhana dan
menyehatkai, buah-buahan dan biji-bijian yary paling baik, dan
ma(an seh idangan di bawah pohon yang rindang diunnyaatau dialam
terbuka. Perja lanan denga.n kendaraan. geral badfi dan pemaidangan
itu akan membangkitkan nafsu rnakan, dan mereka akan menikiati
sanlapan yang tidak dinilnati oleh raja-raja sekalipun.

Pada kesempalai seperli itu orangtua dan anak-anak harus memsa
bebas dari kesusahan, pekerjaan, dan kebingrmgan. Orangfua harus
menjadi anak-anak bersama arak-analg dan sedapat-dapitnya men-
jadikan segala perkara paling menyenaigkan baAi mereka.-Biarlah
sepanjang hari iru digunakan untuk rekreasi. Cerak badan di alam

- terbuka bagimereka yang kerja duduk di dalam ruangan akan berguna



sekali bagi kesehatan. Semua orang yang dapat melakukannya harus
merasa berkewajiban mengikutinya. Tidak suatu pun akan hilang,
melainkan bahyak keuntungan akan diperoleh. Mereka dapat kembali
ke pekerjaaa merrka dengan hidup baru dan keberanian baru unh*
bekerja dengan tpnuh semangal,dan mereka lebih ters€dia unruk me-
Iawan penyakit."

Saya tidak mempermasalalrkan permainan bola yang sederhana;
tetapi permainan ini, meskipun dalarn kesederhanaannya, mungkin
dilakukan berlebihlebihan.

Saya selananya mengkhawatirkan akibat yang hampir dapat di-
pastikan yang dialami sesudah kepelesiran-kepelesiran ini. Hal itu
memba{,a kepada pengharnbumn uang yang seharusnya digunakan
dalam membawa terang kebenaran kepada j iwa-j iwa yang sedang bi-
nasa di luar Kristus. Kepelesiran dan pengeluaran uang untuk me-nye-
nangkan diri sendiriyang membawa langkah demi langkah kepada si-
fat memuliakan diri s€ndiri dan mendidik dalan permainan-permain-
an ini untuk kesenangan, menghasilkan kegemarar dan nafsu untuk
perkara-perkarg sepeni itu yang tidak menolong penyempurnaan
tabiat Kristen.rr

Tidak disangsikan lagi, perhatian pada rekreasi dan latihanjasmani
s€ring menggarggu pekerjaan rutin di sekolah; t€tapi ganggurn itu
akan terbukti bukan merupakan halangan yang sesungguhnya. Dalam
menguatkan pikiran dan tubulr, memelihara roh tidak mementingkan
diri, s€rta menyatukm murid dan guru dengan ikatan kep€ntingan
benama dal pergaulan 

'iang 
ramah tamah, penggunaan waktu dan

usaha itu akan diganjar seratus kali gaida. Suatu peluang yang mem-
bahagiakan disediatan bagi tehaga yang gelisah yang terlalu sering
menjadi sumb€r bahaya bagi orang-orang muda. Sebagai pelindung
terhadap kejahatan, pelgisian pikiran lebih dulu dengan kebaikan
temyata jauh lebih berharga daripada pq4ghalang yang tal' lerkim
banyaknya b€rupa peraturan dan disiplin.''

Pergaulan dan Kebiaaon-kebiasaah yang Belul
Omng-orang muda yang dimasukkan ke dalarn masyarakat yang

lain dapat menjadikan pergaulan mereka suatu berkat atau suatu
kutuk. Mereka dapat memp€ftaiki akhlak, membawa berkat dan
menguatkan satu dengan yang lain, mengadakan perbaikan dalam
budi pekerti, dalam pembawaan, dalam pengetahuan; atau, oleh mem-

biarkan diri menjadi kurang hati-hati dan tidak setia, mereka mungkin
memberikdn suatu pengaruh yang merusak a.khlak.

Yesus akan menolong semua orang yang berharap pada-Nya.
Mereka yang mengadalan hubungan dengan Kristus mengalami ke-
bahagiaan. Mereka mengikuti jejak Juruselamat mereka, karena
nama-Nya mereka menyalibkan diri dengan keinginan dan hawa
nafsu. Orang-oralg ini telah mendirikan pengharapan mereka kepada
Kristus, dan angin topan dunia ini tidak berdaya menyapu mereka dari
dasar yang teguh.

Terserah kepadamu, pria dan wanita muda, apakah kamu menjadi
orang-orang yang berlanggungjawab, tulus dan berguna. Kamu harus
bersedia dan tetap teguh untuk berdiri di pihak yang benar dalam
segala keadaan. Kebiasaan-kebiasaan kit4 yang salah tidak ddpat kita
trawa ke surg4 dan kecuali kita mengalahkannya di dunia ini, hal itu
akan menjauhkan kita dari tempal tinggal orang benar. Kebiasaan
lang buruk, bila dilawan, akan memberikan perlawanan yang paling
keras; tetapijika pergumulan itu diteruskan dengan tenaga dan keta-
bahar\ kita dapat mengalahkannya.

Untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang betul, kita harus
bergaul dengan orang-grang yang mempunyai pengaruh aldllak dan
kerohanian yang sehar. 

r{

Kalau orang muda dapat diyakinkan untuk bergaul dengan orang-
orang yang suci, memikirkan kepentingan orang lain, dan ramai ta-
mah, pengarubnya aktur sangat baik. Kalau mereka memilih sahabat-
sahabat yang takut akan Tuhan, pengaruh itu akan menuntun kepada
keb€naran, kewajiban, dan kesucian. Suatu kehidupan Kristen yang
benar merupakan kuasa bagi kebaikan. Tetapi sebalikny4 mereka
yang bergaul dengan pria dan wanita yang mempunyai al4 ak yang
diragukan, atau prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk,
tidak lama kemudian mereka akan berjalal pada jalan yang sama.
Ke€enderungan hati yang biasa ialah ke bawah. Id yang bergaul de-
ngan orang yang tidak !,ercaya akan Allah tidak lama kemudian akan
tidak percaya akan Allah lagi; ia yang memilih percahabatan dengan
orang jahat hampir dapat dipastikan menjadi jahat. Berjalan dalam
bicara orang fasik merupakan langkah pefiama untuk berdiri pada
jalan orang berdosa dan duduk dalam perhimpunan orang pengolok.

Biarlah mereka yang mau membentuk suatu sifat yang betul me-
- milih kawan s€p€rgaulan yang mempunyai pikiran yang serius dan
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memiki*al kepentingan orang lain, dan yang mempunyai kecen-

denrnsan rohani. Meika yang telah memperhitungkan nilainya dan

insin;rembansun untuk masa kekekalan harus menggunakan bahan

v#e baikmut;yadalam banguan mereka Kalau mereka mmerima

ram-uan rumah yang sudah rapuh. kalau mereka merasa puas dengan

kekurangan tabiat, banguna; itu sudah pasti akan ambruk Biarlah

semua o'mnq memperharikan bagaimana caranya mereka memba-

nzun. Tooan' oengqodaan akan menimpa bangun6n itu. da') kecuali

a"ialrit<an aengan Legutr dan saksama sudah tenru bangunan itu tidak

akan telaD b€rdiri.
Suatu nama yang baik lebih berharga daripada emas Ada sua_lu

kecenderungan di kilangan omng muda untuk bergaul dengan mercka

rans lebih indah pikir; dan akhlaknya. Kebahagiaan sejatiapalah

Lpir alnarapt<an oleh seorang muda dari suatu hubungan sangaja

dengan oraag-orang yang mempunyaisuatu demjat pikiran. pemsaan

dan-ringkah-laku yang rendahl Ada orang yang rusak citarasa dan

kebiasainnya. dan semua orang yar.l€ memilih persahabatan sepeni

inr akan menpikuti telaclan mereka. ''
Munekin ;nekau tidak melihal adanya bahaya dalam melangkalr

-ula-m-ula sekili le dalarn kebodohan dan mencari kepelesiran dan

beranggapan bahwa bila engkau ingin mengubahkanjalanmu, engkau

akan iinizup berbuat yan; benar sarna mudahnya dengan sebelum

engkau riinyerahkan pada perbuatan yang salah Tetapi hal ini salah

adinva. Olei memilih sahabat-sahabat yang tidak baik banyak orang

relali menyimpang langkah demi langkah dati jalan yang baik ke

aararn petindatan dan kebejatan yarlg pada mulanya tidak diduga

mereka akan tenggelam ke dalamnya.'"
lansao mmei; bahwa Altah meminta kita meninggalkan segala

oerkari vane irlu kila pegang di dunia ini untuk kebahagiaan kita'

iu ."rnintu-tiitt meninggalkan hanya. pl+ara-perkara yang tidal
membawa kebaikat dan kebahagiaan kita.

Beristirohat Pmuh dan Menyenahgkan Diti
Orang-orang muda harus ingat bahwa mereka bertanggung jawab

atas seg;h ke;mpatan yang mereka nikmati, atas penggrrnaan YaktP
-"r"ki d* atas peng'gunaan kesanggupan mereka dengan.betul'

Mereka mungkin benanya- Tidak perlukah kita menikmati hiburan

dan rekeasi?-Haruskah iita bekeria, bekerja- bekerja. tanpa variasi?

Suatu perubahan dari pekerjaan jasmani yang telah m€mbebani
k€kuatan beilebih-lebihan sangat perlu sementa$ waktu, agar mereka
dapat meneruskan pekerjaan. dan bekerja leras dengan kemajuan
yang lebihbesar. Tetapi istirahatpenuh mungkin tidak pdrlu meskipun
hal iLu memba$a ha.il yang terbaik bagi kekuahn rubuh mereLa.
Meskipun sudah lerih dengan salujenis pekerjaan. mereka lidak perlu
membuang waktu mereka yang berharga. Sebab itu mereka dapat me-
lakukan sesuatu yang tidak terlalu meletihkan tetapi yang akan mem-
bawa keunfungan kepada ibu atau saudam-saudara perempuan me-
reka- Dalam meringankan tanggungan mereka oleh mengerjakan
sendiri b€ban-beban yang paling kasar yang harus mereka tanggung,
mereka dapat memperoleh kesenangan yang berasal dari prinsip dan
yang akan memberikan kebahagiaan sejati, dan waktu mereka tidak
akan digunakan dengan sia"sia arau dalam pemanjaan )ang memen-
tingkan diri. Waktu mereka selamanya disegarkan dengan variasi,
namun menebus waktu sehingga setiap saat akan membe kan penga-
ruh yang menguntungkan kepada seseorang.'-

Banyak orang yang mengatakan bahwa untuk memelihara kese-
hatan jasmani perlu menuruti hiburan yang mementingkan diri. Me-
mang benar bahwa variasi diperlukan untuk perkembangan tubuh,
karena pikiran dan tubuh disegarkan dan dikuatkan oleh variasi; tetapi
tujuan ini tidak diperoleh oleh menuruti kepelesiran yang bodoh,
s3mpai melalaikan kewajiban sehari-hari yang harus dilakukan oleh
orang mudah.'"

Meskipun kita menjauhkan yang palsu dan tiruar\ meninggalkan
pacuan kud4 permainan kartu, lotre, F,erebutan hadiah, minuman
keras. daa merokok. kita harus menyedialan sumbecsumber hiburan
yang mumi dan mulia dan .eninggikan derajat.2l

Bioskop adalah salah satu tempat kepelesiran yang paling berba-
haya. Gantinya menjadi suatu sekolah untuk kesusilaan dan sifat-sifat
baik, sebagaimana yang sering diakui orang,jushu itulah tempat ber-
k€mbangnya kebejatan akhlak. Kebiasaan-kebiasaan yang jahat dan
kecenderungan yang berdosa dikuatkan dan diteguhkan oleh segala
kepelesiran ini. Nyanyian-nyanyia! yang rendah mutunya, gerakan-
gerakan, ungkapar\ dan sikap yang tidak senonoh merusak angan-a-
ngan dan merendahkan akhlak. Setiap orang mudd yang biasanya
menghadiri pertunjukan seperti itu akan menjadi lebih bejat dalarn
ptinsip. Tidak ada pengaruh di negeri kita yang lebih kuat untuk
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meracuni angan-angirn, merusalkan kesan rohani, dan menumpulkad

selera untuk [esenangan yang tenang dan kenyataan kehidupan yanH

sederhana daripada kepelesiran. dalam tontonan bioskop KeinginalJ

akan pertunjuian ini bertambah setiaP kali dituruti sebagaimana

halnya dengon keinginan untuk minuman keras bertambah kuat bila
selaiu minirm. Satu-satunya jalan yang aman ialah menjauhkan

bioskog, sirkus. dan setiap t€mpat kepelesiran lainnya yang dira-
guKan

Keeembiraan Daud yang dinyatalan dalam menari-nari--dengan
oenuh-hormat dihadirat Allah telah dikutip oleh para pencinta kepe-

iesiran unluk membenarkan dansa_dansi modem. tetapi lidak ada

dasar untuk alasan itu. Pada zaman kita dansa-dansi dihubungkan

dengan kebodohan dan pesla pora sampai larut malam- Kesehatan.dan

alh-lakdikorbankan padakepelesiran Allahtiddk dipiLirkandantidal
dihormati oleh pari pengunjung pesta dansa; doa atau nyanyian

ouii-ouiian akan ditiadaLan dalam p€rhimpunan mereka Ujian inr

irarui bersifat menentukan Kepelesiran yang c enderu n g me lemahkan

keinginan akan perkara-perkan rohani dan mengurangi kegembiraan

" kita ialam pekeijaan Aliahjangan hendaknya dicarioleh orang Kris-

ten. Musik dan iarian dalaln puji-pujian yang penuh kegembiraan

keoada Allah ketika tabul Atlah dipindahkan sekali-kali tidak ada

persamaan sedikit pun dengan kebejahn dansa-dan'i modem Yang

satu cenderung mengingat akan Allah dan meninggil'an nama-N)a
yang suci. Yang lain lagi adalah.uatu rencana Selan untuk menye-

babkan manusia lupa al'an Allai dan tidaL menghormatr Dla --

orang-orang muda biasanya bertingkahJaku seola!_olah masa

n.."obain vatis berharqa ilu sementara kemurahan diperpanjang'
z meniadi suaru h'ari mlalan mereka ditemprtkan di drrnia ini hanya

unrui kepelesiran meieka sendiri. dipuaskan dengan leramaian lerus

menerus. Setan sedang betusaha sedapat_dapatnya dalam m€nuntun

mereka untuk mendapit kebahagiaan dalam kepelesiran duniawi dan

membenarkan diri sendiri oleh berusaha menunjukkan bahrir'a kepe_

lesiran-kepelesil4n ini lidak berbahaya. tidal' salah, malahan penling

hroikesehatan."
"Banvak orane, sedang asyik mengambilbagian dalam kepelesiran

duniawiyang mirusak akhlak yang dilarang oleh sabda Allah. Dengan

demikian mireka memutuskan hubungan mereka dengan Allah dan

menyejajarkan diri mereka dengan pecinta dunia. Dosa-dosa yang

-nombinasakan orang-oaang pada zaman air bah serta kota-kota di
)adang terdapat juga dewasa ini--bukan saja di negeri-negeri kafir,

.rukan saja di kalangan orang-orang yang mengaku Kristen, tapijuga
di kalangan orang-orang yang mengaku sedang menunggu ked6tang-
an Anak Manusia. Kalau saja Allah menunjukkan dosa-dosa ini di
hadapanmu rebagaimana yang kelihatan pada pandajlgan-Nya. sudah
pa"ri engkau akan dipenuhi dengan malu dan ra(ut."

Keinginan untuk keramaian dan hiburan yang m€nyenangkan
merupakan suatu penggodaan dan suatu jerat bagi umat Allah dan
terutama bagi orang muda- Setan senantiasa menyediakan bujukan
untul menarik pikiran dari pekerjaan persiapan yang serius guna
menghadapi peristiwa-peristiwa mendatang. Dengan perantaraan
orang-orang doniawi ia terus menerus menawarkan keramaian guna
memikat orang-orang yang kurang waspada agar mereka mengga-
bungkan diri dalam kepelesiran duniawi. Ada banyak pertunjukan,
kuliah, dan serba jenis hiburan yang sengaja direncanatan untuk
menuntun kepada sifat cinta akan dunia; dan oleh hubungan dengan
dunia ini, iman dilemahkan.

Allah tidak menghendaki orang-orang yang mencari kepelesiran
dunia sebagai para pengikut-Nya. Hanya mereka yang menyangkal
diri dan Jang hidup sederhan4 rendah hati, dan suci menjadi para
pengikut Yesus. Dan orang-orang sedemikian tidak dapat menikmati
percalapanlosong lang danglal. yang lazim di I'alangan para pen-
cinla dunia./o

Kalau engkau sungguh-sungguh milik Kristus, engkau akan men-
dapat kesempatan bffsaksi bagi-Nya. Engkau akan diundang meng-
hadid tempat hibura4 dan pada saat itulah engkau akan mendapat
kesempatan bersaksi bagi Tuhanmu. Kalau engkau setia k€pada Kris-
tus, Fngkau tidak akan memberikan dalih atas ketidakladiranmu,
melainkan akan menyatakan dengan jelas dan rendah hdti bahwa
engkau seorang anak Allah, dan bahwa prinsip-prinsipmu tidak
diperkenankan dikau berada disuaiu lempat. biarpun se\4li saja di
mana englau lidal dapat mengundang hadirat 1 uhanmu.'

Antara pergaulan para pengikut Kristus untuk rekreasi Kristen dao
pertemuan duniawi untuk kepelesiran dan hiburan akan ada suatu
perbedaan yang mencolok. Gantinya doa dan menyebut Kristus dan
perkara-perkara yang suci akan kedengaran dari bibir orang-orang

- duniawi gelak 5ang bodoh dan percalapan yang remeh. Piliran
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mereka ialah untuk bersularia belala. KeDelesiran mereka mulai
dalam Lebodohan dan berakhir dalam kesia-iiaan-28

(tiu li:,sr,1: (:) rr ios;G) eH 49jr(.t) lr 511;(s) r\Hae4,4e5, (6) cr l35ii7)4.r65j:
18,ID)t,) ra,al 5_.I tor \H 5oq. r , j] \t4 t t5. ( 12) AH44,LtJjID2 r,(t4,41o5<.
rr!'d'58_.588.rtb,4t,).r't-'A .u/,t8t(l3r,,LtrJt-2r.rl0,AH5o8.12.rA
4@ r22', rJJ4. rrr.r21,PP-o- ,r4, tt r(l' 1,))'itit8.\)b)j 5,(:)AI..!,r'B)AH
51,
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I Pasal S9

Jalan Masuk ke I)alam Pikiran
yang Ilarus Dijaga

emua orang harus menjaga panca indera agarjangan Setan men-
dapat kemenangan atasnya; karena inilahjalan masuk ke dalam
jiwa.

Engkau harus mengawasi matamu, telingamu dan segala panca
inderamu dengan setia kalau engkau mau mengerdalikan pikimnmu
dan mencegah agarjangan pikiran yang sia-sia dan bejat menodai ji-
warnu. Ifunya kuasa anugerah yarg dapat melaksarakan pekerjaan

lang paling diingini ini.
Setan dan malaikat-malaikatnya sibuk bekerja hendak melumpuh-

kan panca indera agar peringatad, amaran dan teguran tidak akan di-
delgar; atau, kalau didengar, tidak akan mempengaruhi. hati dan
mengubahkan kehidupan.

Set@t lidak Dapa, Mosuk ka Dalam Pikiran taryra Pefietujaan Kita
Tuhan telah Dcengatur agar kita tidak digoda mel€bihi kesanggupan

kita menanggungnya, melainkan dengan setiap peDggodaan Ia akan
mengadakan suatu jalan kelepasan. Kalau kita hidup sepenuhnya bagi
Allall kita tidak akan membiarkan pikiran menuruti angan-angan
yang mementingkan diri.

Kalau oda sualu jalan yang olehnya Setan dapat mernasuki pikiran,
ia akan menaburkad benih lalary dall menyebabkannya turirbuh sam-
pai ranaman itu berbuah lebat. S€tan sekali-kali tidak dapat menguasai
pikiran, perkatam, dan peftuatan kecuali kita membuka pintu dengan
sukarela dan mengundang dia masuk. Dengaa demikian ia akan ma-
suk, dan dengan menSeluarka:r benih yang baik yang tertabur dalam
hati, me4jadikan kebenaran itu tidak ada pengaruhnya lagi.

Tidaklah aman bagi kira berlengah-lengah merrnrmgkan keuntung-
an yang akan dituai oleh menyemh pada anjuran Setan. Dosa betarti
kecelakaan dan bencana bagi s€tiap jiwa ]lang memanjakan diri



dalamnya; tetapi dosa itu bersifat membutakan dan memperdayakan,
dan akar membujuk kita dengan pertunjukan yang muluk-muluk.
Kalau kita berani memasuki tempat Setan, kita tidak m€mpunyai
jaminal untuk dilindungi dari kuasanya. Sedapat-dapatnya kita harus
menutup setiap jalan masuk yang olehnya sipenggoda dapat mem-
perolehjalan masuk ke dalam kehidupan kita.

Setiap omng Kristm harus selamatya berjaga-jaga- mengawasi
setiap jalan masuk ke dalam jiwa di mana Setan berusaha masuk. Ia
harus memohonkan pertolongan Ilahi dan pada saat yang sarna

bertekad melawan setiap k€cenderungan kepada dosa. Oleh kebera_

nian, oleh iman, oleh usaha yang tabah, id dapat menang. TetaPi biar-
lah ia ingat bahwa untuk mendapat kemenangan, Kristus harus tinggal
dalam dia dan ia dalam l&istus-

Segala s€suatu yaig dapat dilakukan harus dilakukan untuk me_

nempatkan diri kita dan anak-atak kita dalain keadaan di mana kita
tidak akan melihat kejahatan yang dilakukan di dunia ini. Kita harus
mengawasi pandangan mata kita dan pendengatan telinga kira dengan
saksama agar terkara-perkan yang mengerikan ini tidak masuk ke
dalam pikiran kita. Jangan melihat berapa dekatnya engkau dapat
berjalan ditepi suatujurdrg dengan selamat. Hindarilah p€ndekatan

mula-mula kepada bahaya. Kepeftingan jiwa tidak dapat dipandang
remeh saja. Modalmu ialah tabiatrnu. simpanlah modal itu sebagai-
mana engkau menyimpan emas. Kesucian akhlak, kesadamn akan
harga diri, kekuatan melawan penggodaan, harus selamanya dipeli-
ham baik-baik. Jangan hendaknya ada penyimpangan dari syarat ter_

tentu; suatu perbuatan y?rng terlalu bebas, suatu tindakan yang kurang
bijaksana. mungkin membalayakan jiwa dalam membuka prntu ter-
hadap penggodaan. dan daya tahan pun dilemahkan.'
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Memilih Bahan Bacaan

endidikan hanya merupakan suatu persiapan kuasa jasmani,
intel€k, dan rohani untuk penuaian segala kewajiban dalam
kehidupan dengan sebaik'baiknya. Daya tahan, dan kekuatan

serta kegiatan otak, berkurang atau bertambah dengan cara pe-

makaiannya. Pikiran harus didisiplin sedemikian rupa agar segala
kekuatannya akan dikembangkan secara simetris.

Baayak orang muda gemar sekali akan buku-buku. Mereka ingin
membaca segala sesuatu yang dapat mereka p€roleh. Biarlah mereka
b€rhati-hati terhadap apa yang mereka baca dan dengar. Saya telah
mendapat petunjuk bahwa mereka terancam bahaya yang paling besar
dalam hal mengalami keb€ja1an oleh bacaan yang tidak pantas.

Mereka tidak boleh lengah sesaat pun. Mereka harus mengawasi
pikiran Fereka. agar merekajangan sampai terpikatoleh penggodaan

Pengaruh Bacaan yang tidak Sehat
Setan mengetahui bahwa pikiran sangat dip€ngaruhi oleh makanan

yang dimakannya. Ia sedang berusaha menuntun beik orang muda
maupun orang dewasa untuk membaca buku-buku cerita serta buku-
buku lairmya. Para pembaca buku-buku s€perti itu menjadi tidak layak
untuk menunaikan kewajiban yang mereka hadapi. Mereka hidup
dalam khayalan, dan tidak mempunyai k€rinduan untuk menyelidiki
Kitab Suciuntuk makan manna dari surga. Pikiran yang peilu dikuat-
kan menjadi lemah, dan kehilangan kuasanya untuk mempelajari
kebepa&n besar yang ada sangkut-pautnya dengan tugas dan Peker-
jaan lcistus,-kebenaran yang dapat memperkuat pikiran, menggugai
angan-aogan, serta menyalakan suatu keinginan yang kuat dan sung-
guh-sungguh untuk menang sebagaimana Kristus telah menmg.

sekiranya banyak sekali buku yang telah dite$ilkan dapat dimus-
nahkan, suatu bencana yang sedang memberikan suatu pengaruh yang
mengerikan terhadap pikiran dan hati akan dapat dicegal. Cerita-



cerita percintaan, dongeng-dongeng picisan yang nenggemparkan,
malahlenis-jenis buku yang disebut novel agama-buku-buku yang

dalamnya pengarang menarik suatu pelajaran akhlak dari ceritanya-
menjacli suatu kutuk kepada m€reka yang membacanya. Pemsaan

agama mungkindijalinkan di seluruh buku cerita, tetapi dalam banyak

hil Setan mengenakan jubah malaikat, sehingga dapat memper-

dayakan dan m;mikat lebih berhasil. Seorang pun tiada yang sudah

teguh dalam prinsip-prinsip rohani. seorang pun li?da )ang sudah

ariandari penggodaan,sehingga mrrekasudalramandalam membaca

cerita-cerita seperti ini.
Para Dem baca qeriE roman sedang menurutisualu leburukan yang

merusailan kerohanian. menlummkan keindahan halamcn-halaman

Kitab Suci. Hal itu membangkitkan suatu perasaan yang tidak sehat'

mempengaruhi angan-angan. lidak melayal'-Lan pikiran bagi I'egu'

naan, menjauhlan jiwa dari doa. dan tidak menyanggupLan untuk

sesuatu acam rohani-
Allah telah mengaruniai kebanyakan orang muda kita kesanggupan

yang luar biasa; tetapi terlalu sering merekatelah melemahkan kuasa

rnerik4 membingungkan dan melemahkan pikiran merek4 sehingga

bertahun-tahun iamanya mereka tidak mengalami pertumbuhan

dalam anugemh atau dalam pengetahuan tentang alasan bagi iman

mereka, kirena tlereka kurang bijaksana dalam memilih bacaan

Mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama

lagi, sedang menghara*an perubalan yang ajaib, bila "keadaan yang

at an Uinasa ini akan memakai keadaan yang tidak akan binasa,"
hendaknya pada masa sebelum tertutupnya pintu ka.sihan ini berdiri
pada suatu taral perbuatan )ang lebih linBgi' 

Sahabat-sahabatku orang muda yang kekasih. ragukanlah peng_

alamanmu sendiri tentang pengaruh cerita-cerita yang mengobarkan

Demsaan. Dapalkah kamu, sesudah membaca cerita sepeni iru. mem-

Luka Kitab Suci dar membaca sabda hidup ilu dengan penuh minatl
Bukankah kamu merasa Buku Allah iru lid;k menarik lagi? Fenarikan

cerita percintaan berkesan pada pikiran, merusakkan kesehatanny4

dan tidak rnemungkinkan di-kau memusatkan perhatian pada ke-

bena€n-kebenaran yang penting dan serius yang ada sangkut pautnya

densan keseiahteraan abadi.
,A'mbillatr. rekad meniauhkan segala bacaan yang tidak berharga

Hal itu tidak akan menguatkan kerohanianmu, tetapi akan memasuk-

kan ke dalam ingatan perasaan-lerasaan yartg merusak algan-angan,
menyebabkan engkau kurang memikirkan tentang Yeius dan mere-
nungkan pelajaran-pelajaran-Nya yang berharga. Jauhkanla.h pikiran
dari segala sesudtu yang dapat membawa ke jurusan yang salah. Ja-
ngan memberatkan pikian itu dengal cerita-cerita yang tidak ber-
harga, yang tidak memberikan kekuatan kepada kuasa pikiran. Pemi-
kiran it\r sama sifatnya dengan makanan yang disediakan unruk
pikiran.'

Bacaan yank Merusak Jiwa
Dengan kian b€rtambah banyaknya bahan cetaka$ yang terus

menerus mengalir dari percetakan, orang-orang tua dan muda mem-
bentuk kebiasaan membaca dengan cepat dan dangkal, dan pikiran itu
kehilangan kuasa pemikiran yang teguh dan teratur. Tambahan pul4
sebagian besar majalah dan buku yang sebagaimana halnya dengan
katak-katak di Mesir, sedang tersebar luas di mana-mana bukan saja
b€rsifat biasa, tidak bermanfaat, melemahkan, tetapi j uga tidak bersih
dan menurunkan derajat. Pengaruhnya bukan saja meracqni dan
merusak pikiran. relapi juga membejalkan dan merusak jiua.'

Dalam pendidikan anak-anak dan orang mud4 cerita dongeng,
cerita purbakala, dan cerita roman sekarang m€ndapat tempat yang
luas. Buku-buku s perti ini digrmakan di sekolah-s€koldh, dan keda-
patan di dalam banyak armah tangga. Bagaimana dapat orangtua
memperkenankan anak-anak mereka menggunakan buku-buku yang
penuh dengan kepalsuan? Bila anak-anak menanyakan arti cerita-
cerita yang bertentangan dengan ajaran orangtua rnerek4 jawabnya
ialah bahwa cerita-cerita itu tidak benar; tetapi hal ini tidak dihapus-
kan k€burukan akibat p€nggunaannya. Buah pikiran yang dike-
mukakan dalam buku-buku ini menyesatkan anak-anak Hal itu
memberikan pandmgan yang salal tentang kehidupan dan menye-
babkan serta memupuk suatu keinginan untuk perkara yang tidak
betul.

Sekali.kalij angan memberikan kepada anak-anak atau omng muda
buku-buku yang berisi pemutar-balikkan kebenamn. Jangan hen-
dalnya anak-anak kit4 justru dalam proses mendapat pendid,ikan.
menerima buah pikiran yang akan tem)aLa sebagaibenih dosa.'

Sumber bahaya lainnya yang terhadap itu kita harus selamanya
waspada ialah bacaan dari para pengarang yang tidak percaya akan
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Allah. Buku-buku seperti itu diilhami oleh musuh kebenaran, dan ti-
dak seorang pun dapat membacanya tanpa membahayakan jiwa. Me-
mang benar bahwa ada orang yang dipengaruhi olehnya mungkin pu-
Iih kembalipada akhimya: tetapi semua orang yang mencarnpuri pe-

ngaruhnya yang jahat menempatkan diri sendiri di pihak Setan, dan
ia rnenggunakan kesempatan ini sedapat-dapatnya. Ketika mereka
mengundang penggodaannya, mereka tidak mempunyai akal budi un-
tuk melihatnya atau mendapat kekuatan untuk melawannya. Dengan
kuasa ) ang sangat menarik dan mempesonalan. sifal kurang per€aya

dan tidal beriman makin berurat-b€ral'ar dalam pikirafi mereka.-

Bahaya Membaca Cerita'cerila yattg Mengobarkan Perasaan
Apakah yang akan dibaca oleh anak-anak kita? Inilah suatu perta-

nyaan yang serius dan yang memerlukan suatu jawaban yang serius
juga. Saya sedih sekali melihat dalam keluarga-keluarga pemelihara

Sabat berbagai majalalr dan surat kabar yang berisi c€rita bersambung
yang tidak memberikan kesan bagi kebaikan pada pikiran anak-anak
dan orang muda. Saya telah memperhalikan orang-orang yang ci-
tamsanya untuk membaca cerita roman dipupuk sedemikian rupa.
Mer€ka telah mendapat kesempatan mend€ngar kebenaran, dan
mengenal dasar iman kita; tetapi mer€ka t€lah tumbuh makin dewasa
tanpa kesucian sejati dan kesalehan yang praktis. ,

Para pembaca cerita-cerita yang mengobarkan pemsaan dan tidak
berharga menjadi tidak layak untuk kewajiban dalam kehidupan yang
praktis. Mereka tinggal dalam suatu dunia khayalan. Saya telah mem-
perhatikan anak-anak yang telah diperkenankan membiasakan mem-
baca cerita-cerita seperti itu. Baik yang di negeri sendiri maupun yang
di luar negeri, mereka gelisah, melamun, dan tidak dapat bercakap
cakap kecuali tentang perkara-perkam yang sangat benahaja saja.
Pemikiran dan percalapan rohani sangat asing bagi pikiran mereka.
Karena selera sudah dipelihara dengan cerita-cerita yang p€nuh sen-
sasimaka citarasa pikirm sudah rusak, dan pikirantidak puas kecuali
diberi makan dari makanan yang tidak menyehatkar ini. Saya tidak
dapat memikirkan nama lain yang lebih cocok untuk mereka yang

memanjakan diri dalam bacaan seperti itu selain dari kemabukan
pikiran. Kebiasaan membaca yarg tidak bertarak mempengaruhi otak
seDerti halnva densan kebiasaan tidak benam.k dalarn malan dan
*inurn r".p"ng"irhi tubuh.u

Sebelum menerima kebenaran zaman ini, ada orang yang telah
membentuk kebiasaan menibaca novel. Ketika menggabungkan diri
dengan sidang, mereka berusaha mengalahkan kebiasaan ini. Mem-
berikan kepada golongan ini bahan bacaan yang sama dengan apa
yang telah mercka tinggalkan tidak ubahnya dengan menawarkin
minuman keras kepada pema'uuk. Karena terus menerus menyerah
kepada penggodaan yang mercka hadapi, maka tidak lama kemudian
mereka tidak men],ukai lagi bacaan yang b€rmutu. Mereka tidak
menaruh minatdalam penyelidikan Kitab Suci. Kuasa akilak mereka
menjadi lemah- Dosa tampaknya makin tidak menjijikkan. Ternyata
sifat kurang setia nrakin bertambah, dan kian bertambah pula sifat
tidak menyukai kewajiban praktis dalam kehidupan. Karena sudah
menjadi rusak, pikimn itu bersedia menerima sesuatu bacaan yang
merangsang. Dengan demikian rerbulaldhjalan brgi 5etan menguasai
Jrwa rtu sepenuhnya.

Buku di atas Segala Buku
Keadaan pengalaman rohani seseorang dinyatakan oleh sifat buku-

buku yang dipilihnya untuk dibaca pada waktu senggang. Supaya
mendapat pikiran yang sehat dan prinsip-prinsip yang teguh, orang
muda harus hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui Sabda-
Nya. Karena menunjukkanjalan keselamatan, m€lalui Kristus, Kitab
Suci itu menjadi penuntun kita kepada kehidupan yang l€bih tinggi
dan lebih baik. Buku itu berisi sejarah dunia dan sejarah hidup yang
'paling menarik dan paling berisi yang pemah ditulis. Mereka yang
pikirannya be lum dirusakkan oleh membaca fiksi akan merasa bahwa
Kitab Suci itu paling menarik dari semuajenis buku.

Kitab Suci adalah buku atas s€gala buku. Kalau engkau menyukai
sabda Allah. menyelidikinla bila ada lesemparan. sehingga engkau
memiliki kekalaannla yang limpah- dan diperlengkapi benar unn*
segala perbuatan baik, maka engkau dapat memastikan bah]va Yesus
sedang menadk engkau kepada-Nya. Tetapi hanya sekadar membaca
Kitab Suci sepintas lalu, tanpa berusaha memahami pelajaran Kdstus
agar engkau dapat memenuhi segala tmtutan-Nya, belumlah cukup.
Ada kekayaan dalam sabda Allah yang dapat diperoleh hanya oleh
rnemasukkan terowongan jauh-jauh ke dalam tarnbalg kebenaran.

Pikiran tabiat duniawi menolak kebenaran; tetapi jiwa yang sudah
bertobat mengalami suatu perubahan yang mengherankan. Buku yang
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tadinya tidak menadk karena menyatakan kebenaran yang memb€ri-
kan kesaksian terhadap orang berdosa, sekarang menjadi makanan
bagi jiw4 kegembiraan dan penghiburan bagi kehidupan. Matahari
kebenaran menerangi halaman-halamannya yang suci, dan Roh Suci
berbicara dengan pemnLaraan merela Lepadajiu a.

Biarlah mereka yang telah m€mupuk suatu keinginan untuk bacaan
ringal, sekarang mengalihkan perhatian mereka kepada perkataan
nubuatan yangtentu- AmbillahKitab Sucimu, dan mulailah mempela-
jari segala catatan suci dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
dengan miriat yang baru. Lebih sering dan lebih tekun engkau
menyelidiki Kitab Suci, lebih indah pula rupa Kitab Suci itu, dan
makin berkuranglah keinginanmu membaca bacaar yang ringan.
Taruhlah harimu pada buku berharga ini. dan bulu ini akan menjadi
sahabat dan penuntunmu,"

(D MYP 2?1, (2) NfiP 2?l'273: (3) ED 189, 190; (4) CT 384.185; (5) CT ll5, l36i(6) CT
132-135i(?) ?T203; (8) M\? 273,274

Musik

a\ eni lagu suci dipelihara dengan 5aksama (di sekolah-sekolah na-
\bit. fidak kedcngaran lagu !rah yang bodoh. afaupun nyanyian\*, sembrono yan8 menyanjung-nyanjuag manusia dan mengalih-

kan pe atian dari Allah; melainkan Mazmur pujian-pujian yan! suci
dan penxh khidmat kepada Kialik, yang meninggi*an nama-Nyi dan
menceritrkan perbuatan langan-\ya yang ajaib. Dengan demik;an
rnusik mela(ulan fungsi )ang suci. mengangLar pikiran kcpada
perLara yang dan mulia dan meninggitan dan meninggilan {eiajat,
dan menggugah dalam pengabdian dan 5),ukur (epadi Attan.l

Musik merupakan bagian dari perbaktian Allah di surga, dan kita
harus berusaha dalam segalapuji-pujian kira, menyesuaikin nyanyian
kita dengan nyanyian biduan surga. Latihan seni suara meiupakan
s€suatu yang pcniing dalam pendidikan, dan hal jnijangan hendaknya
diabaikan saja. Menyanyi, yang menjadi sebagian dari acara kebak-
tian, sama niiainya dengan doa dalam acara kebaktian itu. Hati harus
merasai roh nyanyian itu agar dapat mengungkapnya dengan betul.2

K€pada saya sudah dilurjukkan rata tertibyaog sempuma di surg4
dan saya mcrasa sangat gembira mendengarkan musikyang sempu;a
di sana. Sesudah keluar dari khayal, cara menyaDyi di dunia ini
kedengaran amat kasardan tidak selaras. Sayatelah melihat romtron-
gan malaikat, yang berdiri di lapanSan yang terbuka, masing-masing
mempunyai kecapi €mas. Pada ujunS kecapi itu terdapar sdbuah alt
yang dapat diputar untuk menyetel kecapi itu atau mengubah nada.
Jari merekatidak memetik tali kecapidengan sembrono saja, melain-
kan memetik bedenis,jenis rali untuk mengeluarkan berjenis-jenis
bunyi. Ada seorang malaikatyang selamanya memimpin, yang mula-
mula memetik kecapi dan membunyikan nada, kemudian semua
malaikat menggabungkan diri dalam nrusik surga yang merdu dan
sempunra. Merdunya tidak terperikan. Itulah lagu surga, sedangkan
darisetiap uajah ber.iDarlah perJ \ e.u,. bcrcahaya dengan temulia"
an )ang tidak teryer ikan.'

Pasal4l
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Ditunjukkan kepada saya bahwa orang muda harus mengambil
sikap yang lebih tiDggi dan menjadikan sabda Allah penasihat dan
penuntun mereka. Orang muda mempunyai tanggung jawab yang
serius yang mereka pandaDg remeh. Pemasukan musik ke rumah
nerek4 gantiDya mengh idupkan kesucian dan keroh an ian, te lah men-
jadi alat yang mengalihkan pikiran mereka dari kebenaran.--Nyanyi-
an-nyanyian yang rendah mutunyadan nyanyian populerpada zaman
itu tampaknya cocok dengan selera mereka. Alat-alat musik lelah
merampas waktu yang seharusnya digunakan untuk berdoa. Musik,
bilatidak diguDakan salah, merupakan suatu berkat yang bcsart tetapi
biladigunakan salah hal itu menjadi suatu kutuk yang paling mengeri-
kan.-Nyanyian itu merangsang, tetapi tidak memberikan kekuatan
dan keberanian yang dapat diperoleh orang Kristen hanya di takhta
anugerah sementara dengan kerendahan hati memberitahukan kepcr-
luannyadan,denganlangisdanairmatasedihmemohonkankekuatan
dari surga agar diperkuat melawan penggodaan sijahat- Setan sedang
menuntun orang muda yang ditawannya. Oh, apakah yang dapat saya
katakan untuk menuntun mereka agar mereka dapat mematahkan
kuasa pendrikannlal Ia adalah pemikal,llati yang cak.rp yang seLlang
membujuk mereka kepada kebinasaan.'

(l)FE9?,98;(2)PP594i(3)lT 146;(4)1T496,,19?.
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Kritik dan Akibatnya

/-\ rang-orang Kri5ten hatus berhari-hati dengan perkataan me-

(J ;';1 iXXiflffliJ:*, fftri:#?#iili il.,Xilf "Iil:yang lain, t€rutama jika mereka menyadari bahwa terdapat kurang
persatuan di antara mereka. Sungguh kejarn perbuatan menyindir itu,
seakan-akan engkau mengetahui banyak t€ntang sahabat ini atau ke-
nalan itu yang tentang itu orang lain tidak fahu apa-apa. Sindiran se-
perti itu m€mbawaakibat selanjutnya, dan menimbulkan lebih banyak
lesan yang tiddk men)enanglan. daripada menceritakan terus tering
faku-faj,,la dalam cara ]ang ridal dllebih-lebihlan. Kerugian api
yang tidak dideritaoleh s idang Kristus dari perkara-perkara ini! pti-
Iaku anggota-anBgotanla yang ridal telap dan lid;k dialrasi relai
menjadikan 5idang ilu lemah sepeni air. Keyal,inan rclah djkhianari
oleh anggota-anggota yang sam4 namun pihak yang bersalah tidak
merencanakan berbuat kerusuhan. Kurang bijaksana dalam pemilih
pokok percakapan telah menyebabkan baryak kerugian.

Per€akapan itu seharusnya tentang perkara-perkara rohani dan
Ilahi; t€tapi hal yang sebai iknya telah iedadi. Kalau pergaulan d€ngan
sahabat-sahabat Kristen digunakan terutama untuk perbaikan pikiian
dan hati, tidak akan ada penyesalan kemudian, dan mereka dapat me-
noleh ke belakang pada wawancam itu dengan suatu kepuasin yang
menyenangkan. Tetapi jika jam-jam itu digunakan dalam perbuatan
yang sembrono dan percakapan yang sia-sia, dan waktu yang berha.ga
itu digunakan dalam merusakkan kehidupan dan rabiar oiang lain.
maka hubungan persaudaraan iru akan Erbukti menjadi sumbei keia-
halan. dan pengaruhmu akan menjadi.uatu bau maut menuju mati.l

Pikiran ))ang Baik tenta g Semua Orang
Bila kita mendengar suatu celaan terhadap seorang saudar4 kita

menerima celaan itu. Terhadap penanlaan. ..1UHAN. siapa yang-boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa lang boleh iiam d'i



gunung-Mu yang kudus? Penulis Mazmur menjarvab, "Dia yang ber_

laku tidak bercela, yang melakukan apa yang adii dan yang menga_

takan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan
firnah dengan lidahnya, yang tidak berbuatjahat terhadap temannya
dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. " Mzm. l5: I -3.

Sifat suka membunrk-burukkan orang dapat dicegah kalau s€tiap
omng mengingat bahwa mereka yang menc€ritakan kepadanya ke-
salahan orang lain akan menyebar luaskan kesalahannya dengan

leluasa bila terbuka kesempatan. Kita harus berusaha memikirkan
yang baik saja tentang semua omng, terutama saudara-saudara kita,
sampai dipaksa berpikir dengan cara lain. Jangan hendaknya kita
lekasJekas mempercayai laporan yang buruk. Hal ini sering disebab-
kan oleh iri hati atau salah pengertian, atau mungkin disebabkan oleh
sifat suka melebih-lebihkan atau membuka rahasia sedikit. Kedeng-
kiad dan kecurigaan, rekali diberi tempat, akan merambat sendiri
bagaikan pohon berduri. Bila seorang saudara tersesat, itulah wak-
tunya menunjukkan perhatian sesungguhnya kepadanya. Pergilah
kepadanya dengan ramah tairah, berdoalah dengan dia dan untuk di4
seraya mengingat harga yang tak terkira besarnya yang telah dibayar
oleh Kistus untuk penebusannya. Dengan jalan ini engkau dapat

menyelamatkad satujiwa dari kematian, dan menudungi banyak dosa.

Suatu pandangan, suatu perkataan, malah nada suara, mungkin
penuh dengan suara, mungkin penuh dengan kepalsuan, masukbagai-
kan anak panah b€rduri ke dalam hati, dan menyebabkan suatu luka
yang tidak dapat disembdhkan. Dengan demikian suatu keragu-ra-
guan, suatu kecelaan, mungkin dikenakan pada seseorang yang

olehnya Allah dapat melaksanakan suatu pekerjaah yang baik, dan
pengaruhnya dirusakkan dan kegunaannya dibinasakan. Di antara

beberapa jenis binatang, kalau salah satu dari mer€ka dilukai dan
jatuh, maka d€ngan segem ia dis€rbu dan dica k-carik oleh kawan_

kawannya. Roh serupa itu dimanjakan oleh pria dan wanita yang

me4amakan dirinya Kristen. M€reka menunjukkan semangat Farisi
untuk melemparkan batu pada orang-orang yang kurang bersalah
daripada diri mereka sendiri. Ada orang yang menunjukkan berbagai
kesalahan dan kegagalan orang lain agar dapat mengal ihkan perhatian

dari diri mer€ka sendiri, atau agar mendapat kehormatan u-ntuk se-

mangat mereka yang berapi-apiiagi Allah dan sidang-Nya.2
Waktu yang digunalan dalam mengritik motifdan pekerjaan ham-

ba-hamba lvisrus alangkah baiknya digunatar untuL berdoa. Sering
kalau orang'orang )ang mencari-cari kesalahan mengetahui benarl
benar t€ntang orang-orang yang mereka salahkan, mere]<a akan mem-
pun)ai pandangan yang sangat berbeda tenrang orang-orang iru.
Alangkah baiknya gantinya mengritik dan mempersalalkan irang
lain, setiap orang mau berkata: "Saya harus mengusahakan keselal
matan rala sendiri. Kalau sala belerjasama dengan Dia yang ingin
menyelamatkanji$a saya. r+ajiblah saya mengawisi diri siva ienian
rajin. Sala harus m€njauhkan setiap kejahatan aari tdliaupan saiya.
Saya harur menjadi seorang yang baru dalam Kristus. Siya harus
menaklukkan setiap kesalahan. Dengan demikian gantin)a melemah-
rlan orang-orang yang sedang bergumul melawan keiirhatan. sava
dapat menguatkan mereka dengan perkahan )ang memberanikan.l

(rang yang Ifi Hati tidak Melihat Kebaikan Orang Lain
Jangan hendaknya kita memperkenankan kebingungan dan keke-

ce\\aan mempengaruhij iwa Lira dan menjadikan kira sedih dan ku_
mng sabar. Jangan hendaknya ada penikaian. sangkaan iahal atau
umpat, agar jangan kita menghina Allah. Saudaratrl kaliu engkau
membuka hatimu terhadap iri hati dan sangkaaijahat, Roh Suci t'idak
dapat tinggal dalam hatimu. Carilah kesempumaan yang ada dalarn
Krisrus. Belerjalah dalam pekerjaan-Nya. Biarlah seiiap pikiran dan
perlalaan.dan p€rbuaran menyatakan Dia. Engl,au me-eilukan bap-
lisan. kasih sehari-hari yang pada .,aman rasul-rasul menjadikin
mereka seia-sekata. Kasih ini akan membawa kesehatan 

_kepada

tubuh, pikhan, danjiwa. Selubungilah dirimu dengan suasana yang
akan menguatkan kehidupan kerohanianmu. peliharalah iman, pengl
harapan. kebeqanian- dan kasih. Biarlah damai Allah re.e.inti,
dalam hatimu.*

lrihatibulan saja merupakan perangai yang degil. melainlansuao
perangaiyang kacau.yang mengganggu segala kesanggupan. Hal itu
berasal dariSetan.la ingin menjadiyang penamadisurga_ dan sebab
ia tidak dapar memiliki semua kuasa dan kemuliaan yang dicarinya.
ia memberontak terhadap pemedntahan Allah. ta iri hiti terhadap
nenek moyang kita yang pertama dan menggoda mereka untuk berl
dosa daa dengan demikian membinasakan mereka serta segenap umat
manusia.
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Orang yang iri hati menutup matanya terhadaP sifat baik dan per-

buatan yang luhur di pihak orang lain Ia selamanya meremehkan dan

salah menggambarkan hal yang istimewa. Orang sering mengakudan

meninggalkin kesalahan-kesalahan yang lain, tetapi hanya s€dikit

\ane. J;arapkan dari orang yang iri hati Karena iri hati lerhadap

ieseorans ijtal mengakui bahwa orang ilu lebih istimewa maka

kesombo-ngan tidak ilan mau menyerah begilu saja. Kalau suatu

usaha diad-akan untuk meyakinkan orang yang iri hati dari dosanya,

ia malah meniadi tebih benci terhadap orang yang menjadi sa'aran

amarahnya dan tedal$ sering letap dalam keadaan lidak teruballan'
orang yang iri hati menyebarkan racun ke mana saja ia pergi,

mereneianekin persahabatan dan mengobarkan kebencian dan pem-

beront"Janierhadap Allah dan manusia la berxsaha dianggap paling

besar, bukannya rtingan mengadakan usaha yang perkasa dan me

nvanekal diri untuk mencapai sendiritujuan keunggulan. melainkan

denein b€rdiri di lempatnya dan meremehkan pahala yang patut

dibelikan kepada usaha orang lain.
Lidai yang senang mengatakan yangjahal. lidah lang suka mem-

buka rahasiiyang mengatakan, laporkanlah, dan saya akan mela_

norLannva- diiandiskan oleh rasul Yakub akan dibakar dengan api

nera(a. itisebarlrntya puntung )ang sedang menyala ke segala pen-

iuru. Apakah )ang dipu5ingkan oleh yang memba$a mulul yang

memfitnah orang yang tidak bersalah? Ia lidak akan menghenlikan
pekeriaannya yang jahat. meskipun ia rnerusal'kan penghargaan dan

icebe.anian'pada orarg-orang yang sedang ditenggelamkan oleh be-

ban-beban mereka. Ii hanya menghiraukan sifat suka memfitnah
orang lain. Malahan orang Krislen seladar rupa ilu menutup mata ler-

hada'p segala perkara yang suci. jujur. mulia" dan mani.. dan me-

nyimpan apa iaja )ang lidak enak dan lidak menyenangkan. dan

menyebarluaskannya kepada dunia."

Sifat.lri Hati dan Mencari-ca Kesalahan
Sedih hati saya m€ngalakan bah$aada orang yang sular mengen-

dalikan lidah di kalang;n anggota-anggota sidang Ada lidah penipu

vana semar mengadakan kerusuhan. Ada lidah yang licik dan suka

L"ru'i.'ik-bislt. nduotong kosong.tidak inalu mencampuri persoalan

orang, cepat sekali mengejek orang lain. Di antara or.tng-orang yang

gem; beigunj ing atau mengumpat orang lain, ada yaig didorong oleh

sifat ingin tahu, yang lain oleh kedengkian, dan banyak pula karena
benci terhadap orung-orang yang menjadi penyambung lidah Allah
untuk menegur mereka. Semua unsur yang tidak menyenangkan ini
sedang bekerja. Ada pula yaag menyembunyikan perasaan mereka
yang sebenamy4 sedangkan yang lain lagi ingin menyebar luaskan
segala perkara yang mereka ketahui, malah mencurigai adanya keja-
hatan pada orang lain. Saya melihat bahwa roh sumpah palsu yang
sam4 yang mengubahkan keb€namn menjadi kepalsuar\ kebaikan
menjadi k€burukan dan perihal tidak bersalah menjadi kejahatan,
sedang giat sekarang ini. S€tan bergembira melihat keadaan umat
Allah yang sekadar rupa saja. Sementara banyak orang sedang mela-
laikan jiwa mereka sendiri, mereka asyit menunggu kesempatan
untuk mengritik dan mempersalahkan orang lain. Semua orang mem-
punyai cacat tabiat, dan tidaklah sukar mencari sesuatu yang dapat
ditafsirkan oleh kedengkian untuk merusakkan nama baik mereka.
"Sekarang," kata orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri ha-
kim, "kami mempunyai fakta-fakta". Kami akan mengalaskan
tuduhan kami atasnya sehingga mereka tidak dapat mengingkarinya. "
Mereka menunggu suatu kes€mpatan yang tepat sekalidan kemudian
mereka mengeluarkan himpunan umpat mereka dan memaparkan
fitnal m€reka.

Dalam usaha mereka unfuk menyampaikan suatu maksud, orang-
orang yang biasanya mempunyai imajinasi yang kuat ada dalam
bahayamenipu diri sendiri dan menipu orang-orang lain pun. Mercka
mengumpulkan ungkapan-ungkapan dari orang lain yang diucapkan
dengan kurang hati-hati, tanpa mempertimbangkan bahwa perkataan
mungkin diucapkan tergesa-gesa dan dengan demikian mungkintidak
memantulkan perasaan yang sebenamya di pihak pembicara. Tetapi
ucapan yang tidak perlu dipikirkan lebih dulu itu, sering sangat tidak
berarti dan tidak perlu diperhatikan, diteliti melalui kaca pembesar
Setan, direnungkan dan diulangi sehingga bukir menjadi gunung.

Apakah kasih orang Kristen itu rnau mengumpulkan setiap laporan
yang didesas-desuskan, untuk membeberkan segala sesuatu yang
akan menimbulkan curiga atas tabiat orang lain, dan kemudian memsa
senang menggunakannya untuk merugikan dia? S€tan sangat gembira
bila ia dapat memfitnah atau melukai seorang pengikut Kristus.Ialah
"penuduh segala saudara kita-" Apatah orang-omng Kristen akan

- menolong dia dalam pekerjaannya?

NS*22
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Mata.Allah yang melihat segala sesuatu memperhatikan kekurang-
an s€mua orang serta nafsu yang menguasai setiap orang namun Ia
sabar terhadap segala kesalahan kita dan menaruh belas-kasihan atas
k€lemahan kita. Ia menluruh umat-Nya mendambakan roh kelemah-
lembutan dan kesabaBn serupa itu. Orang Kristen sejati tidak akan
bergembim membeb€rkan kesalahan dan k€kumngan orang lain.
Mereka akan menj auhkan diri dari kejahatan dan kejelekan, agar dapat
menetapkan pikiran pada perkara yang menarik dan manis. Bagi orang
Krislen setiap perbuatan mencari-cari kesalahan. setiap perkataan
kecaman dar mempersalahkan sangallah pedih rasanya."

Akibat Mengririk Sidang dan Paru Pemimpin Lembaga
Roh fitnah dan membawa mulut merupakan salah satu alat Setan

yang utama untuk menyebarkan perselisihan dan pertikaian, memi.
sahkan sahabat sekalipun, dan melemdhkan iman banyak orang pada
kebenaran yang kita anut. Saudara-saudara pria dan wanita selarnanya
sedia mempercakapkan kesalahan dan kekeliruan yang pada hemat
mereka terdapat pada orang-orang lain, terutama mereka yang telah
membawa dengan gagah beraninya pekabaran teguran dan amaran
yang diberikar kepada mereka dari Allah.

Anak-anak para p€ngeluh ini m€ndengarkan dengan telinga ter-
buka dan menerima racun perasMn kurang senang. Dengan demikian
secara tak sadar orang tua sedang menutupj alan masuk ke dalam hati
anak-anak itu. Dalam hal ini Allah tidak dihormati. Yesus mengata-
kan: "S€sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah
seomng saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
untuk Aku" (Mat.25:40). Sebab itu Icistus diremehkan dan diperla-
kukan tidak baik oleh mereka yang memfifiah harnba-hamba-Nya.

Nama hamba-hamba Allah yang terpilih telah diperlatukan tanpa
hormat, dan dalam beberapa hal dengan p€nghinaan mutlak, oleh
orang-orang tertentu yang sebenamya wajib menyokong mereka.
Mereka telai mengerti senda-guau yang menghina dan ucapan yang
menurunkan derajat yang sering sekali mereka dengar, dan kec€n-
derungannya ialah membawa minat yang suci dan kekal, dalam pikir-
an mereka, setamf dengan perkara-perkara dunia biasa. Betapa me-
ngerikan pekerjaan omng tua ini yang menjadikan anat-anak mereka
diajar tidak homat dan memberontak melawan teguran surga ter-
hadap dosa.

Kemundwan rohani memjalela di tempat terdapat keburukan se-
perti itu. Justru ibu dan bapa ini, yang dibutakan oleh musuh merasa
heran mengapa anak-anak mereka cenderung kepada sifat kurang
percaya dan meragukaa kebenaran KITAB SUCI. Mereka beranggap-
an bahwa sangatlah sulit mencapai anak-anak itu dengan pengaruh
akhlak dan agama. Sekiranya mereka mempunyai pardangan rohani,
mereka alan menyadari dengan segera bahwa keadaan yang menye-
dihkan ini diakibatkan oleh pengaruh rumah tangga mereka sendiri,
serta kecemburuan dan kurang percaya mereka. Dengan demikian
banyak orang yang tidak beriman dididik di dalam lingkungan ke-
luarga orang-omng Kristen sekadar rupa itu.

Banyak orang gemar sekali mempercakapkan dan memikirkan
cacat, baik s€cam nyata atau yang di angan-anga4 di pihak orang-
orang yang memikul tanggungjawab yang b€rat dalam lembagalem-
baga pekerjaan Tuhan. Mereka melupakan kebaikan yang telah dilak-
sanakan, manfaat yang telah diperoleh dari kerja keras dan pengab-
dian gagah perkasa kepada pekerjaan Tuhan, dan hanya memusatkan
perhatian mereka pada. beberapa kesalahan, s€suatu perkara yang
setelah dilakukan dan akibaftya telah mengikutinya mereka pikir

, dapat dilakukan dalam cara yang lebih baik dengan hasil yang lebih
baik; sedangkan pada hakikatny4 sekiranya mereka sendiri dibiarkan
melakukan pekerjaan itu, mereka akan enggan bergerak di bawai pe-
msaan tawar hati yang menyertai tugas itu, atau mereka akan bekerja
lebih sembrono daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu.

Tetapi pam pemfitnah yang degil ini hendak mernpshatikan segi-
segi yang tidak menyenangkan dari pekerjaan itu, sebagaimana lumut
melekat pada batu kamng yang kasar. Kerohanian orang-orang ini
tEtap kerdil karena terus men€rus memikirkan kegagalan dan kesa-
lahan orang lain. Mereka tidak sanggup melihat perbuatan yang baik
dan mulia, usaha yang tidak mementingkan diri, kepahlawarian sejati,
dan pengorbanan diri. Mereka tidak menjadi lebih mulia dan lebih
tinggi dalam kehidupan dan pengharapan mereka, lebih demawan
dan lebih luas dalam buah pikiran dan rencana mereka. Mereka tidak
memelihara kasih yang seharusnya menjadi ciri kehidupan lcistefl.
Mereka sedang merosot setiap hari dan sedang menjadi lebih sempit
dalam prasangka dan pandangan mereka. Sifat picik adalah unsur

' mereka" dan_suasana yang meliputi mercka meracuni damai dan

- kebahagiaan.'



Setiap lembaga terpaksa bergumul terhadap kesulitan. Ujian-ujian
diperkenankan guna menguji hati umat Allah. Bila kemalangan me-
nimpa seorang alat Tuhan, maka akan ditunjuk berapa besamya iman
kita kepada Allah dan pekerjaan-Nya. Pada saat itujangan hendaknya
seomng pun memandang perkara-perkara dalam terang yang paling
buruk dan mengungkapkan keraguan dan kurang percaya. Jangan
mengritik mereka yang menanggung beban tanggungjawab. Jangan
hendaknya percakapan di rumah tanggamu diracuni dengan kitik ter-
hadap para pengerja Tuhan. Orangtua yang memanjakan roh suka
mengritik ini tidak membawa di hadapan anak-anak mereka sesuatu
yang akan menjadikan mereka bijaksana kepada keselamatan. Perka-
taan mereka cenderung menggoyahkan iman dan kelalinan bllkan
saja di pihak ara(-analc letapijuga orang-orang lang lebih tua.6

Para pemirnpin lembaga-lembaga kita memikul suatu tugas yang
paling sukar untuk memeliham tata tertib dan mendisiplin dengan
bijaksananya orang-orang muda di bawah pemeliharaan mereka.
Anggota-anggota sidang dapat berbuat banyak perkara untuk menye
kong angan mereka. Bila orang-orang muda tidak rela mentaati di-
siplin, lembaga, atau karena persoalan perbedaan pendapat dengan
atasan mereka bertekad mengikuti jalan mereka sendiri, jangan hen-
daknya orangtua m€nyokong mereka secara membabi buta dan me-
naruh simpati k€pada anak-anak itu,

Lebih baik,jauh lebih baik anak-anak karnu mend€rita, lebih baik
mereka berbaring di kubur, daripadadiajar meremehkan prinsipprin-
sip yang menjadi dasar Lesqtiaan kepada kebenaran. lepada sesama
manusia, dan kepada Allah.'

Klitik re addp Diti Sendiri y@B BermanJaat
Sekiranya semua orang yang mengaku Kristen menggunalan daya

periksa mereka untuk melihat keburukan apa perlu diperbaikidalam
diri mereka sendiri, gantinya berbicara tentang kesalahan orang lain,
maka akan ada suatu keadaan yang lebih sehat dalam sidang dewasa
ini. Bila Tuhan menjadikan mereka milik-Nya yang kekasih, mereka
yang benar, yang tulus hati, yangjujur akan dipandang dengan senang
hati-Nya. Malaikat-malaikat ditugaskan membuat mahkota-mahkota
untuk orang-oralg seperti itu, dan pada mahtota-mahkota yang ber-
tatahkan bintang ini akan dipantulkan, dengan indahnya, terang yang
memancar dari takhta Allah.

Tuhan se{ang menguji umat-Nya Engkau boleh bersifat keras dan
kitis terhadap tabiatmu sendiri yang bercacat itu sekehendak hatimu;
tetapi berlakulah manis budi, b€rbelas kasihan, dan hormat t€rhadap
orang lain. Tanyakanlai setiap hari: Apakah saya sungguh-sungguh
jujur, atau apakah saya berhati serong? Mohonkanlah kepada Tuhan
untuk menyelamatkan dikau dari segala penipuan pada segi ini. Hal
ini menyangkut kepentingan abadi. Sementara begitu banyak orang
sedang mengejar kehormatan dan loba akan keuntungan, apakah
engkau, saudaraku yang kekasih, sedang berusaha mencari jaminan
kasih Allah dan berseru: Siapakah yang mau menunjukkan kepadaku
bagaimana menjadikan panggilan dan pilihan saya pasti?

Setan meny€lidiki dengan saksama dosa-dosayang biasa dilakukan
manusia, dan kemudian ia memulai pekerjaannya untuk memikat dan
menjerat mereka. Kita dikelilingi dengan banyak sekali p€ncobaan,
tetapi ada kemenangan bagi kita kalau kita berperang dengan berani
dalam pertempuran Tuhan. Semua orang ada dalam bahaya. Tetapi
kalau engkau berjalan dengan rendah hati dan selalu berdoa, engkau
akan keluar dari proses uj ian dalam keadaanyang lebih indah daripada
emas yang halus, malah lebih indah daripadaemas rua dari Ofir. Kalau
-embrono drn ridaI berdoa- englau aL4l menjadi sepeni gong yang
berbunyi atau genta yang gemerincing.'"

(l)2T 186.187i(2) sT58,59r O) 8T 83.84: (4) 8T l9lri5)5T56,57r (6) 5T94-96r (?) 4T 195.
l96j(817T I8lr (9) ?T 185. l86r {10) 5T 9c98.

341



Pasal 4i

Nasihat tentang Pakaian

eoagaimana dalam segala perkara yang lain, kita mempunyai
k€sempatan menghormati Khalik kita dalam pakaian- Ia meDg-
hendaki agar pakaian kita bukan saja rapi dan menyehatkan,

tetapi juga cocok dan pantas.
Kita harus berusaha mengatur rupa diri kita dalan keada.an yang

sebaik-baiknya. Dalam upacara kemah perhimpunan Allah merinci
sefi.rk-belukjubah yang harus dikenakan oleh mereka yang melayani
di hadirat-Nya. Dengan demikian kila diajar bahwa Ia mengistime-
wakan pakaian orang-omng yang melayani Dia. Sangat tegas petun-
juk-petunjuk yang dib€rikan mengenai jubah Harun, karena jubahnya
merupakan lambang. Dalam segala perkara kita harus newakili Dia.
Rupa kita dalam segala perkam harus ditandai dengan kerapian,
kesederhanaan, dan kesucian.

O)eh perkara-perkara dari alam (sepeftiserbajenis bunga) Xristus
melukiskan keindahan yang dihargai sulga, anugerah yang bersahaja,
kesederhanaan. [e:ucian. kela)akan. yang rlan menjadrkan pakaian
kita menyenangkan baei-Nya '

Prinsip-prifisip Penuntnl dalam Cara Berpakaian
Pakaian dan cara seseorang membuat dan memakainya biasanya

menunjukkan keadaan s€orang pria atau wanita.
Kita menilai tabiat seseorang oleh mode pakaian yang dikeDakan-

nya. Seorang wanita yang saleh dan rendali hati akan berpakaian
dengan sederhana. Cilarasa yang halus, pikiran yang terpelihnra, akan
dinyatakan dalampilihan pakaian yang sederhana dan pantas. Seorang
wanita yang sederhana dan tidak pongah dalam cara berpakaian dan
dalam perilakunya menunjukkan bahwa ia mengerti bahwa nilai
akhlal menjadi ciri seorang wanita sejari. Berapa manis. bclapa
menarik kesederhanaan dalam cara berpakaian itu, yang dalam kee-
lokannya dapat dibandingkan dengan kembang di kebun bunga.
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Saya mohpn kepada anggota-anggota kita untuk bojalan dengan
berhati.hati di hadirat Allah. Il-utilah kebiasaan dalam cara ber-
pakaian selarna hal itu sesuai dengan prinsiFprinsip kesehatan. Biar-
lah saudari-saudari kita berpakaian sederhanq sebagaimana yang
dilakukan oleh orang banyak, dengan menggunakan balan )ang baik
dan tahan lama, cocok untuk zaman ini, dan jangan hendaknya per-
soalan m€ngenai pakaian itu memenuhi pikiran. Saudari-saudari kita
harus berpakaian dengan sederhana. Mereka harus mengenakan
pakaian yang bersahaja, dengan perasaan malu dan rendah hati. Beri-
kanlah kepada dunia suatu gambaran yang hidup tentang perhiasan
anugerah Allah di dalam batin.

Kalau dunia menganjurkan suatu mode yang sopan, menyenang-
kan, dan menyehatkan, yang sesuai dengan Kitab Suci, maka dengan
menerima mode seperti itu hubungan kita dengan Allah ataupun de-
ngan dunia tidak akan berubah. Orang-orang KJisten harus mengikut
Kristus dan menyesuaikan pakaian mereka dengan SaMA Alhh.
Mereka harus menjauhkan keterlaluan. Mereka harus mengikuti pe-
rilaku yang jujur, tanpa menghiraukan pujian ataupun kecaman, dan
berpaut pada yang benar karena faedahnya sendiri.

Jangan menggunakan waktumu oleh berusaha mengikuti segala
mode pakaian yang bodoh. Berpakaianlah dengan rapi dan pa.ntas,

tetapijangan hendaknyaengkau menjadikan dirimu ejekan orang baik
karena cara berpakaian yang berlebihJebihan maupun karena cara
berpakaian yang lengah dan tidak rapi. Berlakulah seolah-ola.tr engkau
mengelahui bah\^a mala surga memandang lepadamu. dan bahwa
engkau sedar)g hidup di bawah persetujuan ataupun celaan Allah.'

Petuniltk Kitab Suci
Kristus m€mperhatikan kegemaran pada pakaian, dan Ia meng-

ingatkan, bahkan Ia memerintahkan para pengikut-Nya agar tidak
menaruh perhatian terlalu banyak atasnya. "Dan lagi apakah sebab-
nya kamu menaruh khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah
bunga bakung di padang, bagaimana tumbuhnya; tiada iabekerja, dan
tiadalah pula ia memintalbenang. Aku berkata kepadamu: Meskipun
Salomo dengan segala kemuliaannya,tiada ia dih iasi seperti salah satu
daripada segala kuntum bunga itu." Kesombongar dan keborosan
dalam pakaian adalah dosa yang terutama cenderung dilakukan oleh
kaum rvanita;sebab inr nasihat iniditujukan langsung kepada mereka.



I
F.Tal-dan lutiara atau pakiian mahalmahal harya sedikit nilainya
bila dibandiDgkan dengan kelemahlembutan dan kemanisan Kristus.

- _Perhatian saya dialihkan kepada tulisan Kitab Suci yang berikut
ini. Kata malaikat itu, "Mereka harus mernberikan pengaj aran kepada
ma!Allal" 1 Tim. 2:9,10: "Demikianjuga hendaknya perempuan.

Hendaklai ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana,
rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau
mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia ber-
dandan dengan perbuahn baik. sepeni yang lalak bagi perempuan
yang beribadalr."

I Petrus 3:3-5: " Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu
dengan nengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emaJatau
dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi p€rhiasanmu
ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasin yangtidak
binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram; yang
sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perem-
puan-perempuan kudus dulu berdandan."

Banyak orang beranggapan bahwa perintah ini sudah terlalu ke-
tinggalan zaman sehingga tidak perlu diperharikan; tetapi Ia yang
memberikannya kepada mrrid-murid-Nya memahami bahaya-ba-
haya cinta akan pakaian pada zaman kita, dan mengirimkan kepada
kita suratamaran. Maukah kita menghiraukan amaran itu dan menjadi
bijaLsanai

Mereka yang sungguh-sungguh berusaha mengikut Kristus akan
mempunyai perasaan segan mengenai pakaiai yang mereka pakai;
mereka alan beru.aha memenuhi peri tah ini tl Petrus 3:t-5lyang
drberikan Tuhan dengan sangar iclasnla.r

Penyangkalan diri dalam cara berpakaian merupakan sebagian dari
ke*,ajiban kita sebagai oraDg Kristen. Berpakaian sederhana, men-
lauhkan diridrri pertuniuLan hericni=jeni. permata dan perhir:an.
sesuai benar denpan im,n kit, *

Banyak orang memerlukan perunjuk tentang bagaimana mereka
harus menampilkan diri dalam kurnpulan perbaktian pada hari Sabar.
Tidak layak mereka rnenasukj hadirat Allah dengan mengenakan
pakaian yang biasa dikeDakan sepanjang minggu. Semuaoranq harus
mempun)ai pakaidn khri,u5 unluk hari Sabir, unrrk dil<rakin hita
nrenghadiri acara kebaktian di runrah Allah. Meskipun kita ridak
boleh meDyesuaikan diri d€ngan rnode duniawi. kita tidak boleh

bersikap aguh tak acuh mengenai rupa tubuh kita secara lahir. Kita
harus rapidan apilc meskipul tanpa perhia5an. Anak-anak Allah ha-
nrs suci didaldm dan di luar.J

Terutama para istri pendeta hendaklah berhati-hati agar jangan
meninggalkan ajaran Kitab Suci yangjelas itu mengenai persoalan
pakaian. Banyak orang beranggapan bahwaperintah ini sudah terlalu
ketinggalan zaman sehingga tidak perlu diperhatikan;tetapila mem-
berikannya kepada mqrid-murid-Nya memahami bahaya-bahaya
cinta akan pakaian pada zaman kita, dan mengirimkan kepada kita
surat amaran. Maukah kita m€nghiraukan amaran itu dan menjadi
bijaksana? Keborosan pakaian bertambah terus menerus. Hal ini
belum berakhir. Mode selamanya berubah, dan saudari-saudari kita
mengikutinya, tanpa menghiraukan waktu dan biaya- Besar sekali
jumlah uang yang dibelanjakan untuk pakaian. sed.ngkan uang itu
harus dikernbalikan (epada AIlah si Pemberi itu."

Pengar h Mode Pakaian
Cinta akan pakaian membahayakan akhlak dan menjadikan perem-

puan itu bertentangan dengan wanita K-risten yang ditandai dengan
ciri-qiri kesopanan dan kesederhanaan. Pakaian mewah yarg sangat
mencolok terlalu sering membangkitkan nafsu dalam hati peina-
kainya dan merangsang syahwat dalam hati orang yang melihatnya.
Tuhan melihat bahwa keruntuhan tabiat sering sekali didahului de-
ngan pemanjaan kesombongan dan sifat suka berlagak dalam cara
berpakaian. Ia melihat bahwa_pakaian mewah-mewah melemaskan
kerinduan untuk berbuat baik. 

/

Pakaian yang sederhana, bersahaja, dan tidak membanggakan diri
akan merupakan suatu pujian pada saudari-saudariku yang muda.
Tidak ada cara lain yang lebih baik bagimu untuk menyinarkan
temngmu k€pada orang lain daripada dalam kesederhanahn pakaian
dan budi bahasamu. Engkau dapat menunjukkan kepada semuaorang
bahwa, kalau dibandingkan d€ngan perkara-p€rkara yang kekal,
engkau memberikan penilaian yang betul pada perkara-perkamdalam
kehidupan ini.

Banyak orang berpakaian seperti dunia supaya dapat mempe-
ngaruhiorang-orang yang tidak beriman, tetapi dalam hal ini mereka
mengadakan suatu kekeliruan yang sangat menyedihkan. Kalau
mereka mau mempunyai suatu pengaruh yang benar dan menyelamat-
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kan, biarlah mereka hidup sesuai dengan pengakuan iman mereka,
menunjukkan iman mereka oleh perbuatan mercka yang benar, dan
mengadakan p€rbedaan yang jelas sekali aDtara orang Kristen dan
orang duniawi. P€rkataan, pakaian, perbuatan, harus memberikan
kesaksian untuk Allah. Dengan demikian suatu pengaruh yang suci
akan dipancarkan ke atas semua orang di sekeliling mereka, dan
orang-orang yang tidak beriman sekalipun akan mengetahui bahwa
mereka telah tinggal bersama d€ngan Yesus. Kalau ada o.rang ingin
bersaksi untuk kebenaran oleh penElaruh mer€ka, biarlah mereka
hidup sesuai dengan pengaluan iman mereta dan dengdn demikian
meniru Teladan yang rendai hati itL'.

Saudari-saudariku, hindarkanlah rupa kejahatan. Dalam zaman
kita yang berlalu dengan kebejatan, kamu tidak aman kecuali kamu
berdiri dalam keadaan terlindung. Kebajikan dan kesederhanaan
jarang didapat. Saya mohon kepada kamu sebagai para pengikut
Kristus, yang mengadakan pengakuan iman yang tinggi, untuk men-
dambakan permata kesederhanaan yang indah dan tak temilai har-
ganya itu. Hal ini akan melindungi kebajikan.

Kesederhanaan yang murni dalam cara berpakaian, bila disatukan
dengan budi pekerti yang sopan santun, akan banyak menolong
seorang $anita muda guna menyelubungi dia dengan suasana pen-
diam yang suci y ang aLan melindungi dia dari beribu-ribu baha) a.'"

Kesederhanaan pakaian akan memberi seorang wanita yang bijak-
sana rupa yang sangat menguntungkan.

Berpakaian selayaknya sebagai orang KJisten-dengan sederhana,
menghiasi dirimu dengan bersahaja seperti patut bagi perempuan
yaDg hendak beribadat kepada Allah.

Banyak omng, dalam usaha untuk menyesuaikan diri denganmode
yang bukan-bukan, kehilangan citarasa untuk kesederhanaan yang
biasa dan tertarikdenganyangtidakasli. Merekamengorbankan wak-
tu dan uang, tenaga kecerdasan, dan peninggian demjat yang sebe-
namya, dan mengabdikan segenap tubuh mereka kepada tuntutan
kehidupan menurut mode.

Orang-orang mudah yang kekasih, suatu pembawaan yang suka
berpakaian menurut mode, dan memakai perhiasan, dan emas, dan
barang-barang yang tidak asli l'mtuk dipamerkan, tidak akan memuji-
kan agamamu atau kebenaran yang kamu anut itu kepada orang lain.
Orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam akan meman-
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dang pada qsahamu unruk mempercantil, diri seca,re lahir itu sebagai
bukti pikiran yang lemah dan hati )ang sombong.' '

Ada suatu pakaian yang boleh diusahakan untuk didapat oleh setiap
anak dan orang muda dengan tidak menyebabkan berdosa. Itulah
kebenamn orang-orang suci. Kalau saja mereka reda dan tabah dalam
memperolehnya sebagaimana ketekunan merekd dalarn membuat
pakaian mereka sesuai dengan ukuan masyarakat duniawi, tidak lama
kemudian mereka akan berpakaian kebenaran Kristus, dan nama
mereka tidak akar dihapuskan dari buku alhayat. Pam ibu serta orang
muda dan anak-anak harus berdoa, " Jadikanlah hatik! talir, ya Allah,
dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh!" (Man. 51:12)
Kesucian hati dan kemanisan tabiat lebih indah daripada emas, baik
untuk masa sekarang maupun untuk masa,l<ekekalar. HanYa orang
yang suci halinya akan memardang Allah.'

(r) cc4lJ.(2/cG4r14r5:(3)CC4l5.4l6.r4rJI166:r5'oTrrr.,o'n Oro,",,,r',,
645 i (8) 3T 3?6; (9) 4T 633, 63a: 0 0) CG 4l ?: ( I l) cG 421; ( 12) CG 4l ?, 418.
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Seruan kepada Orang Muda

ahabat-sahabat orang muda yang kekasih, apa yang kamu tabur,
itu yang akan kamu tuai. Sekaranglah waktunya menabur bagi
kamu. Apakah yang akan kamu tuai? Apakah yang sedang kanu

tabur? Setiap perkataan yang kamu ucapkan, setiap perbuatan yang
kamu lakukan, adalah benih yang akan mengeluarkan buah yang baik
atau jahat, dan akan mengakibatkan kegirangan atau kesusaian bagi
si penabur. Jenis benih yang dirabur, itu juga yang akan dituai. Allab
telah mengaruniaka kepadamu terang yang besar dan banyak kesem-
patan istimewa. Sesudah terang ini dikaruniakan, sesudah bahaya-ba-
haya dikemukakan dengan jelasnya kepada kamu, tanggung jawab
sudah terletak pada kamu. Cara karnu memperlakukan terang yang
dikaruniakan Allah kepada kamu akan menentukan kebaiagiaan atau
kemalangan kamu. Kamu sedang menentukan nasib kamu sendiri.

Kamu s€mua mempunyai suatu pengaruh bagi kebaikan atau bagi
kejahatan pada pikiran dan tabiat orang-orang lain. Dan pengaruh
yang kamu berikan ditulis dalam buku catatan di surga. Seorang
malaikat sedang menunggui karnu dan mencatat perkataan dan per-
buatan karnu. Bila karnu bangun pada pagi hari, apakah kamu merasa
bahwa kamu tidak berdaya dan kanu memerlukan kekuatan dari
Allah? Dan apakah kamu menyampaikan dengan rendah hati dan
sungguh-sungguh hati segala keperluan kamu kepada Bapamu yan!
di surga? Kalau demikian, malaikat-malaikat mencatat doa kamu, dan
kalau doa ini tidak diucapkan dengan pura-pura, bila kamu berada
dalam bahaya untuk berbuat salah tanpa disadari dan memberikan
suatu penganrh yang akan menuntun omrg lain untuk berbuat salah,
maka malaikat pengawalmu akan b€rada di sisimu, mendorong ke-
padajalan yarg lebih baik, memilih perkataan yang kamu ucapkar.
dan mempengaruhi tindakan kamu.

Kalau kamu merasa tidak dalam bahaya, dan kamu tidak mem-
persembahkan doa untuk memohonkan pertolongan dan kekuatan
guna melawan pencobaan, maka sudah pasti kamu akan tersesat;

kelalaian kamu dalam menunaikan kewajiban akan dicatat dalam
buku Allah di surg4 dan karnu akan didapati ringan pada masa
kesukaran.

Ada orang di sekeliling kamu yang telah diberi ajaran agama, dan
ada pula yang sudah dimanjakan, diusap-usap, dipujiberlebih-lebih-
al, dan dipuji sampai mereka dirusakkan untuk kehidupan yang
praktis. Saya sedarg berbicara tentang orang-orang yang saya kenal.
Tabiat mereka sudah sangat dirusakkan oleh pemanjaan, pujian ber-
lebihlebihan, dan kemalasan sehingga mereka tidak berguna untuk
kehidupan masa kini. Dan kalau tidak berguna untuk kehidupan masa
kini, apakah yang kita harapkan unh* kehidupan di mana segala
sesuatu suci adanya dan di mana semua orang mempunyai tabiat yang
serasi benar? Saya telah mendoakan orang-omng ini; saya sendiri
telah berbicara kepada m€r€ka. Saya.dapat melihat pengaruh yang
hendak mereka berikan kepada pikiran orang-orang lait dalam
menuntun mereka kepada kecongkakan, cinta akan pakaiar\ dan
kesembronoan mengenai kep€ntingan abadi. Satu-satunya harapan
bagi golongan ini ialah memperhatikan jalan mereka, merendabkan
hali mereka yang copgkak di hadrrat Allah. mengaku dosa-dosa
mereka- dar b€rtobat.'

Kembangkanlah Citurasa untuk Perkara-petkala Rohani
Satu-satunya keamanan bagi orang muda ialah dalan berjaga-jaga

terus-menerus dan berdoa dengan rendai hati. Mereka tidak perlu
memujidiri sendiri bahwa mercka dapat hidup sebagai orang Kristen
tanpa hal ini. Setan meny€mbunyikan segala penggodaan dan tipu
muslihatnya dengan menyarukannya sebagai terang, seperti pada
waktu ia mendekati Ktistus di padang belantara. pada waktu itu ia
kelihatan s€bagai salah seorang malaikat surga. Musuh ji\#a kita akan
mendekati kita sebagai seorang tamu dari surga, dan rasul mengan-
jurkan agar kita siuman dan waspadadan waspada sebagai satu-satu-
nya keamanan kita. Orang muda yang memanjakan sifatkurang hati-
hati dan kurang sungguh-sungguh, dan yang mengabaikan kewajiban
sebagaiorang Kristen. selamanyajaluh di bawah pm^cobaan musuh,
ganrin)a menang sebagaimana KristLis trlah menang.r

Banyak orang mengaku berada di pihak Tuhan, tetapi sebenamya
.tidak; segala perbuatan mereka berat di pihak Setan. Bagaimanakah

- dapat kita menentukan di pihak siapakah kita berada? Siapakah yang



memiliki hati itu? Siapakah yang kita pikirkan? Tentang siapakah kita
suka bercakapcakap? Kepada siapakah kita memberikan kasih sa-

yang kita yang paling hangat dan tenaga kita yang terbaik? Kalau kita
b€rada di pihak Tuhan, pikiian kita adalah dengan Dia, dan yang pa-

Iing manis dalam pikiran kita adalah tentang Dia. Kita tidak memPu-
nyai persalnbatan dengan dunia; kita telah menyerahkan segala se.

suatu yang ada pada kita kepada-Nya. Kita ingin memakai peta-Nya,

bemapaskan Roh-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan menyenang_

kad Dia dalam segala perkara.
Pendidikan yang benar ialah kuasa menggunakan kesanggupan kita

agar dapat mencapai hasil-hasil yang menguntungkan. Mengapa ge_

rangan agama itu sangat sedikit mendapal perhatian kita, sedangkan
kekuatan otak, tulang, dan otot kita berikan kepada dunia? Sebabnya

ialah s€genap tenaga lubuh kita dikemhkan ke arah itu. Kita telah

nelatih diri untuk melibatkan diri dengan sungguh-sungguh dan

dengan segenap tenaga dalam perusahaan duniawi, sampai pikiran
mudah s€kali cenderung ke arah itu. Inilah sebabnya orang-orang
Kristen memsa kehidupan beragama begitu sukar dan kehiduinn du-

dawi begitu mudah. Kuasa pikiran telah dilatih menggunakan tena-
ganya ke arah itu. Dalam kehidupan beragama kebenaran Sabda Allai
diterim4 tetapi tanpa memberikan teladar yang praktis dalam l(ehi-
dupan.

Memeliham pikiran keagamaan dan perasaan peribadatan tidak
diiadikan sebagian dari pendidikan. Itul ini hendaknya mempengaruhi
dal nengendalikan segenap tubuh. Kebiasaan berbuat baik sangat

kurang. Beftuat hanya sekali-sekali di bawah pengaruh yang menye-

nangkal, tetepi berpikf dengan sendirinya dan d€ngan segera tentang
perkara-prkara rohani bukannya menrpakan prinsiP yang menguasai
pikiran.

Pikiran harus dididik dan didisiplin untuk menyukai kesucian.
Kesukaran terhadap perkara-perkara rohali harus dipelihara; y4
harus dipelihar4 kalpu engkau mau tumbuh dalam anugerah, dan

dalam p€ngetahuan akan kebenara!. Kerinduan terhadap kebaikan

dan kesucian sejati betul adanya kalau diteruskan; tetaPi kalau engkau
berhenti di sini saja, hal itu tidali ada gunanya. Maksud-maksud yang
baik memang benar adanya, tetapi akan terbukti tidak ada gunanya

kecuali dilaksanakan dengan penuh ketabahan. Banyak orang akan
hilang sementara mengha$pkan dan merindukan menjadi orang Kris-

ten: letapimereka lidak berusaha sungguh-sungguh. sebab itu mereka
akan ditimbang dan kedapatan ringan adanya. Kemauan harus digu-
mkan dengan b€tul. Saya mau menjadi seorang lcisten yary tulus
ikhlas. Saya mau mengetahui panjangnya dan lebamy4 tinggita dan
dalamnya. kasih yang sempurna. Dengarkanlah perkataan iesus:
"Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karem
mereka akan dipuaskan" (Mar, 5:6). P€Nediaan cukup diadakan oleh
Kiistus Vntuk memuaskan jiwa yang lapar dar dahaga akan ke-

Capailah Pe*ara-pe @rc Rohani yang Lebih Tinggi
Unsur kasih yang mumi akan mengernbangkan jiwa rmtuk menca-

pai yang lebih tinggi. untuk menambah pengetahuan akan perkam-
perkara Ilahi. sehingga rida( al<an merasa puas hanya dengan men-
capai sesuatu yang kumng dari sempuma. Kebanyakan orang lang
mengaku Kdsten tidak merasakan kekuatan rohani yang sebenamyi
dapat mereka peroleh sekiranya mereka Lrercita-cita" rajin, dan tabah
untuk memperoleh pengetahuan akan perkara-perkara Ilalri sama
sepefti mereka memperoleh perkara-perkara ],ang remeh dsn alan
binasa dalam kehidupan ini. Orang banyak yang mengaku Kristen
sudah meftsa puas dengan kekerdilan rohari. Mereka tidak bertujuan
mencari kerajaan Allah serta dengan kebenarannya lebih dulu; karena
kesalehan merupakar suatu rahasia yang tersembunyi bagi merek4
tidaklah dapat mereka memahaaninya. Mereka tidak mengenal Kristus
berdasa*an pengalaman.

Biarlah pria dan wanita yang memsa puas dengan keadaan mereka
yang lerdildan lumpuh datan perkara-perkara Uahi dibawa dengan
t iba-tiba ke surga dan seket ika lamanya menyaksikan keadaan kesern-
pumaan. yang linggidan suciyang selamanya terdapar di san& sedap
jiwadipenuhi kasihl seliap wajah berseri-seri dengan kegira;ganl mu-
sik yang mempesonakar dalam nada yang merdu memutiat<an etlatr
dan Anak Dombat terang tf,rus menerus bersinar pada orang-orang
saleh daii wajah Tuhan yang duduk di atas taknta dan dari Anak
Domba; biarlah mereka menyadari bahwa lebih tinggi dan lebih besar
kegirangan yang masih akan dialami, karena lebih banyak mereka
menerima kenikmalan lentarg Allah. lebih b€rtambah pula kesang-
gupan mereka untuk naik lebih tinggi dalam keniknatan kekd, dan
dengan demikian mereka tenrs megerus menerima persediaan baru
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dan lebih besar dari sumber-sumber kemuliaan yang tak henti-henti-
nya s€rta kebahagiaan yang tak terperikan. Saya bertanya, dapatkah

orang-orang sepefti itu bercampur dengan rombongan disurga, meng-

ambil bagian dalam nyanyian mereka dan tahan melihat kemuliaan
yang suci, tinggi dan mempesonakan yang m€mancar dari Allah dan

Anak Domba? Oh, tidak! masa p€rcobaan mereka harus diperpanjang
bertahun-tahun lamanya agar mereka dapat memahami bahasa surga,

agar mereka dapat memperoleh " bagian dalam kodrat I lahi, dan luput
dari hawa nafsu duniawi yang membinasalan dunia" (2 Petrus 1 :4),
tetapi mereka mempergunakan pikiran dan tenaga mereki untuk
pekerjaan mereka sendiri yang mementingkan diri. Mereka tidak
sanggup melayani Tohan tanpa batas dan melakukannya dengan

sungguh-sungguh. Usala duniawi mesti diutamakan dan menggu-
nakan tenaga mereka yang terbaik, dan pikiran yang fana diabdikan
kepada Allah. Apakah orang-orang seperti itu akan diubahkan menu_

rut keputusan terakiir: "Orang yang kudus, biarlah langsung ia men_
jadikudus," "orang yang cemar, biarlai langsung ia menjadi cema "
Saat seperti itu akan datang.

Mereka )ang telah melalih pikiran untuk men)enangi acara'acara
rohani adalah orang-orang yang dapat diubahkan dan tidak dibi-
ngungkan dengan kesucian dan kemuliaan surga yang tak terperikan
itu. Engkau mungkinmempunyai pengetahuan yang baik tentang seni,
€ngkau mungkin mahir dalam ilmu pengetahuan, engkau mungkin
ahli musik dan ahli menulis, perilakumu mungkin menyenangkan
rekan-rekanmu, tetapi apakah sangkut-pautnya perkara-perkara ini
dengan persiapan untuk surgai Apat ah sangkut paum)a dengan per-

5rapar)mu unruk berdiridi hadapan pengadilan Allah?-

labn! Surya Harut Dry?roleh di Buni lni
Janganlah kamu tersesat; Allah tidak boleh diolok-olokkan. suatu

pun tiada kecuali kesucian akan mempersiapk;n dikau untuk surga.
Kesalehan yang ikhlas dan berdasarkan pengalaman sajalah yang

dapat memb€rikan kepadamu sdatu tabiat yang suci dan tinggi dan

menyanggupkan dikau masuk ke hadirat Allall yang tinggal di dalam
terang yangtidakterhampiri. Tabiat surga harus diperoleh di bumi ini,
kalau tidak tabiat itu tida* pemah akan diperoleh sama sekali. Kalau
begitu mulailah dengan l€kas. Jaoganlah engkau memperdayakan diri
sendiri dengan anggapan bahwa;akan datang waktunya bila engkau

dapat mengadakan suatu usaha yangtekun yang lebih mudal daripada
sekarangini. Setiap hari kian menjauhkan engkau dari Allah. Adakan-
lah persiapan untuk masa kekekalan dengan semangat yang belum
pemah_engkau tunjuktan sebelumnya. Didiklah pikiranmu mengge-
mari Kitab Suci, m€nggemari kumpulan permintaan doa, menggeirlri
saat merenung, dan lebih dari segala sesuatu, saat bila jiwa rnenga,
dakan hubungan dengan Allah. Milikilah alam pikiran surga ka-lau
engkau mau menggabungkan diri denBan biduan surga d] dalam
tempat tinggal dl aras.r

Carilah Kasih Allah Sementaru Engkau Dapdt Memperolehnya
Saya terkenang akan Abraham yang setia yang dalam penurutan_

nya akan_perintah llahiyang diberikan kepadanya ddam srratu klrayal
pada malam di Bersyeba, mengadakan perjalanan dengan Ishak di
si,inya.la melihar di hadapannya gunung ) ang dikatakan AIlah kepa_
danya alan dinyatal,an-Nya sebagaj tempal ia hanr5 mengorban],an
anaknya.

Dengan langan gemetar Abraham )ang penuh lasih dfln bela.
kasihan mengikar langan IshaL sebab Allah telah mengarakannya.
Anak itu menyerah untuk diRorbankan sebab ia percayi akan ketu-
lusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedi;. ketika iman
a5ah dan penlerahan anak rud;h diuji sepenuhnya. malaital Allah
menahan tangan Abraham yang te.angkat yang sudah hampir
menyembelih analnya dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu
sudah cukup. "Sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut
akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan
anakmu yang tunggal kepada-Ku." (Kej. 22:I2).

Perbuatan iman di pihak Abraham dicatat untuk kepentingan kita.
Diajarkannya kepada kita pelajaran penring tentang keyakinan pada
segala tuntutan Allah; meskipun hal itu tampaknya keras dan me-
nyal;ti hati; dan diajarkannya kepada anak-anak penyerahan yang
semplma kepada omngtua mereka dan kepadaAllah. Oleh penurutan
Abraham diajarkan kepada kita bahwa tiada suatu pun terlalu berharga
bagi kila untuk diserahLan kepada Allah.

Ia menyemhkan Anak-Nya untuk hidup merendahkan diri. me-
nyanglaldiri- rnislin. bekerja berat. d;cela. dan menanggung (.ma-

' lian yang menyedihkan di salib. Terapi lidak ada malaikai mernbawa
- Labar yang menggembirakan: "Sudahlah cuLup: Lngkau l;dak usah
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mati, Anak-Ku yang kekasih. " Serombongan b€sar mdlaikat-malaikat
menunggu dengan kesedihan, dengan mengharapkan bahv,,4 sebagai-
mana halnya dengan Ishak, Allah akan mencegai kematian-Nya yang
memalukan itu pada saat terakhir. Tetapi maiaikat-malaikat tidak
diizinkan m€mbawa pekabaran sepsrti itu kepada Anak Allah yang
kekasih. Penghinaan diruang pengadilandandi tengah perjalarian ke
Kalvai berjalan terus. Ia diolok-olok, dinista, dan diludahi. Ia me-
nanggung ejekan, hinaan, dan makian dari mereka yang membenci
Dia, sampai Ia menundukkan kepala-Nya di salib dan mati.

Adakah bukti lain yang lebih besar tentang kasih Allah yang dapat
dib€rikan-Nya kepada kita selain daripada dalarn mengaruniakan
Anak-Nya untuk mengalami peristiwa penderitaan ini? Dan sebagai-
mana pemberian Allah k€pada manusia merupakan suatu pemberian
cuma-cuma, dan kasih-Nya tidak terbatas, demikian juga tuntutan-
Nya atas keyakinan kita, penurutan kita, segenap hati kita, dan kasih
sayang kita yang limpai harus pula tidak terbatas seperti itu. Ia me-
nuDtut segala perkara yarg dapat diberikan oleh manusia. Penyerahan
di pihak kita harus seimbang dengan pemberian Allah; hal itu hanrs
sempuma dan tidak kekurangan suatu pun. Kita s€mua berutang
kepada Allah. Segalatuntutan-Nya kepada kitatidak dapat kita penuhi
tanpa m€nyerahkan diri kita sepenuhnya dan dengan kerelaan. Ia
menunfut p€nurutan dengan serta m€rta dan dengan kerelaan, dan
tiada suatu pun yang kurang dari ini akan diterima-Nya. Sekarang kita
m€mpunyai kesempatan untuk mendapat kasih karunia Allah. Taiun
ini mungkin merupakan iahun terakhir dalam kehidupan beberapa
orang yang membaca seruan ini. Adakah di antara orang-omng muda
yang membaca seruan ini yang lebih suka memilih kepelesirau
duniawi gantinya damai yang dikaruniakan Kristus kepada mereka
yang mencad Dia dengan sungguh-sungguh 

6dan 
kepada mereka yang

melakukan kehendak-Nya dengan gembim?

Ditimbang dalam Neraca
Allah sedang menimbang tabiat kit4 kelakuan kita, dan motif kita

dalam neraca bait suci. Sungguh merupakan suatu perkam yang m€-
nyedihkan bila diumumkan bahwa kita kedapatan terlalu dngan dalam
kasih dan penurutan oleh Penebus kita yang t€lah mati di salib untuk
menarik hati kita kepada-Nya. Allah telah mengaruniakan kepada kita
pemberian-pemberian yang besar dan berharga. Ia telah memberikan

terangdan pengerahuan.rkan Lehendal_N)4 sehingea Litaridakoerhr
!:l!llal ketitu,aky berjaran didatan *"!.r,p"". T" ii,,i ailr[""e
lill] lS*." 9r: r"o*ranterlatu ringan pada haripemberesan dai'
fl::li1l,p.hlt: rerathir alal] merupakan perkara )ang menat uGKrn. su_alu kesatahan )ang mengerikan yang ridak pem;h d-aDat diner_oark,.5anabat,saha_balku )ang masih muda. sampai hatiial llmurneIhat buku Allah diperiksa hnpa menemukan nama_nama kamu?
, A ah tetah menentulan suaru pekerjaan bagimu untul dilakukan
oa8,-Nya.I ang akan m€njadikan dikau leman sekeria denqan Dia. Di\eKellllngmu aotJr\\ a_Ji!aa ) ang perlu diselamatkan. Ada 

-orane 
ranpqapar memperoteh dorongan dan berlat oleh usahamu yangiekunl

Lngtau dapar membalilkan jiua_jir!a dari do.a kepada keb"ena.anbfla eng\a u_ mera saka n anggung janabmu l,epad; Allah. enslau
al(an merasatan perlunla leseliaan dalam doa dan ke.eriaan da_lamoerjagalaga lerhadap penggodain Setan. Kalau sesunqquhnra enp,
Kau seorang Kflsten. enghau akan lebih merasa sedrh ;;lihai ke;
rapan ai(hrak^dr dUnia jni dsripada memanjakan diri dalam ke"embio_
noan dan sttal suka melagal,kan pakaian. Engkau akan lerdapat diKarangan orang-orang yang mengeluh dan merasa sedih melihaikeii_
Jr(an yang d,perbual dinegeri iru Fngkau alan melarnan oensooda"rn
Jelan dalam ha,t memanjalan diridalam 5ifat suku Udagai Oi-aatatn
perhra5an untuk diperagalan. pikiran 

)ang menjadipiiik dan Lecer_
oas,an. yang menJadr kerdil dapat dipur5kan dengan perkara_oerkara
yang boooh rnr sehingga unggungjawab lang li;ggidilalait an.
. urang,orang muda pada zaman kita boleh meniidi reman sekeria

oeng€ln,Kftslus k€lau merbl,a mau: dan dalam beki4a, iman merelia
axan drkuat].an d^an pengetahuan mereka akan perkara_perlara llahi
aKan oefiambah. Seliap maksud lang benar dan ieriap pe;bualan vano
oerut akan.drcalat dalam buku kehjdupan. Saya ingin sekiranraiavi
:aprat 

menJaga,orang-orang muda unluk meljhal dan merasa alinBklh
oerdosanJ a hldup unrul memualkan diri mereka sendiri dan meiler_
9,]r-,,1 1::.lol'11 ,'*.ka. r. epada perkam_perkuo 5-g ,"r.h ?an
sta-sta datam kehtdupan ini. Kalau mereka mau menineqikan deraiai
?llrlan.dT perlaraan merela melebihi penarikan dunia-yane bod'oh
oan bertuJuan memuliakan AIlah: maka seja hlera A Ilal va;e;elebihi
)egala akal ilu akan meniadi bagian mere"ka.7

_ Allah menghendaki agar oring_orang muda memDun\ai oikiran'yang lekun. bersedia mengambil bagian dalarn pekerjaan_N5a lanl



mulia, dan dilayakkan memikul tanggung j a\\'ab. Allah memerlukan
orang-orang muda yang baik hatinya, kuat dan berani, dan bertekad
hendak berperang dengan gagah perkasa dalan pertempuran di ha-
dapan mereka, agar merekadapat memuliakan Allah dan mendatang_
kan berkat kepada sesama manusia. Kalau saja oraog-orang muda mau
mempelajari Kitab Suci, mau memenangkan kerinduan yang berge-
Iora, dan mendengarkan suaraKhalikdan Penebus mereka, makame-
reka bukan saj a m endapat dam ai dengan A llah, tetapi iuga akan men g-
alami kehidupan yang tinggi derajatnya.

Bawalah terang ke mana saja engkau pergi; tunjukkanlah bahiva
engkau mempunyaimaksud yangteguh, bahwa engkau bukannya se-

or.ang yang tidak tahu mengambil keputusan, yang mudah saja dipe-
ngaruhi oleh bujukan sahabat-sahabat yang jahat. Janganlah segem
menyerah pada anjuran orang-orang yang tidak menghormati Allah,
melainkan berusahalai memperbarui, mengembalikan, dan menye-
lamatkan jiwa-j iwa dari kejahatan.

Berdoalah dengan tekun, bujuklah dengan sikap lemai-lembutdan
rendah hati orang-orang yang menentang itu. Satu jiwa yang disela-
matkan darikekeliruan, dan diantarkan ke bawah panji Kristus, akan
mendatangkan kegembiraan disurga, daD menempatkan satu bintang
pada mahkota kegiranganmu. Satu jiwa yang diselamatkan, oleh
pengaruh pe.ibadatannya, akan membawaj iwa-j iwa yang Iain kepada
pengetahuan akan keselamatan, dan dengan demikian pekerjaan itu
akan berlipat ganda, dan hanya oleh tersingkapnya rahasia pada hari
pehukuman akan menunjukkan luasnya pengaruh pekerjaan itu.

Jangan ragu-ragu bekerja bagi Tuhan karena engkau beranggapan
bahwa engkaudapat melakukan sedikit saja. Lakukanlah yang sedikit
itu dengan setia; karena Tuhan akan bekerja dengan usaha-usahainu.
Ia xkan menLdntumkan namamu dalam buku 4lhalat sebagai seorang
yang hyirl masuk ke dalam kesukaan Tuhan.o

0 ) 3T 363, 364r (2) 3 l 374i (r) 2't 262-266: \4)Zt 266,267: (5) 2T 26?, 268; {6) 3T 168-370;
(7) 3T 370, 37lr {8) MYP 2l-23.
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Pasal4S

Disiplin dan Pendidikan yang Benar

1aengaruh tang lerdapat di mana-mana di dunia ini ;ahh mem-

Ptiarkan orang-orang muda mengiluli kecenderungan pikiran
I mereLa sendiri. Dan kalau amat la.ar pada ma'a muda. orang
tua mengatakan bahwa orang-orang muda itu akan rnenjadi baiktidak
lamakemudian, dan bilasudah berumurenam belasatau delapan belas
tahun, mereka akan dapat mengadakan pertimbangan sendiri, dan
meninggalkan kebiasaan mereka yang salah, dan akhimya menjadi
pria dan wanita yang berguna. Alangkah keiiru anggapan itu! Berta-
hun-tahun lamanya mereka mengizinkan musuh menaburi bendang
hatidengan benih yang tidak baik; mereka membiarkan prinsip-prin-
sip yang salahtumbuh, dan dalam banyakhal segalapekerjaan nreng-

usahakan tanah itu kemudian akan sia-sia belaka.
Setan adalah seorang pek€rja yang cerdik dan tabah, seorang mu-

suh yang dahsyat. Bila suatu pgrkataan d iucapkan dengan kurang ber-
hati-hati sehingga m€rugikan orang muda, baik dalam bentuk san_
jungan maupun yang menyebabkan mereka memandang pada dosa
sebagaisesuatu yang kurang menjijikkan, maka Setan akan mengam_
bil kesempatan dari-padanya.dan memelihara benih yang jahat itu
supaya berakar dan berbuah lebat. Ada orangtua telah membiarkan
anak-anak mereka membentuk kebiasaan yang salah, yang mening-
galkan bekas-bekasnya sepanjang umur h idup anak-anak itrr. Dosa ini
ditanggungkan kepada orangtua. Anak-anak ini mungkin mengaku
Kristen, tetapi tanpa pekerjaan anugerah dalam hati dan suatu pem-

baruan yang saksama dalam kehidupan, maka kebiasaan-kebiasaan
merekayang lampau akan kelihatan dalam segala pengalaman mere-
ka. danjustru rabiat )ang mereka benruk selahu orangrua merekalah
yang akan mereka tunjukkan.'

Orangtua liarus memerintah anak-anak mereka, memperbaiki
perasaan mereka, dan menaklukkan mereka, kalau tidak Allah sudah
pastiakan membinasakan anak-anakpada hari murka-Nya, dan orang-



tua yang tidak mengendalikan arlak-anak mereka tidak akan luput dari
kesalahan. Terutama hendaklah hamba-hamba Allah mengatur ke-
luarga mereka sendiri dan mempengaruhinya sebaik-baiknya. SiiLya

melihat bahwa mereka tidak bersedia mengambil keputusan dalam
persoalan gereja, kecuali mer€ka dapat mengatur rumah tangga mere-
ka sendiri dengan baik. Mula-mula mereka harus mempunyai tata
renib di rumah tangga. dan dengan demikian pertimbangan dan pe-
ngaruh mereka akan kelihatan."

Setiap anak lelakj dan anak perempuan harus dimintakan pen-
jelasannya kalau tidak ada d i rumai pada malam hari. Orangtua waj ib
m€ngetahui siapa-siapa kawan s.epergaulan anak-anak mereka dan di
rumah siapa mer€ka bermalam,r

Filsafat manusia tidak menemukan sesiiatu yang melebihi apayang
diketahui oleh Allah atau tidak merencanakan sesuatu yang lebih
bijaksana tentang perlakuan terhadap anak-anak daripada yang diberi-
kan oleh Tuhan kita. Siapakah yang dapat menyelami lebih baik
segala keperluan anak-anak daripada Khalik mereka? Siapakah yang
dapat merasaka:lminat yang lebih dalam bagi kesojaht€raan mereka
daripada Diayang membeli mereka dengan dalah-Nya sendiri? Kalau
Sabda Allah dipelajari dengan saksama dan diturut dengan setia, akan
kian berkuranglah derita jiwa karena kelakuan yang degil di pihak
anak-anak yrngjahat.

Anak-anak mempunyai tuntutan yang harus diakui dan dihargai
oleh orangtua. Merekaberhak mendapat suatu pendidikan dan latihan
yang akan m€njadikan m€reka anggota-anggota masyarakat yang
bergun4 disegani, dan dikasihjdidunia ini, dan akan memberi mereka
kelayakan akhlak untuk masyarakat orang-orang suci di dunia yang
akan datang. Orang-orang muda harus diajar bahwa kesejahteraan
mereka sekarang in i dan di masa yang akan datang be€antung banyak
pada kebia\a.an ) ang mereL a benl u k pada masa kana k [a nak da n pada

Pria dan wanita yang mengaku menghormati Kitab Suci dan
mengikuti ajaran-aj arannya gagal dalam banyak perkara untuk melak-
sanakan tuntutan-tuntutannya. Dalam melatih anak-anak, mereka
mengikuti sifatmereka sendiriyang degil gantinya mengikuti kehen-
dak Allah yang dinyatakan. Kelalaian terhadap kewijiban seperti ini
menyangkut hilangnya beribu-ribu jiwa. Kitab Suci rnemberikan
peraturan-peraturan uDtuk disiplin yang betul bagi anak-anak. Seki-
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ranya segala tuntutan Allah ini diperhatikan oleh orang tua, sudah
tentukitaakan melihat suatu p€rbedaan di kalangan orang muda yang
mulai mengadakan kegiatan. T€tapi orang tuayang mengaku p€mbaca
Kitab Suci dan pengikut Kitab Suci sedang berbuat perkara yang
berlawanan dengan ajaran-ajarannya. Kita mendengar tangis kesedih-
an dan derita dari bapa-bapa dan ibu-ibu yang meratapi kelakuan
anak-anak mereka, dan mereka kurang menyadari bahwa mereka
mendatangkan kesusahan dan derita ini ke atas diri mereka sendid,
dan merusaklcan anak-anak mereka oleh kasih-sayang mer€ka yang
salah. Mereka tidak menyadari tanggung jaNab yang dikaruniakan
Allah kepada mereka unruk melarih anal-anak mereka pada kebia-
sdan kebiasaan yang berul sejak masa lanak-kanak.'

Anak-anak Kristen sejati lebih men),ukai cinta dan persetujuan
orang tua m€reka yang takut akan Allah melebihi setiap keuntungan
duniawi. Mereka akal mengasihi dan rnenghormati orangtua mereka.
Perkara yang harus menjadi salah satu pelajaran utama dalam kehi-
dupan mereka ialah bagaimana membahagiakan orangtua mereka.
Pada zaman pemberontakan ini, anak-anak yang belum menerima pe-
tunjuk dan disiplin yang benar kurang merasakan kewajiban mereka
terhadap orangtua. Sering sekali dernikianlah halnya sehingga kian
banyak usaha diadakan orangtua bagi mereka, kian kurang terima
kasih mereka, dm kian kurang pula mereka menghormati orangtua
mereka.

Dalam banyak hal, peranan orangtua menentukan kebalragiaan ma-
sa depan anak-anak mereka. Tugas penting membentuk tabiat anak-
anak ini terletak d i atas pundak mereka. Petunjuk-perunj uk yang dibe-
rikan pada masa kanak-kanak akan mengikuti mereka seumur hidup
mereka. Orangtua menaburkan benih yang akan tumbuh dan berbuah
bagi kebaikan atau kejahatan. Mereka dapat- mengatur aoak-anak
mereka untuk kebahagiaan atau kesengsaraan,o

Orang Tua Harus Men etujui
Anak-anak berperasaan halus dan berbelas kasihan. Mereka mudah

dijadikan senang dan mudah dijadikan sedih. Dengan disiplin yang
lembut-lembut dan perkataan dan pe.buatan yan g penuh kasih sayang,
kaum ibu dapat memikat hati anak-anak mereka. Menunjukkan ke-
kerasan dan terldlu banyak tuntutan terhadap anak-anak adalah salah

- semata-mata. Keteguhan yang tidak berubah-ubah dan pentjendalian



)ang tidak disertai emosi perlu sekali untuk disiplin setiap keluarga.
Katakanlah apa yang engkau maksudkan dengantenang, bertindaklah
dengan penuh perlilnbanga4. dan laksanakanlah apa yang engkau
katakan tanpa menyimpang.'

Jangan hendaknya orangtua melupakan tahun-tahun masa kanak-
kanak rnerela. beropa mereka mcrindukan simpali dan kasih. beldpd
.cdih perd'ran rnerela bih diper saldhkan ddn dieusdri. Mereka harus
rnenjadi rnuda kembalidalam perasaan mereka dan berusaha menye-
lami keperluan anak-anakmereka-Namundemikian,denganketeguh-
dn \ang di\cndi crnrJ. llrereka haru] menulllrl perrrrrutan dan anal,-
an"k mercka. PerlJlaaD orangtua haru. dirrati dengan \epenuhn)a."

Peratumn keluarga yang selalu berubah-ubah mendatangkan ke-
rugian besar, pada hakikatnya himpir samaj eleknya dengan tidak ada
peraturan sama sekali. Perianyaan sering diajukan, Mengapa anak-
anak orangtua lang beragama seridg sekali bersifat keras kepala,
mendurhaka. dan membcrontak? Sebabnya terdapat dalam pendidi-
krn di I urnah r.rngga.

KJliu orangr ua ti.llk scpcnd.ipdl. biarlah mcreka menjauhkdn diri
dari hcdrpan andk anal, ..rmpai .u.rtu pengenidn dapar dicapai.

Kalau orangtua bersatu dalam pekerjaan disiplin ini, anak akan
mcngc(i apa yang dituntut daripadanya. Tetapi kalau ayah, oleh per-
kataan dan pandangan, menunjukkan bahwa ia tidak rnenyetujui di-
siplin yang diberikan ibu; kalau ia merasa bahNn ibu itu terlalu keras
dan beranggapan bahrva ia harus menebus kekerasan ibu denganjalan
mengusap-usap dan memanjdkan maka anak i1u akan rusak akhlitk-
n)a. Lambatlaun anak itu akan merasa bah\ya ia dapal berbuat seke-
hcndrk hrtrrlr. Orangtua iarrg nrelakukar Jr,a ini rcrhadrp anal^
irrak rn(l<ka ben.Iggung ja\\ ab atds kehinas.ran ji\\ a-jiu d nrcrcka. '

Mula-mula sekali orangtua harus belajar mengendalikan diri sen-
diri, kenudian Drereka dapat nrengendalikan anak-anak nereka de-
ngan lebih berhasil. Setiap kali mereka tidak meDgendalikan diri, dan
berbicara drD beaiDdak kumng sabar, nlereka berdosa terhadapAllah.
Lebih dulu mereka harus beftukar pikiran deDgan aDak-anak mereka,
menuniukkan dengan ielas kesalahan dan dosa anak-aDak itu, serla
memberikan kesan kepadamereka bahrva mereka bukan saja berdosa
terhadap orangtua mereka, tetapijuga terhadap Allah. Dengan mena-
han hati dan pcnuh belas kasihan dan kesedihan bagi anak-anakmu
yang bersalah, berdoalah dengan mereka sebelum mempcrbaiki

mereka. Dengan dehikian perbaikan yang kamu adakan tidak a.kan
menyebabkan anak-anak membencimu. Mereka akan mengasihimu.
Mereka akan m€lihat bahwa kamu menghukum mereka bukannya
karena mereka menyusahkan kamu, atau kamu ingin melampiaskan
perasaan tidak senang kepada mereka; melainkan karena pemsaan
tanggrrngja*ab. urrnrl, kebaikan mereka. agar mereka tidal dibiarlan
tumbuh dalarn dosa.'u

Ada anak-anakdari banyak keluarga kelihatan terdidik baik semen-
tara mercka dididik dengan disiplin; tetapi bila keblasaan yang telah
menahan mereka untuk mentaati peraturan dilanggar, mereka keli-
hatan tidak sanggup berpikir, bertindak. atau mengambil keputusan
sendiri.

Pendid ikan yang keras kepada orang-orang muda, tanpa menuntun
mcreka dengan baik untuk berpikir dan benindak sendiri menurut
kesanggupan dan kecenderungan pikiraD merekasendiri, agar dengan

.jalan ini mereka dapat mengalani pedumbuhan pikiran, perasaan
penghargaan tcrhadap diri sendiri, serta keyakinan padakesanggupan
mereka sendirj untuk melaksanakannya, akan selamanya menghasil-
kan serombongan orang-orang mudayang lemah dalam kuasapikirar
dan akhlak- Dan bila mereka bcrdirididunia untukbertindak sendiri,
mereka akan menyatakan bahwa mereka hanyadilatih sepertihewan,
dan bukannya dididik. Kemauan mcreka, gantinya dibilnbing, dipaksa
takluk oleb disiplin keras yangdiberikan oleh orangtua dan guru-guru.

Orangtua dan guru-guru yang mernbanggakan pengendalian me-
reka yang sempuma atas pikiran dan kemauan anak'anak di bawah
pengawasan mereka akan berhenti membanggakan diri, sekiranya
me'ieka dapat menyusuri kehidupan masa depan anak-anak yang
ditaklukkan oleh kekemsan dan ketakutan. Anak-anak ini hampir ti-
dak ada persiapan untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab
kehid pan yang serius. Guru-guru itu merasa puas bahwamereka su-
dah hampir sepenuhnya berhasil mengendalikan kemauan anak didik
mereka, bukannya guru-guru yang paling berhasil, meskipun untuk
sementara tampaknya muluk-muluk.

Mereka sering tedalu bersikap pendiam, dan menggunakan ke-
kuasaan mereka dalan cara dingin dan tidak meraruh simpati, yang
tidak dapatmemikat hati anak-anak dan murid-murid mereka. Sekira-
nya mereka mar mendekatkan h buDgan dengan anak-anak itu, dan
menunjukkan bahwa mereka mengasihi anak-anak itu, dan mau me-
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nunjukkan perhatian dalam segala usaha bahkan dalam olahraga me-
rekasekalipun, malahan kadang-kadang menj adi seperti anak-arakdi
antara anak-anak, mereka akan menjadikan anak-anak itu bergembira
dan akan mendapat kasih dan keyakinan anak-anak itu. Dan lambat
laun anak anak itu akan menghormati dan menyukai kekuasaan
orangtua dan guru-gunr m€r€ka,

Sebal;knya, orang-orang mudajangan hendaknya dibiarkan berpi-
kir dan bertindak sendiri tanpa bergantung pada pertimbangan orang-
tua dan guru-guru mereka. Anak-anak hards diajar menghargai per-

timbangan yang berdasarkan pengalaman dan dibimbing oleh orang-
tua dan dibimbing oleh guru-guru. Mereka harus dididik sedemikian
agar pikiran merekadisatukaD dengan pikiran orangtua dan gurlr-guru
mereka, dan diberi petunjuk sedemikian agar mereka dapat melihat
alangkah baiknya menghiraukan nasihat yang baik itu. DengaD demi
kian bila mereka sudah lepas dari bimbingan orangtDa dan guru-guru
mer€kai maka tabiat mereka tidak goyah seperti bambu yang ditiup
angrn.

Membiarkan Anak-anak Tumbuh tanpa Pengetahuan odalah Dosa
Ada omngtua.telah gagal memberi anak-anak rnereka pendidikan

agana danjuga telah melalaikan pendidikan sekolah mereka. Tidak
satu pun daripadanya boleh dilalaikan. Pikiran anak-anak harus giat,
dan kalau tidak sibuk dengan pekerjaan kasar. atau sibuk belajar.
mereka akan mudah mendapat pengaruh-pengaruh.iahat. Dosa adan)a
bagi orangtuamembiarkananak-anakmerekatLrmbuhtanpa pengeta-
huan. Oranglua harus menygdiakan buku buku yang berguna dan
menarik bagi mereka, dan harus mengajar mereka bekerja, 

'neDggu-nakan r'aktu untuk pekerjaan yang kasar, serta naktu untuk belajar'
dan membaca. Orangtua harus berusaha nempertinggi pikiran aDak-
anak mereka serta memperbaiki kesanggupan meotalmereka. Pikiran
yang dibiarkan begiru saja tidak dipelihara, biasanya rendah derajat-
nla. ridak rohani. dan bcjat. \etan menggunalan Le'empatanrla dan
mendidik pikiran rang malas. ''

Pekerjaan ibu mulai dengan bayi. Ia harus menaklukkan kemauan
dan perangai anaknya, dan mengajar dia menurut. Bila anak itu bcr
tambah ttesar, janganlah kurangi usaha pengendalian ini. Sctiap ibu
harusmengambilwaktu bertukarpikiran denganaDak-anaknla, nlenl-
perbaiki kesalahan mereka, dan dengan sabar mengajarkan kepada

merekajaian yang benar. Orangtua Kristen harus meng€taIui bahwa
mereka sedang mengajar dan melaiakkan anak-anak mereka unh*
rnenjadi anak-anak Allah. Segenap pengalaman rohani anak-anak itu
dipengaruhi oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan, dan tabiat yang
dibentuk, pada masa kanak-kanak. Kalau kemauan tidak ditaklukkan
dan menyerah pada k€mauan orangtua, maka sukar adanya mema-
hami pelajaran pada tahun-tahun mendatang. Alangkah pahitnya per-
gumulan, alangkah besamya pertentangan, untuk menyerahkan
kemauan itu yang belum pemah ditaklukl<an kepaCa tuntutan Allahl
Orangtua yang melalaikan pekerjaan penting ini mengadakan keke-
liruan be.ar. dan berd-osa terhadap anak-anak mereka l ang malang iru
,Jan terhadap Alhh.ll

Hai orang-orangtua, kalau kamu gagai memberi anak-anak kamu
pendidikan yang diwajibkan Allah untuk kamu berikan kepada me-
reka, kamu harus mempertanggun&iawabkannya kepada-Nya atas
akibat-akibatnya. Akibat-akibat ini bukan saja terbatas pada anak-
anak kamu. Bila satu duri yang dibiarkan tumbuh di ladang mengha-
silkan yang s€jenisnyq demikian juga dosa-dosa yang diakibatkan
oleh kclaldirn kamu aLan bekerja untul meru)qklan semua orang
yang darang di dalarn linglungan pengaruhnla.'"

Kutuk dari Allah sudah pasti akan terkena pada orangJua yang ti-
dak setia. Mereka bukan saja sedang menanam duri yang akan melu-
kai mereka di dunia ini, tetapijuga mereka harus menghadapi keti-
daksetiaan mereka sendiri bila p€ngadilan akan bersidang- Banyak di
antara anak-anak akan berdiri di pengadilan dan mempersalahkan
ornDgtua mereka karena tidak mengekang mereka, dan menuduh
orangtua karena kebinasaan yang mereka alami. Simpati palsu dan
cinta buta di pihak orangtua menyebabkan orangtua itu memaafkan
kesnlahan anak-anak mereka dan m€lewatkannya begitu.saja tanpa
mempe'baikin)a. d.rn sebagai aLibarn)a anak.anak mereka,!ilang.
darr darah mereka dituntut dar i ora glua ) ang ridal setia itu.' '

Burahlya Kemalasol
Kcpada saya telah ditunjukkan banyak dosa diakibatkan oleh ke-

malasan- Tangan dan pikiran yang sibuk tidak ada waktu untuk
mcmperhatikaD setiap cobaan yang disodorkan oleh musuh, tetapi
tangaD dan otakyangmalas se lamanya sed ia dikendal ikan Setan. Bila
tidak diisi dengan baik, pikiran itu merenungkan perkara-perkara
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)ang L;dak ccnonoh. Orangua harys mengajarkan kepada anal'-a'ral
hzhwa kemalaqan itu dosa adan\a.'"

Tidak ada sesuatu yang lebih pasti menuntun kepada kejahatan
daripada mengangkut segala beban dari anal-anak. membiarkan

mereka hidup irali. dan r-idak benujuan. tidrk berbuat apa-apa. atci
melakukan sesuatu sekehendakhatin)a saja. Pikiran anak-anak sangat

aktil dan kalau tidak diisi dengan sesuatu yang baik dan berguna,
maka tak dapat tiada mereka akan berpaling pada sesuatu yang jahat.

Meskipun baik dan perlu bagi mereka mengadakan rekreasi, mereka
harus diajarbekerja, adajam tetap untuk bekerja danjugauntok mem-
bara dan belajar. UsahaLanlah men)ediokan peLeljran yang cocgl
dengan umur rnereka scna buku-buLu yang bergurra ,len rnenaril ''

Anak-anal sering sekali memulai suatu pekerjaan dengan penuh

semangat; tetapi, setelah dibingungkan atau diletihkan olehnya,
rnereka ingin mengganti pekerjaan itu dan me'akukan sesuatu yang

baru. Dengan demikian mungkin mereka melakukan beberapajenis
pek€rjaan, menemui sedikit kekecewaan. dan meninggalkannya;
demikianlah mereka berpindalr dari satu pekerjaan kepada pekerjaan
yang lain, tanpa meny€lesaikan sesuatu. Jangnn hendaknya orangtuh
memperkenalkan sifat suka berubah-ubah itu mengendalikan anak-

anak mereka- Jangan hendaknya orangtua itu rerlalu sibuk dengan
perkara-perkara lain sehingga mer€ka tidak ada waktu mendisiplin
pikiran anak-anak yang sedang berkembang itu dengan sabar. Be-

berapa perkataan dorongan, atau pertolongan sedikit pada saat yang

tepatmungkin dapat menolong anak-anak itu mengatasi kesulitan dan

kekecewaan; dan kepuasan yaog akan mercka peroleh dari melihat
pekerjaan yang diselesaikan dgpgan baik al'an mendorong mereka

kepada usaha yeng lebih besar.''
Anak-anak yang selamanya dibelai dan dilayanis€lalu mengharap-

kannya; dan kalau harapan mereka tidak dipenuhi, mereka keceNa
dan putus asa. Pembawaan serupa ini akan kelihatan sepanjang ke-
h;dupan mereka; mereka akan tidak berdaya, bersandar pada orang

lain untuk mendapat pertolongan, mengharapkan orang lain menyo-

koog mereka dan menyerah kepada mereka. Dan kalau merekaditen-
tang, malah sesudah mereka menjadi pria dan wanita yang sudah de-

wasa, mereka merasa diperlakukan dengan tidak baik dan dengan

demikian mereka mengkhawatirkan kehidupan mereka di dunia ini,
hamp;r tidak dapat menanggung bebaD mereka sendiri, sering bersu-
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ngut dan merasa salit hati karena segala seruaru tida( se.uai dengan
kehendak mereka.''

Seorang wanita berbuat suatu kesalahan yang serius terhadap dirj-
nya sendiri dan terhadap keluarganya bila ia melakukan pekerjaannya
dan merangtap pekerjaan merekajuga-bila ia mengambil kalu api
dan menimba air, malah mengambil kapak untuk membelah kayr
sementam suami dan anak-anaknya lali-laki dudukberdiang diseke-
liling api seenaknya saja. Allah tidak pemah merencanaka; istri dan
ibu menjadi hamba bagi keluarganla. Banyal ibu menanggung beban
berlebih-lebihan. sedangkan anal,-anakrya ridak dididilimengambil
bagian dari beban di rumah tangga. Sebagai akibalnya, ia keajhatan
lekas tua dan meninggal terlaiu lekas, meninggalkan anak-anaknya
justru pada $alru seorang ibu palrng diperlukan unruk membimbing
anak-anak )ang belum berpengalanan. 5iapakah yang harus diperi
salahkan?

Para suami harus trerusaha sedapat-dapatnya untuk meringanl(an
tanggungan istri dan menjadikannya tetap gembila. Jangan sekali-kali
kemalasan dipelihara atau diperkenankan pr6da anak-anak, karena
lambat-laun hal itu menjadi suatu kebiasaan.

Hai Orangtua, Pimpinlah Anak-anak Kamu kepad.r Kristus
. Anak-anal mungkin ingin berbual yang benar. merela mung(in
bemiat dengar-dengaran dan manis budi lerhadap omngtua arau irali
mereka; tetapi mereka memerlukan pertolongan dan dorongan dari
oralg tua atau *ali mereka. M€reka muDgkjn mengambil kepurusan
yang baik; tetapi kecuali prinsip-prinsip merekadikuarkan oleh agarna
dan kehidupan mereka dipengaruhi ol€h anugerah Allah yang mem-
perbarui, mereka akan gagal mencapai tujuan itu.

Orangtua harus melipat gandakin usaha mereka untuk keselamatan
anak-anak mereka. Mereka harus memberi petunjuk kepada anak-
anak itu dengan seti4 bukannya mernbiarkan anak-anak itu mendapat
pendidikan mereka sebaik-baiknya. Orang-orang muda jangan hin-
daknya dibiarkaa belajar yang baik dan yangjahat sembaranlan saja,
dengan anggapan baiwa pada suaru masayangakan darane yane biik
a.kar lebih k uat pengaruhnya dan yan gj ahat akan h i la-ng pengaruhnya.
Yangjahat akan berrambah lebih cepar daripada yang b;ik.

Hai orangtua kamu harus mulai mendisipiin piiirai anal-anak ka-
mu sementara mereka masih muda sekali, dengal tujuan agatmereka



meniadi oranq K-risten. Biarlah segala usaha diadakan untuk kesela-

matan merelai. Benindaklah seolah-olah merela diserahkan pada pe-

meliharaanmu sunadtsesuaikan sebagaipermata 5 ang berharga unrul
bercaha\a dal; keraiaan Allah Berhali-hatilah jangan samPai me-

nidurkan mereka di tipijurang kebirasaan dengan anggapan lang
salah bahwa mereka bilum cr'rkup umur unt* bertanggung jawab'

belum cukup umur untuk b€rtobat dari dosa_dosa me.eka dan meng-

akui Kristus.
Orancl ua haru5 menielaskan dan menyederhanakan ikitiar kesela-

matan k;pada anal-anal agar pikiran mereka yatg masih muda da-

ral mem;haminla. Anal-anak l ang berumur delapan. sepululL atau

cua belas tahun sudarh cukup umur unruk diberi pelajaran agama'

Jangan ajar anak-anakmu nanti pada suatu masa nendatang bila mere-

ka iudah cukup umur untuk bertobat dan percaya akal kebenaran

Kalau diajar dingan betul, anat-anak yang masih muda sekali bisa

mendaoai pandaigan lang betul tentang keadaan mereka sebagai

..^nn b..dosa serti ialan kesetarnamn melalui Kristus. Para pendeta

biasirra terlalu ber.iLap acuh lak acuh lerhadap keselamaun anal-
anar d'an tidaL berusahisendiri sebagaimana mestinyaiKesempalan
\anp ,uar biasa unruk memberi kesan pada pikir44 anak-anak sering

ieki"li lewar tanpa d;pergunat'an sebaik-baiknya.r'
Bapa-bapa dan ibu-ibu, apakah kamu menyadari pentingnya t'ng-

"un* 
iu*ub tung'.*ggung aras kanu? Apakah kamu menyadari

i..lrnra r"eiindunei anak-anak kamu dari kebiasaan-kebiasaan yang

l.mbrono dan meni,unkan akhlak? Perkenankanlah anak_anak karnu

bergaul hanya dengan orang_orang yang akan memberi pengaruh

yan"g benar pada tabiai mereka. Jangan Perkenankan mereka keluar

nrm-ah nada malam hari kecuali kamu mengelahui ke mana mereka

pergi dan apa )ang mereka p€rbual. Ajarkanlah kepada mereka prin-
I,in--n.in.io ieiuc ian aklrlak. Kalau kamu melalaikan tugas mengajar

rn"r'"ku hukut bertambah hukum, syaral bertambah syaral. di sini

sedikit di sana sedikit, rnulailah dengan segem melakukan kewa-

iibanmu. Pikullah tanggung jawabmu dan bekerjalah untuk masa kini
ian untuk masa kekekalal. Jangan biarka.n hari lain lewat tanpa

mengakui kelalaianmu terhadap anak-anakmu. Katakallah kepada

-"rJku buh*" sekarang kamu benungguh_sungguh hendak mela_

kukan pekerjaan yang ditentukan Allah bagimu. Mintalah mercka

mengambil bagian dengan dikau dalam Pekedaan refonnasi. Berusa-

halah seberapr dapar mtjrebus \ dkl u ] dng ldmpau. Jangarr lagir rnggal
ddtnm teadaall,iddng I :rodik ia. D.rlam nama t unrn,iyu mJn,an'ggit

i:'-1:l \eru-r'sa 
un'uk D,enurriukkrn pendir i,, y",,g;d.";-'"; i.";_

Darurtal .rdrng dr rumdh t.nggcmlr sendilL

Jangtn LalaiAan KtTtrtuau f tkin
\epad,r -r).r rclch dilunjuktan bah\a sementrra orancnn \xnn

talut ak:tn Allah rnengekang aldk_anak merela <ehanr.n;i m;;i;
mernp(iaJan pcnrba$a.llr dan pcrang:ri anak_anak itu..d.rn berusaha
rnemer,uhr tepcj t jrn mereka. AJr ^rdnFua )ang metdy:lni baik. bail
Kepert,rirnla5mdnr rna(_rIaL mcreka: nrereka mera*aiarrrk_anak rru
oeDgan manri budr ddn .eria'p.rda *altu :akrr, dan me sdnsprnbJh\dt ettaJrhannrer(l,r.udahdipenulrr Dotamhat inimcr.ia,uiair
lelrru. I'eletdan mercka baru .aja nrrrtai. Kepertuan pikiran har;.drp<rharrkrn. Kr'crLaparr dipertulJn u,,ruk n,en93unni,n p.n"*rl.
-vang bcrut guna me lembLrhkdn pjkiran )dng d iluJ.r i

A,nak-anak nrenrhadapi ujian lrng <rmaieratrya dan trrna rne,
n) edrhldn .ttatr!)a seped iJ anB dihadapiolch orang_oranu 1.r g lcbihItla Urdr)gnra,endiritrddl\amipera5aann]dpaaa.err,p.oar ti rrn
llii"i, fl'j"q.b'"9r"e Mereka be(erja dengan pemsaan dcn pcrr_
saan )ang Letru. Setan menyerang mereka, dan mereka mcnierrh
pada pentgodddrn-!a. \4elel,a berhicara dengan qila r lekas marah, daD
dalam cara yang membangkitkan kemarahan-paOu unat_unat m"i"f.a,
dar kdrng krddn!, tedafi r han)ak runtur.rn Jcn rid"k pr,,,. A*k ;;;l
]airg m tan! r menco,rtoh perangar sepeni itu. dan orangrua ridak

:l::o^l. l:Tr,:lp mcrera. karcnn ju.rnr orangtrra .endiiroh lrngmen)cbrhl\an \es tjtan iru. Kadrng,(adang regala per(ara irm-pdtr\ a {rdah rdlah. Sitat jnud.rtr inrmh metip;tr .ci,rruh teluarga dan.cmuanla merrgahmi \<\uatu ]ang \Jngar nren)edrhl,a dan ticlak
menycnrngkrn. Oi!nttua mernper.dl.rlrl,an xnak-i,nak mcreka \irn!
nrirang rtu dall icrfendapdr brhwa anak_antk iru r idr( .uka menurui
ocn \u[rr (chilr drperiDtah. anak,anak ]ang paling bandel dr dunrd
rn'. pddr hdt nenlchab gangguan iru ialah mereka sendiri.

Ada orangtua yang m en imbu lkan banyak kerusuhan karena kurang
pengerddlian diri. Canlinla menl uruh anal_anal, melalutan ini arai
rtu dengdn ramah tarnah. mere(a memerintahkdn ana(_anal ilu de_ngrl rrala nr,rmh. rJan prda saar yarrg.ama lrilik atau celaan selalu
ada padd bibrr mereka. I ang sebenam) a ridal patut diberikan lepada
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anak-fuak itu. Hai orangtua, cara bertindak sepe(i ini terhadap anak_

anakmu merusakkan kegirangan dan cita-cifa mereka Mereka mela

lutan Dcrinlahmu. bukan karena cintd. melainkan karenr nlcreka

ridal berani berbuat )elain dari itu Halimerela lidak ada di dalan'

oekeriaan vanq dipcrinlahlan kepada rnerel'a Pekcrlaan itu rnenje-

mukan, erntil\a menyenhngkan. dan hal inr 'er;ng menlebabkan

mer.ka lipa mengikuti.egali perunjulmu. menjrdikdn englau lcbih

marah- dan kcadaan benambah buruk lagi bagi arral anrrkmtr' Sifat

menc;i kesalahan diulangi, kelakuan merekayang buruk dilunjukkan

di hadaoan merekfl.
.,irnsan hendaln\a anak-analmu melihat cngkau dalam kerdaan

rnuLn-ma'um. Kalau mereLe menyerah pada pencobaan dan I'emu'

dian sadar dan bertobat dari kekeliruan itu. ampunilnh mereka dengan

limDahn\ d sarna 
'eped;errgkau 

berhard| diimpuniolch Bapamu l ane

ai .i,',:a. Na,iharilah mcreia dengan ramah ramah. dan pererrr I rlr hu-

hur,ca;mu denAarr rnerekd. ltul,rlr \uatu 'aal )arrg gcnltnts bagr anal-

*ui P.n,,.nrri-p."gutuh rkdn men:elilingi merckr hendal' rrrcn

iauhkan mir.ka iariJadarnu, darr engkaLr harus merrgalasin) a Ajarlrh
'mereka meniadikan i ilau orang I'epercal aan merekd Biarldh mcrc|x

rnembisiklan uir:ln dan keg;r,rngarr mereka ke Iclingamu D<ngan

memberikan do;ongan -edc;;kian. cngkflu akan Inerrl elarnatlarr mc-

,lLu a-i Ornvut' i;ral lang t(lah discdiakan Setan bagi anrL-:rnak

\ans belum b;rpe;grlamari Jangan perlakukarr nnat-:rrrrlrrru hdn)a

l.niun t'.k"*.in. i"nerrr mcluprkan mr'a larr:rk kanakrntr 'endiri'
dan"meluprkar bahra mercka hrrryc anrl dnaL lalrJ'n menghdran-

iun *erei.a meniaai .cmpur na alru bcru 'ahd de-ngan Ieka' merrjadi-

kan mereka pri; Jan $lnila )ang strdah Je\!a'c dalam rirrdrlan

mereka. Dengan berbuat demiklsrr' engkau akdn menurup pinlu )nne
sehenamva ci'aoat engkau buka brgi mereka. darr alarr rrrcrrglralart

mereka untuk membril'a pintu bagi perrgaruh-penga-r uh l ang merugi

kan, dan orang-orang lain meracuniPikiran grrerekayang masih muda

sebelum enekau menYadaribahaya mereka --

.lansan Sckati-kttti Menp(b,tiAi Seorang 4naA blta Lnqkdh llarrh
Iirlru anak-anakmu tldal mau menurul. mereLa harus diperbaiki

Sebelum memDerbdtki merel'a, a5ingLanlah dirimu Llan minlalah

luhan melembulkrn ddn rnendklukkan hali anal-anal'nru darr mcm-

berikan akalbudi kepadamu dalam perlakuan terhadap mereka' Seta-
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husaya, belurn pemah cara ini gagal. Engkau tidak dapat memberikan
pengertian kepada seorang anak tentang perkara-porkara rohani trila
hatimu dipenuhi kemarahan.

Engkau harus memperbaiki anak-anakmu dengan ciDta. Jangan
biarkan mereka berbuat sekehendak hati sampai engkau menjadi
marah, dan kemudian menghukum mereka. Perbaikan seperti itu
hanya memperburuk keadaan, gantinya mengobatinya.

Menunjukkan amarah terhadap seorang anak yang bersalah bera(i
memperbesark€burukan itu. Hal itumembangkitkan amarah anak dan
membawa dia kepada perasaan bahwa engkau tidak mempedulikan
dia. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa engkau tidak dapat mem-
perlakukan dia sedemikian kalau sekiranya engkau mempedulikan-
nya.

Dan apakah engkau beranggapan bahwa Allah tidak mengerahui
caramu memperbaiki anak-anak ini? Ia mengetaiuinya, dan la me-
ngetahui juga hasil-hasil yang sangat menyenangkan apa dapat di-
peroleh kalau pekerjaan perbaikan itu dilakukan dalam carayangme-
nyenangkan gantinya menimbulkan kebencran._

Pentingrya Kejujnan terhadap Anak-anak
Orangtua harus menjadi teladan bagi perkara-perkara yang benar,

sebab inilah pelajaran sehari-hari yang harus diterakan pada hati
anak-anak. Prinsip yang tidak menyimpang harus mengendalikan
orangtua dalam segala urusan kehidupan, terutama dalam pendidikan
anak-anak mereka- "Jika buda( sekalipun, maka suka ia berpura-pura
dalam perbuatannya, seolah-olah semuanya betul dan benar barang
yang diperbuatnya itu.

Seorang ibu yang kuraDg bijaksana, dan yang tidak mengikuti
bimbingan Tuhan, mungkin mendidik anak-anaknya menjadi penipu
dan orang pura-pura. Sifat-sifat tabiat yang dipelihara sedemikian
mungkin berurat-berakar dalam hatinya sehingga berdusta dilakukan
dengan sendirinya sama seperti b€mapas. Kepura-puraan akan diang-
gap sebagai kesungguh-sungguhan dan kenyataan.

Hai orangtua, jangan sekallkali memutar-balikkan: jangan sekali-
kalimenceritakan sesuatu yang tidak benarbaikdalam ajaran maupun
dalam.teladan. Kalau engkau menghendaki anakmu suka akan ke-
benaran, €ngkau sendiri harus suka akan kebenaran. Berla.kulah jujur

- dan tidak menyimpang. Pemutar balikkan sedikit pun sekali-kali



iangan ciiperkenankan. Sebab kaurn ibu biasa rnemutar-balikkaD dan
tidak suka akaD kebenaran, anak mengikuti teladannya.

Perlu sekali kejujuran dipraktikkan dalam segala hal ihwal kehi-
dupan ibu, dan penting sekalj dalam pendidikan anak-anak mengajar
anak-anak perempuan dan laki-laki agar nlgreka sekali-kali jangan
memutar balikkan atau menipu sedikit pun.

Pentingnya Per kembangan Tabiat
Allah telah m€ngarun iakan pekerjaan kepada oranglua, guna meD-

bentuktabiat anak-anak mereka menurutteladan Ilahi. Oleh Rahmat-
Nya mereka dapat melaksanakan tugas itu; tetapi perlu sekali usaha

)ang tekun dan penuh kesabaran, keteguhan dan ketetapan hati, untuk
membimbing kemauan dan menahan amarah. Suatu bendang yang
sudah ditinggalkan hanya ditumbuhi duri dan onak. Ia yang meng-
hendaki palen bagikegunaan atau keindahan harus lebih dulu mern-
persiapkan tanah dan meDabur benih, kemudian menyiangi pucuk-
pucuk muda itu dan menggemburkan tanah di sekelilingnya, dan
tanaman yang berharga itu akan tumbuh dengan subumya dan rnem-
berikan ganjaran yang limpah ontukj€rih payah dan pekeiaannya.

P€mbangunaD tabiat merupakan suatu pekerjaan yang paling pen-
ting yang pemah dipercayakan kepada marusia, dan belum pemah
sebelumnya hal ini sangat perlu dipelajari dengan saksama seperti
sekarang ini. Belum pemah sesuatu generasi yang terdahulu meng-
hadapi persoalan sepenting itu; belum p€mah sebelumnya pam pe-
muda dan pemudi mqnghadapi baha) a \ ang begitu berar sepeni yang
dihadapidewasa inr.'"

Tabiat yang teguh terdiri dari dua perkara,-kuasa kemauan, dan
kuasa pengendalian diri. Banyak orang muda mempunyai anggapan
yang keliru bahwa nafsu yang kuat dan tak dikendalikan merupakan
tAbiat yang teguh; tetapi yang benar ialah bah)va ia yang d ikuasai oleh
nafsunya adalah seorang yang lemah. Kebesaran dan keluhuran sejati
diukur oleh kuasa perasazm yang ditaklukkannya, dan bukannya oleh
kuasa perasaan yang menaklukkan dia. Orang yang paling kuat ialah
orang yang meskipun peka terhadap nistaan, namun mau menahan
amarah dan mengampuni musuh-musuhnya. Orang sedemikian
adalah pahlawan sejali.

Baryak orang mempunyai pandangan yang picik tentang apa yang
dapat mereka capai sehingga mereka tetap kerdil sedangkan kalau saja

mereka map mempergunakan kuasa yang dikanrniakan Allah kepada
mereka dgngan sebaik-baiknya, mercka dapat mengembangkan juatu
Ubiat ) allg mulia dan mcrnberikdn .u u pengaruh yang a(an llrenarik
jiwa-ji$a lepada Kri\ru". Pengeuhuarr adaiah kuisaierapi kesang-
gupan intelek, tanpa kebaikan hati, m€rupakaD kuasa bagi kejahatan.

AIlal telah mengaruniakan kepada kita pikiran dan akhlak, tetapi
sebagian besamya orang menjadi arsitek bagitabiatnya sendiri. Setiap
hari pembangunan berjalan terus. Fimtan Allah mengamarkan agir
kita berhati-hati memtaDgun, mengusahakan agar bangunan kita
didirikan di atas Batu Karangyang kekal. Wakrunya akan daranq bila
pelerjaan kita akrn din)arxlrn *bagaimana adanlr. Sekaranglah
waktunya bagi semua orang mem€lihara kuasa yang relah dikaru;ia-
kan Allah kepata merek4 agar mereka membentuk rabint uDtuk kegu-
naan di dunia ini, dan urruk kehidupan )ang lebih tinggi di akhi;.

Setiap perbuatan dalam kehidupan, meskipun kurang penting, na,
mun mempunyai pengaruh dalarn pembentukan tabiat. Suatu tabiat
yang baik lebih berhargadaripadaharla benda duniawi, dan pekerjaan
membentuknya adalah yang paling mulia yang dalamnya manusia
dapat mengambil bagian.

'I abial ) anB dihr.nluk oleh keddadn lelaman) d berubatr.ubah rirlak
ada_persesuaian--saling berlawanan. Para pemiliknya tidak mempu-
nyai tujuan yang tinggi ataupun maksud dalam kehrdupaD. Mereka
tidak mempunyai pengaruh yang meninggikan derajat terdap tabiat
orang-ora g lain. Mergka tidak mernpunyai tujuan dan kuasa.

Kehidupan kitayangsangai singkatdi dunia ini harus dipergunakan
dengan bijaksana. Allah menghendaki agarsidarrg-Nya menjadi suatu
sidang yang hidup, mengabdi dan bekerja. Tetapi anggota-anggota
kita, sebagai suatu badanj sangatjauh dari tujuan ini sekarang. Allah
mem€rlukan jiwa-jiwa yang kuat dan berani, orang-orang Kristen
yang giat dan hidup-hidup, yang mengikuri Teladan yang lienar, dan
yang m€mberikan suatu pengaruh yang tetap teguh bagi Allah dan
bagi kebenaran. .Tuhan telah mempercayakan kepada kit4 sebagai
suatu tanggung jawab yang suci, kebenaran-kebenaran yang paling
pcnting dan serius. dan klla harus menunjuLla_n pengaruhnla padi
kehidupan dan tabiat kita.''

Suatu Pengalaman Pribadi dalam Petryuluhan bagi Anak-anak
Ada ibu-ibu yang tidak seragarn dalam perlakuan terhadap anal-
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anak mereka. Ada kalanya mereka m€maniakan anak-anak sehingga
merugikan anak-anak ;tu sendiri, dan kemudian mereka menolak
sesuatu pemuasan yang tidak salah yang dapat membahagiakan hati
anak-anak itu. Dalam hal ini mereka tidak meniru Kristus; la cinta
dkan anrk-anak: Ia menlelami perdraan mereka. dan 4.enaruh.impati
kepada rnereka dalam ke\enangan dan ujian mereka.'"

Bila anak-anak memohon agar diperk€nankan pergi bergaul de-
ngan rombongan ini, atau ikut serta dalam hiburan itu, katakanlah
kepada mereka: "Saya tidak dapat membiarkan.kamu pergi, anak-
anak; duduklah di sini, dan saya akan memberitahukan kepada karnu
mengapa kamu tidak boleh pergi. Saya sedang melakukan pekerjaan

untuk masa kekekalan dan untuk Allah. Allah telah mengaruniakan
kamu kepada saya dan mempercayakan kamu kepada pemeliharaan
saya. Saya sedang b€rdiri di tempat Allah bagi kamu, anal-anakku;
sebab itu saya harus mengawasi kami sebagai s€orang yang wajib
mempertanggungjawabkannya pada hari Allah. Maukah kamu meli-
hat rama ibu tertulis di dalam buku-buku surga sebagai seorang yang
gagal menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, sebagai

seorang yang membiarkan musuh masuk dan lebih dulu menempati
tanah yang seharusnya sudah saya tempati? Anak_anakku, saya akan
memberitahukan kepada kamu manajalan yang benar, dan kemudian
jika kamu lebih suka menjauhkan diri dari ibu dan p€rgi ke jalan
kejahatan, maka ibu kamu akan bebas dari kesalahan, tetapi kamu
harus menanggung dosa kamu sendiri."

B€ginilah caranya saya menasihati anak-anak saya dan s€belum
saya selesai, mereka sudah menangis tersedu-sedu dan mengata-
kan,"Maukah ibu mendoakan kami?" Tentu saja saya tidak pernah

menolak permohonan seperti itu. Saya bertelut di sisi merqka dan

mendoakan mereka. K€mudian saya pergi dan m€mohonkan kepada
Allah dan sampaimatahari sudahtinggi, semalam suntuk, agar penari-
kan musuh dapat dipatahkan, dan saya memperoleh kemenangan-

Meskipun saya harus bergumul semalam suntuk, namun saya merasa
mendapat pahala yang limpah bila anak-anak saya bergantung di leher
saya dan mengatakan, "Oh, ibu, kami senang sekali karena ibu tidak
memperkenankan karni pergi ketika kami ingin sekali pergi. Sekarang
kami melihat bahwa salah adanya mengikuti kemauan kami sendi ."

Hai orangfua, beginilah camnya kamu harus bekerj4 seakan-akan

kamu bermaksud demikian. Kamu harus bersungguh-sungguh dengan

pekerjaan ini kalau (amu berharap menyelamarlcn anak_anal kamu
dalam kerajaan AIlah.'-'

Pendidikan yang berul sekali-lali tidak dapat diberilan keDada
orang-orang muda di neBeri ini. ataupun di negeri mana pun, keiuali
merela tinggaljauh dari kom-to!a. Addr isti;dar dan kebia"aan rir
lota-Lora lidal mela)rlkan pikiran orang-orang muda unluk di_
masuki oleh kehennra" )v

Orangtua Meme ukcm lebih Banyak Bi bntgan nAhi
. FngLdu tidal dapar rerlepas darikesalahrn bila mctatrikin pendidr_
kan bagiantk-andlmu. labiat mereka lang bercacar akan rnemberi_
tahukan bd)$ d eng(au sudah turang setia menLrnarkan tuga\mu. Ke_
burukan yang engkau Ie*rrkan begitu saja ranpa diperbaik], (elakuan
yang tasar. "itap Lurang hormdl dan lidak menurul. kebiasaan mata.
ddn l,urang perhdLian. atan mempemalukin namarnu dan menda_
ranglan kcpahitan dalarn kehidupdnmu. Nasib anak-anakmu 

"ebagianbesamla lc^erah padamu. Katau engkau gagatdalam keuajiban-mu,
engkau mungkin menjadikan nereka anak buah musuh dan rnenjadi_
kan_mer€ka alal-a latnya dalam membimsakan orang_orang lairi se-
baliknya, kalau engkau menasiharimereka dengan si-tia, tJau aitam
kehiduparmu sendiri engkau memberikan suaiu teladan yang baik,
makd engkau dapal menunrun mereka kepada Kr i.ru, dan 

"ebaiitrnlanrerela alan mempcngaruhi orang-oranq lirn. ddn denpan demili;n
ban) ak orarg ddpar drselamarkan de"gai p.runra,arnm'u.tl

Allah menghenda(iag& krra memperlilulan anak-anak lila de_
ngahjuiur. Kita centlerung melupdlall bah$a anak-anak belum men_
daparkan pendidikaD datam jangka waklu yang lama .epeni yang
didapat oleh orang-orang yang lebih tua. K;lau unut -"nul t""il iti
tidah b€rbuat sesuaidengan pendapar Lira dalam seeala hal. kiraserins
b€ranggapan bahwa mereka parur dimarahi. Terupi h"l ini Lid"l ,k-
memperbaiki keadaan itu. Bawalah mereka kepada Juruselamat, dan
beritahukanlah Lepada-Nya segala perl,ara itu: ialu percalalah bah$a
beftat-Nya akan mercka peroleh.rz

Anak-anak harus diajar menghargai dan menghormatijam permin_
taan doa.S€belum meninggalkan rumab untuk pirgibekjrja, iegenap
Leludrga harus diLumpult an. dan ayah. arau ibu katau a1rl, riai ad!
di rurn.rh. har us memohorLan dengan (ungguh-sungguh iepada A ltah

- uDluk memelihara mereka sepanjang hariiru. Dariiglah dengan ke_
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rendAhan dan kelemahlembutan hati dan dengan perasaan bahwa
kamu dan anak-anakmu sedang menghadapi pencobaan dan bahaya;
oleh iman satukanlah mereka di atas mezbah, seraya memohonkao
pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Malaikat-malaikat yang melayani
akan melindungi anak-anak yang diserahkan kepada Allah dengan
jalan demikian. Adalah kewajiban orangtua Kristen, dengan doa dan
iman yang tekun, memagari anak-anak mereka pagi dan petang. Me-
reka harus menasihati anak-anak itu dengan sabar, mengajar mereka
dengan manis budi dan dengan ridak mengenaljerih payah perih+l
bagaimana anak'anak itu harus hidup agar berkenan kepada Allah. r

Ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa mereka berhak inenorima
baptisan Roh Sucis€tiap hari. Biarlah engkau menolongKdstus untuk
melaksanakan maksud-maksud-Nya. Oleh doa engkau boleh menda-
pat suaru pengalaman yang atan menjadi(an peldlananmu baeianak-
anakmu suatu kernajuan yang sempurna.'"

Kuasa doa ibu tidak dapat dinilai terlalu tinggi. Ia yang beftelut di
sisi anaknya laki-laki atau perempuan melalui perubaban di masa
kanak-kanah melalui bahaya yang mengelilingi orang-orang muda,
tidak pemah akan mengetahui sampai masa pehukuman berapa be-
samya kuasa doanya terhadap kehidupan anak-anaknya. Kalau ia
dihubungkan oleh iman dengan Anak Allah, tangan ibu yang lemah-
lembut dapat menahan anaknya laki-laki dari kuasa pencobaan, dapat
menahan anaknya perempuan dari pemanjaan dalam dosa. Bila hawa
nafsu sedangbergelora, heldak menguasai, kuasakasih, pengaruh ibu
yang mengekang, yang sungguh-sungguh ggn tetap teguh itu dlpat
mengimbangi j iwa itu di pihak yang benar.'

Setelah engkau m€nunaikan kewajibanmu kepada anak-anakmu
dengan s€ti4 serahkanlah m€reka kepada Allah dan mintalah Dia
menolong engkau. Katakanlah kepada-Nya bahwa engkau telah
melakukan bagianmu, dan dengan iman mintalah Allah melakukan
bagian-Nya yang tidak dapat engkau lakukan. Doakanlah agar Ia
menenang-kan perangai mereka, menjadikan mereka l€mahlembut
oleh Roh Suci-Nya. Ia suka menjawab doamu. Oleh firman-Nya Ia
telah menyrruh engkau memperbaik i anak-anakmu. "tidak menghgn-
daki matinya. 'dan firman-N)a harus diperhatikan dalam hal ini.'"

Ajarkalah Kehorfiatan da Kesopanan
Allah t€lah memberikao perintah khusus untuk menunjukkan ke-
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homatan yang lemab-iembut rcrhadap ;ereka ;.ang sudab lanjut
usianya. Ia mengatakan, ' Ranlbul putih adalah mahkoia l,ang irdah"
yang didapal padr lalan Lcbenrrrn inn r. b:Jt'. D krri\rnrr1.r
tentang pergumulan yang dilaiui dan ke'nenangan yrDg dipcrojeh;
tentang beban ),ang ditanggung dan pencobaan yangl dikalahkan.
Dikatakannya tentang kakiyang peDat yang sudah rne,rdckati tempaf
peristirahatan, tentang tempat yang tidak lnma lagi akan kosong.
Tolonglah aDak'anak uniuk memikirkan hal jni, dan mercka akan
melicinkanjalanbagi orangyangsudah lanjutusianlaoleh kesopanan
dan kehormatan mereka, dan akan membawa kerranisan dan kein-
dahan ke dalarn kehidupan mereka yang rnasih rnuda bila mereka
memperhatikan perintah,"Engkau harus bangun berdiri di hadapan
omng ubanan dan engkau hdrus mendrulr hormrr ((ladd orints )dne
tua. 'lm. l9:12 r/

Kesopanan rnerupakan juga salah satu sifat baik dari Roh. dan
hanrsdipelihara oleh semua orarrg. Kesop:rrran iru Japar melemburkrn
tabiat yang tanpa itu akan meujadi keras dan kasar. Mereka yang
mengalu pengikur Krisru<. dtn pada saat )ang sama benitar La.ai,
tidak ramah-lamah. tidal, sopa[ belum belajar dari Ye5us. Kelulusan
mereka mungkin tidak disangsikan, kejujuran mereka murrgkin tidak
diragukan;. tetapi ketulusan dan kejujuran 

rt'dak akan menernbus
kurangnya keramah{amahan dan kesopanan.--
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Pasal 46

Pendidikan Kristen

r )- ira \<darg menghadapi kri'is terdlhir daldm 5ejarah dunia ini
l( dengan ceparnl a dcn penting 'ckalilita mengeni bah$a man-

-!.\ rrar p<r,lidikan l angdiberikan olch sskolah-.ekolalr (ira haru'
bcrbedadengm y g drberikan oleh dunia.r

Pen dapat k ita tentang pendidikan terlalu sempit dan terlalu rendah-
Perlu ada ruaDg Iingkup yalg lebih luas, suatu tujuar yang lebih
tirrggi. Pendiclikan yang benar berarti bukan saja sekadar mengikuti
sesuatu kursus pelajaran. Pendidikan itu berani bukan saja suatu
persiapan untuk keLidupan sekarang ini. Pendidikan itu ada sangkut
pautnya dengan segenap tubuh, s€rta dengan segenap umur h'dup
yang diberikarr kepada manusia. Pendidikan itu merupakan perkem-
baDgai kuasa tubuh, pikiran, dan rohani yang selaras benar. Diper-
s iapkannya m ahasiswa itu bagi kegenrb iraan bekerja di dunia ini, dan
bagi kcgembirddn )dng lebrh tinggi dari pekerjaan )ang lebih lua. di
dunia ) ang akan darang'

Dalam perasaan yang pal;ng tinggi, pekerjaan pendidikan dan
pekerjaan penebusan satu adanya; karena dalam pendidikan, sebagai-
mana dalam penebusan, "tiada dasar lain yang dapat diletakkan oleh
seolang iua pun selain dariyang t€lah diletakkan, ialah Yesus Kris-

Cuna mengembalikan manusia kepada keserasian dengan Allah,
guna mengangkatdan m€mpertinggi demjat sifat akhlaknya sehingga
ia dapat lagi memantulkan peta Khalik, adalah maksud utama segala
pendidikan dan disiplin dalam kehidupan. Pekerjaan ini sangat pen-
ting sehingga Juruselamat meninggalkan istana surga, dan datang
\elldiri ke dun ia ;ni. agar la dapat rnengajarlan lepada manusia bagai-
mana memperoleh kela)akan untuk kehidupan ]ang lebih rirrggi.'

Sangatlah mudahnya hanwt ke dalam b€rbagai rencana, metode,
dan adat istiadat duniawi dan tidak lagi memikirkan tentang masa
yang dalamnya kita hidup, atau tentang pekerjaan besar yang harus
dilaksanakan, lebih daripnda orang-omng pada zaman Nuh. Bahaya

akan selamanya ada bahwa para pendidik kita alan mengalami hal
yang sama seperti orang Yahudi, menyesuaikan diri dengan adat
istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang tidak diberikan Allah. Dengan
ketabahan hati dan keteguhan ada orang yang b€rpaut pada kebiasaan
lama dan kegemaran akan berbagai-bagai pelajaran yang tidak perlu,
seakan-akan keselamatan mereka bergantung kepadaperkara-perkara
ini. Dalam berbuat demikian mereka berbalik dari pekerjaan Allah
yang khusus dan memberikan kepada para siswadan mahasiswa suatu
pendidikan lang tidak memadai dan salah.'

Harus ada pria dan wanita yang cakap untuk bek€rja di sidang-si-
dang dan melatih orang-orang muda kita untuk bidang-bidang peker-
jaan khusus, agarjiwa-jiwa dapat dibawa kepadaYesus. Sekolah-se-
kolah yang kita dirikan haius memikirkan tujuan ini, dan bukannya
monurut sisl€m sekolah-sekolai agama yang didirikan oleh gereja-
gereja lain atau menurut sistem berbagai s€minari dan perguruan
tinggi duniawi. Sekolah-sekolah itu harus lebih tinggi derajatny4 di
mana sifat tidak beriman tidak akan diajarkan dan disokong. Para
siswa dan mahasiswa harus dididik dalam Kekristenan yang praktis,
dan K rrah Suci haru"s dianggap 

'ebagai 
bulu pelajaran yang reflinggi.

oan pallng pennng.

Tanggung Jawab Siclang
Dalam khayal pada malam saya berada di antara suatu rombongan

orang di mana pokok pelajaran tentang pendidikall sedang ramai
diperbincangkan oleh semua orang yang hadir. Seorang yang sudah
lama menjadi pengajar kami sedang terbicara kepada banyak orang.
Ia mengaEkan: "Pokok pelajaran renlang pendidikan harus menariL
perhatian segenap anggota Masehi Advent Hari Kerr.rjuh. /

Sidang mempunyai suatu pekerjaan khusus dalarn mendidik dan
melatih anak-anaknya agar, dalam bersekolah atau dalaim sesuatu
pergaulan, mereka tidak dipengaruhi oleh orang-oraflg yang bejat
kebiasaannya. Dunia penuh kej ahatan dan tidak menghimukan tuntut-
an Allah. Kota-kota sudah menjadi seperti Sodom, dan anak-anak kita
dikelilingi banyak kejahatan setiap hari. Mereka yang bersekolah di
sekolah umum sering bergaul dengan orang-omng lain yang lebih
dibiarkan daripada mereka, orang-orang yang, selain waktu yang
digunakan di ruang kelas, dibiarkan mendapat pendidikan di jalan.
Hatiorangmuda mudah sekali dikesanidan kecuali keadaan disekitar
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bersifat baik, Setan atan menggunakan anak-anak yang dilalaikan ini
untuk mempengaruti mereka yang lebih ,ferdidik dengan $ksama.
Dengan demikian, sebelum orang tua pemelihara Sabat mengetahui
apa yang sedang dilal(ukan, pelajaran rentang kej aharan dipehami, dan
jiwa anak-anak mereka menjadi bejat.

Banyak keluarga demi pendidikan anak-anak mereka, pindah ke
tempat dimana sekolah-sekolah kita yang besar didirikan, akan mela-
kukan pekerjaan yang lebih baik bagi Tuhan oleh tinggal tetap di
tempat itu. Mereka akan mendorong sidang di ternpat mereka menjadi
anggota untuk mendirikan sebuah sekolah gereja di mana anak-anak
di lingkungan mereka dapat memperoleh pendidikan Kristen yang
s€.ba luas dan praktis. Jauh lebih baik bagianak-anak m€rek4 mereka
senditi, dan bagi pekerjaan Allah, kalau mereka tinggal di sidang
kecil, di mana bantuan dip€rlukan ganrrnya pergi ke sidang besar, dl
mana seliunanya ada penggodaan untuk jatuh ke dalam keadaan
kumng giat dalam kegiatan sidang kareria mereka tidak diperlukan.

Di mana saja ada pemelihara hari Sabat, orang tua hendaknya
menyediakan suatu tempat untuk sekolah yang tidak berasrama di
mana anak-anak dan orang-orang muda diajar. M€r€ka harus mem-
pekerjal'an seorang guru Krisren yang. sebagai seorang misionaris
yang penuh penyerahan, akan mendidik anak-anak sedemikian rupa
untuk rnenuntun mereka menjadi misionaris.

Kita mempunyai suatu tanggungjawab yang serius dan suci kepada
Allah untuk mengasuh anak-anak kita bagi-Nya dan bukannya bagi
dunia; mengajar mereka agar tidak menyerah kepada dunia, melain-
kan mengasihi dan takut akan Allah, dan memeliharakan segala
hukum-Nya. Mereka harus diberi kesan bahwa mereka diciptakan
menurut peta Khalik dan bahwa mereka harus dibentuk menurut
teladan_Kdstus. Perhatian yang paling tekun harus diberikan pada
pendidikan )ang alan memberikan pengerahusn akan keselamatan,
dan al'an menyesuaikan kehidupan dan tabiar dengan rupa llahi.q

Ounamemenuhi keperluan para pengerja, Allah menghendaki agar
pusat-pusat pendidikan didirikan di berbagai-bagai negeri di tempat
pam mahasiswa yang berbakat dapat dididik dalam cabang-cabang
pengetahuan yang praktis dan dalam kebenaran Kitab Suci_ Bila
omng-orang ini mengambil bagian dalam pekerjaan, mereka akan
memberi corak pada pekerjaan kebenaran zaman ini di ladangJadang
baru.

Selain pendidikan orang-orang yang akan diutus dari daemh-dae.
rah yang iebih tua sebagai misionaris, orang-orang di be{bagai-bagai
bagian dunia harus dilatih bekerjd untuk teman senegeri dan telangga
mereka sendiri; dan sedapat-dapatnya lebih baik dan lebih aman bagi
&ereka mendapat pendidikan mereka di ladang tempat mereka harus
bekerja. Jarang sekali dianggap paling baik, bagi p€ngerja atau pun
bagi kemajuan pekerjgpn. untuk pergi ke negeri yang jauh unruk
mendapat pendidikan.ru

Sebagai suatu sidang, sebagai perseorangan, kalau kita mau meng-
adatan lebih banyak usaha untuk pendidikan orang mudd kita, mereka
akan lebih dilayakkan untuk berbagai-bagai cabang pekerjaan besar
yang diainanatkan kepada kita. Kita harus mengadakan rencana-ren-
cana yang lebih bijaksala agar pikimn cerdas dari mereka yang

berbakat dapat dikuatkan dan didisiplin, dan dihaluskan menurut
derajat yang tertinggi, agar pdkerjaan Iftistirsjangan terhalang karena
kekurangan pengerja )ang cak?p. yang akan melakulan pekerjaan
mereka d€ngan tekun dan setia.rr

Sokongan Akhlak Lembagalembaga Kita
Ibu dan bapa harus bekerja s6ma dengan gpru, bekerja sungguh-

sungguh untuk pertobatan anak-anak mereka. Biarlah mereka ber-
usaha memeliham perhatian rohani di rumah tangga dslam keadaan
segar dan sehat dan mengasuh anak-anak mereka dalam pemeliharaan
daq nasihat Tuhan. Biarlah mereka mencumllon sebagian waktu
setiap hari untuk belajar dan menjadi murid dengan anak-anak
mereka. Dengan demikian mereka dapat menjadikan jam belajar itu
menyenangkan dan mengunturgkan, dan akan bertambahlah keya-
kinan nereka pada metode ini untuk menyelamatkan anak-anak,12

Ada mahasiswa kembali ke rumah dengan persungutan dan penge-

luhan, dan para orang tua serta anggola-anggota sidang mendengarkan
dengan penuh p€rhatian pada ucapan mercka yang dilebibJebitkan
dan sepihak itu. Sebaiknya mereka mempertimbangkan baiwa ada

dua segi pandangan tentang cerita itu; tetapi gantinya berbuat demi-
kian, mereka membiarkan laporan yang diputar balikkan ini mendiri-
kan suatu penghalang antara mereka dengan sekolah atau perguruan
tinggi. Demikianlah mereka mulai mengungkapkan kekuatiran, kem-
guan, dan kecurigaan tentang cara menjalankan perglnran tinggi itu.
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Pengaruh seperti itu merugikan. Perkataan ketidakpuasan tersebar
bagaikan penyakit menular, dan kesan yang tertera pada pikiran sukar
dihapuskan. Cerita itu bertambah hebat setiap kali diulangi, sampai
menjadi sangat besar, sedangkan penyelidikan akan menyatakan bah-
wa sebenamya pam guru atau mahaguru tidak bersalal. Mercka me-
nunaikan kewajiban mereka untuk memegang teguh pemtumn seko-
lah yang harus dilaksanakan, kalau tidak moril sekolah akan merosot.

Kalau omngfua mau menempatkan diri pada kedudukan guru dan
melihat sulitnya mengurus dan mendisiplin sekolah yang terdiri dari
b€mtus-ratus mahasiswa dari setiap tingkat dan cara berpikir, maka
dengan rnerenungkannya mereka dapat melihat hal yang berb€da.
Mereka harus mempertimbangkan bahwa beberapa anak tidak pemah
didisiplin di rumah tangga. Kecuali sesuatu dilakukan untuk anak-
anak ini yang sangat dilalaikan oleh orangtua yang tidak setia, mereka
tidak pemah akan diterima oleh Y€sus; kecuali diadakan usaha me-
ngendalikan mereka. sudah tenru mereka akan tidak lavak dalam kehi-
dipan inidan tidal akan ada bagian kehidupan )ang'atan datang.lJ

Banyak bapa dan ibu sudah keliru karena tidak menyokong usaha
guru yang setia. Orang-orang muda dan anak-anak, dengan pengertian
yang belum sempuma dan pertimbangan yang belum berkembang,
tidak selamanya sanggup memahami segala rencana dan metode guru.
Meskipun demikian, bila mercka membawa lapomn ke rumah tentang
apa yang dikatakan atau dilakukan dl sekolah, hal ini diperbincangkar
oleh orangtua dalam lingkungan keluarga, dan kelakuan guru dikdtik
habis-habisan. Dalam hal ini anak-anak memahami pelajaran yang
tidak mudah terhapus dari ingatan. Setiap kali mereka diberi laangan
yang tidak biasa mereka alami, atau dituntut belajar keras, mereka

, datang kepada orangtua merekayang kurang bijaksana untuk menda-
pat simpati dan pemanjaan. Dengan demikian suatu roh kegelisahaa
dan ketidakpuasan dipelihar4 segenap sekolah menderita pengaruh
yang menurunkan mo l, dan beban guru dijadikan jauh lebih berat.
Tetapi kerugian besar diderita oleh pam korban salah urus oleh orang-
tua. Cacattabiat yang seharusnya diperbaiki oleh pendidikan yang
benar, ditinggalkan dalam keadaan kian bertambah kuat, bertahutl-ta-
hun lamanyi, sehingga merusakkan orang yang b"..-gkut-.14

Para Gufu di Bawah Disiplbt A ah
Tuhan bekerja dengan setiap guru yang mengabdi; dan guru harus

Jhelyllgri ha] ini demi kepentingannya sendiri. para guru yang be_
kerja di bawah disiplin Allah menerima anugemh aan teUeniran'aao
terang melalui Roh Suci untuk mengadal(an hubDngan dengan anak_
anak. Mereka dibawali oleh Curu Besar yang pemah dikinal oleh
duni4 dan sungguh tidak pantas kalao mereka ienunjukkan perangai
yang lidak ramah-%mah. suara yang rajam dan penuh nadi maJh.
Dalam hal ini mereka akan mengabdikan cacal mereka sendiri pada
anak-anak.

_ Allah akan berhubungan dengan jiwa oleh Roh-Nya sendiri.
Doakanlah sementara engkau belajar- .-singkaplallah 

rnalatu, su.
paya_ alu_memandang keajaiban-keajaiban dari taurat_Mu'. (Mzm.
l.l9: l8). Bila gulu bergantung kepada Allah dalam dog..Roh Krisrus
akan turun kepada.nya, dan Allai akan b€kerja melalui dia oleh Roh
Suci pada pikiran siswa dan mahasiswa. Sabda kebendran akan kian
lerasa.pentingnya- dan akan mengandung arti yang luas dan penuh
sepeni yang belum pemah diimpikannla. Keindahan dan kebaikan
sabda Allah mem puny a i suatu pengaruh yang mengubahkan terhadap
prkrran dan tabiat: cetusan kasih surga alan masukke dalam hati anak-
anak sebagaisuatu ilham. Kita dapat membawa berarus_ratus dan be_.
ribu-ribu anak t epada Krisrus kalau kira mau belerja bagi mereka.l5

Sebelum manusia dapal menjadi bija-ksana dengan iebenamya-
mereka harus menyadari ketergantungan mereka keipada Allah, jan
dipenuhi dengan akal budi-Nya. Allah adalah sumbff kuasa intelek
serta kuasa rohani. Omng-orang terbesar yang tela_h mencapai apa
yang dianggap oleh dunia sebagai prestasiyang menakjublan dalam
llfiu pengetahuan jangan hendaknya dibaldingkan dengan yohanes
yang kekasih arau Rasul paulus. Bila kuasa pikiran dir roha-ni di_
satukarl tercapailah ukuran kedewasaan yang tertinssi. Mereka vans
berbuat demikia-n akan dherima A llaj sebag;i pe*e.ii U.,su-u_i"^i
dengan Dia dalam melatih pikiran.to

. . 
Pekerjaan rerpenling lembagaJembaga p€ndidikan kila pada masa

ini ialah memberilan bagi dunia suatu teladan yang akan menghor_
mati Allah. Malaikar-malaikat yang suci harus mengawasi pekeijaan
ltu dmgan perantarazm manusia dan seliap deparlemen harus menda_
pat cap keunggulan llahi."

Ke c akap an - ke c akap an S e o r oq G xru Se ko I a h- Carilah seorang yaag kuat unh* berdiri sebagai direktur atau rek_
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tor sekolahmu, seorang yang kekuatan tubuhnya akan membantu dia

dalam melakukan p€kerjaan yang saksama sebagai seorang pemeli-

hara tata tertib; seolang yang sanggup melatih siswa dan mahasiswa

dalam kebiasaan ketertiban, kerapian, dan kerajinan Lakukanlah pe-

kerjaan yang saksama dalam apa pun yang engkau usahakan. Kalau

engkau setiidala'n mengajarkal cabang_cabang pekerjaan yang bia-

sa.-kebanyalan sisua dan mahasis$amu dapal melibalkan diri secara

tangsung sebagai penjualbuku dan evangelis. Kita tidak usab Ttrasa
bahwa semua p€Dgerja hanrs mempunlal pendl0llan lanjulan

Dalarn memilih guru-guru, kita harus sangat hati-hati, dengan me_

ngetaiui bahwa hal ini sama pentingnya dengal memilil orang-orang

untuk kependetaan. Ora[g-orang bijaksana yang dapat mengenali

tabiat h€;daknyd mengadakan pilihan itu. Karena talenta yang paling

baik yarg dapat diperoleh diperlukan untuk mend idik dan membentuk
oikiran o-rans-orang muda, dan untuL melanjurkan dengar berhasil

Lanvak bidaig pek-erjaan yang perlu dilakukan oleh guru-guru di
sel;iah p,ereia L ita. Janganlah memPekerjalan bagi anak-anak hanya

euru-guau muda yang belum berpengaleman. yang lidaK mempun)ai
ies-ggupun rn,",lgurus: karena usaha mereka cenderung menimbul-
kan kekacauan, 't

Jangan hendaknya engkau memp€Ledakan seorang guru. l*ecuali

engkal rnernpunyai bu(ti yang sudah pasti. bahr'ra ia mengasihi. dan

takut menghina Allah. Kalau guru-guru diajar tentang Allah, kalau
pelajaran-pelajaran mereka didapat setiap hari dalam sekolah l(istus,
rder;ka akan b€kerja dalam pekerjaan Kristus Mereka akan menang

dan lebih dekal \9pad6 Kristusl karena setiap anak dan orang muda

sangat berharga.2u
I{ebiasaan dan prinsip seomng guru seharusnya dianggap lebih

oentine daripada ilmunla. lJntuk memberikan pengaruh yang berul.

ia haru-s meneendalikan dirinva baik-bailq dan hatinya harus diilhanl
sepenuhnya Jengan kasih bagi.murid-muridnya.;1ang akan kelihaLan

datam pandangan, perkataan. dan perbuaunnya.''
Cunr iru harus ielamanya berlelakuan sebagai seonng Krislen

yang sopan-santun. la harus bersikap sebagai seorang sahabat dan

oenis ihit basi murid-m uridnya. Kalau sem ua anggota kita-para guru.

pendeta- dan anggota bekerja_mau memeliham perangai sopan-sannm

brans f'risten, maka akanjauh lebih mudah bagi mer€ka mengambil

had Jrang banyak; lebih banyak orang akan terrarik uotuk menyelidiki

dan menerima kebenaran- Bila setiap guru melupakan dirisendiri. dan
merasaftan suatu minal )arlg mend6lam untul kemajuaD dan kemak-
muran rnirrid-muridnya, dengan menyadari bahwa mereka adalah
harta Allah, dan balwa ia harus m€mpertanggungjawabkan pengaruh-
nya aias pikiran dan lab;at mereka, mala lita al,an mempunvaisuatr
sekolah 5 ang dalamnl a malai[aFmataikal suka tinggal lamai-lama.22

Sekolah-s€kolah gercja kita memerlukan guru-gufu yang mempu-
nyai sifat akhlak yang tinggi; mereka yang dapat Aipercay;i; mereka
yang sehat imannya. dan )ang mempunlai kebijalsanaan dan
kessbarani mereka )ang berjalan dcngan Allah. dan menjauhkan diri
dari sesuatr yang kelihatan iahat.

Menempatkan guru-guru yang sombong dan tidak menaruh kasih
$yang untulc mendidik anak-anak kecil adalah iahat s€mata-inata_
Seorang guru yang bersifar sedemikran akan .angat merusak anal-
a at yang sedang berkembarg tabiatnya. Kalau guru-gux tidak ber-
seiah k€pada Aliah, kalau mereka tidak menaruh liasih- terhadap
anak-anak yang mereka kendalikan, atau kalau merek4 menunjukkan
sifat memihak kepada murid-murid yang menyenangkan keinginan
merek4 dan menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap mereka-yang
kurang menarik. atau terhadap mereka )ang gelisah dangugup.jangan
hendalnya merela dipekerjalanl larena akibar pe\erjMn mereta
akan menghilangkar jiwa-j iwa bagi Kristus.

Curu-guru diperlulan, lerurama bagi anak-anak. )ang lenang dan
manrs..meounjukkan l,€sabaran dan kisih bagi mer<kalang p'aling
memerlukannva -"

. Kec.ra!i guru menyadari perlunla dod. dan merendalkan hatinla
di hadirar,/Ajlah. ia atan kehilangan \aujud prndidilan yanB se-

. Peniingnya kesanggupal jasmani seorang guru hampir tidak ter-
nilai besarnya, karena lebih sempuma kesehatannya, lebih iempuma
pula pekerjaannya. Pikiran tidak dapat berpikir terang dan bertlndat
legas bila tubuh mend€rila akibat pen)akit. Hari diberi kesan melalui
pikiran: lEtapi Lalau oleh cacar tubuh, pikiran iru hilang t ekualann)4
saluran kepada perasaan dan motifyang lebih tinggi terhambat seba-
nyak itu, dan guru itu kurang sanggup membedakan antara baik dan
jah6l Bila seseorang sedang menderita akibat terganggunya kese-
hFran..tidal,lah muda-h baginya menjadlssabar dan gembira- atau

- bertindak dengan kerulusan dan keadjlan.z



Kitab Suci dalam Pendidiktn Krkten
Sebagai suatu sarana dalam melatih daya pikiran, Kitab Suci lebih

berhasil daripada sesuatu buku yang lain, ataupun gabungan seluruh

buku yang lain. Kebesaran pokok uraiannya, kesederhanaan ucapan
yang agung, keindahan gaya bahasanya, menghidupkan dan meng-

angkat derajat pikiran lebih dari segala sesuatu Tiada pelajaran lain
dapat memberikan luasa pikiran sedemikian sepeniusaha menyelami
leLenaran wahyu yarg mengherankan itu Pikiran yang dengan

demikian dihubungkan dengan pikiran Ilahi tak dapat tiada akan

berkembang dan bertambah kuat.
Malahan lebih besar pula kuasa.Kitab Suci dalam perkembangan

sifat rohani. Manusia yang diciptakan untuk b€rsekutu dengan Allah,
dapat memperoleh kehidupan dan p€rkembangan sejati dan pe$eku-
tuan sepeni iru. Karena diciptakan untuk memperoleh kegembiraan-

nya yang leninggi dalam Tuhan. ia tidak dapat memperoleh dari

sumber lain nal yang dapat menenangkan kerinduan hatinya, yang

dapat memuaskan lapar dan dahaga jiwa. Ia yang dengan roh yang

ikhlas dan dapat diajar mempelajari Sabda Allah, b€rusaha menye-
lami kebenarannya, akan dihubungkan dengan Khaliknya; dan,

kecuali oleh pilihan,lla \endiri. kemungkinannya untuk berkembang
rid,k ada halasnva-'"

Biarlah ayal;yat Kitab Suciyang lebih p€nting yang ada hubung-

annya dengan pelajaran dihafal baik-baik, bukan sebagai suatu tugas,

melainkan sebagai suatu kes€mpatan istimewa. Meskipun pada mu-
lanya daya hafa] lurang bail. namun dengan melatihnya pasti akan

benambah kuat, 
'ehrngga 

lambal laun engkau akan menl'ukai kebia-
saan menghafal sabda kebenaran. Da4-kebiasaan itu alan Fmyata
paling menolong pertumbuhan rohani.''

Bah,aya Me nye kolahhqn Anak-ana* Terlalu ll4uda
Sebagaimana penghuni Eden belajar dari lembaran buku alarn.

sebagaimana Musa mengenali tulisan Allah di lembahJembah dan

gunung-gunmg Arabi4 dan Yesus di bukit-bukit Na"aret, demikian
juga anak-anakdewasa ini dapat belajar dad Dia. Yang tidak kelihatan

digambarkan oleh yang kelihatan.
Sedapat-dapatnya, biarlah sejak keciln)€ seorang anak tinggal di

lempat di mana ia pglamanya mendapat kesempatan melihat buku

alam yang aiaib ini.'"

3&r
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Jangan menyekolahkan anak-anakmu terlampau lekas. lbu harus
berhari-hati dalam hal mempercayakan pembentukan pikimn :.nak itu
kepada orang lain. Oralgtua seharusnya menjadi guru yang terbaik
bagi anak-anak sampai mereka sudah mencapai umur delapan atau
sepuluh tahun.

Ruangan sekolah mereka seharusnya alam terbuka, di tengah bu-
nga-bungaan dan burung-burung, dan buku pelajaran mereka ialai
kekayaan alaltr. Secepat yang dapat dipahami oleh pikirpn mereka,
orangtua seharusnya membukakan kepada mereka buku alam Allah
yang besar itu. Pelajaran-pelajaran ini. yang diberika!^di tenea-tr ke-
adaan sekitar sepefti itu. tidal akan segera dilupakan r"

Kesehatanjasmani dan pikiran anak-anak bukan saja dibahayakan
oleh m€ngirimnya ke sekolah terlalu lekas, tetapijuga mereka meng-
alami kerugian dalam segi pandangan akhlak. Mereka telah mendapat
kesempatan berkenalan dengan anak-anak yang belum halus budi
pekertinya. Mereka dilemparkan ke dalam masyarakat yang kasar,
yatg berdusta" bersumpah, mencuri, dan memp€rdayakar\ dan yang
suka membagikan pengetahuan kejahatan mereka kepada orang-
orang yang lebih muda dari mereka. Anak-anak kecil, kalau dibiarkan
tersendiri, akan lebih mudah memaharni yang buruk daripada yang
baik. Kebiasaan yang buruk paling cocok dengan hati yang bias4 dan
hal-hal yang rnereka lihat darr dengar pada masa bayi dan masa
kanak-kanak sangat berkesan pada pikiran mereka; dan benih yang
tidak baik yang tertabur dalarn hati mereka_ akan berakar dal^akan
menjadi du;i y;ng tajam yang melukai hati orang tua mereka.3o

Pentingnya Latihan dalam Kev'ajiban Kehidupon yang Prahis
Sebagaimana pada zaman orang Ismel, sekarangjuga setiap orang

muda harus diajar dalan berbagai kewaj iban kehidupan yang Faktis-
Setiap orang harus memperoleh suatu pengetahuan tentang sesuatu
cabang k€raj inan tangan yang dengan itu. kalau perlu, ia dapat menca-
ri nafkahrya. Hal ini penting sekali, bukan saja sebagai pelindung ter,
hadap perubahan yang tiba-tiba dalam kehidupan, tetapi juga karena
hubunganaya dengan perkembangan jasmani, pikimn dan akllak.

Berbagai-bagai kerajinan seharusnyadiadakan di sekolah-sekolah
kita. Pelajaran tentang kerajinan yang diberikan seharusnya meliputi
pelajamn memegang buku, peftukangan, dan segala sesuatu yang
meliputi pertanian. Persiapan hendaknya diadakar untuk mengajar-



kan pekerjaan tukang besi, mencat, membuat sepatu, serta untuk me-
masak, membakar roti, mencuci pakaian, mengadakan reparasi, me-
ngetik, dan mencetak. Setiap tenaga yang ada pada kita seharusnya
dilatih melakukan p€kerjaan ini, agar para siswa dan mahasiswa dapat
diperlengkapi untuk kewajiban dalam kehidupan yang praktis.

Bagi para siswi dan mahasiswi ada banyak pekerjaan yang harus
disediakan, agar mereka dapat memperoleh suatu peqdidikan yang
luas dan praktis. Mereka seharusnya diajar membuat pakaian dan ber-
cocok tanam. Bunga-bungaan hendaknya dipeliham dan pohon buah-
buahan ditanam. Dengan demikian, sementara dididik dalam peker-
jaan yang berguna- mereka qhan mengadakan gerak badan yang
menvehatkan di Alam terhuka rl

Pengaruh pikiral terhadap tubuh, serta terhadap pikiran, harus dite-
kan. Tenaga listrik di otak, yang dikembangkan oleh kegiatan pikiran,
menghidupkan segenap tubuh, dan dengan demikian menjadi suatu
penolong yang tidak tem ilai besamya dalarn usaha m€lawan penyakit.

Ada suatu kebenaran menurut ilmu fisiologi--kebenamn yang perlu
kita penimbangkan;;dalam Kirab Suci. "Hati yang gembira adalah
obat yang manjur.""

Supaya anak-anak dan orang-orang muda dapat menikmati kes€-
hatan, kegembiraan, serta otot-otot dan otak yang berkembang baik,
seharusnya mereka lebih banyak mengadakan kegiatan di alarn ter-
buka, dan melakukan pekerjaao dan hiburan yang teratur baik. Anak-
anak dan orang-omng muda yang dikurung di sekolah dan dibatasi ke-
giatannya hanya pada buku-buku tidak dapat memperoleh perawakan
tubuh yang sehat. PenggunMn otak dalam belajar, tanpa diimbangi
dengan gerak badan, cenderung menarik dara ke otak, dan peredaran
darah ke seluruh tubuh tidak seimbang lagi. Di otak terdapat terlalu
banyak darah, sedangkan di tangan dan di kaki terlalu sedikit. tlarus'
ada peraturan yang meng€ndalikan waktu belajar anak-anak dan
orang-orang muda padajan-j arn terientu, dan kemudian sebagian da
waktu mereka hmus digunakan dalam pekerjaan kasar. Dan kalau
kebiasaan mereka dalam hal makan, berpakaiar\ dan tidur sesuai de-
ngan undang-undang jasmani. mereka dapar memperoleh. Suatu'
pendidil,an lanpa mengorbankan kesehalan tubuh dan pikiran.)r

Keluhuran Pekerjaan
Orang-orang muda harus dituntun melihat keluhumn pekerjaan

yang sebenamya. Tunjukkanlal kepada mereka bahwa Allah selalu

bekeda. Segala sesuanr di alam melatukan pekerjaan yang telai diten-
tukan baginya. Kegiatan rerdapat pada seqelap ciptaan Tuhan. dan

untuk memenuhitugas, kira pun harus giat.'
Bekerja kasar yarg disatukan dengan memeras otak untuk keguna_

an, merupakan suatu disiplin ilalam kehidupan yang praltis, selama-
nya didinamiskan oleh renungan bahwa hal itu menyanggupkan dan

mendidik pikiran dan tubuh untuk melaksanakan dengan lebih baik
pekerjaan )ang di,t€nrukan Allah bagi manusia dalam berbagai la-
pangan pekerjaan."

Jangan hendaknya seomng pun dari kita malu bekerj4 meskipun
pekerjaan itu tampaknya k€cil saja dan rendah. Pekerjaan meninggi.
kan derajat. Semua orang yang berusaha kems dengan tenaga otak
atau tangan adalah pria atau wanita yang bekerja- Dan semualya
sedang melakukan kewajiban mereka dan sedang menghormati
agauna mereka sama banyaknya sementam mereka beke{a membasuh
pakaian atau mencuci pinggan maigkuk sama seperti mereka menS-
hadiri kumpulan. Sementara tangan sibuk melakukan pekerjaan yang

biasa saja. pikiran dapat diliqggikan demjatnya dan dimulialan oleh
plklran yang mumr oan sucr.

Satu pelajaran besar mengapa pekerjaan kasar dihinakan orang
ialah karena pekerjaan iru sering sekali dilakukan dengan sembrono
dan kurang pertimbangan. Pekerjaan iar dilakukan karena perlu, bu-
kannya karena pilihan sendiri. Orang yang bekerja itu tidak mena$h
minat dalam pekerjaan itu, dan ia tidak memelihara kehormatan
sendiri dan tidak pula mendapat kehormatan dari orang-orang lain.
Latihan kerja kasar seharusnya memperbaiki kekeliruan ini. I{al itu
seharusnya mengembangkan kebiasaan ketePatan dart ketelitian
Murid-murid harus belajar bijaksana dan teratur; rnereka halus b€lajar
menghemat waktu dan setiap gerakan harus ada artinya. Jangan hetF
daknya mereka diajar hanya tentang metode terbaik, telapi juga diil-
hami dengan cita-cita untuk s€lalu beftambah baik. Biarlah mer€ka
bertujuan mencapai mutu yang mendekati keseglpumaan seberapa

)ang dapat dicapai oleh otak dan tangan mereka."'
Dosa adanya membiarkan amk-anak bertanbah besar dalah ke_

malasan. Biarlah mereka menggunakan anggota-ang8ota badan dall
otot-otot mereka, meskipun hal itu mel€tihkan mereka. Kalau merela
tidak bekerja berlebihlebihan, bagaimanakah dapat keletihan ibt



merugikan mer€ka lebih daripada merugikan dikau? Ada perbedaan
antara keletihan dan kehabisan tenaga. Anak-anak perlu sering
menukar p€kerjaan dan lebih banyak_istirahat daripada arang dewasa;
tetapi meskipun masih agak mud4 mereka boleh belajar bekerj4 dan
mereka akan bergembira memikirkan bahwa mereka sedang menjadi-
kal diri mereka berguna. Tidur mereka enak msanya s€sudah mela-
kukan pekerjaan yang men5ehatlqp. dan mereka akan disegarkan
untuk pekerjaan keesokan harinya.r6

Peke4aan Orang yang tidak Beriman Dilarang Allah
Adakah maksud Tuhan agar prinsiPprinsip yang salah, pertim.

bangan yang salah, dan penyesatan Setan dihadapkan kepada pikiran
omng-orang muda dan anak-anak kita? Apakah perasaan orang kafir
dan orang yang tidak beriman akan kita persembahkan kepada para
siswa dan mahasiswa kita sebagai sesuatu yang berharga guna me-
Darnbah pengetahuan mereka? Pekerjaan orang yang tidak beriman
yang paling cerdas sekalipun, merupakan pekerjaan suatu pikiran
yang direndahkan kepada pelayanan terhadap musuh; dan apakah me-
rcka yang mengaku para pembaru, yang b€rusaha menuntun anak-
snak dan orang-orang ftuda pada jalan yang benar, pada jalan yang
tels€dia lntuk dijalaoi oleh umat tebusan Tuhan, memikirkan bahwa
Allah menghendaki mereka mengemukakan kepada orang-orang
muda pelajaran yang salafi menggambarkan tabiatNla dan r4"en€m-
palk8n Dia dalam suatu terang yang palsu? Dijautrkan Allah!-'

Hasil-has il Pendidikan Kr is ten
Sebagaimana anak-anak menyanyi di halaman bait suci, "

"Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan" (Mrk.
I l:9), demikian juga pada akhir zaman ini suam anak-anak akan di-
nyaringkan untuk menyampaikan pekabaran amaran temklir kepada
dunia yang sedang binasa. Bila makhluk-makhluk yang cerdas di
surga meliha,t bahwa manusia tidak lagi diperkenankan menyampai-
kan kebenaran, Roh Allal akan turun kepada anak-anak, dan mereka
akan melakukan suatu pekerjaan dalam pemasyhuran kebenaran yang
tidak depat dilakukar oleh para pengerja yang lebih tuq karenajalan
mereko aksn dihalang-halangi.

Sekolah-sekolah gereja kira ditentukan Allah guna mempersiapkan
anak-anak untuk pekerjaan besar ini. Di sinilah anak-anak harus diajar

tentang keb€namn khusus unfuk zaman ini, dan tentang pekerjaan
pekabaran Iirjil yang praktis. Mereka harus menggabungkan diri da-
lam pasukan pengerja rmfuk menolong yang sakit dan yang menderita.
Anak-anak dapat mengambil bagian s€bagai misionaris dalam peker-
jaan !'engobatan, dan oleh yang kecil-kecil itu dapat menolong rne-
majukan pekedaan itu. Sumbangsih mereka mungkin kecil saja aetapi
setiap p€rtolongan kecii-kecil, dan oleh usaha mereka banyak jiwa
akan dimenangkan kepada kebenaran. Dengan perantaman mereka
pekabaran Allah akan diberitakan dan kesehatan-Nya yang menyela-
matkan kepada segala bangsa. Dengan demikian biarlah sidang Tuhan
itu menanggung beban untuk kawanan anak domba. Biarlah anak-
anal dididik dan dilatih melakukan pekerjaan bagi Allah, karena
mereka srdalah warisan Tuhan

Biladijalankan dengan betul, s€kolah-sekolah gereja akan menjadi
sararB untuk meninggikan derajat kebenaran di tempat didirikannya
sekolah-sekolah itu; karena anak-anak yang sedang mendapat
pendidikan K sten akan menjadi saksi-saksi bagi Ikistus. Sebagai-
mara Yesus dibaitsuci memecahkan rahasia.rahasia yang tidak dapat
dilihat oleh imam-im-im dan penghulu-penghulu, Oemltianjuga
dalam pekerjaan penutupan didunia ini anak-anak yang telah did-idik
dengan betul akan mengucapkan sabda itu dalam kesederhanaan
mereka yang akan menjadi suatu keheranan bagi orang-orangfang
sekarang ini berbicara rentang pendidikan yang tebih tinggi."+u

Ditunjukkan kepada say€ bahwa perguruan tinggi kita direnca-
nakan Allai untuk melaksanakan pekerjaan besardalam menyelamat-
kan jiwa. Hanya bila dikenalalikan sepenuhnya oleh Roh Allah barulah
lalenta-talenla seseorang memberi manlaat yang sebesar-besarnya.
Ajaran dan prinsipagama merupat an langlah-langkah periamadalam
mencari ilmu, danjustru menjadi dasar pendidikan yang benar. penge-
tahuan dan ilmu harus dihidupkan oleh Roh Allah agar dapat merie-
nuhi maksud yang paling mulia. Hanya orang Kristen d;pat m€m-
pergunakan pengetahuan itu dengan betul. Ilrnu pengetahuan harus -

dipandang dari segi agarn4 supaya dapat dihargai sepenuhnya. Hati
yang diangkat derajatnya oleh anugerah Allah dapat menyelami nilai
pendidikan sejati. Sifat-sifat Allah, sebagaimana yang kelihatan
dalam ciptaan-Nya, dapat dihargai hanya bila kita mengenal Khalik.
Untuk menunhm orang-orang muda ke mata air kebenamq Anak
Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, guru-guru seharusnya



bukan saja memahami teori kebenaran, tetapi juga harus mempunyai
suatu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman tentang jalan ke_

sucianrtPengetabuan adalah kuasa bila disalukan dengan lesalehan
selarl.

Kewajiban Siswa dan Mahasiswa unt k Menilmjxmg fngfi Seko'
lall ya

Fara mahasiswa yang mengaku kasih akan Allah dan menuut akan
ksbenaran seharusnya mempunyai pengendalian diri dan kekuatan
prinFip agama yang akan memungkinkan mereka tetap teguh di tengal
pFncobaan dan berdiri bagi Yesus di perguruan tinggi, di asramq atau

di mana saja mereka berada. Agama jangan hendaknya dikenakan
harya sebagai jubah di rumah Allah, melainkan prinsip agama harus
menjadi ciri segenap kehidupan.

Mer€ka yang minum pada mata air kehidupan tidak akan menun-
jukkan suatu kerinduan untuk variasi dan kepelesimn sebagaimana
halnya dengan orang duniawi. Dalam perilaku dan tabiat mereka akan
kelihatan ketenterarnan dan damai dan kebahagiaan yaflg mereka
telah peroleh di dalam Yesus oleh meletakkim s€gala kebingungaa
dan beban mereka s€hari-hari di kaki-Nya. Mereka akan menunjukkar
bahwa ada kepuasan malah kegira.ngan pada jalan penurutan dan

kewajiban. Orang seperti itu akan memberikan suatu pengaruh kepada
sesama siswa dan mahasiswa yang akan mempengaruhi juga seluruh
sekolah.

Mereka yang tergabung dalam rombongan yang setia ini akan me-
nyegarkan dan menguatkal para guru dan mahaguru dalam usaha

mereka hendak menghambat s€tiap jenis ketidaksetiaan, setiap per-

tentangan, dan setiap kelalaian dalam hal mentaati pemturan. Penga-
ruh mereka arkan menyelamatkarL dan perbuataD mereka tidak akan
binasa pada hari All6h yang hebat itu, melainkan akan mengikuti
mereka ke dunia yang akan datang; dan pengaruh kehidupan mercka
di dunia ini akan temyata separjang masa kekekalan.

Seorang muda yang tekun, cermat, dan setia di s€kolah adalah suatu

harta yang tak temilai harganya. Malaikat-malaikat di surga meman_

dang kepadanya dengan penuh kasih-sayang. Juruselamatnya yang
indah itu mengasihi dia, dan di dalam Buku Surga akan dicatat setiap
pekerjaan kebenaran, setiap pencobaail yang dilawan, s€tiap keja-
hatan yang dikalahkan. Dengan demikian ia akan meletakkao dasar

yang teguh lntuk masa,mendatang, sehingga ia dapat memperoleh
hidup kekal.

Di atas pundak orang-orang muda Kristenlah terletak sebagian
besar tanggung jawab untuk memelihara dan melanjutkan lembaga-
lembaga yang telah direncanakan Allah sebagai sarana untuk mema-
jukan pdkerjaan-Nya. Tanggung jawab yang serius ini harus ditu-
naikan oleh orang-orang muda pada dewasa ini yang mulai menga-
dakan kegiatan. Belum pemarlr ada suatu masa bila akibat-akibatyang
begitu penting bergantung pada suatu generasi manusia; kalau begitu,
alangkah pentingnya mempersiapkan orang-orang muda untuk pe-
kerjaao besar itu, agar Allah dapat menggunakan mereka sebagai
alat-Nya. Khalik mempunyai tuntutan atas mereka yang melebihi
segala perkara yang lain.

Allah telah mengaruniakan hayat dan setiap bakat jasmani dan
mental yang mereka miliki. Ia telah mengaruniakan kepada mereka
kesanggupan untuk digunakan dengan bijaksana, agar kepada mereka
dapat dipercayakan suatu pekerjaan yang kekal selamalamanya. Se-
bagai balasan t€rhadap pemberian-Nya yang besar itu Ia menuntut
agar mereka sebaik-baiknya. Ia tidak mengaruniakan segala kesang-
gupan ini kepada mereka hanya untuk kesenangan mereka, atau
digunakan salah dalam melakukan sesuatu yang beitentangan dengan
kehendak dan kebijaksanaan-Nya, melainkan agar mereka menggu-
nakannya untuk memajukan pengetahuan tentang kebenaran dan ke-
sucian dalam dunia. [a menuntut penurutan )'ang wajar kepada
hukum-hukum-Nya, dan kepada segala peraturan yang akan menahan
dan melindungi orang-orang muda dari tipu muslihat Setan dan
menunrun mereka padajal&n damai.

Kalau orang-orang muda dapat melihat bahwa dalam mentaati
segala undang-undang dan pemtumn lembaga-lembaga kit4 mereka
hanya melakukan sesuatu yang akan memperbaiki kedudukdn mereka
dalam masyarakat, meninggikan derajat tabiat, memperhalus pikiran,
dan menambah kebahagiaan merek4 maka sudai tentu mereka tidak
akan memberontak terhadap peraturan yang adil dan tuntutan yang
sehat, atau pun melibatkan diri dalam menimbulkan kecurigaan dan
prasangka t€fiadap lembagalembaga ini. Orang-orang muda kita
harus mempunyai semangat dan kesetiaan untuk memenuhi funtutan
atas mereka, dan haliniakan menjadi suatujaminan kemajuan. Tabiat

. banyak orang muda yang kasar dan sembrono pada zaman ini sungguh
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Pasal4T Bagisn IV: Perciapan Menuju
Kemenangan

Panggilan Bertarak

I. ,r- esehatan adalal suatu berkal )ang tidaL ternilai hargan) a- ) ang
K tebih erat berhubunean densan suara hati manu"ia dan agami
I\ebih daripada yangi;saaaritelanyalan orang. Berhubungan
erat dengan kesanggupan pelayanan, sehingga kesehatan itu perlu
dijaga seperti menjaga tabiat; kareDa semakin sempuma kesehatan,
tenaga kita pun semakin sempuma untuk menlelesaikal pekerjaan
Tuhan dan semakin berguna demi kebahagiaan manusia.'

Pada tanggal 10 Desember 1871 dinyatakan kepada saya baiwa
pembaruan kesehatan adalah satu cabang pekerjaan besar yang mela-
yakkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan. Seperti hubungan tangan
dengan badaD demikianlah hubungan kesehatan dengan pekerjaan
malaikat yang ketiga. Sekiranya umat manusia mentaati sepuluh
hukum itu dan menghidupkan prinsipprinsip hukum t€rs€but, kutuk
akibat penyakit yang kini melanda dunia tidak akan ada.

Pria dan wanita takkan dapat melanggar hukum alam oleh menuruti
selera yang merosot dan nafsu berahi tanpa melanggar hukum Allah.
Itulah s€babnya diberikan terang pembaruan kesebatan untuk
menerangi jiwa kita supaya kita dapat melihat pelanggaran kita ter-
hadap hukum yang diciptakan-Nya demi kebahagiaan kita. Segala
sukacita atau derita kita bergantung pada ketaatan atau p€langgaran
kita terhadap hukum alam. Bapa kita yang di surga sahgat sedih
melihat keadaan manusia yang sengaja atau pun tidak sengaja melang-
gar hukum yang ditetapkan-Nya. Dalarn kasih sayang-Nya akan
manusia, dibuaFNya terang bersinar atas pembaruan kesehata[. Diu-
mumkan-trlya hukum-Nya dan hukum atas pelanggaranny4 agar
segenap umat manusia mempelajarinya dan berhati-hati menyesuai-
kan hidupnya dengan hukum alam. Dinyatakan-Nya hukum-Nya
dengan sangatjelas dan ditinggikan sedemikian rupa sehingga bagai-
kan sebuab negeriyang didirikan diatas sebuah bukit. Semuamanusia
yang bertanggung jawab akan dapat memahaminyajika mereka mau.
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Orang yang dungu tidak mau bertanggungjawab. Untuk memperjelas
hukDm alam itu, serta mendorong.penuutan atasnya, adalah p€ker_
jaan yang menyertai pekabaran malajkat yang ketiga untuk menye-
diakan umat bagi kedatangan Tuhan.'

Anda Bukmtah Milik Anda Sendiri
Kita tidak ragu baiwa Kristus akan s€gem datang. Ini bukan dG

ngeng, melainkan suatu hal yang sungguh. Pada waktu kedatangan-
Nya Dia bukannya menlucikan kita daripada dos4 tidak pula akan'
menghapuskan kekurangan tabiat kit4 atau menolong kita daripada
dos4 Dia bukannya akan menghapuskan kekirrangan kita, atau me-
nolong dalain kelemahan atau sifat dan tingkah laku kita. lika hal ter-
sebut dibuatnya, maka itu telah dicapai sebeltm kedatangan-Nya itu.

Apabila Tuhan datang, orang suci sudah menjadi suci. Mereka yang
sudah memeliharakan tubuh dan jiwalya dalam kesucian, mska
pery'trcian dan kehodatan akan mengalami penyempumaan pengab'
dian itu. Tetapi mereka yang tidakjujur, tidak disucikan dan yang najis
aka, tetap demikian selama-lamanya. Mereka tidak akan disucikan
daripada kelemahan dan tiada akan diberikan kepada mereka itu tabiat
suci, karena perkara ini akan dicapai selama masa pintu kasihari
terbuka Sekaranglah hal-hal ini harus dicapai di dalarn diri kita.

Kita sedang berada dalam dunia yang menentang kebenaran dan
kesucian tabiat dan pertumbuhan sifat-sifar yang baik. Ke mana pun
kita mengalihkan pandangan kita akan melihat kemerosotan dan

kenajisan, kerusakan dan dosa. Jadi apakah yang harus dilakukan
sebelum meneima kebakaan? Kita harus menjaga kesucian tubuh
kit4 kebersihan j iwa, agar kita terap tidak bercacat di tengah-tengah
kemerosolan sekeliling kita pada a.klir ?aman ini.

* Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,

-dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah
dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah
dengan rubuhmu!

Atau tiadakah kamu mengetahti bahwa tubuhmu itulah rumah Roh
Kudus yang diam di dalammu itu, ]lang telah kamu peroleh daripada
Allah, .dan bukan kamu yang memiliki dirimu s€ndiri? Karena kamu
sudah dibeli dengan harga tunai. Sebab itu hendaklah karnu memu-
liakan Allah dengan tubuhmu." I Kor. 6:19, 20.

Kita bukanlah nilik kita sendiri, Kita telah dibeli dengan harga
tunai dengdn harga mahal, yaitu dengan p€nderitaan dan-kematiin
anak Allah. Jika kita memahami hal ini, dan menyadari akan arti yang
sesunggphny4 kita akan merasakan suatu tanggung jawab yang pal
ling linggi. agar kita dapat memberikan perbaktian iane semJuma
kepada Allah. Kira berdosa kepada Allan apabila kiia rn'elernihl,an
daya tahan tubuh kita atau mengurangi kekuatan kila alau pun mele_
mahkan pikiran kiu. Dengan yang demikian kita ridal mimuliakan
Dia di dalam rubuh danjiwa kita. malah pada pemandangan_Nya kira
melakukan kesalahan yang besar.r

Penurutan Benifat Pribdi
. Kfialikma.nusialahyangsudafi men),usunalat-alatyanghiduppada
bagian-tubuh manusia. Dengar kebijatsanaaa aar aiailt aiO,1a'mya
s€tia? fungsinya. Alla.h sendiri berjanji memelihamk"i olut_"lat y-g
di dalam diri manusia inidalam keadaan sehatbilamanusia itu;di;
menlaati hukum-Nya dall bekerja saina dengan Allah. Setiap hukum
yang mengatur alat tubuh manusia adalah sarna-sarnd berasal dari
Allah samas€penihbiar dan kegunaannya sama sepertifirman Allah
itu. Seriap kelal_aian dan perbuatar yang kurang hari-hati. pengrusatan
apa.pun Fng dilakukan rerhadap mesin tubuh manusia ya.n-g Tuhan
jadikan dengan ajaib itu. dengan meremehkan hukum-iutim_Nya
dalarn tubuh. Kita dapat saja memandang dan menqaeumi alam cin_
taan Tuha.q telapi bagian tubuh manusia-adalah yan]eialine aiaib.4

Oleh karena hukum alam itu adalah hukum A'lhhl i.t*lihiut *"
kita benanggung jawab mempelajari hukum alam itu. Kira wajib
mempelajari hukum alarn yangberhubungan dengan rubuh kita se;a
menghidupkannya. Tidal. mengeralui aL; hal iniadalah dosa,

Apabila pria dan $arita sungguh-sungguh benoba! mereka de,
ngan penuh kesadarar a_kan menjunjtrng tinggi undang_undang kehi-
dupan yang sudah ditanamkan Allah di dalam dirinya. dlngan
demikianlah mereka berusaha menghindarkan lelemahan jasmini.
pikiran_.dan moral. Ketaatan terhadap undang-undang ini Lruslah
menjadi urusar pribadi. Kita sendirilah yan-g harus"menanggung
akibal-akibnl buruk p€langgaran hulum reiseb-ut. Kira mempei"angi
gun&jawabkan kebiasaan dan lindakan kita kepada ellah. Oleir karen"a
ilu p€rtanlaan kit bukanlah. ..Apakah yang akan dikatakan oleh

- dunia?'' melainlan. "Sementam mengaLu siorarg Kristen. bagai_



manakah saya akan melayani tubuh saya yang dikaruniakan Allah ini?

Patutkah saya berusaha demi kebaikan jasmani daa rohani saya yang

tertinggi oleh memeliharakan tubuh saya s€bagai kediaman Roh
Kudus. at?u patul kah saya mengorbankan diri demihiduPdan Sagasan
duniarvi?-

Salu-satla1ya Pengharupan ialah Hidup Allah pada Jiwa
Agama yang beralaskan Alkiub tidak akan merusak kesehatan

mauiun pikiran. Pengamh Roh Allah adalah obatyang paling manjur'
Segenap suasana surga menyehatkan; dan semakin dalam disadari
pengaruh surgawi itu, semakin pastilah kesembuhan orang sakit yang

Leriman itu. Prinsip-prinsip Kekristenan yang s€jati membukakan

kepada semua orang swnber kebahagiaan yang tiada terduga. Agama

adilah mata airyang tenrs memancar yang daripadanla umal Krislen
dapat minum sesukanl & serta tida.k alan pemah kehabisan aimya

keadaan pikiran mempengaruhi kesehatan jasmani Jika Pikiran
tenang dan bghagia, dari luafu kesadaran akan perbuatan yang baik

dan kipua"an memba*a kebahagiaan kepada orarg lain. hal itu akan

menimbulkan sukacita yang mempengaruhi segenap tubuh dan akan

membuat peredaran damh lancar serta kesegaran seluruh tubuh. Ber-
kat Allah adalah kua5a yang menyembuhkani dan ordng-orang yang

berlimpahJimpah dalam kemurahan terhadap omng lain akan menik-
mati berkat yang ajaib dalam hati maupun kehidupan.

Omng yang sudah membiasakan kebiasaan hidlp yang salih dan

iahat bila rryenyerah kepada kuasa kebenarad llahi, oleh menghiduP
-kan 

kebenaran dalam jiwanya akan membangkitkan tenaga moral

vanq du'u sudai lumpuh. Pengertian si penerima menjadi lebih kual

dan-rcrarg daripada sebelum dia memusa*an jiwanya kepada Batu

karang yang abadi itu. Kesehalannya pun meningkat karena menya-

dari keselamabnnya dalam Kristus.
Manusia harus menyadari bahrva berkat penurutan sepenuhnya

akan diperoleh hanya apabila rnereka menenma rafunal lkistus Rah-

mal-Ntalah yang menyanggupkan manusia mentaari hukum Allah.
lnilah yang menyanggupkan dia membebaskan diri daripada belenggu

lebiasaanlang salah. Initah satu-salunya kuasa yang menunon dia

tems berjalin padajalan yang benar.
niU In.jit aitamLmumiirnya dan kuasanya diteriria" maka itu

akan jadi penawar penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Matalari

kebenamnrerbit dan "membarra pena\ ardibawah kepakr;a. pem_
benan duntalidak semua yang dapaL membawa kesembuhan bagi hat;
l ang luka. atau membawa ketenleramanji\a4 atau rnenghilangkin l,e-
cemasan, atau prm melenyapkan penyakit. Kemasyhuran, kecerdasan,
bakat. semuanla ini lidal berdal a menghiburla.n'yang bersusah arau
pun memulihlan hidup yang rusak. Hidup Altah di dalamli*a manu.
sia adalah saru-sarunya pengharapan manusia.

Kasih Kristus yang mengisi segenap jiwanya adalah suatu kuasa
yang menghidupkan. Setiap bagian yang penting_otak, jiwa, saraf,
dr- senbuhlannya. Oleh renaganla yang rerbesar manusia iru dia(_
lifkan. Dibebaslarulyaji\aa dari pemsaan bersatah dan dukacila. dari
kecemasan dan susah yang merongong daSa hidup. Dibawanya
ketenang-an dan ketenteraman. Ditanamkannya dalam jilva sukacita
yang takkan dapat dirusakkan perkara duniawi-sukacita dalarn Roh
Kudus-sukacita yang menghidupkan.

Ucapan Juuselamar kita. ' Marilai kepada-Ku, . . . maka Aku akan
memberil'an senrosa kepadamu." adalah resep (esem b uhan jasman i.
pikiran. dan rohani. Dia memperhalikan umai manusia dengan belas
kasihan walaupun manusia itu memba\aa penderitaan kepad-d dirin) a
sendiri oleh perbuarannya yang salah. Di dalarn Dialah mereka alan
memperoleh perlolongan. la akan mel+ukan perlara yang besar bagi
orang-orang yang berharap pada-Nya.'

Pefibaruan Kesehatan Zqman Ini
. Dalam pekerjaan kira, perhatian yang lebih besar harus ditujukan
kepada pembaruan kesehatan. Setiap tanggung jawab yang mimer_
lukan pembaruan men.ulup p.no6atani imaln-d- penr"*run. ln;
berafii mengangkatjirva kepada hidup yang baru daa mulia. Dengan
demilian setiap pembaruan yang sejati mendapar rempcr dalam;e_
kabaran malaikat )ang tetiga. Khususnya pemblruan penaiakan me_
minla pefiatian dan dukungan [ita. pada waktu pe*emahM (per_
kemah€n tahunan) kita harus mengarahkan perhatian terhadap'ge_
rakan inidan menonjolkan pergerakan ini dengan hidup-tridup. Kira
harus menampilkan prinsip-prinsip pertarakan yang sejari iepada
anggota-anggota dan meminta mereka menandatangani perJanJian
pertarakan. Perhatian yang. cermat harus diberikan kepada orang_
orang yang telai diperbudak kebiasaan-kebiasaan jahat. Kita har;s

_ menrmtun mereka ke salib Kristus.
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Semakin dekat kita kePada zarnan akhir, patutlah kita semakin

maiu dan maiu terus dalarn soal pembaruan kesehatan dan pertarakan

Kri'sten, sena menampilkannya dengan cam yang lebih jelas dan

resas. iita oatut terus berusaha mendidik anggota. bukan hanya

de-nsan kura-kata, melainlan oleh hiduP kita juga Perpaduan pgra-

rura-n dan perbuaun mempunyai pengaruh yang sangat berkesan "

iit- ztl: (z) :r tot; (:) zr t54-356: {4) cD l?; (5) 6T 369 370j (6) ch 28i (?) MH tl5;
(8) 6r ll0,l12.

Pasal4S '

Perlunya Kebersihan

I. r- esehaLan yang bail memerlukan darah yang baik. karena darah
l( iiulah )ane menlalurkan daya hidup. Darah memperiaruiI L)ang aus dan memeliharalan badan. Dara-tr yang dicukupkan

dengan bahan makanan yang baildan bila dibersinfun ain aisen".t-
oleh uda ra yang bersih. akan membawa hidupdan kekuaun kesiluruh
bagian tubuh. Peredaran darah yang lebih sernpuma akan menghasii
lan.pekerjaan yang lebih sempuma. penggunaan airrubuh bagiin luar
adalah cam yang lermudah dan paling memuaskan kelancaian oere_
daran.darah. Obat yang baik ialah mandi air dingin auu air sejul.
Mandi air hangar akan membuka pori-pori padikulir dan der€an
demikian terbuanglah kororan dan daki. Mandiair haneardan air b;sa
menye5Larl'an saraf sena membaua keseimbangan peiedaran.daralr. I

. Senam menghidupkan serta membuat kese-imbalgan pada pere-
daran darah, sedangkan ormg yang tttak b€rgerak baJan tidak mem_
punlai peredaran daral lang reratui dan peirbahan yanq nertu basi
hidup dan keseharan ridak rercapai. Kutir iendiri puniidi tagia*rif.
Kororan lidak lagi lerbuang sepeni yang terjadi pada wakri terse_
n1um. Lulirnla berada_dalam Leadaan )dng sehat dan paru_paru puD
oeflst udara )ang bersrh dan segar,-

_ Paru paru haruslah berada dalam keadaan yang sebebas-bebasnya.
Tenaga prru-paru benambah melalui geraLan yang beba.: tenae;va
berlurangjika terdesak dan tertekan. Itutah sebabnya terjadi aiib;t_
akibat buruk karena kebiasaan yang sangat umum ieristime*a bagi
mereld yang melalukan pel,erjaannya dengan duduk dar membon!'_
koklan badan. Dalam keadaan tubuh yane demikian tak munel"in
dapar bemapas hanla sekadamya ,aja. sehingga paru_paru tak d;pal
mengembangkan.

, Dengan demikian terjadjlah kekurangan ol,rigen. Darah mengalir
lamban. Kororan jang dikeluarkan rubuh yang beracun yang sehius-
nla bisa terbuang se\aalru bemapas dari paru_paru. sekarans lenine_

- 8al dan men)ebabkan kommya darah. Bukan hanla paru_iaru saia
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yang terp€ngaruh tetapi turutjuga lambung, jantung dan.otak. Kulit
jadi pucit, penoemaan lamban,.jantung tertekan; otak jadi suram, pi-

iira; iadi bingung. jadi rnurung segenap rubuh tenelan dan lemal-

rcristimewa sangal mudah lerserang oleh penyakit.
Paru-paru selalu membuangkan Loloran dan karenanya sangat

memerlulan udara segar. Udara yang kotor tidak meDcukuplan ok-

sisen vans. dibutuhkan sehingga darah yang mentalir ke olak dan

ot-g* y*! tuin tiark.endapal cukup kekuatan. oleh karena itulah

oe-nularan udara yang saksarna sangat perlu Tinggal dalam lamar

vans lertutup daniidak ada penukaran udara \ehingga udara terhenli

ianlusuk aLan melemahkan seturuh tubuh. Dengan demikian mudah

diserang seiesma dan walaupuo sedikit saja masuk angin sudah di-
serang ienyahit. I bu- ibu yang keban) akan tinggal d i rumah j.ad i pucat

dan lemah. Mereka berulang-ulang menghirup udara lang sama se-

hineea sudah diracunioleh zal )ang ke luar dari paru-paru dan pori-

pori"dqn dengan demikian yang kotor pulalah dimasuL-[an ke dalam

darah.'
Banvak orans vans sakit karena lidak membiarkan udara )ang

bersih 
-oada 

mai-am hiri masuk ke dalam kamam)a. I dara .ema\ i
yang tid?k perlu dibeti adalah salah satu karunia yang dapat kita

nikmati."
Kebersih6n yang apik sanga'ilerguna bagi kesehatan jasmani dan

oikiran. Kororin tenrs_menerus dibuangkan dari badan melalui kulil
'Pori-pori yangjutaan banya-knya iru 

'egera 
akan lersumbal jika tidaL

selalu bersih olih seringnya mandi sehingga kotoran yang seharusnya

ke luar dari kulit menjadi beban tambahan bagi alat tubuh lainnya yang

mengeluarkan kotoran
Pida umumnya orang akan beroleh banyak faedah karena mandi

air dingin atau air hangat setiap pagi atau sore. Daripada mudah

d iseran-g demam. manditemrur menangkis serangan bebas dan lerarur'

Pikiran-dan rubuh dikua*an. Oot lebih Iemas dan pikiran PUn lebih

terarg. Mandi menyegarkan salaf Mandi menyehatkan dan menguat-

kan uius dan lambung dan jantung serta melancarkan pencernaan

Perlu iuga menjaga agar pakaian selalu bersih Pakaian mengisap

kotoran yang keluar dari pori-pori sehinggajika tidak sering diganti

dan dicuci kotoran itu akan diisap kembali.
Setiapjenis kotomn membawa penyakit. Kuman yang sangat mem-

balayakan terdapat banyak pada tempat yang gelap, pojokyang kotot

sampah yang membusuk, pada tempat yarg lembap serta sampah dan
busuk. Jangailqh menumpuk sisa-sisa sayr,ran atau daun-daun di se-
kitar rumal ser.ta membia*annya busuk, kargru akan meracuni udara.
Janganlah sesuatb yang busuk dan kotor dibiarkan dalam rumah.

Kesempumaan dalion soal keb€rsihaq memperoleh banyak sinar
matalari, ketelitian perlatian terhadap setiap bidang kesehatan hidup
keluarga sangat penting bagi kebebasan dari penlakit d-an bagi
kegembiraao dan kegairrhan setiap penghuoi rumah tangga.)

Kepada anak-anak haflls diajarkan bahwa Allah tidak senang meli-
hat mereka dengan tubuh teng kotor dan pakaian yangtidak rapi dan
koyak-ko)zk. Oleh menjaga pakaian tetap necis dan be$ih adalah
salah satu cara me4iaga kebersihan dan segamya pikhan. Terlebih
pakaian yang langsung kena pada tubuh haruslah selalu dibersihkan.

Kebenara! tidak l'emah menginjakkan kakinya yang suci pada
jalan yang najis atad kotor. Dia yang teliti agar bangsa lSmel harus
menanamkan suatu kebiasaan bersih takkan menyetujul t€rEjisan di
dalarn keluarga umat-Nla pada zaman ini. Allah tidak [p4aig ter-
hadap setiap jenis kendjisan.

Kenajisan, pojok )€ng kotor di dalam rumah cenderung,menajiskan
dall mengotori jiwa.

Surga bersih dan suci, maka semua yang melewati gerbang ncgeri
Allah haryslah lebih dulu memperoleh kebersihan badan dan ji*a di
dunia ini.'

iifr\ e) wtztt,ztt; (t) ztz.-214; l4r 21 52t; ls) lllt,276,16) Nr, rzs.
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Pasal 49

' Makanan Kita

ubuh kita terbuat dari makanan yang kita makan. Jaringan tubuh
kita senantiasa aus dan berganti; setiap gerakan organ dalam
tubuh kita mengakibatkan kematian, dan kematian jaringan ini

digantikan oleh makanan yang kita makan. Setiap organ tubuh me-
rnerlukan makanannya. Kebutuhan otak harus dicukupkan, begitu
juga kebutuhan tulang otot, dan saraf. Pengolahan makananjadi darah
adalah sualu proses yang ajaib dan proses penggunaan darah itu.pun
untuk m.olrrbangun aneka bagian tubuh adalah keajaiban; tetapi proses

ini belialan terus-menerus memberikan hidup dan kekuatan bagi
setisp saraf serta jaringan.

Bahan makanan ini pun patutlah dipilih yang terlebih baik untuk
mencukupkan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pembangunan
tubuh. Dalam soal memilih ini, selera bukanlah penuntun yang aman.

Oleh karena kebiasaan makan yang salah selera menjadi rusak. Sering
selera meminta makanan yang merusak kesehatan dan menimbulkan
kelemahan dan bukannya kekuatan. Kita tak dapatjuga berpedoman
pada kebiasaan masyarakat. Sebagian besar penyakit dan penderitaan
yang terjadi di mana-mana disebabkan oleh karena kesalahan penda-

pat umum terhadap makanan.
Tetapi bukanlah semua makanan yang sehat sesuai dengan kebu-

tuhan kita dalam segala keadaan. Berhati-hatilah memilih makanan.
Makanan kita patutlah disesuaikan dengan musim, iklim setempat dan
pekerjaan kita. Beberapajenis makanan yang disesuaikan bagi suatu

musim atau pun iklim tidak sesuai bagi yang lain. Jadi ada beberapa
jenis makanan yang menguntungkan bagi orang yang menggunakan
tenaga jasniani tidak sesuai bagi yang pekerjaannya duduk dan yang
melakukan pekerjaan otak. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita
begitu banyak jenis makanan yang menyehatkan, dan setiap orang
wajiblah memilih daripadanya yang telah terbukti oleh pengalaman

dan peqtimbangan yang sehat lebih cocok dengan kebutuhannya.
sendiri. I

Rencana AllaJt Semula tmnk lvtakmtmt Iulanusia
Agar mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mem-

pelajari ruicana Allah yang sernula mengenai makiman manusia. Dia
yang menjadikan manusia dan mengerti akan kebutuhannya menen-
tukan makanan Adam. "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala
tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-po-
honan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu." (Kej.
1:29). Setelah meninggalkan Taman Eden demi penghidupannya oleh
mengedakan tanah yang sudah Grkutuk itu manusia mendapat izin
memakan juga "tumbuh-tumbuhan di padang" (Kej . 3 : 1 8).

Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran
adalah makanan pilihan Allah bagi kita. Makanan ini disediakan
dalam cara yang sederhana dan dalam keadaan biasa sedapat-dapa!
nya, adalah makanan yang menyehatkan dan menguatkan. Diberikan-
nya tenaga, daya tahan, kegairahan pikiran yang tidak dapat diberikan
oleh makanan yang lebih banyak campurannya dan lebih merang-
sang.

Demi terjaganya kesehatan perlu persediaan makanan yang baik
dan yang cukup menyehatkan.

Jika kita merencanakan dengan baik, makanan yang menyehatkan
dapat diperoleh di setiap negeri. Persediaan yang berineka ragam
beras, gandum, jagung dan terigu dikirimkan ke segala.penjurq
demikian juga buncis, kacang dan jenis tumbuh-iurnbuha4. Jenis
birah-buahan ini atau yang didatangkan dati luar serta berbagai ma-
cam gyur-sayuran yang tumbuh di setiap daerah memungkinkan
memilih makanan yang sempurna dan lengkap tanpa penggunaan
makanan daging.

Di rnana pun buah kering misalnya kismis, apol, buah pir, buah
persik dan sebagainya serta buah aberi\os dapa( {ibeli dengan harga
yang sedang yang dapat digunakan sebagai bahan makanan utama
lebih leluasa dari kebiamannya dan akan menguntungkap bagi kese-
hatan semangat kerja bagi setiapjenis bidang pekerjaan.'

Ilmu Memasak
Pengetahuan memasak bukankih gualu ihnu yang rendah, malahan

itu adalah salah satu yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari.
Satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap wanita dan yang patut
ddajarkan dengan cara yang menguntungkan golongan miskin.



Menyediakan makanan yang menimbulkan selera dengan cara yang
sederhana dan menyehatkan memerlukan keterampilan dan memang
dapat dilakukan. Ahli masak patutlah mengetahui menyediakan
makanah dengan cara yang-sederhana dan menyehatkan, dan dengan
demikian akan lelih sedap dan juga lebih. sehat karena disajikan
dengan sederlmna.a

Marilah kita mempertinggi mutu kesederhanaan makanan kita.
Atas karunia Allah, setiap negeri menghasilkan bahan makanan yang
mengandung zat yang menyehatkan demi pembangunan dan pemgli-
harain tubui. tni aaplt alaaiun makanan yang sJhat dan seiap.s

Banyak yang tidak merasakan akan hal ini sebagai suatu tanggung
jawab sehingga tidak berusaha menyediakan makanan yang pantas.
Hal ini dapat dilakukan dalam cara sederhana, seha! danmudah,tanpa
penggunaan lemak, mentega, atau pun daging. Keterampilan haruslah
dipadukan dengan kesederhanaan. Untuk tujgan ini, para ibu harus
rajin membaca dan sabar mempraktikkannya.o

Buah-buahan, kacang-kacangan, dan sa5rur-sayuran, dimasak de-
ngan cara sederhana (anpa rernpah-rempah. lemak dengan segal4je-
nisnya. bercampur susu. lemak, membuat makanan paling sehat.'

Kacang-kacangan dan buah-buahan yang dimasak tanpa lemak, di
dalam keadaan biasa yang sedapat-dapatnya, patutlqh jadi makanan
semua orang yang bersedia untuk diangkat ke surga.'

Sudah menjadi kebiasaan memakd terlalu banyak gula dalam
makanan. Kue poding manis, pastel, agar-agar, selai adalah penyebab
lirmbannya pencernaan. Teristimewa acar dan poding itu sangat ber-
bahaya apabila bahannyaterdiri dari susu, telur, dan gula. fenggunaan
gula bercampur susu terlalu bebas haruslah dihindarkan.v

Semakin sedikit gula dicampurkan dalam makanan,pemakin tipis
kesulitan yang dialami di daerah yang beriklim panas.'"

Jika sekiranya susu harus digunakan patutlah bebas hama lebih
dulu; dengan demikian tipiqlah kemungkinan timbulnya penyakit
akibat penggunaan susu itu.' '

Masanya akan tiba kelak apabila tidak aman lagi memakai susu.
Namun jika sapinya itu sehat dan susu itu dimasalq baik-baik, hal itu
tidak perlu menimbulkan kesusahan sebelumnya. ''
Makanan Pedas

Sambal yang digunakan oleh orang sangat merusak pencemaan.l3

Pa.da zaman yang serba cepat ini, semakin baiklah jika makanan
semakin kurang bahan perangsangnya. Sambal sifatnya merusak.
Bahan-bahan yang pedas, merica, rempah-rempah, acar i"n y-g ,"-
jenis. rnerangsang lambung dan menyebabkan darah panas dan kotor.
Lambung pemabuk yang kemerah-merahan memang sering dilukis_
kan untuk menunjukkan pengaruh minuman yang -beralkJhol. 

Ke_
adaan yang sama akan terjadi oleh penggunaan sam-'bal yang merang-
sang. Akhimya makanan bisa tidak memuaskan selera ligi. -Terasalah

suatu.kekurangan. ke_inginan akan sesuatu yang lebih mJrangsang.l4
Beberapa orang telah menuruti seleranya sehingga kecualimereka

mendapati makanan yang dikehendaki, mereka'tidak akan suka
makan. Sekiranyasambal dan makanan pedas disajikan, mereka suruh
lambungnya bekerja oleh pukulan yang 

-bemyala 
iiu karena demikian_

lah perutnya itu diladeni sehingga tiadiakan menerima makanan yang
tidak merangsang. ''

Pada mulanya rempah-rempah merangsang lapisan halus oada lam_
bung, tetapi pada akhimya merusakkan ielafut yang peka itu. Darah
jad.i panas, timbullah_ sifat yang ada pada binatan! dalam dirinya,
sedangkan moralnya dan otakn-yajadi lemah, dan menjadi hamba bigi
nafsu.yang bejat. Ibu patutlah belajar menghidangkan makanan yang
sederhana namun bergizi bagi keluarganyi.16 -

Makansn Teratur

.Setelah makan seperti biasanya, lambung itu patutlah beristirahat
selama lima jam. Tidak sedikit pun makanan yang patut ditambahkan
tagt sampai tiba jam makan berikutnya. pada waktu inilah oerut itu
bekerja dan mempersiapkan diri menirima makanan kembaii.lT

Patutlah diperhatikan dengan baik kebiasaan makan pada waktu
yang teratur. Janganlah jajan manisan, kacang_kacangan, buah_buah_
irn atau makanan jenis apa pun tidak boleh ai antara jam makan itu.
Makan tidak teratur merusak alat pencemaan yang 

-mengakibatkan

3ryknVa kesehatan dan kegembiraan. Dan bila Jnuk-ai'uk rn"rrg_
hadapi meja makan tidak suka mal,<6rnan yang sehat; seleranya
meminta yang merusak kesehatannya. I d

Apabila tih.a waktu tidur, seharusnya perut sudah menyelesaikan
tugasnya, yaitu termasuk juga alatalat tubuh tainnyi, dengan
demikian akan dapat menikmati istirahat. Orang vans sifai oekeriaam_
nya duduk; dan makan agak larut malam sang"th;lUuh"yuk"n.



Dalam banyak hal risa lelah yang menimbulkan keinginan makan

timbul kareni alat pencemaan itu sudah bekerja terlalu berat pada

siang hari. Setelah menyelesaikan iatu kali makan, lambung itu

mern'erlukan istirahat. Sedikitnya di antarajam makan harus ada lima
atau enam jam; malahan bagikebanyakan orang yang mencobamakan

dua kali Jehari akan merasa lebih baik daripada makan tiga kali
sehari.l9

Kebiasaan makan hanya dua kali sehari biasanya menguntungkan

kesehatan, walaupun dalam keadaan tertentu perlu makan tiga kali'
Dan jika tiga kali makan m4[a haruslah ringan sekali dan makanan

yang sangat mudah d icerna.'"- 
P-ada saat para mahasiswa menggunakan tenagajasmani dan otak

bersama, makan tiga kali tidak perlu ditolak' Berikanlah makanan

yang ketiga kali itu tanpa sayur-sayqr3n tetapi makanan yang seder-

hana dan sehat seperti buah dan roti.''
Janganlah memakan makanan yang panassekaliatau dingin sekali'

Jika makanan itu dingin, tenaga lambung dikerahkan lebih dulu me-

manaskannya sebelum dapat dicema. Demikian juga halnya dengan

minuman dingin merugikan; sedangkan meminum banyak air hangat

menyehatkan. Sesungguhnya semakin cair makanan semakin susah

dicerna, karena cairan itu harus diserap lebih dulu sebelum mulai
pencemaan. Hindarkanlah makanan yang asin, acar, dan- makanan

yang pedas, makanlah dengan perlahan-lahan dan kunyahlah baik-
-baik-. 

iniperlu agar makanan teraduk Qqik dengan air liur., dan kelenjar
pencernaan pun terang-sang bekerja."

P enerapan Prinsip Pembaruan Kese hatan
Memang ada perasaan yang umum di bidang pembaruan makanan.

Soal ini harus dipelajari luas dan didalami, danjanganlah mengecam

orang lain karena kebiasaannya tidak sesuai sama sekali dengan

kebiisaan sendiri. Sangat sukar membuat peraturan yang tidak ber-

beda-beda mengatur kebiasaan seseorang, dan tidak patut seseorang

merasakan dirinya menjadi ukuran untuk semua orang. Tidak semua

dapat memakan makanan yang sama. Makanan yang sedap dan sehat

bagi seseorang mungkin sekali tidak sedap dan malah merugikan bagi

orang lain. Ada yang tidak dapat minum susu sedangkan yang lain

."ngit t"ny"n-ginya. Ada yang tak dapat mencema bunc-is dan

kacang sedangkan yang lain itu sangat menyehatkan. Bagi sebagian

orang semaf;in sederhana makaq4nnya lebih baik, sedangkan orang
lain tak dapat menggunakannya."

Bagi mereka yang sudah membentuk kebiasaan makan yang salah
perlu segera mengadakan pembaruan. Apabila seprang menderita
penyakit salah cema karena menyalahgunakan lambungnya, dia perlu

. berhati-hati memelihara tenaga yang masih ada dengan menghin-
darkan yang terlalu memberatkan lambung itu. Lambung takkan per-
nah sembuh secara sempuma bila sudah lama disalahgunakan; tetapi
kemerosotan selanjutnya akan dapat dihindarkan dengan makanan
yang teratur dan lambat laun banyak yang akan mengalami pemulihan
kesehatannya.

Orang yang giat menggunakan tenaga jasmaninya tidak perlu
mengikuti cara makan orang yang bekerja di kantor; narnun mereka
pun akan beroleh kesehatan yang lebih baik bila membiasakan
pengendalian diri dalam hal makan dan minum.

Beberapa orang menghendaki agar dituliskan aturan makannya.
Seorang tak dapat menentukan makanan orang lain. Masing-masing
hendaknya menggunakan penimbangan yang selr,at dan pengendalian
diri dan patutlah bertindak berdasarkan prinsip."

Pembaruan makanan perlu mengalami kemajuan. Apabila penya-
kit binatang semakin bertambah maka tidak akan aman lagi menggu-
nakan susu dan telur, dengan demikian perlulah berusaha menggan-
tikannya dengan bahah makanan yang sehat dan tidak mahal. Di mana
pun orimg perlu diberikan tuntunan memasak tanpa menggunakan
susu dan telur sedapat-dapatnya dan makannya tetap sehat dan enak.

Apabilatubuh kita dilalaikan atau pun disalahgunakan, Allah tidak
akan dipermuliakan di dalam tubuh itu, dan dengan demikian tidak
pantaslah bagi pekerjaan-Nya. Pemeliharaan tubuh dengan jalan
menyediakan makanan yang menyehatkan dan yang memberikan
kekuatan baginya adalah tanggungjawab yang utama setiap penghuni
rumah tangga. Jauh lebih baik membeli pakaian dan perabot yang
sedikit murah daripada menyediakan makanan yang terlalu hemat.

Karena ada beberapa kehrarga menghemat makanan agar dapat me-
nyediakan hidangan yang mahal bagi tamunya. Tindakan yang de-
mikian tidaklah bijaksana. Hidangan bagi tamu patutlah sederhana
agar kebutuhan rumah tangga mendapat perhatian yang utama.

Ketidakbijaksanaan dalam berhemat dan adat yang dibuat-buat
sering menghilangkan keramahan yang seharusnya patut menjadi



berkat. Persediaan makanan yang bijaksana patutlah diatur demikran
rupa sehingga dapat menyambut tamu yang tidak disangka-sangka
tanpa kesukaran bagi sang ibu membuat persediaan tambahan.

Perhatikan baik-baik makananmu. Pertimbangkan segi-segi sebab
dan akibatnya. Pertinggilah pengendalian diri. Kendalikanlah sele-
ramu dengan pertimbangan yang sehat. Janganlah merusakkan lam-
bungmu dengan makanan yang terlalu banyak, tetapi janganlah lagi
kurangi makanan sehat yang perlu bagi kesehatanmu.

Yang mengerti hukum kesehatan dan yang diatur oleh prinsip-prin-
sip kesehatan akan menghindarkan makan yang berlebih-lebihan dan
membatasinya. Pilihan makanan bukanlah berdasarkan selera tetapi
demi keuohan tubuh. Mereka memelihara tenaga dalam keadaan
yang terbaik untuk melayani Allah dan manusia. Selera yang diatur
oleh pertimbangan dan kata hati yang sehat akan beroleh tubuh dan
pikiran yang sehat. Sungguhpun tidak memaksakan pendapatnya pada
orang lain, hidupnya akan menjadi saksi bagi prinsip kesehatan yal{
benar. Orang yang seperti ini memberikan pengaruh baik yang luas.--

Pada hari Sabat janganlah sediakan lebih banyak makannn dan
macam atau jenisnya daripada hari biasa. Melainkan sederhanakanlah
makananmu dan makanlah kurang daripada hari biasa agar pikiran
terang dan tangkas menanggapi pelajaran-pelajaran rohani.

Hindarkanlah memasak pada hari Sabat; namun bukanlah ke-
harusan memakan makanan yang dingin. ?ada iklim yang dingin
makanan yang disediakan sehari sebelumnya patutlah dipanaskan.
Walaupun sederhana, sediakanlah makanan yang enak dan menarik.
Teristimewa bagi keluarga yang mempunyai anak-anak yang kecil,
pada hari Sabat baikjuga bagi mereka disediakan sesuatuy-ang tidak
disajikan pada hari biasa untuk menggembirakan mereka."o

Pengendalian Selera dan Nalsu
Salah satu godaan yang terkuat yang dihadapi manusia ialah masa-

lah selera. Antara tubuh dan pikiran terdapat jalinan yang ajaib dan
luar biasa. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi: Memelihara
dalam keadaan sehat untuk mengembangkan kekuatannya, supaya se-
tiap mesin yang hidup di dalamnya berjalan dengan selaras, patutlah
menjadi pelajaran utama bagi kita. Melalaikan tubuh berarti melalai-
kan pikiran. Umat yang sakit dan mempunyai pikiran yang buntu tidak
akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Memanjakan selera dengan me-

ngorbankalr kesehatan adalah merusakakal sehat- Yang terlibat dalam
suatujenis tidak bertarak baik dalam hal makanan atau pun minuman
berarti membo-roskan tenaga jasmaninya dan melemahka4poralnya.
Mereka akan menderita akibat pelanggaran hukum alam.''

OIeh makan terlalu banyak dan memuaskan nafsu, banyak orang
. tidak sanggup berpikir dan bekerja. Karena, moral dan rohani dilema-

hkan maka sifat hewani pada manusia semakin meningkat. Alangkah
buruk catatan kehidupan kebanyakan orang bila menghadapi takhta
putih yang besar. Baru waktu itu mereka sadar apa yang reharu3nya
mereka lakukan sekiranya tenagayang dikaruniakan Allah tidak disia-
siakan. Barulah akan disadari betapa tingginya kecerdasan yang se-
harusnya diperoleh jika tubuh dan pikiran yang dikaruniakan Allah
itu diabdikan kepada-Nya. Dalam rasa sesal yangmemilukan mereka
ingin kalau dapat mengulangi hidupnya kembali'o

Setiap orang Kristen yang sejati menguasai selera dan nafsunya.
Kecuali membebaskan diri dari perhambaan dan perbudakan selera,
dia tidak akan dapat menjadi hamba Kristus yang sejati dan yang me-
nurut. Pemanjaan selera dan nafsulah yang membuat kebenaran tidak
berguna bagijiwa. Mustahillah roh dan kuasa kebenaran menyucik4p
jiwa, tubuh, dan roh orang yang dikuasai oleh selera dan.nafsunya.2g

Hasilbesaryang dicapai Kristus dengan puasa yang lama di padang
belantara haruslah mengajarkan kepada kita perlunya penyangkalan
diri dan pertarakan. Hal ini kita mulai dari meja makan kita dan di-
teruskan dalam yang berhubungan dengair hidup. Penebus duniaturun
dari surga menolong manusia dalam kelemahannya, agar dengan
kekuatan yang diberikan Yesus padanya, dia beroleh kekuatan menga-
tasi selera dan nalsu sehingga menang di dalam segala hal.ru

1t) ItaH zes-zs;; 1:1 vu 2ss,2s6: (3\llIH299: (4) MH 302, 303; (5) cD 94; (6) lT 681; (7)
CH I l5; (8) 2T 352; (9) MH 302; (10) CD 95; (l I MH 302; (12) CE 357; (13) Cd 339; (14)
MH 32s; (15) cD 340; (16) CH I 14; (17) CD 179: (18) MH 384; (19) MH 304; (20) MH 321;
(21)CDl?8;(22)MH30s,306;(23)MH319,320;(2a)MH308-310;(25)MM319-323(26)
MH 307;(27) 3T 485,486; (28) 5T 135 ;(29) 3T 56,5?0; (30) 3T488.

* (Lemak yang dimaksud ialah "lemak binarang. rerisrimewa yang lembuu semua
yang berminyak, bergemulq" Pujian tulisan E. G. White yang penting terhadap
minyak pohon zaitun sebagai makanan yang berfaedah dan penggafii mentega
dan lemak binatang lainny4 menyatakan pengenalan beliau teftadap lemak
sebagai sebagian daripada makanan yaDg pantas dan persetujuarmya dad hasil
tumbuh-tumbuhan bila digunakan sebaiknya dapat digunakan dalam hal ini).



Pasal S0

Daging

1 llah mengaruniakan makanan kepada nenek moyang kita yang

I pertama yang patut dimakan oleh umat manusia. Pembunuhan
.,( \makhluk bertentangan dengan rencana Ilahi, sehingga tidak
akan ada kematian di Taman Eden. Buah-buah pohon yang terdapat
dalam taman itu adalah makanan yang dibutuhkan manusia. Mapusia
tidak diizinkan makan daging sampai saat air bah. Allah mengizinkan
Nuh memakan binatang halal yang dimasukkan ke dalam bahtera,
karena semua yang dapat dijadikan makanan manusia sudah busuk.
Tetapi daging binatang bukanlah makanan yang baik bagi manusia.

Setelah air bah sebagian besar makanan manusia terdiri dari da-
ging. Allah melihat bahwa angan-angan hati manusia itu jahat, ma-
nusia menyombongkan diri di hadapan Allah dan menuruti kehendak
hatinya, maka Allah membiarkan manusia memakan daging untuk
memendekkan usiamanusia, yang berdosa. Setelah ail bah perawakan
manusia merosot dan umumya pun semakin pendek.'

Memilih makanan manusia pada waktu di Taman Eden, menya-
takan bahwa Allah mengetahui yang terbaik tragi manusia; di dalam
pilihannya bagi umat Israel Allah pun memberikan pelajaran yang
sarira. Melalui bangsa Israel Allah hendak memberkati dan memberi-
kan pelajaran bagi dunia ini. Disediakannya makanan yang terbaik
yang disesuaikan dengan pola tersebut, bukan daging melainkan
manna, "yaitu makanan semawi." Hanya oleh karena ketidakpuasan
dan omelan mereka terhadap daging .di Mesir sehingga diberikan
kepada mereka itu makanan daging dan itu pun hanya untuk jangka
waktu yang pendek. Karenanya timbullah penyakit dan ribuan manu-
sia mati. Namun larangan akan makanan daging tidaklah diterima
sepenuhnya dan dengan demikian tidak dapat diteruskan tnelainkan
menjadi sebab timbulnya rasa tidak senang dan persungutan, yang
terang-terangan ataupun sembunyisembunyi.

Setelah menduduki negeri Kanaan bangsa Israel diperkenankan
makan daging dengan pembatasan yang teliti yang akan mengurangi

akibatakibat buruk. Binatang haram seperti babi beserta binatang
lainnya dan burung dan ikan dilarang, Lemak yang halal pun dilarang
keras memakannya.

Hanyabinatang yang sehat yang diperbolehkan dimakan. Binatang
yang mati sendiri yaitu tidak dicurahkan darahnya dilarang.

Bangsa Israel menderita kerugian besar oleh penyimpangan dari
rencana makanan yang telah dibuat oleh Allah dari makanan daging
yang mereka kehendaki. Mereka telah menuai akibatnya. Mereka ti-
dak berhasil mencapai pembentukan tAbiat yang dicita-citakah Allah
dan tidak dapat memenuhi haksud Allah. "Diberikan-Nya kepada
mereka apa yang mereka mint4 dan didatangkan-Nya penyakit paru-
paru di antara mereka" (Mzm. 106:15). Bagi mereka perkara duniawi
lebih indah daripada perkara rohani sehingga merekatidak dapat men-
capai keagungan yang suci yang sudah direncanakan bagi mereka.

Orang-orang yang memakan daging adalah berarti memakan biji-
bijian dan tetumbuhan bekas karena binatang mendapat khasiat yang
menolong pertumbuhan dari bahan-bahan ini. Daya hidup yang
terkandung pada biji-bijian dan sayur-sayuran itu berpindah kepada
yang memakannya. Kita memperolehnya dengan memakan makanan
daging. Betapa lebih bermanfaat apabila kita m^emakannya secara
langsung. makanan yang sudah disediakan Allah.'

Sebab-musabab Timbubrya Bmryak Perryakit dan Kesusahan
Daging tidak pemah jadi makanair yang terbaik; keburukannya

sekarang ini sudah berlipat ganda karena semakin berjangkitnya
penyakit hewan. Seringjika melihat binatang itu semasih hidup dan
mengetahui mutu daging yang dimakannya orang akan merasajijik.
Manusia masih terus memakan daging yang' mengandung kuman
penyakit paru-paru dan kanker. Demikianlah penyakit-itu dijangkir
kan dan kanker serta penyakit lainnya yang berbahaya.r 

'

Orang.yang makan daging sepuluh kali lebih mudah diserang
penyakit.*

Oleh memakan daging hewan yang sakit kita menanamkan bibit
penyakit di dalam jaringan-jaringan dan darah kita. Apabila berada
pada daerah yang banyak malaria sangat mudah terserang; demikian-
pun bila berada pada daerah yang sedang diserang oleh wabah dan
penyakit menular, tubuhnya tidak berdaya melawan serangan pe-
nyakit itu.
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Dari terang yang sudah dinyatakan Allah kepadaku, meluasnya
penyakit kanker dan tumor sebagian besar karena kegelojohan ter-
hadap daging.'

Di pelbagai tempat ikan-ikan menjadi kotor oleh memakannya dan
kemudian menimbulkan penyakit. Teristimewa hal ini berlaku bagi
ikan yang makan sampah kota. Kemungkinan juga ikan yang makan
sampah ini kemudian tertangkap pada airjemih dan bersih tetapi oleh
memakannya akan membawa penyakit dan maut bagi mereka yang
tidak menduga akan bahaya itu.

'Lambatnya pengaruh daging bukanlah menjadi kenyataan bahwa
itu tidak berbahaya. Sedikit saja yang percaya bahwa daging yang
dimakan menyebabkan keracunan darahnya dan menimbulkan pen-
deritaan. Banyak yang mati hanya sebab makan daging waJaupun
mereka sendiri dan orang lain pun tidak menduga bahayanya.o

"Babi Haramlah Bagimu "
Selaput pada babi mengandung banyak pirasit. Tuhan berkata me-

ngenai babi, "haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu ja-
nganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya" (Ul.
14:8). Perintah ini dikatakan Tuhan karena daging babi tidak cocok
jadi makanan. Babi gunanya hanyalah untuk membersihkan sampah.
Dalam keadaan yang bagaimanapun, sekali-kali dagingnya tidak bo-
leh dimakan oleh manusia. Mustahillah sehat daging apa punjika sifal
alamiahnya memang kotor dan bila makanannya adalah yang kotor. '

(Daging babi sungguhpun paling umum dimakan adalah yang
paling berbahaya). Larangan Allah terhadap orang Ibrani supayaja-
ngan makan daging babi bukanlah sekadar menunjukkan kuasa-Nya,
melainkan karena binatang itu bukanlah makanan yang pantas bagi
manusia. Itu menimbulkan penyakit kelenjar, dan pada daerah berik-
lim panas menimbulkan kusta dan beranekajenis penyakit. Pengaruh-
nya pada daerah yang panas jauh lebih berbahaya daripada di daerah
dingin. Lebih daripada segala daging lain, daging babi merusak darah.
Orang yang senang makan daging babi merusak darah. Qrang yang
makan daging babi tidak boleh tidak akan berpenyakitan.'

Teristimewa pembuluh halus otak akan menjadi lemah dan pikiran
menjadi kabur sehingga perkara suci tid3k dapat dipahami malah
disalnakannya dengan perkara yang biasa.'

Orang-orang yang banyak bekerja di luar ruangan tidak menyadari

akibarakibat buruk makan daging babi, bila dibandingkan denganorang-orang yang lebih banyak bekerja di dalam .uunt;, dun #;tTflnulyui kebiasaan duduk bekerji, a* U"L"4"'J?ijun t"nuguplkiran. '"

Pengaruh Makan Daging rerhadap pikiran dan Jiv,a
rengaruh makan daeing terhadap jasmani_dan jiwa sama saja.Daging merusak kesehi'tan', dan mempengaruhi tubuh sudah tentuakan- mempengaruhi pikirandan jiws TI--'---"'

, Makanan daging mengubahkan tingkah laku dan menguarkan sifathewan pada manusia. Tuhuh kita terUu"ut O"ri up"-y"ngllfl ,i"l* a""olef.r makan 
.banyak. daging 

.rnenurunkan kec.rdasir. 
'ii"rnurnpu_

mahasiswa akan Iebih taneoufi 6pafilarn"r.Lu tiaut p".Jm"rnukun
daging. Apabila sifat heiin pada manusia semakin menoniol olehrn"Iukq daging, kemerosotan otak p,n seimb g-;;;;"#i/'-'

Jika ada suatu rnasa manusia meme.l"k; k;"?;;;;an makan_an, sekaranglah wakrunva. Daging tia* p"t"i aiU".it_1"ila" an"t_anak kita. Kecend"-nn"nrru,j"il il ;;#"hi;-;iill fllerunesans aan menguatkan sifat vang

Pembaruan besar_besaran patutlah kelihatan di antara umat yangmenantikan kedatanean Kristus ysng ."g".u. l"rnUu*iliiset atanakan,metakukan.pekirjaan yang bel.,i^ pi-"n ai l""iri]"niuh ung_gota kita. Banyak yang wajib disadarkan akan Uuf,uy? rnJui'argi"gyang masih makan dasins hewan yang suaan ten'tu JJim"mUa_
l:y*Tl^"::ll* iaimu"ni, pir.i.an d;" ;;il;;; il;;; y*sseKarang hanya setengah bertobatda.lam pelajaran makan aaiing af<an

ff"!;--;:i:i":,?at 
Alrah dan tidak ak; 'i""gsffir.-"liii r"gi

Yang mengaku mempercayai akan kebenaran haruslah berhati_hatimemel ihara tenaga, tubuh, dan pikiian"dh;;;;;iilffi ;il;jaan-Nya tidak akan dihinakan oreh tutu-tutu aui'f Ju?^u,irn"r"r.u.
Kebiasaan. h idup harustah d isesuaik; ;fi;^ k;L;j"k iir"r,. *n,harus berhati-hati dalam tral mat<anan ?ii".-i"i"rr^fr""1 

"ru"kepadaku bahwa umat Auah harus b6#;#;#r,"i'ii". r,amakanan daging. perlukah selamatrgapuluh tahun Allah memberikanpekabaran_ini kepada umat_Nya agi d 
" 
."*f." _", i".#il aarur,. yang bersih dan pikiran Vane terang, m"."tu t *u. U*h""ii'_uf._daging, sekiranya tidak dikeh"endaki;F;;;;#;;".ffiii.- 

"rr"
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pekabaran ini? Oleh makanan daqle sifat hewan semakin menonjol

dan sifat rohani semakin merosot"'

Petunjuk Perubahan Makanan
Ariggapan bahwa tenaga otot bersumber pada makanan daging

adalali*salah. Kebutuhan tubuh dapat dicukupkan lebih baik dan

kesehatan yang lebih baik akan dinikmati tanpa menggunakan daging'

Biii-biiian. de;san buah-buahan dan kacang-kacangan akan mengan-

Oung ttrasiat y-ang perlu dalarn pembuatan darah yang baik' Se-

danlkan unsur-unJuiini tidak dapat dilengkapi dengan sempumaoleh

meriakan makanan daging. Seliiranya daging itu sangat perlu bagi

kita dan tenag4 makanan yang berasal dari hewan tentu akan d;
masukkan dalam makanan manusia pada mulanya.

Bilamakanan daging dihentikan, seringtimbul perasaan lemah dan

semangat menurun.-Banyak yang menekankan ini sebagai alasan bah-

wa dag-ing perlul tetapijustru makanan ini merangsang. !arena dipa-

naskan'nyi iarah dan-mirangsang su.af sehingga terjadi hal y.ang de-

mikian. bagi beberapa orang akan sama sukamya meninggalkan ma-

kagan dagi-ng seperii meninggalkan minuman keras, tetapi mereka

akan beroleh pengalaman yang lebih baik.
Namun maiian-an daging itu haruslah digantikan oleh berjenis-jenis

biji-bijian, kacang-kaCangan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan

ying akan membuat dan menguatkan tubuh d4n menimbulkan selera'

ini iungat perlu reristimewa bagi mereka yang lglnah atapun bagi

mereka'yang dilemahkan oleh terus bekerja keras.'"
Apabila d'aging bukanlah bahan makanan yang.utama pengetahuan

memasak denlaribaik sangat perlu' Harus disediakan P?engganti 
da-

ging sehinggalidak timbul keinginan terhadap daging.' '
" 

Jaya minemukan keluarga yang mengubah-makanan daging de-

nsan makanan vang sangat rendah mutunya. Cara penyediaan ma-

klnun yang de.ikiin sarigar tidak baik sehingga perut pun menolak,

lalu merek-a meneatakan kipada saya bahwa pembaruan kesehatan itu

tidak sesuai ddn[an keadaan mereka sehingga kesehatan mereka me-

rosot. Makanan-haruslah disediakan dengan sederhana, namun ha-

ruslah menarik dan menimbulkan selera.'"
Demi kebaikan sidang yang sisa itulah Tuhan menasihati mereka

meninggalkan makanan daging, teh, kopi dan makanan lainnya yang

berbaiala. Masih banyak bahan makanan yang sehat dan baik yang

414

dapat mencukupi kebutuhan kita.
Dari antara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan, daging

akan lambat laun dilupakan; daging tidak akan terdapat lagi pada
makanan mereka. Wajiblah kita selalu mengingat .qrjuan ini dalam
pikiran serta berusaha terus-menerus mencapainya. t v

Kebiasaan makan daging menurunkan kecerdasan, moral dan
tenagajasmani. Makanan daging mengacaukan susunan saraf, mele-
mahkan pikiran, menumpulkan moral. Kami menasihatkan kamu hai
saudara;6audari, bahwa hidup yang terbaik ialah melupakan makanan
oagrng.

1t1 co :r:; 1z; lru : t t-313; (3) MH 313; (a) 2T 64; (s) cD 386-38s; (6) MH 3ta, 3ls; (7)
MH 3l3, 3 14; (8) cD 392,3a3: Q) 2T 96 (10\ CD 393; (t l) MH 315; (12) cD 389: (13) 2T
3s2; (14) CH 575: (ls) CD 383; (16) MH 316; (t?) CG 38a; (18) 2T 62; (19) CD 380,381; (20)
2T 64.
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Pasal Sl

Setia terhadap Pembaruan Kesehatan

(Keterangan: Pekabaran ini adalah untuk mengulangi hal-hal yang

penting mengenai pembaruan kesehatan yang disampaikan oleh Ny.
lVtrite paaa waktu rapat sbdunia pada tahun 1909 yang merupakan

rapat terakhir diikutinya.-Penyusun).

aya disuruh memberikan kabar kepada segenap anggota kitame-
ngenai pembaruan kesehatan, karena banyak yang sudah undur

lJ dari prinsip-prinsip pembaruan kesehatan-

Allah menghendaki agar umat-Nya mencapai kedewasaan dalam

Kristus. U;tuk mencapai hal ini tenaga pikiran, jiwa, dan tubuh harus

digunakan dan tidak patut memboroskan kekuatan dan pikiran .

Pertanyaan bagaimana memelihara kesehatan adalah satu perta-

nyaan tenrtama pentingnya. Bila pertanyaan ini dipelajali dengan ta-

kut akan Allah kita akan menemukan bahwa demi meninggikan ke-

sehatanjasmani dan rohani kita, sangat.baik bila kita mematuhi kese-

derhanaan makanan. Marilah kita pelajari soal ini dengan kesabaran.

Kita memerlukan pengetahuan dan pertimbangan agar dapat bertin-
dak dengan bijaksana-dalam hal ini. Hukum.alam haruslah dituruti
bukannya ditentang.

Yang sudah menerima pelajaran tentang buruknya makanan da-

ging, teh, kopi serta makanan yang mewah dan tidak menyehatkan

dan yang sudah bertekad serta berjanji kepada Altah dengan pengor-

banan, tidak akan meneruskan lagi mengikuti keinginan selera ter-
hadap makanan yang diketahuinya tidak sehat. Allah menuntut ke-

mumian selera dan penyangkalan diri terhadap makanan yang tidak
dengan bijaksana dan sehat. Kesempumaan pada umat-Nya harus

dicapai sebelum mereka dapat berdiri di hadapan-Nya.
- Uhat Tuhdn yang sisa haruslah menjadi suatu umat yang bertobat.

Pekabaran ini haruslah membawa perubahan dan penyucian jiwa. Di
dalam pergerakan ini haruslah kita merasakan kuasa Roh Allah.
Pekabaran ini besar dan pasti; mencakup segala hal bagi penerimanya

dan harus diberitakan bersama seruan yang nyaring itu. Kita harus
beroleh keyd\inan yang benar dan tetap bihwa peiabaran ini akan
bertambah penting hingga tertutupnya sejarah dunia.

Beberapa orang percaya yang mengakui bagian tertentu dari Ke-
saksian itu adalah pekabaran yang berasal dari Allah akan menolak
dan yang menolak bagian yang menyalahkan kesalalran kesayangan-
nya. Orang yang demikian menentang kesejahteraannya sendiri dan
kesejahteraanjemaat. Wajiblah kita berjalan di dalam terang sernasih
ada terang. Yang mengaku mempercayai pembaruan kesehatan tetapi
kehidupannya menentang prinsipnya berarti menyakiti jiwanya
sendiri serta memberikan kesan yang salah kepada orang percaya dan
tidak percaya.

Kuat karena laat
Suatu tanggung jawab yang suci ditanggungkan di atas pundak

mereka yang mengetahui kebenaran agar segala perbuatannya sepa-
dan dengan imannya, agar kehidupannya diperhalus dan disuiikan se-
hingga sedia bagi pekerjaan-Nya yang harus cepat diselesaiklrn pada
masa penutupan pekabaran itu. Bagi mereka itu tidak ada waktu dan. tenaga yang diboroskan oleh selera. Ucapan, "Kareria itu sadarlah dan
bertobatlih, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan
waktu kelegaan" (Kis. 3: l9) harustah kita terima dengan kesadaran
yang sungguh-sungguh dan mendesak. Masih banyak di antara kita
yang lemah kerohaniannya dan kecuali mereka sungguh-sungguh
bertobal akan pastihilang. Sanggupkah Anda menanggung risikonya?

Allah menuntut umat-Nya agar maju terus. Kita harus mengetahui
bahwa merosotnya selera adalah penghalang besar terhadap perkem-
bangan pikiran dan penyr.rcian j iwa. Walaupun kita mengaku pemba-
ruan kesehatan masih banyak yang makan tidak teratur. Menuruti se-
lera adalah penyebab terbesar kelemahan jasmani dan pikiran dan se-
bagian besar penyebab kelemahan dan mati yang terlalu cepat. Hen-
daklah masing-masing yang berusaha menyucikan jiwanya mengi-
ngat bahwa Kristus mempunyai cukup kuasa mengendalikan seleri.

Jika kita beroleh faedah oleh menurut selera terhadap daging maka
aku tidak akan menyampaikan tantangan ini kepadamu, tetapi kutahu
justru kita tidak memperolehnya. Makanan daging merupakan suatu

. perusak kesehatan tubuh, patutlah kita menghindarkannya. Bagi yang
sanggup dan dapat menemukan makanan tanpa daging akan meng-
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ikuti kesukaannya, makan dan minum sesukanya, kelak lambat laun

melalaikan bidang yang lainnya ajaran Tuhan dari hal kebenaran

zaman ini dan akan kehilangan pengertian akan kebenaran, pastilah

mereka akan menuai barang yang telah ditabumya.
Kepada saya telah diberitahukan agar kepada para mahasiswa di

sekol;h kita tidak boleh disaj ikan makanan daging atau makanan yang

tidak menyehatkan. Tidak suatu pun yang akan merangsang makanan

perangsang patut disajikan di atas meja mereka itu' Sayamemintaper-
iratian orang tua dan orang muda beserta yang setengah umur' Ken-
dalikanlah ieleramu terhadap barang apa pun yang merusak dirimu
sendiri. Berbaktilah kepada Allah melalui pengorbanan.

Banyak yang merasa bahwa tidak dapat hidup tanpa makanan

daging; namun asalkan mereka ini mau menempatkan dirinya pada

pihakluhan serta sungguh-sungguh bertekad mengikuti pimpinan-

illya, mereka ini akan beroleh kekuatan dan bijaksana sama seperti

Daniel bersama kawan-kawannya. Mereka akan dikagetkan dan me-

nyadari bahwa Tuhan mau memberikan pertimbangan sehat kepada

mereka itu. Mereka akan dikagetkan, menyadari betapa besarnya yang

dapat disimpan demi pekerjaan Allah, melalui penyangkalan diri'
Jumlah kecil yang dicapai melalui perbuatan pengorbanan akan ber-

buat lebih banyik untuk mengukuhkan pekerjaan Tuhan daripada

pemberian yang besar yang tidak memerluk4n penyangkalan diri.

Tanrangon bagi Pendirian yang Teguh

Masehi Advent Hari Ketujuh memegang kebenaran yang sangat

penting. Lebih dari empat puluh tahun yang lalu (1863) Tuhan mem-

Lerikan kepada kita terang khusus mengenai pembaruan kesehatan,

bagaimanakah kelak kita berjalan dalam terang itu? Alangkah ba-

nyiknya yang tidak mau hidup menurut nasihat Allah; sebagai suatu

umat iewajarnya kita maju sesuai dengan terang yang kita terima'

Memahami dan menghargai prinsip-prinsip pembaruan kesehatan

adalah tanggung jawib kita. Dalam bidang pertarakan kita wajib
mendahului semua orang; tetapi banyak di antara anggota kita yang

mengetahui dengan baik malahan di antara guru Injil pun ada yang

menlecilkan tering yang diberikan oleh Tuhan dalam bidang ini.

Mereka itu makan dan bekerja sekehendak hatinya saja.

Sudah dinyatakan kepadaku bahwa prinsip-prinsip yang diberikan

kepada kita pada permulaan pergerakan ini adalah sama pentingnya

dan patut dilerima seperti pada waktu itu. Ada yang sama sekali belum
pemah menurut apa yang diberikan mengenai makanan. Sekarang
waktunya mengangkat terang itu dari bawah gantang dan memberi-
kannya bercahaya dengan sinar yangjelas dan terang.

Prinsip-prinsip hidup yang sehat sungguh besar artinya bagi kita
. sebagai pribadi dan sebagai suatu umat. Ketika pembaruan kesahatan

itu datang padaku pada pertama kalinya, saya berada dalam keadaan
lemah.dan tidak berdaya dan sering pingsan. Saya meminta pertolong-
an Tuhan, maka dinyatakannyalah kepadaku pembaruan lesehatan
yang besar itu. Diajarkan-Nyd kepada saya bahwa yang memelihara-
kan hukum-Nya haruslah mempunyai kesucian perhubungan yang
erat dengan Qiri-Nya, dan melalui pertarakan dalam hal rnakan dan
minum mereka harus menjaga pikiran ataupun tubuh dan dalam kea-
daan yang pantas bekerja. Terpng ini membawa berkat yahg besar bagi
saya. Saya bertekad jadi seorang y+ng membawa pembaruan ke-
sehatan karena aku tahu bahwa Tuhan akan menguatkan ;aya. Walau-
pun dalam keadaan umur sudah lanjut kesehatan saya sekarang lebih
baik dibandingkan dengan pada masa muda saya.

Dikabarkan bahwa saya tidak mengikuti prinsip-prinsip pemba-
ruan kesehatan seperti yang saya nasihatkan dalam tulisan saya; tetapi
saya dapat katakan bahwa saya adalah pembawa pembaruan yang
setia. Semua yang berada dalam keluarga saya mengetahui bahwa itu
benar.

"Lakukanlah Sekalian ltujadi Kemuliaan bagi Allah"
Kita tidak membuat p€raturan makanan yang akan diikuti; namun

kita memang katakan pada negeri yang berlimpah buah-buahan, biii-
bijian, dan kacang-kacangan, daging bukanlah makanan yang baik
bagi umat Tuhan. Kepada saya dijelaskan bahwa makanan dlging
cenderung menimbulkan sifat hewan pada manusia, menghilangkan
dari pria dan wanita kasih dan rasa simpati yang patut ditunjukkan ke-
pada setiap orang sehingga keinginan nafsu menguasai unsur kema-
nusiaan yang lebih penting. Jika memakan daging pemah menyehat-
kan, tetapi sekarang ini tidak lagi terjamin. Kanker, daging tumbuh,
penyakit pembuluh darah sebagian besar disebabkan oleh makanan
daging.

Kita tidak boleh menggunakan soal makan dagingjadi persyaratan
keanggotaan, tetapi wajiblah kita pertimbangkan pengaruh yang
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makan daging terhadap orang lain. Sebagai juru kabar Allah, apakah
kita tidak mengatakan kepada anggota: "Jika engkau rnakan ataujika
engkau minum, ataujika engkau melakukan sesuatu yang lain, laku-
kanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah" (1 Kor. 10:31). Tidak
patutkah kita memberikan kesaksian yang pasti menentang peman-
jaan selera yang salah? Apakah ada pengabar Injil, sementara menga-
barkan kebenaran yang paling khidmat yang pemah diberikan kgpada
manusia fan4 akan memberi contoh dalam hal kembali kepada
makanan daging di Mesir? Apakah yang hidup dari persepuluhan dari
perbendaharaan Allah itu memberikan atau mernbiarkan dirinya oleh
menuruti keinginan sendiri meracuni arus yang menghidupkan.yang
mengaliri sehi,ruh pembuluh darahnya? Apakah rnereka tidak akan
memperhatikan terang dan amaran yang diberikan Allah kepada
mereka? Kesehatan tubuh haruslah dipandang penting bagi pertum-
buhan sifat dan tercapainya perangai yang seimbang. Jika perut tidak
teratur maka terhalanglah pembentukan tabiat yang benar, otak dan
sarafbertalian dengan lambung. Cara makan dan minum yang salah
menimbulkan pikiran dan tin{akan yang salah.

Semua sekarang ini sedang diuji dan dibuktikan. Kita semua dibap
tiskan ke dalam Kristus, dan jika kita melakukan bagian kita dengan
memisahkan segala sesuatu yang akan menarik kita ke bawah dan
menjadikan kita menjadi yang tidak s€patutnya, ada kekuatan yang
diberikantepada kita untuk bertumbuh dalam Kristus, pemimpin kita
yang hidup, kita pun akan melihat keselamatan Allah kita.

Hanya apabila kita bijaksana dalam hal prinsipprinsip kehidupan
yang sehat kita akan disadarkan sepenuhnya terhadap bahaya yang
ditimbulkan oleh makan tidak teratur. Orang-orang, setelah melihat
kesalahan mereka, memperoleh keberanian mengubahkan kebiasaan
rnereka, akan menyadari bahwa proses pembaruan itu menuntut per-
gumulan dan ketekunan; tetapi bila sekali selera yang betul telah ter-
bentuk, disadarinya bahwa makanan yang dulu dianggap tidak berba-
haya lambat laun menimbulkan borok perut dan berbagai penyakit
lainnya.

Para ibu bapa berjagalah di dalam doa. Waspadalah terhadap hidup
tidak bertarak dalam segala jenisnya. Ajarkanlah pada anak-anakmu
prinsipprinsip pembaruan kesehatan yang benar. Ajarkanlah apa
yang harus dihindarkan demi terpeliharanya kesehatan. Murka Allah
sudah mulai dicurahkan kepada orang yang tidak menurut. Alangkah

besamya pelnbunuhan, dos4 kehidupan yang jahat yang sedang keli-
hatan di segala penjunr; sebagai suatu umat kita harus sangat berhati-
hati menjauhkan anak-anak kita dari pergaulan yang rnerusak.

Didiklah Anggota
. Usaha yang lebih besar wajiblah digiatkan mendidik anggota
dalam prinsip pembaruan kesehatan. Patutlah didirikan sekolah me-
masak, pengajaran dari rumah ke rumah patutlah diusahakan dalam
bidang masakan yang sehat. Tua muda patutlah mempelajari masakan
yang sederhana. Di mana pun kebenaran disampaikan di sana haruslah
diajarkan cara. menyaj ikan makanan yang sederhana dan menarik.
Harus ditunjukkan kepada mereka bahwa makanan yang menyehat-
kan dapat disediakan tanpa makanan daging-

Ajarkanlah kepada mereka itu bahwa lebih baik mengetahui rnen-
jaga kesehatan daripada menyembuhkan penyakit. Para dokter kita
patutlah menjadi pendidik yang biiaksana, rnemberikan amaran ko-
pada semua orang rirengenai bahaya pemanjaan keinginan diri sendiri
s€rta menunjukkan bahwa menjauhkan diri dari apa yang sudah dila-
rang oleh Allah adalah satu-satunya cara menghindarkan kehancuran
tubuh dan pikiran.

Kebliaksanaan dan akal budi wajiblah digunakan dengan menye-
diakan makanan yang menyehatkan menggantikan makanan yang
sebelumnya bagi mereka yang berus.aha membarui kesehatan, lman
pada Allah, kesungguh-srmgguhan t€kail, den kerelaan menolong satu
sama lain perlu. Kita perlu lihat makanan yang kurang unsur makanan
sehrngga kurang menyehatkan menghinakan pembaruan kesehatan.
Kita adalah manusia fana dan harus mencukupkan diri dengan
makanan yang memberikan kesehatan yang sewajamya bagi tubuh.

Sikap Keterlaluan Merusaklmt Pembuuan Kesehatan
Beberapa anggota kita yang dengan penuh keSadaran menghin-

darkan makanan yang baik lalai menyediakan rnakanan yang dibutuh-
kan demi kesehatan tubuhnya. Yang berpendirian keterlaluan dalam
pembaruan kesehatan menghadapi bahaya karena menyediakan ma-
kanan yang tidak enak, menyediakan makanan yang tawar sehingga
tidak memiraskan. Makanan patut disediakan sedemikian rupa sehing-
ga enak dan juga memuaskan. Tidak patut kehilangan unsur makan-
an yang dibutuhkan oleh tubuh. Saya menggunakan garam, dan selalu



mempunyai garam, karena walau bisa merusak, pada hakikatnya pen-

ting bagl-dar;h. Sayur perlu dibuat enak dengan menggunakan sedikit

suslu atau lemak atau sesuatu yang sama dengan itu.

Sungguhpun diamarkan bahwa penyakit yang timbul karena meng-

gunuti-t"ju dan penyakit yang timbul karena anak-anak kecil me-

ir"t* Uuny"t tefur, tetapi kita jangan menganggap pelanggaran

menggunakan telur ayam yang terpelihara dan bila makannya baik'

Teturhengandung berkhasiat pengobatan melawan racun-tertentu'

Beberaoia orani vans tidak mau makan telur, mentega dan minum

susu tidak ."t&*tai makanan yang cukup bagi tubuhnya yang

akibatnya kelemahan tirbuh dan tidak sanggup bekerja' Oleh yang

demikian pembaruan kesehatan itu dipersalahkan. Usaha yTg I'luh
mulai kuai dikacaukan oleh keanehan yang tidak dituntut oleh Allah
sehingga kekuatan sidang jadi Jumpuh. Tetapi Allah-.akan .campur
tangai-mencegah akibat-akibat pendapat yang menlulitkan ini' Injil
itu 

-adalah untuk menyelaraskaln umat manusia yang berdosa' Mem-
p€rsatukan golongan kaya dan miskin pada kaki Yesus'' 

Masanya akan iiba bila kita harus membuangbahan makanan yang

kita zunaian sekarang seperti susu dan lernak dan telur; namun kita

tidak-perlu menyu.ul*- diti kit dengan melakukan larangan terlalu

cepatian yang keterlaluan' Tunggulah sampai keadaan memang me-

nuntutny4 Tuhan pun akan menyediakan jalan pada mas.a itu' 
.

Oran!-6rang atan sukses memberitakan prinsipprinsip pembaru-

an keseh-atan rnenggunakan firman Allah sebagai penuntun dan pem-

bimbing mereka. Plia guru prinsipprinsip pembaruan kesehatanakan

berada 
-tlalam 

keadaan-yang menguntungkan hanya apabila melaku-

kan yang denikian. Sekali-kalijanganlah kita menentang pemlaruan

keseiatir oleh kegagalan kita memakan makanan yang menyehatkan

a- y"ng enat se-Ualgai p€ngganti makanan yang merusakkan kese-

hatan yig sudah tita tuangtan. Oengan cara apa pr.rn janganlah se-

lera dibangkitkan untuk bahan-bahan perangsang. Makanlah hanya

makanan ylng sederhana dan sehat serta bersyukurlah kepada Allah
selalu karlna prinsip pembaruan kesehatan' Hendaklah engkau jujur

dan benar Aatan segala sesuatu maka engkau akan beroleh &eme-

nangan yang gemilang.

P ertimbangkan Keadaan Daerah
Sernentira menentang arus kegelojohan dan hidup tidak bertarak,

kita harus mengetahui keadaan daerah suatu keluarga. Allah telah me-
nyediakan makanan bagi orang yang hidup di pelbagai negeri-negeri
yang berbeda di dunia ini. Orang yang rindu bekerja sama dengan
Allah haruslah mempertimbangkan baik-bailq sebelum menentukan
apa saja yang patut dimakan dan apa yang tidak patut dimakan. Kita
.harus bergaul dengan orang banyak. Keburukan akan lebih besar
daripada kebaikannya jika pembaruan kesehatan dengan cara yang
keterlaluan diajarkan kepada orang yang keadaannya tidak mengizin-

.kan. Ketika berkhotbah kepada golongan yang miskin'saya disuruh
oleh Tuhan menyuruh mereka memakan makanan yang paling me-
nyehatkan- Saya tak dapat berkata kepada mereka itu, "Kamu harus
tidak makan telur, susu atau lemak. Kamu harus tidak menggunakan
keju di dalam makananmu." Injil itu memang makanan dan harus
dikhotbahkan kepada orang miskin tetapi masanya belum tiba menen-
tukan dengan ketatjenis makanan.

AIIah dapat Memberkati
Para pendetayang merasl bebas menuruti kehendak seleranya akan

gagal mencapai sasaran itu. Allah menghendaki merekajadi pembawa
pembaruan kpsehatan. Dia menginginkan qgar mereka menghidupkan
terang yang sudah diberikan' mengenai pelajaran ini. Saya merasa
sedih melihat mereka yang seharusnya giat dalam bidang pembaruan
kesehatan tetapi belum menurut cara hidup yang benar. Saya mendoa-
kan mereka agar mereka disatarkan oleh Tuhan bahwa mereka meng-
alami kerugian yang besar. Sekiranya anggota sidang kita sudah se-
bagaimana yang seharusnya, kita sudah dapat mencapai hasil dua kali
lipat bagi Tuhan.. Agar disucikan dan tetap suci, Masehi Advent Hari ketujuh harus
menerima Roh Kudus dalam hati di setiap keluarga. Kepada saya telah
ditunjukkan oleh Tuhan bahwa bila Israel zarnan ini merendahkan
dirinya di_ hadapan-Nya, serta rnenyucikan jiwanya dari kenajisan,
akan didengarnya doanya demi kesembuhan orang sakit dari kena-
jisan dan Dia akan memberkati obat yang digunakannya. Apabila
manusia dengan iman telah melakukan segala sesuatu yang dapat dila-
kukan untuk menentang penyakit dengan menggunakan cara yang
sederhana yang diberikan Allah, Allah akan memberkati usahanya.

Jika setelah menerima terang yang sudah diberikan umat Allah
masih tetap mempertahankan kebiasaan yang salah, menuruti kemau-



an sendiri dan tidak mau membuat penrbahan, mereka akan menang-
gung akibat yang pasti akibat pelanggaran mereka. Jika mereka berk-
eras memuaskan selera yang salah apa pun akibatnya, Allah tidak akan

membuat tanda ajaib menyelamatkan mereka dari akibat pelang-
garannya itu. Mereka akan berbaring di tempat siksaan." Yes. 50: I I .

Oh, alangkah banyaknya yang kehilangan berkat yang disediakan
Allah bagi mereka dalam bidang kesehatan dan karunia rohani; ba-

nyak yang bergumul untuk mendapat kemenangan istimewa agar da-
pat melakukan sesuatu yang besar. Untuk mencapai ini mereka selalu
mtirasa bahwa mereka harus bergumul sungguh-sungguh di dalam doa

dan air mata. Bila orang yang demikian menyelidiki Alkitab dengan

doa agar mengetahui kehendak Allah yang nyata lalu melakukan
kehendak Allah dengan segenap hati tanpa menurutikemauan sendiri,
mereka akan menemukan kesentosaan. Segala pergumulan, segala air
mata dan pertarungan tidak akan membawa berkat yang diharapkan.
Segenap diri harus dipasrahkan. Mereka harus melakukan pekerjaan
yang ada dan memanfaatkan rahmat Allah yang berlimpah yang

dijanjikan bagi semua yang meminta dalam iman.
" Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau

mengikutAku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap
hari dan mengikut Aku" (Luk. 9:23). Hendaklah kita mengikuti
kesederhanaan dan penyangkalan diri Juruselamat itu. Hendaklah kita
meninggikan Manusia Duka itu deng4n perkataar dan hidup suci.
Juruselamat ada dekat kepada orang yang mengabdikan dirinya
kepada Allah. Jika ada suatu masa kita memerlukan bekerjanya Roh
Tuhan di dalam hati dan hidup kita, sekaranglah waktunya. Marilah
kita berpegang teguh pada kuasa llahi ini agar beroleh kekuatan
menghidupkan kesucian dan penyerahan dalam hidup.'

(r) gr rsr-roo.

Panl52'

Pelihara Ilubungan Baik dengan Allah

araf otak yang menghubungkan keseluruhan bagian tubuh
adalah satu-satunya alat yang dipakai oleh surga.berhubungan
dengan manusia dan niempengaruhi jiwanya. Apa pun yang

mengganggu aliran arus listrik pada susunan saraf itu menurunkan
tenali, din-hasilnya akan melumpuhkan kehalusan perasaan pikiran.l

Kegelojohan dalam hal apa pun melemahkan alat berpikir serta
melumpuhkan saraf otak sehingga perkara-perkara suci tidak dapat
dihargai, melalaikannya dan disamakan dengan perkara biasa. Tenaga
otak dan yang lebih besar yang direncanakan bagi tujuan yang ter-
tinggi, diperbudak oleh keinginan yang rendah. Jika kebiasaan tubuh
kita tidak benar, maka tenaga pikiran dan moral pun tidali akan kuat;
karena besarlah hubungan di antara jasmani dan akhlak.'

Setan bergemtrira melihat umat manusia menerjunkan dirinya se-
makin lama semakin dalam ke dalam derita dan sengsara. Dia menya-
dari bahwa orang yang mempunyai kebiasaan salah dan bertumbuh
tidak sehat, takkan dapat berbakti kepada Allah dengan sesungguh-
sungguhnya setabah dan sesuci orang yang sehat. Tubuh.yang sakit-
sakitan mempengaruhi otak. Kita perlu berbakti kepada Allah melalui
pikiran. Di kepalalah pusat seluruh tubuh. Setan berhasil menggoda
manusia menuruti kebiasaan yang merusak dirinya sendiri dan meru-
sakkan satu sama lain; karena dengan demikian dia sud{r merampas
Allah dari pada perbaktian yang patut diberikan kepadairya.

Setan selalu giat dan waspada menggiring manusia agar berada se-
penuhnya di bawah kuasanya. Garanya yang paling besar ialah mela-
lui selera. dan dengan ini diusahakannya dengan segala cara yang
mungkin.'

AIal Seran yang Paling Merusak
Setan mengumpulkan malaikat yang berdosa merancangkan cara

menimbulkan kejahatan yang begitu besar bagi umat manusia. Satu
demi satu usul dimajukan hingga pada akhimya Setan sendiri menda-
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pat akal. Dia akan mengubahkan buah anggur, gandum, dan yang

lainnya yang diberikan Allah menjadi makanan bagi manusia menjadi
racun, yang merusak jasmani, pikiran dan moral manusia, serta alat-
alat diri pun akan lemah sehingga Setan akan menguasai diri rnanusia
sepenuhnya. Karena minuman keras manusia akan melakkan segala
jenis kejahatan. Oleh rusaknya selera dunia ini akan dirongrong. Oleh
menggoda manusia meminum minuman alkohol, Setan akan mem;
buat manusia semakin lama semakin ringan di dalam timbangannya.'

Setan sudah menawan dunia ini dengan menggunakan minuman
keras dan tembakau, teh dan kopi. Pikiran yapg dikaruniakan Allah
itu, yang seharusnya dijaga agar selalu waras, sudah rusak karena nar-
kotik. Otak tidak sanggup lagi mempertimbangkan dengan benar'
Seteru menguasai. Manusia telah menjual daya pertirnbanganny.a
kepada yang menggilakannya. Dia tidak dapat melihat yang benar.'

Khalik kita sudah mengaruniakan kelimpahannya bagi manusia
dengan murah hati. Sekiranya semua karunia Ilahi ini digunakan
dengan bijaksana dan dengan penahanan diri rnaka kemiskinan, sakit,
dan kesusahan sudah dilenyapkan dari dunia ini. Tetapi sangat disa-
yangkan karena di mana saja pun karunia Allah diberikan telah di-
ubahkan menjadi kutuk karena kejahatan manusia.

Yang paling besar kesalahannya di dalam mengacaukan dan me-
nyalahgunakan karunia Ilahi yang mahal itu, ialah orang-oftng yang
mengubahkan hasil.bumi menjadi minuman &eqas. Biji-bijian yang
bergizi, sangat menyehatkan, buah-buahan yang manis, diolah men-
jadi minuman keras yang merusak indera serta merusak otak, akibat-
-nya 

diri menggunakin racun, dari ribuan keluarga kehilangan kese-
nangan dan kebutuhan hidup, kejahatan dan .pembunuhan berlipat
ganda" penfkit, kematian juga membawa pemabuk ke liang kubur.6

Anggur yang Memabukkan
Alkitab tidak pernah menyetujui penggunaan anggur yang me-

mabukkan. Air anggur yang dijadikan Yesus dari air pada pesta per-

nikahan di Kana adalah air anggur mumi. Ini adalah anggur "baru
pada tandanya" dari hal mana Alkitab berkata, "Beginilah firman
TUHAN: "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada

berkat!!" Yesaya 65:8.
"Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidak-
lah bijak orang yang terhuyung-huyr:ng karenanya. Siapa meng-

aduh? ,Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah?
Siapa mendapat cedera tanpa sebab?
Siapa merah matanya?
Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam,
mereka yang datang mengecap anggur campuran.
Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik wamany4 dan
mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi
kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti
beludak' 

A ms 2o:r;23:29-32.

Belum pemah seorang pun menggambarkan demikian jelasnya
kemerosotan dan perhambaan minuman yang memabukkan. Pikiran
rusak, merosot, walaupun setelah kemudian dia rnenyadari keseng-
saraannya, dia tidak berdaya melepaskan diri darijerat itu; dia "akan
mencari anggur lagi." Ams. 23:35.

Mabuk disebabkan oleh anggur, bir, dan air apel sama seperti mi
numan keras. Penggunaan minuman ini menimbulkan selera terhadap
minuman yang lebih keras lagi, demikianlah terjadinya kebiasaan
terhadap minuman keras. Minum sederhana adalah sekolah yangjadi
jalan bagi pemabuk sebelum si korban menyadari akan bahayanya.

Tidak perlu lagi diperdebatkan perlunya menunjukkan akibat-aki-
bat buruk minuman keras. Orang-orang yang berpandangan suram,
hancur-jiwa-jiwa yang kepadanya Kristus telah mati, dan yang dira-
.tapi para malaikat terdapat di mana-mana. Me;ekalah kutuk yang me-
malukan dan membinasakan tiap-tiap negeri.'

Minuman Keras Memperbudak Manusia
Apabila selera terhadap minuman keras dimanjakan, berarti orang

itu dengan sukarela mernberikan kepada lidahnya yang menurunkan
derajat dirinya, yang tadinya dijadikan menurut peta Allah. Ak:hlak-
nya dilumpuhkan, pikiran menjadi lemah, dan nqfsu hewani timbul,
kemudian menlrusul kejahatan yang paling bejat.d

Karena pengaruh minumanny4 mereka sesudah melakukan yang
akan menimbulkan kengerian bagi mereka, seyogianya mereka tidak
dimabukkan oleh perangsang tersebut. Mereka dikuasai oleh Setan
bila mereka dipengaruhi oleh minuman keras. Dia mengatur hidup
mereka dan mereka pun bekerja sama dengan dia.'



Demikianlah Setan menggoda manusia menjual jiwanya demi
minuman keras. Dia menguasai dirinya, pikiranny4 jiwany4 sehing-
ga bukan lagi orang itu yang bertindak melainkan Setan. Kejamnya
SetAn itu nyata bila seorang pemabuk memukuli istrinya, yang kepa-
danya dia tiet'anji akan mengasihinya dan memeliharanya seumur
friaipny". fniufi. pemaUutitu aa*l kenyataan kejahatan Setan.lo

Orang yang minum minuman keras menghambakan dirinya kepada
Setan. Setan menggoda orang yang bertanggungjawab di perusahaan
kereta zipi, pada perkapalan dan mobil penumpang beramai-ramai ber-
pelesir, rnenuruli selera yang salah sehingga melupakan Allah dan
hukumnya.

Tidak sadarkan akan diri. Memberikan tanda yang salah sehingga
mengakibatkan terjadinya tabrakan.mobil. Lalu datanglah kengerian,
tulang yang patah, dan kematian. Keadaan ini makin lama makin he-
bat. Keadaan pemabuk yang merosot ini diorunkan kep?da keturun-
annya dan seterusnya kepada turunan yang berikutnya.' '

Tembakau adalah Raatn yang Limbat
Tembakau adalah racun yang lambat pengaruhny4 t€tapi'meru-

pakan racun yang paling berbahaya. Dalam bentuk apa pun tembakau
itu digunakan tetap merusak; lebih berbahaya karena pengaruhnya
lambat dan pada mulanya tidak dirasakan. Tembakau merangsang dan
melumpubkan saraf. Melemahkan dan meny.eramkan pikiran. Sering
lebih berbahaya daripada minuman keras. Lebih halus sehingga lebih
sulit menghilangkan pengaruhnya yang buruk dari tubuh- Tembakau
menimbulkan kehausan akan minuman keras dan sering inilah yang
menyebabkan kebiasaan minurnan keras.

Penggunaan tembakau tidak menyenangkan, mahal, tidak bersih,
mengotori si pernakai dan menjijikkan bagi orang lain.

Pengaruh tembakau pada anak-anak dan orang muda sangat besar.

Anak pria cepat memakai tembakau. Kebiasaan yang te{adi dengan
. demikiaq bila tubuh dan pikiran mudah dipengaruhi, rnenurunkan
tenaga jasmani,^mengerdilkan tubuh, mendungukan pikiran dan
merusak moral. ''

Tidak benai bila selera dibawa dari lahir terhadap tembakau kecua-
li diwarisi. Miriuman teh dan kopi menimbulkan selera terhadap tem-
bakau. Makanan pedas-pedasan memanaskan lambun4rmengotcri
darah, dan ini merangsang perangsang yang lebih keras. ''

.. Daging yang pedas beserta teh dantkopi yang diberikan oleh para
ibu kepada anaknya menyebabkan mereka men-cari-cari perangsang
yang lebih keras sepertl tembal.<4u. Tembakau memantine Jeleri
untuk meminum minuman keras. 

ra

.Asap Tembakau Berbahrya bagi lbu dan Anak
Para ibu dan anak menderita karena rnenghirup udara yang sudah

dikotori oleh asap rokok, cerutu, atauptrn oleh naias peroiokitu sen_
diri.fang menghirup udara yang demikian ini akan selaiu sakit-sakit-
an-"

. Oleh menghirup bau busuk tembakau yang beracun yang ke luar
9$ pqu-pg" dan kulit tubuh si anak kena racun Sementari penga_
ruhiya lambat bagi anak itu, dan mempengaruhi otak, jantung, piiir_
an, paru-paru, sehingga lambatJaun kesehatan merosot aan Jematin
lemah, mungkin bagi orang lain pengaruhnya lebih terasa seperti ter-
jadinya kekejangan, sawan, lumpuh, dan tibi-tipg mati. Setiai kali pe-
rokok bemapas meracuni udara sekelilingnya.l6

Kebiasaan tidak 
_sehat 

geqerasi masa lalu, mempengaruhi hidup
anak dan orang muda dewasa ini. Ketidakmampuan bd;, kelemahan
jasmani, keanehan saraf, serta keanehan keinginan diwariskan oleh
para orang tua kepada anak-anaknya. Kebiasaan yang sama dilanjut_
kan di dalam hid,up anak sehingga memperbesar d-an menetaptan
bahava tersebut-r /

Teh dan Kopi tidak Menyehatkan Tubuh

- . Teh merangsang dan memabukkan. pengaruh kopi dan minuman
biasa yang lain,juga mempunyai pengaruh yang sama, pada mulanya
memang menggembirakan. Saraf perut dikejutkan; ini mengganggu
otak, dan_ mengakibatkan lebih-cepatnya pukulan jantu"g i"itrin!!"
tenpl tgbllr pun menjadi pendek. Rasa lelah terhipakan] kekuatan
seolah-olah beflambah. Pikiran bangun, khayalan semakin ielas.

Karena hasil yang seperti ini, banyak orang menyangka bahwa mi-
numan teh atau kopi mereka mendatangkan manfaat yang besar bagi
mereka. Tetapi seben4mya pendapat ini salah. Teh dan kopi tidak per_
nah memberi makan jaringan (sistem) tubuh. Efek ini dihasilkan
sebelum adanya kesempatan untuk mencema dan penyesuaian, dan
apa yang kelihatan seolah-olah memberi kekuatan hanyilah rangsang
terhadap saraf. Apabila pengaruh perangsang sudah habis. kek'uatan



yang tidak alamiah itu pun merosot, dan hasilnya adalah suatu kele-

tihan dan kelemahan.
Menggunakan perangsang saraf terus-menerus mengakibatkan sa-

kit kepala, tidak dapat tidur, jantung berdebar' terganggunya pencer-

naarr,iadan menggigil dan banyak lagi keburukan-keburu!$ kg"-
na daya tubuh seriikin berkurang. Sarafyang lemah mem*J+P ittrtd

rahat dan ketenangan bukan perangsang dan kerja yang berlebihan'

Beberapa oran! sudah undur dan kembati untuk minum teh dan

kopl Mereka yang melanggar hukum kqghatan akan berpandangan

kabur dan akan melanggar hukum Allah.' '

Penasunaan Obat Bitts
fiUiu*- menggunakan obat bius yang beracun dengan bebas

adalah penyebab tim-bulnya banyak penyakit atau pun keburukan-ke-

burukan yang lebih parah. Banyak yang diselang oleh penyakit tidak

mau susih-sisah mimikirkan apakah yang menyebabkannya' Kece-

masannya yang utama ialah menghilangkan rasa sakit dan perasaan

yang tidak enak itu.- 
darena obat bius beracun banyak orang yang sudah membdwa pe-

rivakit bae.i dirinva.sendiri untuk seumur hidupny4 bahkan banyak

uane mativatts siharusnya dapat ditolong oleh menggunakan pengo'
"Uut"ll uf*i. Ricun yangierkandung pada banyak obat menimbulkan

kebiasaan dan seleri yang akan merusakkan bagi tubuh maupun jiwa'

Banvak obat kampung yang disenangi oleh umum yang dinamakan

obaipaten dan ,natattun'bebirapa obat yang diberikan gleh para dok-

ter, jadi penyebab kebiasaan qrlnuman keras, candu, morfin dan jadi

laknat besar bagi masYarakat.'"
Obat bius, biia dibiasakan membahayakan. Berusahalah menjauhi

obat bius. Gunakanlah sedikit-dikitnya lalu berharap pada pengobatan

yang menyehatkan; maka alam akan menjawab para dokter Ilahi-

uauia yang te.sih, air yangjemih, senam yang teratur, hati-yang tulus'

Orangyang terus menerus minum teh, kopi, dan makanan laging akan

-"."iukan"p"tl*ya obat bius, walaupun banyak yang akan beroleh

kesembuhan tanpi sebutir obat pun kalau saja merekapematuhi hu-

kum kesehatan. Pemakaian obat bius itu akan jarang'-'

Masehi Advent Hari Ketuiuh Teladan bagi Dunia
Sebagai suatu umat, kita mengaku sebagai pembawa pembaruan,

pembawa terang dalam dunia, jadi alat bagi Allah, menjaga setiapja_
lan yang mungkin akan dilalui oleh Setan yang mengg6da hendak
merusak selera. Kita haruslah menjadi teladan dan p'eirgaruh bagi
pembaruan. Kita harus menjauhi kebiasaan y*g ."nu*p:ulk* kal
hatr atau yang akan memancing pencobaan. Kita harus menutup pintu
hatl seliap manusia terhadap Setan.'

Satu-satunya sikap yang selamat ialah, jangan memegang, jangan
mencoba teh, kopi, anggur, tembakau, candu,-dan minu,ianGralke.
hol. Kebutuhan manusia zaman ini akan menolong dirinya sendiri
dengan menggunakan tenaga kemauan, dikuatkan ol-eh kodrat Allah,
agar dapat melawan penggodaan Setan dan melawan kemauan, di da_
Iam selera yang dulu, yang terkecil pirn adalah dua kali lipat besamya
daripada kebutuhan orang beberapa generasi yang lalu. T"tupi tenugu
pengendalian diri pada zaman ini lebih rendah diripada pada zaman
itu. Yang menuruti kehendak seleranya terhadap peiangsa,ng menda_
tangkan selera yang salah dan nafsu yang salah kepada iak-inaknya,
sehingga memerlukan kekuatan moral yang lebih besar menentang
hidup tidak bertarak dan jenisnya. Satu-iatunya cara yang sempuma
yang dapat ditempuh ialah berdiri teguh di pihak iertirata,i tatu
jangan mencoba-coba menginjak jalan yang berbahaya.

Jika_kesadaran moral orang Kristen telah dibangkitkan dalam soal
pertarakan_ dalam segala bidang, mereka oleh teladannya dapat me-
mulainyadi rumah mereka sendiri lalu menolong yang lemah peneen_
dalian dirinya yang hampir tidak berdaya lagi- meliwan keinsin*
seJeranya- Jika kita menyadari bahwa kebiasaan dalam h-idup
sekarang ini akan mempengaruhi keselamatan kita, bahwa keseli_
matan kita- bergantung pada hidup pertarakan yang ketat dalam hal
makanan dan minuman. Oleh teladan dan usaha Jendiri kita dapat
menyelamatkan banyak j iwa daripada kemerosotan karena tidak ber-
tarak, kejahatan, dan maut. Para kaum wanita kita dapat menjadi
pertolongan besar demi keselamatan orang lain dengan menyaji<an
hanya makanan yang sehat. Mungkin mereka perhi,"nggunut*
waktu membiasakan bertarak dalam segala bidang, dan mein'berikan
dorongan penyangkalan diri dan beramal guna keb=aikal o.*g Iuin.23

ttlii:+z:(z):t so. st,(3) Te 13. r4i (4) Te l2; (5) Ev 529; (6) cw 385,386; (?) MH 330-333;
(8) lT 5-6l; (9) ]! 24: (l0) MM I 14: ( I I ) Te j4.38: ( t2) MH 327-329r (lj) Te 56, 57; 04) 3T
488.489; (ls) 5T 440; ( t6) Te 58. sgi (17) n/lH 328r { t8) MH 326. 32i; (iSt r" so, i2'ot }rfll
126.121: l2l) CH 26ti (22) 5T 360; (23) 3T 388. J89.
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Pasal SS

Ilati dan Ilidup Yang Suci

wayV.a ry!3h b9rcacat. Segala kata-kata kotor dan pikiran kotor ha-
ruslah dihindarkan oleh mererka yang merindukan pandangan ke-
benaran yang terang danjetas.i

Beberapa orang akan mengakui jahatnya keinginan yang salah, na_
mun akan mengatakan bahwa mereka tidak sanggup men-gatasi naf-
.sunya.. Pengakuan. yang demikian. berbahaya bagi'siapa-pun y*g
mengaku nama Kristus. "Barang siapa yang menjebut nama frinanl
lr:ndaklah. ia merfauhkan dirinya dari keiahatai.,' (2 Tim. 2:19)i.
Kenapakah terjadi kejahatan seperti ini? Itu disebabkan sifat hewani
yang sudah mengeras karena dibiasakan sehingga menguasai sifat_si_
fat yang lebih baik. Pria dan wanita kendur teihadap 

"prinsip. 
Kero_

hanian mereka lemah karena sudah lama mereka menunrti keineinan
seleranya sehingga pengendalian dirinya sudah hilang
. Keinginan jahat berkuasa dan yang seharusnya yaig berkuasa se_
karang jadi budak keinginan jahat. liwanya .*gut iia* U"rauy".
Nafsu memadam[an keinginan terhadap keiucian -dan 

melumpuhkan
kemajuan rohani.'

Jangan Najiskott Tempat Kediaman Allah
. . Usaha Setan yang utama sekarang ini ialah hendak menguasai pi_
kiran para orang muda, merusak angan-angan dan membinekitkan
nafsu; karena disadarinya dengan demikian orang muda dapa"t dige_
rakkan melakukan yang tidak baik, dan oleh yang demikian keingin.an
hati yang baik itu menjadi merpsot, lalu dia akai menguasai dirime_
reka melakukan kehendaknya.)

Hatiku berduka karena tabiat orang muda kita pada z:lrnur yan1
merosot ini. Aku gentar melihat orangtua mereka; karena kepaiaki
telah ditunjukkan bahwa mereka tidak mengerti akan tanggung ja_
wabnyamengajar anaknya akanjalan yang patut bagi mereki'ito. iaat
dan kebiasaanlah yang diikuti lalu anak diperdaya ilehnya serra men_
jadi rusak akalnya; sementara orang tuanya yang terbawa-bawa itu
sedang lengah.dan tidak menyadari buhuyuny". Iianya sedikit orang
muda yang terhindar dari kebiasaan yang buruk. Mereka dibebaskan
dari senam karena takut akan terlaiu capek. Orangtua melakukan
pekerjaan yang seharusnya dilakukan anaknya.

. Terlalu capek bekerja memang tidak baik tetapi kemalasan lebih
tterbahaya. Kemalasan menimbulkan kebiasaan yang buruk. Kerajin-
.an tidaklah melelahkan dan menghabiskan ."p"rlirnu dari akibat

^ llah sudah mensaruniakan bagimu tubuh agardijaga dan dipe-

A lihara dalam keidaan yangterbaik demipekerjaan-Nya dan ke-

-flmuliaan-Nya. Tubuhmu bukanlah milikmu' "Tiadakah kamu

Gtahui bahwa kamu Rumah Allah, dan Roh Allah diam di dalam l<a-

mu? Jika barang seorang membinasakan Rumah Allah' maka ia akqt

JiUinrtut- Al-lah kareia Rumah Allah itu kudus, yaitu kamulah'

Fada zaman kemerosotan ini apabila seteru kit4 sijahat itu, sebagai

.insa vans mens.aum berialan-iilan mencari siapa yang dapat diu-

iu.iuul .uiu meivadari p"tt*i" memberikan amaran' "Berjagalah

aan ieraoatatt, supaya jangan Lamu kena pencobaan'" Mrk' 14:38'

Banyak orang yang b"t6"kit y-g ."nggunakan bakatnya itu dibak-

tikai kepada"Setai. Amaran apakah yang dapat saya berikan kepada

ot-g yung mengaku sudah meninggalkan keduniawian dan telah

ln"ninggdfut keJahatannya? Bagi suatu umat yang telah diangkat

oleh eliah menjaii pemelihara hukum-Nya, tetapi seperti pohon ara

vanq munafik itu, yang membanggakan cabangnya yang memang

Leriaun lebat itu di hadapan yang Mahakuasa,.namun tidak mengha-

silkan buah kemuliaan bagi Allah? Banyak yang berangan-angan

t"toi. nuiis. keinsinan keiI dan nafsu yang jahat' Allah membenci

buah pohon yang dem ikian. Malaikat mer-asa kej i melihat orang yang

kotorlan na3is, iedangkan Setan bergembira. Alangkah baiknyajika
pria dan wanita mempertimbangkan lPf -Cunanyg 

mt1*Ugar hYkum

Alluh; dulu* keadaan apa pun dan di dalam setiap keadaan pelang-

Laran'adalah suatu kehinaan bagi Allah danjadi laknat bagi manusia'

ftitu h-u. bersikap demikian bag{manapun baiknya muslihat itu,

dan siapa saja pun yang melanggar.'
Orang yangiuci hatinya akan mernandang Allah. Setiap kekotoran

*g--uig*--"najiskan jiwa, melemahkan moral, dan cenderung

mJnehudtt* srrara Roli Suci' Dikaburkanny-a pandangan.rohani,

asar"manusia tidak akan dapat melihat Allah. Tuhan boleh dan me-

r?g r"ngutpuni orang 
'berdosa; 

tetapi walaupun diampuni' ji-
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merusak diri sendiri. Para orangtu4 jika p€kerjaan yang sederhana
dan diatur baik menghabiskan tenaga anakmu, yakinlah bahwa ada
sesuatu selain daripada pekerjaannya yang melemahkan tubuhnya dan
menimbulkan perasann selalu lesu. Suruhlah anakmu bekerja agar
sarafdan ototnya bergerak. kecapekan karena kerja akan mengurangi
kecenderungan menuruti kebiasaan jahat."

Jauhkanlah bacaan dan tontonan yang mepimbulkan kekeruhan
pikiran. Tinggikanlah mutu moral dan pikiran. /

Allah menuntut kamu bukan menguasai hanya pikiran tetapi juga
nafsu dan kasih. Keselamatanmu bergantung atas penguasaanmu dari
dalam hal ini. Nafsu dan kasih itu sangat berkuasa. Jika disalahguna-
kan, jika dilakukan oleh motifyang salah,jika salah tempat, itu sangat
berkuasa membawa kebinasaan dan menjadikan engkaujadi manusia
yang malang, tanpa Allah dan tanpa pengharapan.

Jika Anda meinbiasakan angan-angan yang sia-sia, memikir-
mikirkan perkara yang jahat, Anda dalam keadaan itu berdosa di ha-
dapan Allah seolah-olah pikiranmu sudah dilakukan. Karena yang
jadi penghalang hanyalah kesempatan yang mengizinkan. Melamun
dan mengkhayal sangat buruk dan kebiasaan yang sangat berbahaya
karena sekali sudah menjadi kebiasaan, hampir mustahil mengalah-
kannya, serta mengalahkan pikiran terhadap perkara yang bersih,
mata, telinga, dan segenap alat diri Anda jika Anda mau menguasai
pikiran dan menghindarkan cemamyajiwa Anda karena angan-angan
yang sia-sia dan jahat. Hanya kodrat rahm3t sajalah yang dapat
mencapai kerinduan yang baik ini bagi Anda.'

Belajar berlebihJebihan, dengan memperbesar mengalimya darah
ke otak, menimbulkan kegugupan yang tidak menyehatkan dan yang
menurunkan daya pengendalian diri dan terlalu sering menguasai
dorongan hati dan tingkah laku. Demikianlah terbuka jalan bagi
kejahatan. Menyalahgunakan atau tidak menggunakantenagajasmani
sebagian besar menimbulkan arus kdbbjatan yang merajalela di atas
bumi ini. "Kesombongan, kemewahan, kemalasan," adalah musuh
yang berbahaya bagi kemajuan manqsia dewasa ini sarna seperti yang
membawa kehancuran bagi Sodom.'

Menuruti nafsu yangjahat akan menyebabkan banyak orang menu-
ruti matanya terhadap terang karena takut akan melihat dosanya yang
belum ia relakan. Semuadapat melihatnyajika mau. Ji.lpmereka lebih
suka gelap daripada terang demikian juga kejahatan.ru

Lebih baik mati daripada dihina atau melanggar akan hukum Allah
adalah semboyan orang Kristen yang seharusnya. Sebagai suatu umat
yang mengaku pembawa pembaruan, memiliki kebenaran yang suci
dan yang menlucikan, kita harus meninggikan patokan itu lebih tinggi
daripada yang sekarang. Dosa dan orang berdosa di dalan sidang ha-

. rus segera diselesaikan agar orang lain pun tidak turut dinajiskan. Ke-
benaran dan kesucian menuntut kita melakukan pekejaan yang lebih
saksama membersihkan sidang dari orang-orang seperti Akhan. Hen-
daklah orang yang bertanggung jawab jangan membiarkan dosa
dalarn diri saudaranya. Tegaskanlah kepadanya bahwa dia h_arus me-
milih meninggalkan dosa atau keanggotaannya dari sidang.ll

Orang-orang muda mungkin mempunyai prinsip yang teguh se-
hingga pencobaan Setan yang sangat hebat pun tidak akan membuat
mereka undur dari ketaatan mereka. Samuel adalah seorang anak yang
dikelilingi oleh pengaruh yang sarigat buruk. Dilihatnya dan dide-
ngamya hal-hal yang menusuk jiwanya. Anak-anak Eli yang nie-
megang kedudukan suci dikuasai oleh Setan. Mereka ini menajiskan
suasana sekeliling mereka. Pria dan wanita setiap hari terpesona ka-
rena dosa dan kesalahan, namun Samuel tidak dapat dinajiskan. Ju-
bahnya dan tabiatnya tiada bercacat. Sedikit pun dia tidak terpengaruh
akan dosa yang begitu dekat dengan surga sehingga malaikat disuruh.
memberitahukan kepadanya menggnai dosa anak-anak Eli yang sa-
ngat membusukkan bangsa Israel.'"

A ki b at Kemeros otan Mor al'
Beberapa orang yang mengaku tinggi tidak menyadari bahwa

dosalah merusakkan dirinya sendiri serta akibat-akibatnya yang pasti.
Kebiasaan yang sudah lama membutakan pengertiannya. Mereka
tidak menyadari betapa besarjahatnya dosa yang menurunkan deraja!
yang melemahkan tubuh dan merusak sarafotak. Prinsip mciral sangat
lemah apabila bertentangan dengan kebiasaan yang sudah lama. peka-
baran yang khidmat dari surga pun tidak dapat mempengaruhi pikir-
annya yang tidak dijaga terhadap pengaruh yang merendahkan diri
ini. Saraf otak yang sangat peka itu sudah lumpuh kesehatannya
karena d.ikejutkan demi kepuasgn keinginan yang tidak biasa yang
ditimbulkan oleh perasaan saja.'

Kemerosotan morallah yang lebih besar pengaruhnya daripada
segala kejahatan yang lain yang membawa kemerosotan bangsa.



Kebiasaan ini begitu membahayakan serta membawa hampir segala
jenis penyakit.

Para orangtua sering tidak menduga anak-anak mereka mengerti
akan kejahatan-kejahatan seperti itu. Dalam banyak hal orangtualah
sesungguhnya yang salah karena mereka sudah rnenyalahgunakan
pemikahan mereka, dan olelr mengikuti keinginan diri sudah mem-
perkuat sifat-sifat hewani. Semakin kuat sifat-sifat ini, moral dan pi-
kiran pun menjadi lemah. Kerohanian dikuasai oleh sifat yang jahat-
Anak-anak lahir dengan sifat-sifat hewani, sifat tabiat orangtualah
yang diturunkan kepada mereka. Anak-anak yang dilahirkan orang-
tua yang sejenis ini pada umumnya akan melakukan kejahatan tersem-
bunyi bagi dirinya sendiri. Dosa orang tua akan diderita oleh karena
orangtuanya sudah menurunkan kepada mereka sifat-sifat yangjahat.

Mereka yang telah mendarahdagingkan sifat yang merusak badan
dan jiwanya ini jarang dapat tenang sebelum beban kejahatan yang
sembunyi itu diberikan kepada kawan-kawannya. Rasa ingin tahu
segera timbul sehingga pengetahuan akan kejahatan itu diberitahukan
oleh orangtua kepada orang rnuda lainny4 dari seorang anak kepada
seorang anak yang lain, sehingga sukar meneqtukan seorang yang
tidak mengetahui akan kejahatan yang bejat ini.'*

Membiasakan kejahatan yangtersembunyi sesungguhnyamerusak
daya tubuh yang penting. Semua pergerakan yang kuat yang tidak
diperlukan akan diikuti oleh turunnya tenaga.yang seimbang dengan
itu. Di antara orang muda tenaga penting seperti otak sudah menga-
lami kelumpuhan yang parah pada masa yang sangat muda sehingga
terasa kekwangan yang besar dan juga kecemasan yang membuat
tubuh jadi sasaran segala jenis penyakit.

Jika kebiasaan itu sudah berlangsung dari usia lima belas.tahun dan
seterusnya, tubuh itu akan mengadakan perlawanan terhadap keja-
hatan yang dideritanya dan akan terus menderita dan akan menerima
akibat pelanggaran hukum teristimewa hal ini terasa pada usia tiga
puluh hingga usia empat lima tahun, dalam sifat rasa sakit dan ber-
bagai penyaki! nyeri pada tulang belakang, memperberat beban bagi
bagian tubuh yang masih ada yang halus terpaksa menyerah, mem-
perberat beb:rn bagi bagian dan pada tulang belakang, sakit ginjal dan
kanker. Pembuluh-pembuluh yang sangat halus menyerah dan
menga- caukan susunan sarafyang halus; sering timbul kemerosotan
yang mendadak, dan membawa maut.

Membunuh seseorang dengan seketika tidaklah dosa lebih besar
daripada membunuh pelahan-lahan tetapi pasti pada pemandangan
surga. Orang yang membawa penyakit pada dirinya sendiri, oleh per-
buatan yang salah, di dunia ini akan menerima akibatnya, dan tanpa
pertobatan yang saksama, tidak akan diizinkan masuk ke surga sama

' seperti orang yang membunuh orang dengan seketika. Oleh karena
kehendak Allah menjelaskan hubungan di antara sebab dan akibat.

Kita tidak melibatkan semua orang muda yang lemah bersalah
dalam hal kebiasaan yang buruk. Karena ada yang hatinya dan kata
hatinya suci yang menderita dari berbagai sebab yang tidak dapat
mereka kendalikan.

Kejahatan yang tersembunyi merusak ketetapan hati, yang ber-
sungguh-sungguh, dan kekuatan kemauan membentuk tabiat periba-
datan yang baik. Semua orang yang dapat menyerah dan merasakan
apakah yang dikandung arti menjadi seorang Kristen mengetahui
bahwa pengikut Kristus bertanggung jawab sebagai murid-Nya me-
nyerahkan segala nafsunya, tenagajasmaninya, dan kecerdasan otak-
nya takluk sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Mereka yang dikenda-
likan oleh nafsunya tidak dapat menjadi pengikut Kristus. Mereka
terlalu mengabdikan diri kepada tuannya, asal segala kejahatan, se-
hingga tidak dapat meninggalkan kebiasaannya yang buruk dan me-
milih berbakti kepada Kristus. ''

Bila orang muda memulai kebiasaan'yang jahat pada masa kemu-
daan jiwany4 mereka tidak akan pemah memperoleh kekuatan sep6e-
nuhnya mengembangkan jasmani, pikiran dan moral yang benar.

Satu-satunya pengharapan bagi mereka yang membiasakan kebia-
saan jahat ialah meninggalkan kejahatannya untuk selama-lamanya
jika mereka menghargai kesehatan di dunia ini dan keselamatan di
dunia akhirat. Jikakebiasaan ini sudah lamaperlujgLh usaha yang tabah
melawan dan menentang keinginan yang buruk.' '

Satu-satunya keselamatan yang pasti bagi anak-anak kita terhadap
kebiasaan yangjahat ialah berusaha masuk ke dalam kandang Kristus
dan berada di bawah asuhan Gembala sejati yang baik. Dia akan me-
nyelamatkan mereka dari setiap kejahatan, mereka terlindung dari
segala bahaya, asal mereka mendengarkan suara-Nya. Dia berkata,
"Domba-Ku mendengar akan suara-Ku, . . . dan diikutinya akan
Aku." Mereka akan menemukan rumput yang hijau pada Kristus,
kekuatan pengharapan, dan tidak akan diganggu oleh keinginan yang



menggelisahkan terhadap sesuatu yang menyimpangkan Pikt3n dan

memir-askan hati. Sudah ditemukannya permata yang mahal itu se-

hingga pikirannya tenang dan sentosa. Kesenangarmya ialah.bersifat

uerJfr, iman, alug dan semawi. Khayalan yang menyakitkan-dan

duka"ita sudah dlibuangkan-Nya' Kesenangan yang demikian tidaklah

melemahkan kesehatan, tidak melemahkan pikiran melainkan menye-

hatkan.l8
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Doa untuk Orang Sakif

1 lkitab mengatakan.bahwa "manusia wajib berdoa senantiasa

;\ dengan tiada berkeputusan atau puos harap" (Lukas l8: l) dan
.{ lwaktu yang paling membutuhkan doa ialah apabila mereka.
lemah dan hidup itu nampaknya makin pudar. Acapkali orang yang
sehat melupakan rahmat ajaib yang diberikan kepada merell itu
setiap hari dan tahun demi tahun dan tidak bersyukur kepada Allah
atas kebaikan-Nya. Tetapi bila sakit barulah Allah diingat. Bila ke-
kuatan nanusia tidak berhasil barulah nembutuhkan pertolongan
Ilahi. Dan sekali-kali Allah kita yang murah hati itu tiada pemah me-
nolak jiwa yang sungguh-sungguh minta akan pertolongan-Nya.
Dialah perlindungan kita waktu sakit atau waktu sehat.

Kristus adalah Tabib yang berkasihan sekarang ini sama seperti
pada masa kerja-Nya di atas dunia ini. Pada-Nya ada obat penawar
bagi setiap penyakit serta mernulihkan tenaga yang sudah lemah. para
murid-Nya sekarang ini pun haruslah mendoakan orang sakit sama
seperti para murid dulu berdoa. Dan akan ada pemulihan; karena ..doa

yang disertai iman akan menyelamatkan orang sakit." Kita beroleh
kuasa Roh Suci,jarninan iman yang teguh, ynng dapat menuntut akan
janji Allah. Janji Tuhan ialah, "mereka akan meletakkan tangan pada
orang sakit, lalu mereka akan sembuh." (Markus l6:f 8) rnasih dapat
dipercayai sekarang sama seperti para murid dulu berdoa. Dan akan
ada sekarang. Itu menur{ukkan keistimewaan anak-anak Allah, dan
patutlah iman kita berpegang kepada segala sesuatu yang tercakup
dalamnya. Krlstus bekerja melalui hamba-hamba-Nya, dan melalui
mereka itulah Dia hendak menyalurkan kuasa penyembuhan-Nya.
Tugas kita menyerahkan orang sakit dan menderita kepada Allah
dalam tangan,iman kita. Kita wajib mendidik mereka minpercayai
Tabib besar itu. Juruselamat menghendaki agar kita menganjurkan
kepada orang sakiq yang tiada berpengharapan, yang teraniaya, agar
mereka berpegang pada kuasa-Nya.



Syarat Doa yang Dijawab
Tetapi hanya bila kita menuruti sabda-Nya kita dapat menuntut ke-

genapan janji-Nya, Pemazmur berkata, "Jika aku mengangan-angan-
kan kejahatan dalam hatiku Tuhan tidak akan mendengar aku."
(Mzm. 66:18). Jika penurutan kita hanya setengah hati, janji-janji-
Nya tiada akan digenapkan kepada kita.

Dalam firman Allah kita beroleh petunjuk khusus dari hal doa demi
kesembuhan orang sakit. Tetapi doa yang demikian sangat khidmat
maka tidak patut dilakukan tanpa pertimbangan yang teliti. Sering doa
untuk kesembuhan orang sakit, yang disebut iman tidak lebih daripada
sikap keangkuhan saja.

Banyak orang yang sakit karena tindakannya sendiri. Tidak mau
menuruti hukum Allah atau hukum alam, dan prinsip kebersihan yang
ketat. Yang lain tidak mempedulikan hukum kesehatan dalam kebia-
saan makan dan minum, pakaian dan kerja- Sering suatu jenis keja-
hatanlah peny€bab kelemahan pikiran dan tubuh. Sekiranya orang
yang dernikian menjadi sehat, banyak di antaranya yang akan terus
melanggar hukum alam dan rohani yang diberikan Allah karena
berpendapat jika Allah memberikan kesembuhan sebagai jawab doa,
mereka harus berhenti berbuat dan mereka bebas meneruskan kebia-
saan yang tidak sehat dan menuruti keinginan selera yang salah tanpa
pengendalian diri. Sekiranya Allah memulihkan kesehatan orang ini,
berarti dia mengajak mereka berbuat dosa..

Percuma mengajar orang memandang Allah sebagai tabib yang
menyembuhkan penyakitnya jika mereka tidak diajar juga mening-
galkan kebiasalln yang tidak sehat. Agar dapat menerima kesembuhan
dari pada-Nya sebagaijawab terhadap doa, merekaharus berhenti ber-
buatj ahat dan belajar berbuat baik. Pekarangan rumah haruslah bersih
dan kebiasaan haruslah benar. Hidupnya haruslah sesuai tlengan hu
kum Allah, baik hukum alam maupun. hukum rohani.

Tetapi bagi yang meminta didoakan agar dapat kesembuhan, patut-
lah dijelaskan bahwa pelanggaran hukum Allah, hukum alam ataupun
hukum rohani, adalah dosa, maka agar mereka beroleh berkat Tuhan
mereka harus mengakui serta meninggalkan dosanya.

Alkitab mengajak kita,"Hendaklah kamu mengakui kesalahan satu
sama lain serta mendoakan satu sama lain, agar kamu beroleh kesem-
buhan," (Yak. 5: 16). Bagi seorang yang meminta agar didoakan, hen-
daklah yang demikian ini dikatakan kepadanya; "Kami tidak sanggup

membaca 'pikiran, dan tidak mengetahui rahasia hidupmu. Hanya
kamu dan Allah saja yang mengetahuinya. Jika kamu menyesal akan
dosamu, tanggung jawabmulah mengakuinya." Dosa yang tersem-
bunyi diakui kepada Kristus, satu-satunya pengantara di antara Allah
dan manusia. Karena 'Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai se-
orang pengantara pada Bap4 yaitu Yesus Kdstus, yang adil" ( I Yoh.
2:1). Setiap dosa adalah pelanggaran teihadap Allah, dan haruslah
diakui kepada-Nya melalui Kristus. Dosa umum haruslah diakui di
hadapan umum. Kesalahan terhadap teman sesama manusia patutlah
dibereskan dengan orang yang disakiti. Jika seorang yang telah meng-
ucapkan kata-kata jahat mau sehat, jika mereka telah menimbulkan
ketegangan dalam keluarga, tetanggq ataupun di dalam sidang dan
telah menimbulkan keretakan dan perselisihan, jika oleh kehitlupan
yang salah menyebabkan seorang berbuat dosa, hal-hal yang demildian,
ini patutlah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka.y,ang
disakiti, "Jika kita mengaku segala dosa kita, makaAllah itursetia dan
adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. " (l Yoh. l:9)

Jika kesalahan telah diselesaikan, barulah kita dapat menghadap-
kan kebutuhan si sakit kepada Tuhan di dalam iman yang tenang me-
nurut pimpinan Roh-Nya Dia mengetahui nama masing-masing serta
memeliharanya seolah-olah tidak ada orang lain di atas bumi ini bagi
siapa diberikan-Nya anak-Nya yang dikasihi-Nya itu. Karena begitu
besar kasih Allah itu dan tidak pemah gagal, maka patutlah si sakit
diajak berharap pada-Nya dan bergembira, kecemasan terhadap diri
sendiri menyebabkan kelemahan dan menimbulkan penyakit. Jika
mereka mengatasi perasaan tertekan dan kemurungan, akan lebih baik
kemungkinan pulihnya kesehatan; karena mata Tuhan, "menilik akan
orang" yang "harap pada kemurahan-Nya." (Mzm. 33:18)

Dalam doa bagi orang sakit, wajiblah kita ingat bahwa "kita tidak
tahu, bagaimana sebenamya harus berdoa" (Rm 8:26). Kita tiada
mengetahui apakah berkat yang kita minta itu yang terbaik atau tidak.
Oleh karena itu doa kita patutlah berbunyi demikian; "Ya Tuhzrn,
Engkau mengetahui setiap rahasia hidup, Engkau mengenal orang ini,
Yesus, Jurudamai itu, menyerahkan hidup-Nya bagi mereka itu. Ka-
sih-Nya bagi mereka itu lebih besar daripada kasih kami. Jika ini akan
mempermuliakan nama-Mu dan jadi kebaikan bagi si penderita, kami
memohon di dalam nama Yesus, agar mereka disembuhkan. Jika bu-
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kan kehendak.Mu agar mereka sembuh, kami memohon rahmat-Mu
menghiburkan hatinya dan hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi
mereka dalam penderitaannya. "

Tuhan mengetahui akhir dari awalnya. Ia mpngenal hati semua
manusia. Dibacanya setiap rahasiajiwa. Diketahuinya apakah mereka
yang didoakan itu akan sanggup atau tidak menanggung pencobaan
yang akan menimpa diri mereka itu sekiranya mereka hidup. Diketa-
hui-Nya apakah hidup mereka menjadi berkat atau laknat bagi dirinya
sendiri dan bagi dunia. Karena itulah selagi menghadapkan permc-
honan dengan bersungguh-sungguh hati patutlah kita berkata, "Tetapi
bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak Mulah yang terjadi"
(Lluk. 22:42). Yesus menambahkan kata-kata ini kepada kebijak-
sanaan dan kehendak Allah ketika Dia berdoa di Taman Getsemani,
t'Ya Bapa-Ku, iika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari
pada-Ku" (Mat. 26:39). Jika ini pantas bagi Di4 Anak Allah itu, tir-
lebih lagi pantas diucapkan oleh bibir manusia fana yang berdosa.

Cara yang baik ialah menyerahkan keinginan kita kepada Bapa
semawi Yang Mahabljaksana itu, lalu di dalam keyakinan yang sepe-
nuhnyq percayakanlah segalanya kepada-Nya. Kita mengetahui bah-
wa Dia mendengar akan kita jika permohonan kita sesuai dengan ke-
hendak-Nya. Tetapi memaksakan doa kita tanpa sikap berserah adalah
salah; doa kita haruslah bersifat permohonan dan bukan perintah,

Adakalanya Allah sengaja menggtmakan kuasa Ilahi-Nya me-
nyembuhkan. Tetapi bukan semua yang sakit disembuhkan. Banyak
yang tidur dalam Yesus. Yohanes di Pulau Patmos disuruh menulis;
""Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak
sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristira-
hat darijerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai
mereka" (Why. 14:13). Dari ini dapat kita mengerti dan mengetahui
bahwajika orang tiada disembuhkan, mereka tidak patu! di dalam hal
ini dianggap kurang iman.
. Kita sernua menghendakijawab doa kita yang langsung dan seger4
dan bukan yang lain bagi siapa Dia berikan anak-Nya yang kekasih
ftu daang dalam keadaan yang tiada dikehendaki. Tetapi Allah itu
amat bijaksana dan baik, mengabulkan permohonan kita pada waktu
yang tepat dan dalam keadaan yang kita kehendaki. Dia akan mem-
berikan lebih banyak dan lebih baik kepada kita daripada segala yang
kita kehendaki. Dan oleh karena itu kita dapat berharap pada hikmat
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dan kasih-Nya, tidak patut kita meminta Dia mematuhi keinginan kita,
melainkan patutlah kita menuruti untuk mencapai tujuan-Nya. Kei-
nginan dan kesenangan kita patutlah berpadu pada kehendak-Nya.
Pengalaman yang menguji iman kita seperti ini adalah demi kesejah-
teraan kita. Dengan itulah akan dinyatakan apakah iman kita benar

. dan sungguh-sungguh, bersandar pada firman Allah saja, atau bersan-
dar pada keadaan, yang tiada tetap dan berubah-ubah. Iman itu dikuat-
kan oleh pengalaman. Kita harus membiarkan iman itu bekerja dengan
sempumanya, serta mengingat bahwa ada perjanjian yang indah da-
lam Alkitab bagi rnereka yang menantikan Tuhan.

Tidak semua orang yang mengerti akan prinsip ini. Banyak orang
yang mencari kesembuhan Allah berpendapat bahwa mereka hrus
memperoleh jawab yang langsung dan segera atas doa mereka kalau
ti&k imannya menjadi lemah. Untuk itulah, mereka yang dilemahkan
oleh penyakit perlu dinasihati dengan bijaksana agar nnereka dapat
bertindak dengan akal budi. Tidak patut melalaikan tugas mereka bagi
sahabatnya yang mungkin menyokong mereka, ataupun tidak patut
melalaikan penggunaan obat alam demi kesembuhannya.

Sering ada bahaya berbuat kesalahan dalam hal ini. Karena yakin
bahwa mereka akan disembuhkan sebagai jawab doany4 beberapa
orang khawatir nelakukan sesuatu pun yang akan kelihatannya me-
nunjukkan kekurangan imannya tetapi mereka tidak patut melalaikan
persoalannya sama seperti yang mereka hendak lakukan jika mereka
mengharapkan akan direnggut oleh maut. Atau tidak patut mereka
khawatir memberikan kekuatan ataupun memhrikan nasihat yang
akan diucapkan pada saat diceraikan oleh maut itu dari kekasihnya.

Mereka yang meminta kesembuhan melalui doa tidak patut rne-
lalaikan penggunaan obat yang dapat digunakan. ftu tidak akan me-
nyatakan kekurangan iman karena menggunakan obat yang sudah
disediakan oleh Allah untuk meringankan rasa sakit dan iirenolong
alam dalam usaha pemulihan. Beke{a sama dengan Allah bukanlah
berarti penyangkalan terhadap iman, serta membuat diri mereka
sendiri dalam keadaan yang terbaik bagi kesembuhan. Tuhan telah
memberikan kepada kita kesanggupan untuk memperoleh pengeta-
huan undang-rmdang kehidupan. Pengetahuan ini sudah diberikan
agar kita gunakan. Kita harus menggunakan setiap alat demi pulihnya
kesehatan, memanfaatkan setiap kesempatan yang. mungkin, bekerja
sama dengan hukum alam. Setelah kita merninta kesembuhan bagi



yang sakit, kita dapat berusaha dengan s;kuat tenaga, serta bersyukur
kepada Allah karena kita memperoleh kesempatan bekerja sama de-
ngan Dia, lalu memohon berkat-Nya atas alat yang telah disediakan-
Nya sendiri.

Firman Allah menyetujui penggunaan obat. Ketika Raja Hizkia
sakit nabi Tuhan menyampaikan pesan bahwa dia akan mati. Dia ber-
seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar akan hamba-Nya, serta me-
nyampaikan kabar kepadanya bahwa usianya akan diperpanjang lima
belas tahun lagi. Sebenarnya sepatah kata pun dari Allah akan dapat
menyembuhkan Hizkia seketika; namun diberikan petunjuk khusus,
"Baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu, supaya
settrbuh! " (Yes. 38:21 )

Bilakita sudah memohonkan kesembuhan bagi yang sakit, apa pun
hasilnya, hendaklah iman kita pada Tuhan jangan hilang. Jika.kita
menanggung kematian hendaklah kita menerima cawan yang pahit
itu, serta mengingat bahwa tangan- Bapa menyodorkan cawan itu ke
bibir kita. Tetapi jika kesehatan dipulihkan patutlah diingat bahwa
yang menerima kesembuhan men'erima tanggungjawab baru terhadap
Khaliknya. Ketika sepuluh orang mendapat kusta itu sudah.disem-
buhkan, hanya seorang saja yang kembali menjumpai Yesus serta
memuliakari Dia. Jatrganlah kirania kita sama seperti sembilan orang
yang tidak mempunyai pikiran itu, yang tiada tergerak hatinya oleh
anugerah Allah. "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah
yang sempuma, datarBnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala
terang; pada-Nya tidak ada perlbahan atau bayangan karena per-
tukaran." (Yes. l: l7)
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Usaha Pengobatan

ekerjaan pengobatan misionaris e
tu ui6 r.! uena,ani#;i? #iTi:ill!: i:::'H*Ti
,Y n"i}l1":fl 'j* :::,, :l-i 4' b"*" ;fi iffiffii#;

il{ff1,.d;!?!ftT"frJm*lx"nrut*-.'i*Ttil#{."ftrngkan diri sendiri yang suci

r'tr*.rlik#"f#.#'tri*fift fflHfrii;flffireka. Banyak yang dapat dibuz

[il$,**r,it:r-{r#,qi.ry[f;:fxHi*##;x
i:ililj*'*n::frXH*K?iH:3l.j:t'bB;;;;;,";ifl"'fr ;",i,;*"I,!i;;iil;",ffi 'l'#l."ff ,;::il:HTi,f 

lsahadengan

trF:IHpi,{i!}ilf :$,fd,#"-fr ?,fffi j#ru:d
surga sudah dekat. Sembuhkan,ui;t"r,i**r-J;;il;:'ff li.Tr"Tils"*:l*i#fTi:f;:T:
perolehnya dengan cuma_cumz
cuma-cuma." (Mat. l0:7.g). 

I' karena itu berikanlah pula dengan

Suruhan llahi tidak memerlukan,pembaruan. Cara Kristus menga-yartan kebenaran tidak perlu lagr dikoreksi. Juruselamat memberikanpetaJaran yang praktis, menoaiii""' r *t ; i*?'u;;#il";,#J T""H.Tr.Hf i#ff I i3i:menunjukkan rasa simpati terhe
beban oran g yan g b#:il ;;,#;i":ff 

""J#t"',"J*#tr?:::::grang yang lapar, dan disembuhriasailrteiiiiriimili;#'l:#*nva orans vans sakit Dia senan-

Itrj#,:Tillxil-fr ,;jil#l*#"#fJ:ffif !"1ili:x;*



Pekerjaan Kristus bagi manusia belum selesai. Sekarang masih ber-

.ialan terus. Dengan cara demikianlah seharusnya utusan-utusan-Nya
-menberitakan l{il serta menyatakan cinta-Nya yang penuh belas

kasihan itu kepadajiwa yang hampir binasa' Dengan roh yang tidak
rnemperhatikan diri sendiri, menaruh perhatian terhadap orang-orang

yang membutubkan pertolongan mereka haruslah menunjql.kP Pt'k-
iisnya lnjil kebenaran itu. Pekerjaan ini memerlukan lebih daripada

hanva beit:hotbah saja. Tugas evangelisasi dalam dunia ini adalah pe-

kenaan yang diberikan Allah kepada mereka yang pergi ke seluruh

huniu AuUtn-nurnaNya. Merekaakan bekerja sama dengan Kristus

lerta menyatakan kasih sayang-Nya kepada mereka yang mengetahui

akan kebinaran bagi zaman ini, tetapi memberikan amaran kepada

mereka yang belum pemah mendengar akan pekabaranrahmat yang

terakhir. BJkerja dengan hati yang dipenuhi kesungguh-sungguhan

melihat iceselamatan jiwa. Lakukanlah pekerjaan pengobatan. De-

ngan jalan demikian engkau akan dapat jalan masuk ke- hati orang,

ain;itan pun tersedia untuk menyatakan kebenaran-kebenaran de-

ngan pasti.'

Perl unya Mendiriktn Lembaga
Banyak negara yang memerlukan pekerjaan pengobatan, dan pada

tempai itu pa-tutlah didirikan bangunan kecil. Allah merenoanakan

agar rumah sakit kita menjadi alat mencapai gotongal yang rendah

din tinegi. solonsan vans kava dan miskin. Ini haruslah dijalankan
demikiin' ru-pa seh'ingga.rienarik perhatian terhadap yang dikirimkan
Allalr kepada dunia ini.'

Pelayananjasmani dan rohani haruslah dipadukan untuk mln]rntun
orang yattg sengsara supaya berharap kepada Allah yang kekal. Me-
reka-yang akan menanamkan iman dalam pikiran para p"ld:.,tu,
ketiki merawat patutjuga mendoakan.rahmat penyembuhan Kristus.

Kehidupan mereka akan menjadi ilham bagi mereka yang putus ha-

rapan terhadap keadaannya.-Karena 
inilah rumah sakit (sanatorium) kita didirikan' yaitu rnem-

berikan harapan bagi yang putus asa denganjalan mempersatukan doa

iman dengan perawatan yang patut, disertai petunjuk dalam bidang
jasmani dari rbhani yang benar' Dengan pelayanan yang demikian

banyak yang akan bertobat. Para dokter di sanaqorium kita haruslah

memberikan Injil penyembuhan jiwa yang jelas.'

Perintis Penginjilan

_. 
Jika kita akan meninggikan moral suatu negara ke tempat mana kita

dipanggil, haruslah kita memulainya dengan membetulkan kebiasaan
Jasmanr.

- Penginjilan pengobatan membawa kepada umat manusia Inj il pem-
. bebasan penderitaan. Inilah perintis penginjilan. Inilah Injil yang di-
hidupkan, belas kasihan Kristus yang diterapkan. pekerjaan yang
serupa ini sangat diperlukan didunia pun terbuka bagiyang dem ii<ian-.
Mudah-mudahan pentingnya penginjilan pengobatan dipahami dan
lad.angnya yang baru segera dibuka. Dengan demikian barulah peng-
injilan itu sesuai dengan pesan Tuhan; yang sakit akan disembuhkan
dan orang miskin dan menderita akan mendapat berkat.l

Penginjilan pengobatan tidak pernah dinyatakan kepada saya de-
ngan cara lain selain daripada seperti hubungannya dingan ieselu-
nrhan pekerjaan itu sama seperti hubungan tangan dengan tuluh.
Penginjilan ialah organisasi guna rnemasyhurkan kebenaran dan me-
lakukan pekerjaan baik bagi orang sakit dan orang sehat. Inilah tubuh,
penginjilan pengobatanlah tanganny4 dan Kristuslah kepala sernua-
nya. Demikianlah |ral itu sudah dinyatakan kepada saya. 

-

Mulailah pengir{ilan pengobatan dengan sederhana dengan apa
yang ada. Englau akan menyadari bahwa dengan yang demikiin pintu
terbuka bagimu mengadakan pelajaran Alkitab. Bapa yang di iurga
akan menuntun engkau dalam hubungan dengan mirei<a yang perlu
rnengetahui perawatan orang sakit. Lakukanlah yang engkau keiahui
mengenai pengobatan penyakit. Dengan demikian pendiritaan akan
dihilangkan, engkau akan beroleh kesempatan mem6erikan roti hidup
kepada jiwa yang kelaparan.'

Bersatu dalam Suatu Peke4jaan

. Pengabar-pengabar Injil haruslah bersatu dengan pekerjaan mi-
sionaris pengobatan sebagaimana telah dinyatakan padaku selaku srru-
tu pekerjaan pendobrak prasangka yang terdapat di dunia kita terha-
dap kebenaran.

Kemajuan penginjil akan dua kali lipat bila dia mengetahui pe-
rawatan terhadap orang sakit.

Mengunjungi tempat tinggal ofang, apa punjabatan mereka, bagai-
manapun keadaan mereka, membantu mereka sedapat-dapatnya ada-
lah tugas penginjilan. Mungkin para pendeta periu juga minemui



oralg sakit di rumahnya serta berkata, "Saya mau membantu engkau

deng-an segala kemampuanku. Saya bukan dokter melainkan seorang

o*nEeta. d"an sava mau menolong orang sakit dan yang sengsara'"

b.ung yung sa[it iasmani hampir selalu juga menderita dalam ji-
*-ni. dun bilu iiwanva sakit maka tubuhnya juga sakit.

Selayaknyalair tiada perpisahan antara pekerjaan pengobatan dan

nensiniilan.'Dokter pat;tlah bekerja sama dengan pendeta, dengan

l".ingguhun dan ketelitian yang sama demi keselamatan jiwa dan

iusad!;li kesehatan iasmaninya. Beberapa orang yang tidak mengerti
'su"nanva mendidik oiang muda menjadidokter pikiran dan tubuh serta

ilengatakan bahwa persepuluhan tidak patut digunakan dalam bidang

p"ns-obutrn karena mereka mengerjakan waklunya hanya merawat

Lran'g sakit. Menjawab ucapan yang demikian, saya disurult.me.nsa-

takai bahwa piliiran tidak patut dikusutkan sehingga tidak dapat

menerima kebenaran dan benirnya lieadaan ini. Penginjilan yangjuga

melakukan pengobatan, yang dapat menerima dan menyembuhkan

penyakit jasmarii, jauh lebih berhasil daripada yanglidak melakukan

vanl demikian. Pekerlaannya sebagai penginjil lebih sompuma'' 
T"uhan mengatakari bahwa dokter yang terdidik akan beroleh ke-

sempatan bekeija di kota sedangkan orang lain tidak dapat' Ajarkan-

lah iembaruan kesehatan. Ini akan memberikan pengaruh yang besar

kepada hasyarakat.
frinsip Rlt<itab yang diajarkan ole[ seorang dokter yang bijaksana

sangat b;sar artinya bagi banyak orang. Ada kemantapan dan kuasa

pad-a orang yang memadukan penginjilan dengan pengobatan- Peker-
jaannya itu iering menimbulkan pertimbangan yang sehat dalam diri
masyarakat.

Demikianlah para dokter kita bekerja. Mereka bekerja bagi Tuhan

bila mereka bekirja sebagai penginjil, menerangkan bagaimana jiwa

itu dapat disempumakan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setiap

doke; patutlatr dia melakukan pekerjaan Injil Allah, mengajarkan

p"ny"rulun dan pertobatan, serta keselamatan jiwa- dan badan' Per-

paduan pekerjaan yang demikian kel6rk akan meluaskan pengalaman-

nya dan memperbesar pengaruhnya."

Pengobatan Membuka Pintu bagi Kebenarary., ,
Blnyak bidang pekerjaan yang dapat dilakukan -oleh 

perawat

mision'aris, pintu ieibuka bagi perawat yang terdidik baik mengun-

jungi kelualga-keluarga serta berusaha menimbulkan perhatiannya
terhadap kebenaran. Pada hampir setiap masyarakat banyak yang
tidak mengikuti acara agama apa pun. Jika mereka ini hendak dicapai '
oleh Injil, Injil itu harus dibawa ke rumah mereka itu. Sering perto-
longan kebutuhan jasmani mereka itulah satu-satunya jalan men-

. dekati mereka itu. Ketika perawat misionaris menjaga orang sakit dan
memberikan pertolongan dalam kemiskinannya, mereka akan menda-
pat banyak kesempatan berdoa bersama mereka itu, membaca firman
Tuhan kepada mereka itu, berbicara dari hal Juruselamat. Mereka
dapat berdoa bersama-sama dan bagi seseorang yang tidak mempu-
nyai kekuatan kemauan untuk mengendalikan selera yang sudah di-
rusakkan hawa nafsu. Mereka dapat membawa sinar harapan ke dalam
hidup orang yang terpukul dan tawar hati. Kasih yang tidak memen-
tingkan diri sendiri, nyata dalam perbuatannya yang berbelas kasihan,
akan memudahkan seseorang yang menderita mempercayai akan
kasih Kristus.

Kepadaku telah ditunjukkan bahwa pekerjaan misionaris pengo-
batan akan menemukan orang, dalam kemerosotan yang sangat da-
lam, orang yang dulu mempunyai otak yang cerdas, kesanggupan
yang terbaik, orang yang dapat diselamatkan dengan usaha yang baik
dari keadaan mereka yang merosot itu. Kebenaran yang dari K-ristus
itulah yang harus ditanamkan ke dalam pikiran umat manusia setelah
mdreka itu dirawat dengan penuh simpati dan setelah kebutuhan
jasmaninya sudah diberikan. Roh Suci berusaha dan bekerja sama
dengan manusia yang bekerja demi jiwa-jiwa yang demikian, dan
banyak orang yang akan mendirikan dasar imannya di atas batu karang
itu.

Tangan kanan digunakan unhrk membuka pintu agar badan dapat
masuk. Inilah yang harus dilakukan oleh pekerjaan pengobatan itu.
Dibukakannya pintu lebarJebar untuk penerimaan kebenaran buat
zaman ini. Tubuh tanpa tangan sia-sia. Oleh menghormati tubuh,
tangan haiuslah juga dihormati, yang jadi alat yang penting bahwa
tanpa tangan itu tubuh tidak dapat melakukan suatu apa pun. Oleh
karena itu tubuh yang tidak mempedulikan tangan kanan, berarti
menolak pertolongannya, dan tidak akan sanggup mencapai sesuatu.

Dengan menghidupkan Injil, memeliharakan prinsipnya-adalah
khasiat hidup yang kelak akan menghidupkan. Ialah pintu yang sudah
ditutup bagi yang memberitakan Injil saja, akan dibuka bagi penginjil
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Densobatan vans biiaksana' Allah menjangkau hati dengan men-
'nnuik* o"ni".ii*n iasmani. Benih kebenaran yang ditanamkan di

' di'lam pikirannya dan disiram oleh Allah. Kesabaran yang besar dibu-

buhkan sebelum benih itu tumbuh, tetapi pada akhimya akan berke-

cambah lalu mengeluarkan buah bagi hidup yang kekal '

(D Ot qgtqgg: Q) CU50l; (3) MM 248; (4) CH s05: (5) MM 239; (6) CH s02; (?) MM 237'

239; (8\ 231-247:' (9) t&l238"247 .
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Hubungan dengan yang Tidak Selman

t ;-ungkin ada pertanyaan ya.ng akan ditanyakan, Apakah kita
l\/l trarus tidak bersekutu daiam hal apa pun dengan dunia?
I Y lFirman Tuhanlah penuntun kita. Hubungan apa pun dengan
orang yang tidak percaya atau dengan orang Kafir yang akan menya-
makan kita dengan mereka dilarang oleh Firman itu. Kita harus keluar
dari tengah-tengah mereka itu dan terpisah. Dalam keadaan apa pun
kita tidak boleh berurusan dengan mereka itu dalam rencana dan
pekerjaan mereka. Tetapi kita tidak b€rtapa, kita haruslah melakukan
segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi orang dunia.

Kristus dalam hal ini telah memberikan kepada kita contoh. Bila
diundang makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa tiada
ditolak-Nya karena tiadajalan lain selain oleh bergaul dengan mereka
itu Dia dapat mencapai golongan ini. Tefapi pada tiap kesempatan itu
dipaparkan-Nya kepada mereka hal yang berhubungan dengan kese-
lamatan mereka. Dan dinasihatkan-Nya kepada mereka itu dan juga
kepada kita; " Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanm.u yang baik dan memu-
liakan Bapamu yang di surga" (Mat. 5: l6).1

Masyarakat yang tidak percaya tidak akan mengganggu kita jika
pergaulan kita dengan mereka itu adalah guna menghubungkan me-
reka dengan Allah dan kita cukup kuat dalam rohani menahan mereka
dalam pengaruhnya.

Kdstus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkannya, meng-
hubungkan manusia berdosa dengan Allah Yang Mahakuasa. Kristen
haruslah jadi saluran terang sementara mempertahankan hubungan
dengan Allah, mereka haruslah memancarkan berkat istimewa yang
diterimanya dari Allah kepada mereka yang dalam kegelapan dan
dalam kesalahan. Henokh tidak turut berdosa oleh kejahatan orang
pada zamannya; sama seperti Guru kita itu, menaruh belas kasihan
bagi umat manusia, berkasihan bagi yang malang, dan membuat



peitimbangan yang wajar terhadap perasaan {an kebutuhan orang
yang melarat, yang susah , dan yang putus asa.'

Aku berdoa agar saudara-saudaraku boleh menyadari bahwa peka-
baran malaikat ketiga kelak dan itu besar artinya bagi kita dan bahwa
pemeliharaan akan hari Sabat yang benar akan jadi tanda yang mem-
bedakan orang yang berbakti kepada Allah dari yang tidak berbakti
kepada-Nya. Hendaklah mereka yang tertidur dan bersikap acuh tak '

acuh bangun.
Kita dipanggil kepada kesucian, oleh karena itu kita patut berhati-

hati menghindarkan memberi kesan bahwa kita tidak berbeda dengan
mereka; apakah kita mempertahankan ciri kekhususan iman kita-itu
atau tidak. Di atas pundak kita ditanggungkan satu tanggung jawab
yang khidmat menyatakan sikap yang lebih tegas bagi kebenaran dan
yang benar dari sikap kita pada masa yang lalu. Garis pemisah .di
agtara pemelihara hukum Allah dengan yang tidak memeliharakan
Hukum Allah itu harus dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Dengan
penuh kesadaran patutlah kita menghormati Allah, rajin menggu-
nakan setiap cara pemeliharaan perjanjian hubungan Di4 agar kita
boleh menerima berkat-Nya, berkat-berkat yang sangat perlu bagi
suatu umat yang akan menghadapi pencobaan besar.

Memberikan kesan bah*a agama kit4 iman kita bukanlah kuasa
yang utama di dalam hidup kita sangat menghinakan Allah. Oleh yang
demikian kita undur dari hukum-Ny4 yaitu hidup kita, oleh meny^-
angkal bahwa Dia adalah Allah kita dan bahwa kita adalah umat-Nya.r

Berkhotbah kepada Para Pendeta dan Anggota Jemaat Lain
Mungkin kamu akan beroleh kesempatan berbicara di dalam sidang

jemaat lain. Untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik, ingat-
lah pesan Juruselarnat itu, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan
bijaksana seperti rnerpati." Janganlah timbulkan kemarahan musuh
itu dengan memberikan pembicaraan yang menyalahkan mereka.
Karena dengan berbuat yang demikian engkau akan menutup pintu
bagi kebenaran. Berikanlah pekabaran yang jelas dan terang. Tetapi
waspadalah melawan timbulnya pertentangan. Banyak jiwa yang
akan diselamatkan. Hindarkanlah semua kata-kata yang kasar. Di
dalam kata-kata dan tindakan hendaklah kamu bijakianJagar dapat
membawa orang kepada keselamatan, menunjukkan beradanya Kris-
tus kepada semua yang kamu temui. Hendaklah semua orang me-

nyadari batlwa kakimu berkasutkan persediaan Injil perdamaian dan
kesejahteraan bagi umat manusia. Ajaiblah hasil yang akan kita lihat
jika kita memulai pekerjaan dengan dipenuhi oleh Roh Kristus. Kita
akan beroleh pertolongan pada waktu yang diperlukanjika kita men-
jalankan pekerjaan itu di dalam kebenaran, rahmat dan kasih. Ke-
benaran itu akan jaya dan akan beroleh kemenangan.'

Kita beroleh tanggung jawab terhadap pendeta jemaat yang lain.
Allah menghendaki agar mereka selamat. Mereka itu sarna seperti kita
dapat beroleh kebakaan hanya olehjman dan penurutan. Kita harus
bekerja sungguh-sungguh bagl mereka itu agar mereka mendapatnya.
Allah menghendaki agar mereka itu turut bekerja baginya pada waktu
ini. Dikehendaki-Nya agar mereka termasuk di dalam bilangan yang
memberikan makanan pa$a saatnya kepada penghuni rumahnya. Apa
sebabnya tidak melakuk{n pekerjaan itu? Para pendeta kita harus ber-
usaha mendekatkan diri 'kepada para pendeta jemaat yang lain. Ber-
doalah bagi dan bersama mereka karena Kristusjadi pengantara bagi
mereka. Mereka beroleh suatu tanggungjawab yang suci. Sebagai pe-
suruh Kristus kita patut menunjukkan perhatian yangmendalam dan
sungguh-sungguh bagi gembala kawanan domba ini.'

Para pendeta kita haruslah menjadikan pekerjaannya yang khusus
untuk bekerja bagi pendeta ini. Mereka bukanlah berdpbat dengan
para pendeta ini melainkan belajar Alkitab bersama mereka. Jika ini
dilakukan, banyak pendeta yang sekarang ini mengkhotbahk4n yang \
salab yang akan mengkhotbahkan kebenaran pada zaman ini.o \
g cw rec; 1z; sr t t:; (3) 7T 108; (4) Ev a63; (s) 6T 77,78; (6) Ey s62.
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Pasal ST

Ilubungan Kita terhadap Pemerintah da4- Undang-undangNegara

1'1 asul jelas menggariskan sftap orang percaya terhadap pemerin-

lJ tutt; "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manu-
I\ia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang ter-
tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum
orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang

berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan

berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang

bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka
yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi keja-
hatan-kejahatan mereka, tetapi hidyplah sebagai hamba Allah . . . .

Hormatilah raja!" (l Ptr. 2:13-17).'
Ada orang yang di atas kita menjadi pemerintah,.dan undang-un-

. dang mengaiur misyarakat. Sekiranya tidak ada undang-undang ini,

r maki dunia kita akan lebihjahat daripada yang sekarang ini. Beberapa

/ ai antara undang-undang ini ada yang baik dan ada pula yang tidak
/ buik. Namun Allah akan memeliharakan umat-Nya karena ketegghan

imarurya dan karena menghidupkan prinsipprinsip firman-Nya.-
Saya menyadari bahwa kita bertanggung jawab mentaati undang-

undang negara di dalam setiap keadaan, kecuali bertentangan dengan

undang-undang yang lebih tinggi yang diucapkan oleh Allah dengan

suara yang terang di bukit Sinai, serta menuliskannya kemudian di
atas loh bitu oleh tangan-Nya sendiri. "Maka Aku akan rnemasukkan

hukum-Ku, ke dalam hatiny4 serta menuliskannya di dalam pikiran-
nya; maka Aku akanjadi Allahnya, dan mereka itu menjadi suatu umat
bagi-Ku." Orang yang beroleh hukum itu tertulis di dalam hatiny4
aka! menurut Allah lebih daripada manusia, dan akan tegas melawan
semua manusia daripada menyimpang sedikit pun dari hukum Allah.
Umat Tuhari yang diaj ar oleh i4spirasi kebenaran, serta dipimpin oleh

suara hati yang baik untuk menghidupkan setiap firman Allah, akan

menerima hukum-Nya tertulis di dalam hati merekq sebagai satu-

satunya kekuasaan yang dapat diakuinya atau setuju menurutinya.
Hikmat dan kuasa hukum Ilahi lebih tinggi.r

. _ 
Pemerintahan pada zaman Yesus hidup adalah pemerintahan yang

jahat dan menindas; dalam setiap perkara be*iniak sewenang-*s-
nang memeras, tiada toleransi, dan menindas dengan kejam. Nimun
'pun demikian Juruselamat tiada berusaha mengadakan pembaruan
sipil, Iatidak menyerang kesewenang-wenangan nasional, juga tidak
menghakimkan musuh-musuh nasional. Ia tidak mencar4puriururun
pejabat atau pemerintahan orang yang berkuasa. la tidak menjadi
teladan kita menjauhi pemerintahan duniawi.a

_ Berulang-ulang Kristus diminta menentukan perkara yang bersifat
legal dan politistetapi Dia menolak mencampuri perkara yan! bersifat
sementara. Kristus berdiri di atas dunia ini sebagai pimpinan kerajaan
rohani yang hendak didirikan-Nya yaitu kerajaan kebenaran. Ajaran-
Nya menandaskan prinsip-prinsip yang mengagungkan dan menyuci-
kan. Dia menyatakan bahwa keadilan dan liemurahan serta i<asih
adalah kuasa yang mengendalikan di dalam kerajaan yahwe itu.5

Jvlata-mata datang kepada-Nya, dengan bersungguh-sungguh tam-
paknya, seolah-olah ingin mengetahui tanggung jiwab meieka lalu
berkat4 "Ya guru, kami tahu bahwa Engkau mengatakan dan meng-
ajarkan kebenaran, dan tiada engkau menerima siJpa pun, melainkin
mengajarkanjalan Allah dengan sebenamya: apakah pitut kami mem-
berikan cukai kepada Kaisar atau tidak?"

. Jawab Kristus tidak menyimpang, melainkan tegas terhadap perta-
hyaan tersebut. Sambil memegang di tangan-Nya mata riang Rbmawi,
di mana tertera nama dan gambar Kaisar, Dia menyatakan bahwa oleh
karena mereka hidup di bawah perlindungan kekuasaan Roma, patut-

lah 1e1eka memberikan kepada penguasa yang dimintanya, silama
ini tidak.bertentangan dengan tanggungjawab yang lebih 

-tinggi.

Apabila orang Farisi mendengarjawab Kristus, mereka heran lalu
m_eninggalkan Dia dan mereka pergi." Dia telah menegur kemuna-
fikan mereka dan dugaan mereka, dengan melakukan iii Dia sudah
mengucapkal prinsip yang besar, prinsip yang dengan jelas menga-
takan batas tanggungjawab.seseorang terhadap pem;riniah dan tang-
gung jawab terhadap Allah.o

Mengambil Sumpah
Saya lihat bahwa beberapa umat Allah telah membuat kesalahan



dalam hal bersurnpah, lalu Setan telah mengambil kesempatan tnt
menganiaya mereka, dan mengambil dari mereka uang Tuhan. Saya

melihat bahwa firman Tuhan, "Sekali-sekalijanganlah kamu bersum-
pah," tidak menyinggung sumpah yang sah. "Jika yq hendaklah ka-
mu katakan: ya" jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang
.lebih dari pada itu berasal dari sijahat" (Mat.5:34,37). Ini ditujukan
terhadap pembicaraan sehari-hari. Ada yang melebih-lebihkan dalam
bahasa mereka. Ada yang bersumpah demi hidupnya, yang lain ber-
sumpah demi kepala merekq sungguh sesungguh-sungguh hidupnya,
dan seperti kepalanya. Ada pula yang menggunakan langit dan bumi
sebagai saksi bahwa betullah demikian. Ada yang berharap Allah akan

memukul mereka sampai mati jika yang dikatakannya itu tidak benar.
Terhadap sumpah yang demikian inilah Yesus memberikan amaran
kepada murid-murid-Nya.

Saya melihat bahwa Tuhan rnasih ada urusan dengan undangiun-
dang negara. Sementara Yesus berada dalam bait suci, kuasa Roh Suci
t€rasa oleh pemerintah dan hadirin. Tetapi Setan sedemikian jauh
menguasai penghuni dunia dan jika bukan karena undang-undang
negara, kita akan mengalami lebih besar kesengsaraan. Kepadaku
dinyatakan bahwa apabila memang perlu, dan mereka diminta men-
jadi saksi dalam perkara yang dibenarkan undang-undang, itu bukan-
lah pelanggaran terhadap firman Allah bagi umat-Nya mengambil
Allah menjadi saksi bahwa apa yang mereka katakan itu benar, dan
semata-mata kebenaran.

Saya melihat bahwajika di atas bumi ini yang dapat tetap menjadi .

saksi atas kebenaran dengan sumpah, itu adalah orang Kristen. Dia
menghidupkan terang wajah Allah. Dia semakin dikuatkan oleh-\ya.
Dan apabila perkara penting akan ditentukan oleh undang-utdang,
tiada seorang yang dapat dengan begitu baik meminta Allah sama
seperti orang Kristen. Saya disuruh ole\ malaikat memperhatikan
bahwa Allah bersumpah di dalam sidang.'

Ke ge maran Terhadap P olitik
Guru-guru Alkitab di sidang dan sekolah kita tidaklah bebas meng-

gabungkan diri menyatakan dengan terus-terang prasangkanya memi-
hak atau melawan orang-orang politik atau tindakan politik, karena
dengan berbuat demikian dia merangsang pikiran orang lain, mem-
bawa masing-masing membuat pendapatnya. Ada di antara yang

percaya akan kebenaran bagi zaman ini, yang dengan demikiari di-
rangsang menyatakan perasaannya dan politik yang lebih disukainya,
sehingga dapat timbul perpecahan di dalam sidang.

Tuhan menghendaki agar umat-Nya menguburkan soal-soal poli-
tik. Dalam soal ini berdian diri lebih baik. Kristus mengajak

. pengikut-pengikut-Nya bersatu pada prinsip Injil yang sejati, yang
terang dinyatakan di dalam firman .dllah. Kita tidak akan dapat
memberik4n suara dengan aman untuk partai politik; karena kita tiada
mengetahui siapa yang kita pilih. Kita takkan dapat melibatkan diri
dengan aman dalam rencaia politik.

Mereka yang sungguh-srmgguh orang Kristen akan menjadi carang
pokok anggur yang benar, dan akan mengeluarkan buah yang sama
dengan pokok anggur. Mereka akan bertindak seirama dalam perseku-
tuan Kristen-.Mereka tiada akan mengenakan lencana politik
melainkan lencana Kristus.

Jadi apakah yang patut kita lakukan? Tinggallah soal-soal pclitik.
Ada kebun anggur yang luas yang harus dikerjakan, tetapi bila orang
Kristen harus bekerja di antara orang yang tidak percaya, palutlah
mereka itu tidak menyerupai orang duniawi. Mereka tidak patut
menggunakan wdktunya memperbincangkan soal politik ataupun
melakukan soal-soal politik; karena oleh yang demikian mereka mem-
berikan kesempatan bagi musuh masuk menimbulkan perbedaan dan
ketegangan.

Umat Allah haruslah memisahkan diri dari politik. Janganlah turut
ambil bagian dalam pertentangan politik. Tinggalkanlah dunia dan
hindarkan dirimu dari membawa masuk ke dalam sidang atau ke
dalam sekolah ide yang akan menimbulkan pertentangan dan keka-
cauan. Perselisihan adalah racun moral yang disuntikkan ke dalam
tubuh manusia yang mementingkan diri.d

Bahoya Mengatakan Ucapan yang tidak Dipertimbangkan
Ajaqkanlah anggota menyesuaikan diri terhadap semua undang-un-

dang negaranya selagj dapat melakukan yang demikian tanpa
melawan hukum Allah.'

Oleh beberapa saudara kit4 banyak perkara yang telah diucapkan
dan dituliskan yang ditafsirkan orang menyatakan perlawanan ter-
hadap tindakan pemerintah dan undang-undang. Bukanlah tugas kita
menyerang seseorang atau lembaga. Kita patut sangat berhati-hati



agarjangan kita dianggap menentang penguasa sipil. Memang benar
bahwa peperangan kita agresif, tetapi senjata kita ialah yang terdapat
pada ucapan yang tegas, "demikianlah sabda Tuhan." Pekerjaan kita
ialah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri pada hari Tuhan
yang besar itu. Kita tidak patut mengikuti jalan yang menimbulkan
pertentangan atau menimbulkan perlawanan di dalam diri orang yang
bukan seiman dengan kita.

Masanya akan tiba bilaucapan yang tidak berhati-hati yang bersifat
mempersalahkan, yang dikatakan dengan tidak berhati-hati atau tulis-
an saudara-saudara kit4 akan digunakan oleh seteru mempersalahkan.
Ini akan digunakan bukan mempersalahkan hanya yang mengatakan
ucapan itu, tetapi akan ditujukan kepada segenap badan Advent.
Penuduh kita itu akan mengatakan bahwa pada suatu hari tertentu
seorang pimpinan kita mengatakan begini begitu terhadap pelak-
sanaan undang-undang pemerintahan kita. Banyak yang akan terkejirt
mendengar beberapa banyak perkara sudah disimpan-simpan dan
diingat yang akan mendukung tuduhan seteru kita itu. Banyak yang
akan heran mendengar kata-kata mereka diartikan bukan seperti yang
dimaksudkan. Oleh karena itu hendaklah pekerja kita berhati-hati agar
jangan oleh ucapan yang sembrono mereka menimbulkan masa ke-
susahan sebelurn masanya kisis tiba yang akan menguji setiap jiwa.

Patutlah kita mengingat bahwa dunia ini akan menghakimkan kita
oleh apa yang dilihatnya. Hendaklah mereka yang berusaha menya-
takan Kristus harus berhati-hati agar tidak menunjukkan tabiat yang
bertentangan. Sebelum kita maju ke depan hendaklah kita merasa
yakin bahwa Roh Suci sudah dituangkan kepada kita dari atas. Jika
demikian maka kita akan memberikan pekabaran yang pasti, dengan
demikian kita akan mengalami sedikit kemungkinan dapat dipersa-
lahkan dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh beberapa
orang; dan semua yang percaya akanjauh lebih bersungguh-sungguh
mengusahakan keselamatan seteru kita. Biarlah Allah yang meng-
hakimkan penguasa dan pemerintah. Di dalam kerendahan hati dan
kasih hendaklah kita membeladengan setia prinsip-prinsiB kebenaran
sama seperti yang terdapat di dalam diri Kristus sendiri. tu

Undong-undang Hmi Minggu
Badan agama, yang mengaku bersekutu dengan surga, dan menya-

takan beroleh sifat-sifat Anak Domb4 akan nyata dari tindakannya

nya bahwa mereka berhati naga dan bahwa mereka digerakkan dan
dikuasai oleh Setan. Masanya akan tiba bila umat Allah akan merasa
aniaya karena memelihara kesucian hari yang ketujuh. Setan sudah
mengubah hari Sabat dengan harapan mencapai rencananya untuk
membatalkan rencana Allah. Diusahakannya mernbuat hukum Allah

. itu lebih rendah daripada hukum buatan manusia. Si jahat yang se-
ngaja mengubah masa dan hukum yang selalu menganiaya umat
Allah, akan menciptakan undang-undang untuk memakpakan'pemeli-
haraan hari pertama. Tetapi umat Allah akan berdiri dengan teguh
bagi-Nya. Dan Tuhan akan beikerja demi keselamatan merika, serta
menyatakan denganjelas bahwa Dialah Tuhan di atas segala tuhan.

Undang-undang pemeliharaan akan hari pertama adalah buatan
Kekristenan yang murtad. Hari Minggu adalah anak kepausan, diting-
gikan oleh dunia Kekistenan di atas hari perhentian Allah yang suCi.
Di dalam keadaan apa pun umat Tuhan tidak boleh menytcikannya.
Tetapi aku menginginkan agar mereka mengerti bahwa mereka
bukanlah melakukan kehendak Allah oleh memberanikan diri meng-
hadapi pertentangan sedangkan Dia menghendaki mereka menghin-
darkannya. Dengan demikian mereka telah menimbulkan prasangka
yang besalsehingga mustahil memberitakan kebenaran. Janganlah
membuat demonstrasi mengenai hari Minggunya yang menintang
hukum jika ini dilakukan pada suatu tempat dan engkau dihinakan,
maka ini hal yang sama akan berlaku juga di tempat yang lain. Kita
dapat menggunakan hari Minggu sebagai suatu hari yang bekerja yang
meninggikan nama Kristus,* kita harus melakukan yang terbaik yang
dapat kita lakukan serta bekerja dengan segala kerendahan hati dan
kelemahlembutan

' Bila kita menggunakan hari Minggu bagi penginjilan, tidak akan
ada lagi kesempatan bagi pengkhianat yang senang menghinakan
Masehi Advent Hari Ketujuh. Apabila mereka menyaksikan bahwa
kita menggunakan hari Minggu untuk mengunjungi orang dan mem-
bukakan Alkitab kepada mereka, mereka akan mengetahui bahwa
percumalah bagi mereka menghalangi pekerjaan kita oleh membuat
undang-undang hari Minggu.

Hari Minggu dapat digunakan melakukan berbagaijenis pekerjaan
yang berarti banyak bagi Tuhan. Pada hari-hari ini dapat diadakan
perkumpulan terbuka dan perkumpulan di kampung-kampung. per-
lawatan dari rumah ke rumah dapat dilakukan. Para penulis dapat



lnenggunakan hari ini menulis artikel. Jika mungkin adakanlah dcara
yang bersifat agama pada hari Minggu. Buatlah perkumpulan ini sa-
ngat menarik. Nyanyian yang membangun dan khotbahkanlah me-
ngenai pertarakan dan mengenai pengalaman beragama yang benar.
Kamu dengan demikian akan belajar mendapat banyak pelajaran cara
bekerjq dan akan mendapat banyakjiwa.

Hendaklah guru-guru pada sekolah kita menggunakan hari Minggu
dalam penghjilan. Kepada siapa diberikan petunjuk bahwa dengan
yang demikian mereka akan dapat membatalkan maksud seteru itu.
Hendaklah guru-guru membawa para mahasiswa mengadakan per-
klmpulan bagl yang belurn mengetahui akan kebenaran. Dengan cara
yang demikiarf mereka akan lebih berhasil daripada cara yang mana
pun juga.

Kebenaran yang positif dan jelas haruslah diberitahukan kepada
masyarakat. Tetapi kebenaran ini akan dihadapkan di dalam roh
Kristus. Kita akan menjadi seperti domba di antara serigala. Mereka
yang tidak mau, demi Kristuq memperhatikan amaran yang sudah
diberikan-Ny4 yang tidak mau membuat kesabaran dan tidak menyu-
ruh umat-Nya. Di dalam keadaan apa pun kita tidak boleh rnenyerang
mereka atau jemaat yang lain.

Kita harus melakukan segala yang dapat kita lakukan menghi-
langkan prasangka yang ada di dalam pikiran banyak orang ter$pdap
pekerjaan kita dan terhadap hari Sabat yang diajarkan Alkitab."

(l) AA 522; (2) 1T 201; (3) lT 361; (4) DA 509; (5) 9T 218; (6) DA 601-603: Q) tT 20t-203i-
(E) GW 391-395; (9) 9T 238; ( l0) 6T 394397; ( ttl 9T 229-238.

* Keterangan: Prinsip seperti yang dijelaskan di dalam kesaksian yang di atas
mcngenai hari Minggu dapat diterapkan k€pada hari-bari agama yang lain dan
hari libur di mana hari perhe ian dihrntut oleh undang-undang.-Penyusun.

46 &l

Pasal SS

Tipu Muslihat Setan

aya melihat malaikat jahat memperebutkiin orang-orang, dan
malaikat Allah melawannya. Pertarungan itu bedangsung
sengit. Malaikat jahat merusak suasana dengan pengaruh yang\-, sengit. Malaikat jahat merusak suasana dengan pengaruh yang

beracun, serta mendesak jiwa-jiwa ini untuk mematikan alat panca
indera mereka. Malaikat suci mengamati dengan penuh kecemasan
serta menunggu saatnya menghalau pasukan Setan. Tetapi bukanlah
kewajiban malaikat yang baik menguasai pikiran manusia berlawanan
ddngan kemauan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan
tidak berusaha melawannyq malaikat Allah hanya dapat menahan
pasukan Setan agar mereka tidak membinasakan, sehingga terang
yang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahayq
menggerakkan hati mereka memandang ke surga meminta pertolong-
an Tuhan, Yesus tidak akan mengizinkan milaikat yang suci rne-
lepaskan mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri.

Jika Setan menyadari bahwa dia akan kehilangan satu jiwa, dia
akan menggerakkan segenap tgnaganya menjaga orang tersebut. Apa-
bila orang itu menyadari bahayanya, lalu dengan susah payah dan
dengan segenap tenag3, memandang kepada Yesus untuk meminta
kekuatan. Setan takut bahwa dia akan kehilangan mangsanya, lalu dia
memerintahkan supaya memperkuat malaikatnya mengepung jiwa
yang malang itu, dan menimbulkan kegelapan di sekitamya, agar
terang semawi tidak akan dapat mencapai dia. Tetapijika orang yang
menghadapi bahaya itu tabah, dan di dalam ketidakadaan dengannya
meletakkan dirinya di bawah belas kasihan darah Kristus, Juruselamat
kita mendengar akan doa imannya yang sungguh-sungguh, lalu
rnengirimkan malaikat-Nya memperkuat bantuan yang lebih kuat lagi
untuk melepaskan dia.

Setan tidak akan dapat mengimbangi lawannya sekarang, karena
dia gentar dan takut menghadapi kekuatan dan keagungan-Nya.
Menghadapi doa yang sungguh-sungguh, segenap pasukan Setan akan
gentar. Dia masih terus memperbesar pasukannya yang jahat untuk



mencapai tujuannya. Dan apabila para malaikat dengan segenap kuasa
yang tangguh, dilengkapi dengan persenjataan surg4 datang meno-
long yang lgmah dan jiwa yang terdesak, Setan beserta pasukannya
mundur karena mengetahui dengan jelas bahwa mereka akan meng-
alami kekalahan dalam pertarungan itu. Rakyat Setan yang rela itu
setia dan aktif serta bersatu dalam satu tujuan. Walaupug mereka sa-
ling membenci dan menentang satu sama lain, namun meieka mening-
katkan kesempatannya demi kemajudn bersama. Tetapi Pemimpiq
besar yang di surga dan di atas bumi sudah membatasi l{uasa Setan.'

Bahaya Meninggalkan Perlindmgin Surga
Malaikat Allah akan merneliharakan umat-Nya selagi mereka ber-

jalan dalam tugas, tetapi tiada jaminari lindungan bagi yang sengaja
memasuki daerah Setan. Siasat penipu besar itu akan mengatakan dan
melakukan apa saja pun demi tercapainya tujuannya. Kecil sija
artinya baginya waldupun dia menyebut dirinya seorang ahli spiri-
tisme, ('Seorang dokter listrik' atau seorang 'penyembuh magnetis').
Oleh melihat dia dapat memikat keyakinan orang yang tidak berhati-
hati. Dia mengaku sanggup membaca riwayat hidup dan dapat menge-
tahui segalakesukaran dan kesengsaraan mereka yang datang kepa-
danya. Dengan menyamar seperti malaikat suci, sedangkan hatinya
gelap seperti lubang, dia menaruh perhatian besar pada kaum wanita
yang mencari nasihatnya. Dia mengatakan hahwa segala kesusahan
mereka itu adalah ganjaran atas pernikahan mereka yang tidak ba-
hagia. Kemungkinan besar ini benar, tetapi penasihat yang demikian
tidak memperbaiki keadaan hidup mereka. Dikatakannya kepada
mereka bahwa mereka memerlukan kasih dan simpati. Dengan ber-
pura-pura menunjukkan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan
mereka itu dia telah memasang perangkap bagi mangsanya yang tidak
waspada itu, memukau mereka itu sama seperti ular memukau burung.
Begitu mereka berada dalam segenap kuasany4 dosa, dan kehinaan
serta kebinasaanlah yang didatangkannya.

Yang melakukan kejahatan yang serupa ini bukan hanya sedikit.
Jejak mereka ditandai oleh rumah tangga yang hancur, hilangnya
nama baik, dan adanya patah hati. Tetapi disayangkan bahwa dunia
tiada mengetahui akan perkara ini; mereka masih terus pergi menjadi
mangsa yang baru, 

"dan 
Setan sangat bergembira melihat kehancuran

yang dilakukannya.'

. 
Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang

ada di Samaria, lalu "menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-
utusan dengan pesan: 'Pergilah, mintalah petunjuk kepadaBaal-Ze-
bub, allah di Ekon, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini.' Tetapi
berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Eli4 orang Tisbe itu: .na-

.ngunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan
katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga
kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allafi di
Ekon? Sebab itu beginilah firman TUIIAN: Engkau tidak akan ba-
ngun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau
pasti akan mati.' Lalu pergilah Elia." 2kaj. l:Z-4.

Hikayat dosa dan hukuman Raja Ahazia mengandung pelajaran
yang merupakan amaran yang seorang pun tiada dapat melalaikan
tanpa menerima hukuman. Sungguhpun kita tiada menghormati akan
dewa orang kafir, namun ribuan yang sedang menyembah sujud
kepada tempat keramat Setan sama seperti yang dilakukan oleh iaja
bangsa Israel itu. Penyembahan dewa kafir dewasa ini sudah umum,
walaupun karena pengaruh ilmu pengetahuan dan pendidikan telah
menjelma dalam bentuk yang lebih halus dan menarik. Setiap hari
kenyataan yang menyedihkan bertarnbah banyak bahwa iman ter-
hadap nubuatan yang pasti cepat menurun, dan sebaliknya takhyul dan
perdukunan Setan menawan pikiran manusia. Semua yang tiada ber-
sungguh-sringguh menyelidiki Alkitab serta menyerahkan setiap ke-
inginan dan maksud hidup kepada patokan yang tiada bersilah itu,
semua yang tiada nencari Tuhan melalui doa agar memperoleh
pengetahuan akan kehendak-Nya, pastilah akan kesasar dari jalan
yang benar dan akan tertipu oleh Setan.

Hanya bangsa Ibranilah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari
Allah untuk memeliharakan pengetahuan akan Allah yang benar itu.
Maka apabila raja bangsa Israel mengirimkan berita atau pesuruh
menanyakan kepada lingkungan kekafiran, dia menyatakan kepada
orang Kafir bahwa dia lebih yakin pada patung mereka daripada Allah
bangsanya. Khalik langit dan bumi itu. Dengan cara yang demikian
mereka yang mengaku beroleh pengetahuan akan firman Allah
menghinakan Dia bila mereka berpaling dari sumber kekuatan dan
kebijaksanaan itu lalu meminta pertolongan atau nasihat dari kuasa
kegelapan. Jika amarah .A,llah telah dibangkitkan oleh tindakan yang
demikian dari seorang raja yang jahat dan penyernbah berhala, bigai-



manakah Dia dapat memperkenankan tindakan yang sama yang di-

lakukan oleh mereka yang mengaku hamba-Nya?

Tiada Seorang ptm dapat Melayani Dua Tuan

Kristus telih mengliadapkan kepada kita duatuan' Allah dan duni4

dan dengan jelas tel-ah diianaaskan kepada kita bahwa mustahillah

melayan'i kedua-duanya. Jika perhatian dan kasih kita lebih besar

terhadap dunia, kita tidak akan menghargai perkara yang di atas segala

sesuatu'vang Derlu kita perhatikan- Cinta akan dunia akan menying-

tirkan kasititiita terhadip Allah serta membuat kebutuhan kita yang

terpenting lebih rendah daripada kebutuhan duniawi' Oleh yang

aemitian-mah nllah tidak ahan memperoleh tempat yang terhormat

di dalam hidup kita dan dalam perbaktian kita sama seperti yang

dilakukan oleh orang dunia.
'Setan bertindak Gbih berhati-hati terhadap manusia daripada ke-

Dada Kristus waktu Dencobaan di padang belantara, karena disadari-
'nva akan kekalahannva itu.'Dia adalah musuh yang sudah kalah' Dia

hlnva merninta asar manusia menaruh kasihnya pada perkara dunia-

*1. iifa aiu b"tttuiil menarik perhatian dan kasihnya' barulah penari-

kan semawi itu terlindung. Yang dikehendakinya dari manusia ialah

agar tunduk di bawah kuasa tipuan pencobaanny- a rnengasihi akan

d"uni4 cinta akan pangkat dan kedudukan, cinta akan uang lalu-me-

musaikan perhatiannya terhadap harta duniawi' Jika dia berhasil da-

lam hal ini, maka dia sgdah mendapat segala yang dimintanya agar

dilakukan oleh Krisrus.a

(DlT:+s, r+o; (z) sr t98; (3) 5T l9l, 192, 196: (4)3T 47E 480.

Pasal S9

Sains yang Salah dan Jubah Setan Modern

.1- lmu pengetahuan yang salah adalah salah satu alat yang digunakan

I oleh Setan di surgq dan itu pun masih digunakannya sekarang ini.
IKeterangan yang palsu yang tliberikannya kepada para malaika!
kecerdikan teori ilmu pengetahuannya menyesatkan banyak dari ke-
setiaan mereka.

Karena kehilangan kedudukannya di dalam surg4 maka ditunjuk-
kannya pencobaannya kepada nenek moyang kita yang pertarna itu.
Adam dan Hawa menyerah kepada seteru itu, dan oleh pendurhakaan
mereka umat manusia menjadi jauh dari Allah, dan dunia ini pun

terpisah dari surga.
Jika sekiranya Adam dan Hawa tidak pemah menjamah pohon

larangan itu, maka Tuhan telah memberikan kepada mereka pengeta-

huan yang tiada disertai oleh dosa, pengetahuan yang akan memberi-
kan mereka itu sukacita yang kekal. Yang mereka peroleh dari
pendurhakaan mereka itu hanyalah hidup yang berdosa dan akibat-
akibatnya.

Umat manusia sekarang ini dibawa oleh Setan ke arah yang saqa
ke mana Adam telah dibawanya. Dunia ini dibanjirinya dengan ceri&i
dongeng. Oleh segala tipu muslihat diusahakannya menghindarkan
manusi.a untuk memperoleh pengetahuan akan Allah, yaitu kesela-
matan.l

Bila yang Salah Nampak sePerti Terung
Kita sedang berada dalam zaman terang yang besar; tetapi banyak

yang dikatakan terang hanyalah membuka jalan bagi kebijaksanaan
dan muslihat Setan. Banyak yang akan dihadapkan yang kelihatan
benar, tetapi memerlukan penyelidikan yang saksama disertai oleh
doa; karena kemungkinan, itu adalah muslihat seteru itu' Yang salah

sering kelihatan berdampingan dengan yang benar. Hampir tidak
dapat dibedakan dari jalan menuju kesucian dan surga. Tetapi hanya-
lah pikiran'yang diterangi oleh Roh Suci yang dapat mengetahui
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bahwa itu sudah menyimpang dari jalan terang. Seketika, lagi
keduanya akan kelihatan jauh terpisah.

Teori bahwa Allah itu adalah suatu hakikat pengaruh yang men-
cakup seluruh alam adalah saiah satu muslihat Setan yang paling lihai.
Dia memberikan gambaran Allah yang salah, dan itu adalah hinaan
terhadap kebesaran dan keagungan Tuhan Allah.

Teori panteisme tidak didukung oleh frman Allah. Terang kebe-
naran Tuhan menyatakan bahwa teori itu adalah alat perusakjiwa. Ini
berunsur kegelapan, dan mengobarkan hawa nafsu. Memuaskan ke-
inginan hati dan memberikan p€rsetujuan kepada kecenderungan
yang salah. Perpisahan dengan {,llahlah yang terjadi akibat peneri-
maan ajaran yang demikian.

Keadaan kita jauh dari yang semula karena keadaan dosa, ma- ka
kuasa yang memulihkan kita haruslah di luar jangkauan manusia
(supematural), kalau tidak akan sia-sia. Hanya satu kuasa yang dapat
melepaskan kita dari genggaman sijahat, yaitu kuasa Allah di dalam
Yesus Kristus. Hanyalah melalui darah Dia yang tersalib itu ada
penyucian .dari dosa. Hanya rahmat-Nya yang menyanggupkan kita
melawal dan menaklukkan kelemahan kita yang berdosa. Kuasa teori
spiritisme dari hal diri Allah tidak berdaya. Jika Allah itu adalah kuasa
yang meliputi segenap alam, dengan demikian Dia berdiam di dalam
diri semua manusia; dan untuk mencapai kesucian, yang perlu bagi
rnanusia hanya meningkatkan kuasa yang ada di dalam dirinya.

Teori ini sesuai dengan kesimpulannya yang telah rnelanda seluruh
ajaran Kristen. Dibilangkannya ajaran perlunya pendamaian Ialu
membuat manusia itu sendiri jadi Juruselamatnya. Ajaran mengenai
diri Allah membuat firman-Nya tidak berguna, dan mereka yang me-
nerima ajaran ini berada dalam bahaya akan menganggap Alkitab itu
dongeng. Mereka boleh saja menganggap kebaikan itu lebih baik
daripada kejahatan; tetapi karena Allah itu tiada lagi ditempatkan pada
tempat kedaulatan-Nyq mereka berganfilng pada kuasa manusia yang

fiada gunanya tanpa Allah. Kemauan manusia sudah diruntuhkan.
Manusia tidak mempunyai perintang terhadap dosa lagi. Bila sekali
bantuan firman dan Roh Allah ditolak, kita tidak akan dapat menge-
tahui betapa dalamnya seseorang akan tenggelam di dalam dosa.

Mereka yang terus berpegang pada ajaran spiritisme_yang seperti
ini pasti akan merusak pengalaman Kekistenannya, memutuska{t
hubungannya dengan Allah dan akan kehilangan hidup yang kekal.'

Daya Upaya ,Menipu yang Terpilih
Ajaran yang salah mengenai diri Allah dan alam yang sedang me-

landa dunia ini melalui keragu-raguan terhadap diri Allah adalah il-
ham yang berasal dari seteru yang berdosa itq dia sendiri adalah pe-
lajar Alkitab, yang mengetahui bahwa umat manusia pe/u menerima
kebenaran, maka dipelajarinya cara menyimpangkan piliran manusia
dari kebenaran yang mempersiapkan mereka bagi peristiwa yang akan
menimpa dunia ini.

Setelah melalui masa tahun 1844 kita menghadapi s6galajenis ke-
fanatikan. Kesaksian yang rnengandung teguran bagi beberapa yang
menganut paham spiritisme diberikan kepada saya.

Ajaran kekafiran diikuti oleh kehidupan yang jahat. Ini adalah
umpan yang mepyesatkan yang berasal dari bapa pembohong, dan
akibatnya ialah tidak mau meninggalkan kepuasan diri yang jahat.

Pengalaman masa lalu akan terulang. Pada masa yang akan datang,
ketakhyulan Setan akan muncul dengan wajah baru. Yang salah akan
kelihatan dengan sifat yang menyenangkan dan muluk. Ajaran yang
salah be{ubahkan terang ak4n dihadapkan kepada umat Allali. Oleh
yang demikian Setan berusaha menipu,jika mrmgkin orang yang tidak
beribada! inilah yang akan digunakan oleh Setan membawa kebina-
saan yang pasti. Dia akan mempergunakan tenaga otak memperdaya
pikiran untuk melaksanakan rencananya. Yang paling menyedihkan
dari semuanya ialah bahwa manusia yang terperdaya oleh muslihat-
nya akan mompunyai rupa peribadatan, tanpa beroleh hubungan yang
sungguh dengan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa yang memakan
buah pohon pengetahuan yang jahat dan baik itu, sekarang ini pun
banyak yang menikmati makanan muslihat kejahatan.

Pesuruh Setan menyelimuti ajaran yang salah dengan jubah yang
menarik, sama seperti Setan di Taman Eden menyelubungi sifatnya
dari penglihatan neriek moyang kita dengan berbicara melalui ular.
Dengan jalan inilah ditanamkan dalam pikiran manusia kesalahan
yang mematikan. Hipnotis Setan akan menguasai 6rang yang berpa-
ling dari frman Allah yangjelas dan menerima dongeng yang rasanya
menyenangkan.

Orang yang beroleh lebih banyak teranglah yang paling hebat di-
serang oleh Setan untuk menjeratnya. Diketahuinya jika dia dapa!
menipu mereka, oleh pimpinannya mereka akan menyelimuti dosa
dengan jubah kebenaran lalu membuat manusia kesasar,
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Saya berkata kepada semua orang; Waspadalah! karena bagaikan

malaikat terang Setan berjalan-jalan di setiap perkumpulan pekerja

Kristen, dan di dalam setiap sidang, berusaha menarik anggota supaya

mengikut Dia. Saya disuruh memberikan amaran kepadaxmat Allah:

"Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipeimaintal- Kare-

" ;;;ililil;.-cFIs" ydatan"oituiinyal' 1Gal. 6:7).3

Rmcana Setan Mendewakan AIam
Oleh mengutamakan hukum kebendaan dan hukum alam, banyak

yang buta (akanhubungan Allah yang langsung),jika tiada disangkal-
nyu, hrrbong* Allah yang terus-menerus dan langsung. Mereka
(orang itu) memberikan kesan bahwa perbuatan-perbuatan alam lepas

hubungannya dari All'ah, ada di dalam dirinya sendiri dan daripadanya

sendiri(alam) batas-batas kemampuan dirinya sendiri dan kodratnya
sendiri kernampuan bekerja. Menurut pendapat mereka bahwa dda

perbedaan yang besar di antara yang biasa dan supematural' Yang
Liasa dianggap berasal dari yang biasa, dan lepas dari kuasa Allah.
Kuasa yan-fvital berasal dari kebendaan, dan alam didewakan. Di-
anggap bahwa benda dibuat mempunyai hubungan tertentu dan di-
biarkan berjalan sendiri menurut hukum yang sudah tetap yang tiada
dapat diganggu-gugat oleh Allah sendiri; bahwa alam itu dikaruniai
dengan khasiat tertentu dan berada di bawah hukum (alam)' maka
sejak itu terserah kepada dirinya sendiri menuruti akan hukum ini dan

melakukan pekerjaan yang diperintahkan pada mulanya.
Ini adalah ilmu pengetahuan yang salah; di dalam frman Allah

tiada yang menguatkan pendapat itu. Allah tiada membatalkan hu-
kum-Nyq tetapi Dia terus-menerus beke{a dengannya dan menggu-

nakannya sebagai alat-Nya. Hukum alam tiada bekerja atas kuasa

dirinya sendiri. Allah senantiasa bekerja di dalam alarn. Alam adalah
pesuruh-Nya, disuruh menurut kehendak-Nya. Alam di dalam peker-
jaannya minyaksikan akan hadimya kecerdasan dan alat aktif suatu

wujud yang bergerak di dalam segala pekerjaan-Nya (Allah) menurut
keliendak-Nya. Itu bukanlah oleh yang ada pada alam itu sendiri dari

mulanya sehingga dari tahun ke tahun bumi itu memberikan hasil yang

berlimpah.dan berjalan terus mengelilingi matahari. Tangan kodrat
Yang Mahakuasalah yang telah tetap menuntun planet ini. Kodrat
Allahlah yang bekerja setiap saat yang meletakkannya pada tempat
peredarannya.

.. Bekerjanya tubuh manusia pun tiada dapat dipahami sepenuhnya;
dia men_gandung rahasia yang menimbulkan keiulitan bagi manusia
yang paling cerdas sekalipun. Ini bukanlah hasil mekanis iane sekali
dijalankan, lalu berjalan terus, sehingga nadi berdenyuid"i' o.-g
bemapas terus. Di dalam Tuhan kita hidup dan bergeiak dan mem-

. punyai keadaan kita. Setiap napas setiap puliu lan iantring, adalah bukti
yangjelas akan kodrat Allah yang selilu hadir.

Manusia y.ang. palilg tinggi kecerdasannya sekalipun riada dapat
menyelami akan keajaiban yahwe yang nyaia pada al'ani. Ilham Ilahi
mengajukan banyak pertanyabn yang iiada dipat diiawab oleh ahli
rlmu pengetahuan yang terhebat sekalipun. pertanyaan_pe(anyaan ini
diajukan bukanlah agar kita menjawabnya, titapi adalah untuk
menarik perhatian kita terhadap keajaiban ILhi yang mendalam serta
mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan kita terbatas; bahwa
di sekitar kehidupan kita sehari-hari ida bany,ak yang di luar batas
kesanggupan otak manusia; bahwa pertimbangan ian"maksud Allah
itu tiada rerselidik. Marifat-Nya tiadi terselidif .a

Pendid.ikan yang dimulai di atas bumi ini tiada akan dilenskaokan
di dalam kehidupan yang sekarang; itu akan dilaqiutk* ,Jp-j-g
masa kekekalan, maju- terus dan tiada akan pemah lehaUisan. Setia[
hari keajaiban akan pdke{aan Allah, bukti akan keajaiban kodrat-Nya
menjadikan dan memeliharakan akan pekerjaan i ah, butti atan
keajaiban di dalam pikiran di dalam keindahan yang baru. Di dalam
terang yang memancar dari takhta itu rahasia akan lenyap, danjiwa
akan dipenuhi 

.rasa kekaguqrar.l:esederhanaan perkara yang belum
pemah dapat diselami dulu.'

Amaran terhadap Agama Sensasi
Pada masa ini kita memerlukan di dalam pekerjaan Allah orang_

orang rohani yang berdiri teguh pada prinsip dan yang mengerti akir
Keb€naran dengan jelas.

, Dikatakan kepada saya bahwa kebutuhan anggota bukanlah ajaran
baru yang muluk-muluk. Mereka tiada -e-"ilik- sangka_sa"ngka
manusia. Mereka memerlukan kesaksian orang yang merrgit"hui ,e.tu
menghidupkan 

_akan kebenaran, orang yang menlerti d-an menurut
am,anat yang diberikan kepada Timotius: ..Beritakanlah 

firman. siap
sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salair, te-
gur dan nasihatilah dengan pengajaran dan kesabaran-. fi.ena akan



datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi
mereka akal mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk
memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan teli-
nganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng- Tetapi kua-
sailah dirirhu, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita
Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu'!" 2Tin.4:2-5.

Berjalanlah dengan tetap, dengan pasti, dengan kakimu berkasut-
kan persediaan akan Injil perdamaian. Maka engkau akan dapat me-
mastikan bahwa agama yang suci dan tiada bercacat-cela bukanlah
agama sensasi. Allah tiada menanggungkan di atas pundak seorang
pun beban merangsang selera bagi ajdran dan teori yang hanya ber-
dasarkan dugaan. Saudara-saudaraku, jauhkanlah perkara-perkara ini
dari ajaranmu. Janganlah biarkan perkara i-ni memasuki hidupmu.
Janganlah pekerjaanmu dirusakkan olehnya.o

Perlu Kebangtman Hidup Rohani
Saya disuruh mengatakan kepada anggota kita: Marilah kita

mengikut Kristus. Janganlah luira bahwa dia adalah teladan kita di
dalam segala perkara. Kita dapat dengan nyaman membuangkan
pendapat yang tidak terdapat dalam ajarannya. Saya;nengajak para .

pendeta kita memaStikan bahwa kaki mereka berjejak pada panggung
kebenaran yang kekal. Berhati-hatilah bagaimana Anda meruruti
perasaan hati, serta mengalakan bahwa itu adalah suara Roh Suci. Ada
beberapa yang melghadapi bahaya dalam hal ini. Saya mengajak me-
reka agar berada dalam iman yang benar dapat memberikan alasan
iman yang di dalam mereka kepa{a setiap orang yang bertanya.

Seteru berusaha menyimpangkan pikiran saudara-saudara kita dan
juga saudari-saudari kita dari usaha mempersiapkan suatu umat untuk
berdiri pada zaman akhir. Muslihatnya berusaha menjauhkan pikiran
dari bahaya dan tugas masa kini. Mereka menganggap tidak ada arti-
nya terang unttrk mana Kristus turun dari surga agar memberitakannya
kepada lohanes dan Yohanes di hadapan kita tidaklah begitu penting
sehingga perlu penerima perhatian yang khusus. Mereka tidak me-
nerima kebenaran yang berasal dari surga, dan merampas umat Allah
dari pengalaman mereka masa lalu, dan gantinya pada mereka diberi-
kan ilmu pengetahuan yang palsu.

"Beginilah firman TUHAN: "Ambillah tempatrnu di jalan-jalan
dan lihatlah, tanyakanlahjalan-jalan yang dulu kala, di m anakah j alan

yang baik,. tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat
ketenangan. Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau menempuhnya! "
Yer. 6:16.

Tuhan meminta pembaruan kesaksian yang tegas yang disaksikan
pada masa lalu. Dia mengundang mengadakan pembpruan hidup

' rohani. Semangat rohani umat-Nya sudah lama tidak gi4tr oleh karena
itu harus diadakan kebangkitan sebelum rnengalami kematian.

Oleh doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya
Raja itu. Apabila kita berbuat demikian maka kuasa Roh akan turun
ke atas kita. Kita memerlukdn semangat hari Pentakosta. Ini akan
datang karena Tuhan sudah menjanjikan mengirimkan Roh-Nya se-
bagai suatu kuasa yang menang.

Kita berada di ambang pintu masa yang sukar. Setiap orang yang
beroleh pengetahuan akan kebenaran haruslah bangun dan menem-
patkan dirinya" badan,;iiwq dan roh di bawah pimpinan Allah. Seteru
itu mengikuti jejak kita. Kita harus benar-benar sadar dan waspada
terhadap dia. Patutlah kita mengenakan selengkap senjata Allah. Kita
harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Roh Nubuat. Kita harus
mencintai dan menurut akan kebenaran bagi zaman ini. Ini akan
menyelamatkan kita dari kejahatan yang besar. Allah sudah berkata-
kata kepada kita melalui saMa-Nya. Dia sudah berbicara kepada kita
melalui amanat kepada sidang dan melalui buku yang menjelaskan
tugas kita pada zaman ini dan sikap yang patut kita pegang sekarang.
Amaran yang sudah diberikan, satu persatu, syarat demi syarat, patut-
lah diperhatikan. Apakah alasan kita untuk tidak mempedulikannya?

Saya membujuk mereka yang bekerja bagi Allah agar tidak meng-
gantikan yang benar dengan yang salah. Bukanlah pertimbangan
manusia yang menggantikan Ilahi, melainkan kebenaran yang me-
nyucikan. Kristus menantikan untuk menyalakan iman dan kasih di
dalam hati umat-Nya. Janganlah ajaran yang salah kedengaran dari
umat yang harus berdiri teguh di atas panggung kebenaran yang kekal.
Allah menyuruh kita berpegang teguh pada prinsiB-prinsip pokok
yang berdasarkan kuasa yang tiada dapat diragukan.'

Kasih akan Pmgetdhuan terhadap Sabda-Jaminan Kita
Jiwa pengadilan dan keras hati termasuk di dalam hati banyak

orang yang sudah lama berada dalam kebenaran. Mereka kecam-
mengec.tm, dan mencari-cari kesalahan. Mereka mengadu di kantor
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pengadilan, untuk menjatuhkan hukuman di atas mereka yang tiada
rnenyesuaikan diri dengan pendapatnya. Allah memanggil mereka
agar datang serta sujud di hadapan-Nya dalam penyesalan serta meng-
aku dosanya. Dia berkata kepada mereka itu: " Namun demikian Aku
mencelq engkau, karena engkau telah rneninggalkan kasihmu yang
semula.' Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telahjatuh! Ber-
tobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika
tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil
kaki dianrnu dari tempatrya, jika elgkau tidak bertobaf' (Why. 24,
SLMereka ituberebut akan tempatyang utama, dan dengan kata-kata
dan iindakanArereka sudah melukai hati banyak orang.

Kristus mengalak umat-Nya mempercayai dan menghidupkan sab
da-Nya. Yang menerima serta memadukan sabda ini, mengikutseda-
kan di dalam setiap tindakan, dari setiap sifal akan jadi kuat di dalam
kuat kuasa Allah. Akan nyata bahwa iman mereka itu adalah berdsal
dari surga. Mereka tak akan kesasarpadajalan yang lain. Merekatidak
akan memikirkan agama yang berdasarkan perasaan dan yang meng-
gemparkan. Di hadapan para malaikat dan manusiq mereka akan
berdiri teguh, sebagai orang-orang Kristen yang berwatak kukuh.

Di dalam pedupaan emas kebenaran, sebagaimana dalarh ajaran-
ajaran Kristen, kita peroleh yang akan meyakinkan dan mempertobat-
kan jiwa-jiwa. Kini, dalam kesederhanaan Kristus, kebenaran-kebe-
naran yang menyebabkan Dia datang mengatakanya ke dunia ini, dan
kuasa pekabaranmu membuatnya sendiri dirasakan. Janganlah kemu-
kakan teori-teori atau ujian-ujian yang tidak pemah disebutkan Kris-
tus yang tidak mempunyai landasan datam Alkitab. Kita mempunyai
kebenaran-kebenaran kudus dan mulia untuk ditanpilkan. "Adalah
tertulis" adalah ujian yang harus berada dalam hati setiap jiwa.

Mintalah tuntrman dari finnan Allah. Hendaklah kita mencari de-
ngan "Demikian firman Tuhan," Kita mempunyai cukup banyak akan
metode manusia. Orang yang hanya berpendidikan ilmu pengetahuan
.duniawi tidak dapat memahami akan perkara Ilahi; tetapi orang yang
sana setelah bertobat dan disucikan kelak akan melihat kuasa Ilahi di
dalam firman itu. Hanya pikiran dan hati yagg dibersihkan oleh
penyucian Roh dapat mengerti perkara semawi.o

Perlu Penyerahan yang Sepenulmya
Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan saya mengajak engkau

melakukan tugasmu. Hendaklah hatimu diserahkan kepada kuasa Roh
Suci, agar dapat menerima akan ajaran sabda itu. Kemudian engkau
akan dapat mengerti akan perkara Allah yang dalam-dalam.

Kesaksian Kristus, suatu kesaksian tabiat yang paling khidma!
akan diberitakan kepada dunia ini. Di seluruh buku Wahyu adajaqii-

.janji yang paling berharga dan tinggi, dan ada pula amaran penting,
khidmat dan paling menakutkan. Tidakkah mereka y{ng mengaku
beroleh pengetahuan akan kebenafpn membaca kesaksian yang
diberikan oleh Kristus kepada Yohanes? Ini bukanlah terkaan, bukan
tipuan ilmiah. Ini adalah kebenaran yang menjamin kesejahteraan kita
sekarang ini dan di masa yang akan datang. Apakah artinya sekam
bila dibandingkan dengan gandum?

Tuhan segera datang. Penjaga tembok Sion disuruh melakukan
tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah
\rseru kepada penjaga, di mana kuasa Roh, memberikan amaran
terakhir kepada dunia; yang akan menyerukan waktu sudah malam.'
Dia memanggil penjaga yang akan membangunkan pria dan w4nita
dari tidumy4 supaya merekajangan tertidur seperti orang mati.v

g sr zm; 121 er ZrOUs2: Q) 8T 292494; (4) 8T 259-261; (5) 8T 328 : (6) gIzg4,zss; (j)
8T 29G298; (8) 298-3ot; (9) 8T 30t,302,3s.
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Panl60

Tanda Ajaib Setan yang Palsu

rr, erhatian saya ditujukan kepada ayat yang berikut ini yang di-
pterapkan kepada spiritisme modem: Kol. 2:8; "Hati-hatilah, su-
I paya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang
kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia,
tetapi tidak menurut Kristus, " ribuan brang yang ditunjukkan kepada
saya, yahg sudah rusak karena filsafat ilmu phrenologi (ilmu melihat
tengkorak orang dan melalui benfuk itu bakat dan watak orang diten-
tukan) dan ilmu sihir binatang dan mereka itu telah ditawan oleh
ketidakpercayaan. Jika pikiran terus mengikuti jalan ini, pasti kehi
langan keseimbangan dan akan dikuasai oleh Setan. "Tipu daya yang
tiada berguna" mpmenuhi pikiran manusia fana yang malang. Mereka
rasa ada kuasa di dalam diri mereka untuk rnencapai usah4 yang besar
sehingga tiada menyadari perlunya kuasa yang lebih tinggi. Prinsip
dan iman mereka adalah "menurut pengajaran manusia dan menurut
hikmat dunia, bukannya menurut Kristus."

Yesus tiada mengajarkan.filsafat yang ddniikian kepada mereka.
Tidak terdapat pengajaran yang demikian di d?rlam ajaran-Nya. Dia
bukannya rnenujukan perhatian manusia fana yang malang kepada
diri mereka sendiri, kepada kuasa yang mereka rniliki sendiri. Dia se-
laltr mengarabkan pikiran mereka kepada Allah, Khalik alam semesta,
yangjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka. Pada ayat
l8 amaran khusus diberikan: "Jangan seorang pun dapat mengecewa-
kan kamu dari pahalamu, dengan peri merendahkan diri dan dengan
menyembah segala malaikat sambil berbuat di atas penglihatanny4
dengan sia-sia membesarkan dirinya menurut angan-angannya."

Guru-guru spiritisme menipu karnu, dengan cara yang menyenang-
kan dan menarik, jika engkau mendengarkan dongengnya engkau
sudah ditipu oleh seteru kebenaran dan engkau pasti akan kehilangan
pahalamu- Jika sekali pengaruh penghulu penipu yang mempeso-na-
kan itu menaklukkan kamu, engkau diracuni, dan pengaruhnya yang
mematikan itu memalsukan serta merusak imanmu torhadap diri

Kristus Anak Allah itu, sehingga engkau tiada lagi percaya pada kuasa
darah-Nya. Mereka percaya pada kuasa mereka indiri, m".bi^uk-
kerendahan hati oleh kuasa diri sendiri, malahan rela 6erkorban, dan
menghinakan diri sendiri, lalu menyerahkan pikirannya kepada
feyat<i1a1 sia-sia yang luar biasa, serta menerima p"nd"put y*g
bukan-bukan:nelalui mereka yang dipercaya sebagai iemanift yung
sudah mati. Setan telah memhutakan mata mereka sed6mikian rupa

!g melcac.ar$an pertimbangannya sQhingga mereka til; ;;;gd.d
S- f.qg l"tgti lalu 

-mereka mengikuti petunjuk yang dikatikan
oer,ayt o1{t .ygabarsahabatnya yang su{ah mati sekarang menjadi
ma-laikat di dalam alam yang lebih tinggi.t

_^_5:-!{i:1" "lah 
ditunjukkantatrwi t<ita trarus aijaga dari setiap

rylu- s"lr. bersungguh-sungguh menentang anjuran dan muslihat
sl setan. Lrla telah mengubahkan dirinya sendiri meniadi malaikat
terang serta menipu ribuan manusia lalu memperbudat mereka itu.
Kesempatan yang diambil dari ilmu p"ng"irhu- 

"L- oi[ir*
manusia adalah luar biasa. Ilmu pengetairuan- phrenologi, ifm'u iiwahipnotis (mesmerisrn) adalah cara ying di$m'akan v*1'J""*"1i it"
dia datang terang-terangan kepada geoeo"i-tini a* U"."r"huf*g*
kuasa ya4g menunjukkan sifut usahanya menjelang tertutuphya piirtu
kasihan.'

Menyerahlan Pikiran Seseorang ke Bawah penguasaan Orane Lain
Janganlah ada seorang pm patut diperkenankan menguasai pikiran

orang lain, karena pendapat bahwa oleh berbuat demifian aii 
"tanmene.rima untung yang lebih besar. Obat pikiran adalah saiatr satu

muslihat yang paling berbahaya yang diirahikkan paa" Ci.i-so
seorang. Perasaan lega untuk seketika lamanya mungkin dapat di_

lasaf]t, t:la.el eikiran seseorang yang dikuasainya derig* *,il*g
demikian tidak akan pemah lagi kuat dan dapat iiperci'ya f.Aungkin

:p T1*, seremah wanita yang memegang ujung jubah KriJtus;
tetapr Jlka.kita menggunakan kesempatan kita yang diberikan oleh
Alrall untuk datang pada-Nya dalan iman, Dia akan menyambut kita
secepat Dia menjawab jamahan iman wanita itu.
- Bukanlah rencana Allah bagi seseorang manusia untuk menverah-
kan pklrannya kepada manusia lainnya. Kristus yang bangkit itu,
yang_ sekarang duduk di atas takhta di sebelah kanan"Sapa"Jalah
Tabib Yang Mahakuasa. Mintalah daripada-Nya t *ru p"ily.-Uut -



an, Melalui Dia sajalah orang berdosa dapat mcnghampiri .Allah
sebagaimana mereka ada. Sekaii-kati mereka tidak pemah dapat
datang, ke- pada Allah melalui pikiran manusia. Manusia sekali-kali
tidak boleh menyela di antara pesuruh semawi dengan orang yang
menderita-

Masing-masing patutlah bekerja sama dengan Allah dalam menun-
tun pikiran orang lain kepada-Nya. Ceritakanlah kepada mereka dari
hal rahmat dan kuasa Dia. Tabib yang paling besar yang pemah
diketahui oleh dunia.

. Kami tidak pemah meminte padamu supaya engkau menyerahkan
dirimu sendiri ke barrah kuasa manusia mana pun. Obat pikiran yang

- seperti ini adalah ilmu penge.tahuan yang paling jahat yang pemah
diajarkan. Setiap makhluk yang jahat dapat menggunakannya dalam
melaksanakan muslihat yang jahat. Kita janganlah ada hubungan
dengan ilmu pengetahuan yang dcmikian. Kita harus takut bersang-
kutan dengannya. Sama sekali janganlah.ada prinsip yang dari pada-
nya masuk ke dalam lembaga mana pun.t

Kelalaian dalam doa menyebabkan orang mulai berharap pada
kuasanya sendiri, dan membuka pintu bagi pencobaan. Di dalarn
banyak hal angan-angan disibukkan oleh penyelidikan ilmd pengeta-
huan, dan manusia menyombongkan karena menyadari akan kua-
sanya sendiri. Ilmu pengetahuan yang mempelajari pikiran manusia
sangat diagung.,agungkan. Memang hal itu baik bila pada tempatnya;
tetapi ilmu ini telah dikacaukan oleh Setan dan digunakan menjadi
alatnya rnenipu serta merusak jiwa-jiwa. Kelihatannya ini diterima
seolah-olah berasal dari surg4 dengan demikian Setan disembah lalu
dia pun senang. Dunia yang dianggap beroleh banyak faedah dari ilmu
pengetahuan phrenologi dan mantera binatang, tiada yang lebihjahat
daripada yang sekarang ini. Melalui ilmu seperti ini, kebajikan dibi-
nasakan, lalu landasan.spiritisme pun dibentangkan."

Sulap dan Takhytl
Dengan membakar buku-buku sulap, orang Mesir yang bertobat

menunjukkan bahwa perkara yang mereka senangi dulu sekarang
mereka benci. Dengan sulaplah mereka khususnya menyakiti hati
Allah dan membahayakan jiwa mereka; kemarahan mereka timbul
adalah juga karena soal sulap. Demikianlah mereka membuktikan
bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat.

- Umumnya-orang mengatakan bahwa takhyul kekafiran lenyap
abad kedla puluh. Tetapi sabda Allah dan kesaksian fakta yang tegas
menyatakan bahwa sihir yang ada sekarang ini sarna seperti ahli sihir
yang ada pada masa dulu. Sihir masa.purba itu pada hakikatnya sama

{engan 1na Vang dikenal dengan spiritisme sekarang. Setan memper-
. daya pikiran ribuan orang dengan menyamar menyerupai sahabat

yang sudah mati. Alkitab mengatakan,bahwa ..orang yang mati tak
tahu apa-apa" (Pkh. 9:5). Ingat bahwa ingatanny4 kasihnya, cembu-
runya sudah_ terlupa. Orang mati tidak dapat bertata-kita dengan
orang yang hidup. Tetapi demi kecerdikannya yang dulu, Setan meng-
gunakan keadaan ini agar dapat menguasai pikiran manusia.

Melalui spirilisme banyak orang yang sakit, orang yang berduka,
gTng yang ingin tahu, mengadakan hubungan dengan roh-roh yang
jahat. Semua orang yang mencoba melakukan ini birada dalam-kea-
daan yang berbahaya. Kebenaran menyatakan tanggapan Allah terha-
dap mereka. Pada zaman purbakala dia menjatuhkan hukuman keras
kepada seorang raja yang meminta nasihat dari seorang kafir: .,Apa-
kah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta
qetunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu beginilah
firman TUH.AN: Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tfuur, di
mana 

-ergkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.', I Raj, l:3,4.
. Ahli sihir pada masa kekafiran mempunyai persamaan dengan sp!

ritisme, ahli nujum, peramal nasib pada masa kini. Suara-suara mijtik
yang mengucapkan bohongnya di Endor dan di Efesus masih tetap
menyimpangkan_ manusia dengan perkataan bohongnya. Sekiranya
tirai.yang menyelubungi mata kita dapat disingkapkan-, liita akan dapat
melihat malaikat-malaikat jahat menggunakan segala kelicikannya
untuk menipu dan membinasakan orang. Di manaiaja pengaruh itu
digunakan untuk melupakan Allah, di situlah Setan minggunakan
kuasa dan manteraaya. Bila orang menyerah kepada pengarfiny4 se-
belum mereka sadar maka pikirannya sudah kisasar dai;iwariyi a;-
najiskan. Nasihat rasul bagi sidang Efesus patutlah diperliatikan oleh
umat Allah sekarang ini. " Janganlah turut mengambil bagian dalarn
perbuatan-perbuatankegelapan yang tidak berbuahkan apa-apg, tetapi
sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.,, Ef. 5: l l. 5

Doa Iman
Jika mata kita dapat melihat malaikat yang berdosa memperdaya
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mereka yang merasa dirinya aman, kita tidak akan.merasa begitu

utn-. Sltiai malaikat jahit mengikuti jejak ldta. Kita mengetahui

b"h*u ot-giuh"t sedia-melakukan keinginan Setan; dan apabila kita

tiada waspal-a terhadap pesuruhnya yang tidak kita tampak, mereka

bekerja dengan cara yang baru serta melakukan tanda ajaib dan muk-

ilr"t JaA" pE n*a-iun-titu. Apakah kita bersedia mElawan mereka
"aengln firman n thh,-satu-satunya senjata yang dapat kita pergunakan

densan sukses?
d*b"rup" orang akan tergoda menerima tanda ajaib. ini ,seperti

terasl aari etUh.kita akan ;elihat orang sakit disernbuhkan' Mukj i-

zat akan kita lihat dilakukan. Apakah kita bersedia menghadapi pen-

cobaan vans menantikan kita ap;bila tanda yang ajaib yang palsu akan

f"Uih UinVf, diperlihatkan? fiaan<an akan banyak jiwa yang akan

terierat? Oleh meninggalkan syarat dan hukum Allah yangjelas, lalu

rnJmperhatikan dongsng, banyak orang akan bersedia menerima

tanda ajaib bohong ini. Kita semua sekarang haruslah berusaha mem-

persenjatai diri ki-ta sendiri terhadap pertarungan-yang segera akan

lita haOapi. Iman belajar dengan doa yang tekun dan rnenghidupkan

firman Ailah kelak meojadi perisgi kita terhadap kuasa Setan darl kita

ux- rn"n-g ot"tt daraf, Kristus-o

iir rr zsr, zqr; (z) tr 290; (3) MM I15, I 16; (4) sT Nov. 61884; (5) AA 288'290; (6) lT
301.

* Sebelum kata hipnotisme digunakan, istilah sepcni "Mesmerisme.'' "Mag-
netisme," "magnetisme hewan," dan "penycmbuh magnetik" dipakai oleh pe-

ngarang dan penceramah untuk pikiran pokok ini.
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Pasaltl,

Krisis yang akan Datang

A pabila semakin nyara bahwa hukum Allah itu tidak dihormati
l\ 91ng, semakin jelaslah batas di antara mereka pemeliharaL \hukurn Allah dengan oiang yang duniawi. Segolongan orang

akan menaruh kasih yang lebih besar terhadap syarat'ilahi iebandin!
dengan,kebencian segolongan orang terhadap syarat itu.

Krisis itu segera akan datang. Menanjaknya jurnlah krisis dengan
cepat menunjukkan bahwa hukuman Allah sudah harnpir tiba. Wal-au_
pun Dia benci akan hukuman, namun Dia akan menghukumkan,
dengan segeranya.

Hari pehutuman Allah sudah berada di hadapanlita. Meterai Allah
akan dibiibuhi hanya pada dahi mereka y*g -i4g"_-un'd* menangi"i
kejahatan.yang. te\adi dalam negeri itu. aanE=6epe&s; Ji"g-.
orang dunia makan minum bersama pemabuk, dh mere\u pufti ui*
dibinasakan bersam3 orangjahat. ., 

Sebab maia Tuhan ter-tujulkepada

Tgq--or,ang 
bgnar, dan relinga-Nya kepada permohonan rn"Li.u y-g

.mtnq lotolgf tetapi wajah Tuhan menentang orang;oiing yf196ss-
buatjahat." I Ptr. 3:lp.

(ebiasaan hidup kifa akan menentukan apaleh kita akan rhenerima
meterai Allah yang ftridup itu atau akan dibunuh oleh seniata keb!
nasaan. sedikit demi sedikit murka Allah sudah turun ke a-tas bunii;

-tetapi bila tujuh bela yang akhir akaq dituangkan tanpa campuran di
dalam cawan murka-Ny4 sudahlah terlambai seiamallam-iu *tut
bertobat dan mencari perlindungan. Tidak ada lagi darah peniamaian
yang akan menyucikan noda dosa.

.. Tidak semua orang yang mengaku memelihara hari Sabat akan
dimeteiaikan. Ranyak dari antara orang-orang yang mengajarkan
kebenaran kepada orang lain yang tidak ut - ,"-n"riri rn"r"iuiRlt"t
pada dahinya. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka mengeta-
hui kehendak Tufrannya, mengerti Giap ajaran' .eng"nui kip"r_
cayaan kita, tetapi pekerjaan mereka itu tidak sepadanl Mereka ini
yang mengetahui nubuatan dan mutiara marifa; nahi seharusnva



menghidupkan imannya. Sudah seharusnya mereka mengajar setst

rumahnya untuk menurutinya; agar oleh keluarga yang psnurut mere-

ka dapat menunjukkan kepada dunia dari hal pengaruh kebenaran

terhadap hati manusia.
Karena kelemahan perbaktian dan kesalahan mereka, dan oleh

karena kegagalannya mencapai ukuran kerohanian yang tinggi, mere-

ka telah membuatjiwa orang lain merasa puas dengan keadaan mereka

sendiri. Pertimbangan manusia yang fana tidak dapat melihat bahwa

mengikuti teladan orang-omng ini yang sering memaparkan kepada
mereka mutiara firman Allah, rnereka pasti akan membahayakan jiwa
mereka. Yesus sendirilah teladan kita satu-satunya' Masing-masing
sekarang haruslah menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri dengan

bertelut di hadapan Allah, dengan kerendahan hati, dengan hati yang

mau diajar seperti seorang anak, dan jika dia mau mengetahui apakah

yang diminta Allah dari padanya. Betapapun tingginya seorang pen-

detadi hadapan Allah, jika dia lalai mengikuti terang yang diberikan
oleh Allah kepadanya,jika dia menolak untuk diajar seperti anak yang

kecil, dia akan diselimuti oleh kegelapan dan muslihat Setan yang

akan menuntun orang lain padajalan yang sama.

Tidak seorang pun di antara kita yang akan menerima meterai Allah
selagi ada satu cacat atau noda pada tabiat kita. Terserah pada kitalah
mengobati kekurangan tabiat kita, untuk membersihkan jiwa kita dari
setiap kekotoran. Setelah itu barulah hujan akhir akan turun atas kita
sama seperti hujan awal turun di atas rasul pada hari Pentakosta.

Tidak perlu seorang mengatakan bahwa keadaannya tiada berpeng-
harapan lagi, bahwa diatidak dapatrnenghidupkan kehidupan seorang

Kristen. Persediaan yang cukup besar bagi setiap jiwa sudah tersedia
karena kematian Kristus. YesusJah penolong yang selalu sedia pada '
waktu yang diperlukan. Panggil sajalah Dia dalam iman, dan Dia telah
berjanji untuk mendengar serta menjawab permohonanmu.

Oh, betapa perlunya kehidupan dan iman yang giat! Kita memer-
lukannya; kita harus memilikinya, kalau tidak kita akan lemah dan
gagal pada masa pencobaan. Kegelapan yang akan menudungi jalan
kita pada masa itu seharusnyajanganlah membuat hati kita tavrar atau-
pun menyebabkan kita putus asa. Allah menutupi kemuliaan-Nya
dengan selubring bila Dia datang memberikan berkat yang berlimpah.
Kita patut menyadari akan hal ini dengan pengalaman pada masa lalu'
Pada masa itu bila Allah mempunyai perbantahan dengan umat-Nya

pengalaman ini akan menjadi suatu sumber penghiburan dan peng-

harapan.
Sikaranglah masanya kita harus menjaga diri kita sendiri dan diri

anak-anak kita agar tiada bercacat-cela dari hal perkara duniawi.
Sekaranglah waktunya kita harus menytcikan jubah tabiat kita serta

memutihkannya di dalam darah Anak Domba itu' Sekaranglah wak-
iunya kita harus mengalahkan kesombongan, nafsu, dap kemalasan
rohani. Sekaranglah waktunya bahwa kita harus bangun dan berusaha

dengan tekun membentuk keseimbangan taliat. "Pada.hari ini, jika
kamu mendengar suaranya, janganlah kamu mengeraskan hatimu'"
Ibr.3:7,8,15.

Sekaranglah waktunya untuk bersedia, Meterai Allah itu tidak akan
pemah dibubuhi pada dahi seorang pria yang najis maupun wanita
yang najis. Tidak akan pemah dimeteraikan di dahi mereka yang

ambisius, pria dan wanita pendusta atau penipu. Semua orang yang

menerima meterai itu haruslah tanpa cacat di hadapan Allah--calon-
calon untuk surga. Majulah terus, hai saudara-saudari. Singkat saja

yang dapat saya tuliskan mengenai ini sekarang, hanyalah sekadar
merangsang perhatianmu aka4 perlunya bersedia. Selidikilah Alkitab
bagi dirimu ;endiri, 

agar engkau dapat mengerti gentingnya masa

seKarang lnl:

Sabat jadi Pokok Persoalan
Soal Sabat akan menjadi persoalan pada pertentangan besar lang

akhir di mana seluruh dunia akan terlibat. Umat manusia telah ine-
ninggikan prinsip-prinsip Setan lebih daripada prinsip yang mengatur
segila langit. Mereka itu menerima hari sabat palsu, yang ditinggikan
oleh Setan sebagai tanda kuasanya. Tetapi Allah telah membubuh

meterai-Nya pada tuntutan kerajaan-Nya. Setiap lembaga Sabat mem-
punyai narna Penciptanya, suatu tanda yang tak terhapuskan dan me-
nunjukkan kuasa masing-masing. Adalah tugas kita menuntun orang
agar mengerti akan hal ini. Kita patut menunjukkan kepada mereka

itu meterai kerajaan pemberontak, karena mereka mengakui dirinya
rakyat dari kerajaan meterai yang tercap pada mereka. Allah telah
me4ranggil kita meninggikan panji hari Sabat-Nya yang diinjak-injak
1ru.

Otak yang sama yang memerangi umat yang setia pada zaman yang

lampau itu masih tetap berusaha melenyapkan dari permukaan bumi
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ini semua orang yang takut dan turut akan hukum Tuhan. Setan akan
menimbulkan amarah terhadap golongan kecil yang hina yang dengan

penuh kesadaran menolak hukum kebiasaan yang populer dan tradisi.
Orang-orang yang berkedudukan dan :mempunyai reputasi akan
menggabungkan diri dengan orang yang melanggar hukum dan orang
durjana bersekongkol menentang umat Allah. Kekayaan, kepintaran,
pendidikan akan dipadukan dengan menutupinya dengan keangkuh-
an. Penguasa penganiaya, pendeta-pendeta, dan anggota-anggota si-
dang akan bangkit menentang mereka itu. Mereka akan berusaha me-
runtuhkan iman mereka itu melalui perkataan dan tulisan, kesom-
bongan, ancaman; dan juga hujatan. Melalui fitnahan dan amarah
mereka akan membangkitkan angkara murka masyarakat. Karena
tidak mendapat alasan "Demikianlah kata Alkitab" untuk menentang
penegak hari Sabat Alkitab, rnereka akan membuat undang-undang
aniaya untuk mengisi kekurangannya. Agar memperoleh popularitas
dan pendukung, pembuat undang-undang itu akan menyerah kepada
tuntutan undang-undang hari Minggu. Orang-orang yang takut akan

Allah tidak akan menerima lembaga yang melanggar hukum Sepuluh
Hukum. Dalam pertentangan inilah akan timbulnya peptentangan

besar yang terakhir di antara yang benar dan yang salah. Dan kita tidak
akan ditinggalkan dalam kebimbangan dalam persoalan ini. Sekarang
ini, sama seperti pada zaman ly[ordek]rai, Tuhan akan membenarkan
kebenaran-Nya dan umat-Nya.r

B ers ed i a Menghadap i Topan
Alkih telah menyatakan apakah yang akan terjadi pada akhir

zaman, agar umat-Nya bersedia menghadapi topan perlawanan dan

angkara murka. Mereka yang sudah mendapat amaran dari hal peris-

tiwa yang berada di hadapan mereka tiadalah akan tenang menunggu
datangnya badai, serta .menghiburkan dirinya dengan mengatakan

bahwa Tuhan akan melindungi umat-Nya yang setia pada masa kesu-

sahan. Kita haruslah sepedi orang yang menunggu Tuhannya, bukan-
nya dalam keadaan bermalas-malas, melainkan bekerja dengan giat,

dengan iman yang tidak tergoyahkan. Sekarang bukanlah saatnya bagi
kita memenatkan pikiran kita dengan perkara-perkara remeh. Ketika
manusia sed4ng tertidur, Setan sibuk mengatur suasara agar umat
Tuhan tidak memperoleh rahmat dan keadilan. Gerakan hari Minggu
sekarang ini sedang bekerja di dalam kegelapan. Para pemimpin

menutup-nutupi persoalan yang sebenamya, dan banyak orang yang
meaggatung ke dalam gerakan itu tidak mengetahui arah arui yang
sedang bergerak. Pengakuannya yang manis dan tampaknya beisifat

. Kristiani, tetapi bila dia sedang berkata-kata nyatalahkelak roh naga
itu.

. 
_ " Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukul bagi-Mu,

dan sisa panas hati itu akan Kauperikatpinggangkan.,, Mzm. 76:l l.
Maksud Allah ialah bahwa uiian kebenaran akan ditampilkan dan
menjadi suatu pokok penyelid-ikan dan perbincang"n, *ui* d"ng*
hujat sekalipun. Pikiran manusia haruslah digerakkan. Seg'ala perbin-
tahan, setiap hujatan, setiap fitnahan, akan menjadi alat Allih yang
menimbulkan penyelidikan dan membangunkan pikiran seaangtan
jika bukan demikian mereka akan tetap lertidur.a

Sebagai suatu umat kita belum menyelesaikan pekerjaan yang
diserahkan Allah kepada kita. Kita belum siap menghadapi keadaai
yang akan ditimbulkan oleh pemaksaan undang-undang pemeliharaan
hari.J\4inggu. Kita bertanggung jawab, supaya bergiit apagila kita
melihat tanda kesusahan itu mendekat. Hendaknyajangan seorang
pun menunggu dengan tenang. akan datangnya kesukaran itu, serta
menghibur diri mereka dengan keyakinan bahwa pekerjaan ini harus
berjalan terus karena sudah dinubuatkan, dan bahwa Tuhan akan
melindungi umatNya. Kita belumlah melakukan kehendak Allahjika
kita berdiam diri, jika tidak melakukan sesuatu mempertahankan
kebebasan hati nurani kata dengan doa yang berkhasiat, dan sungguh-
sungguh dinaikkan ke surga, supaya kebinasaan ini dapat ditang-
guhkan sarnpai kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah sikian larna
dilalaikan. Biarlah dengan doa yang amat tekun, dan biarlah kita
bekerja rlaras dengan doa kita. Mungkin kelihatan bahwa Setan
menang dan kebenaran ditaklukkan oleh kelancangan dan kesalahan.
Namun Allah akan mengajak kita mengingat akan tindakannya tef-
hadap umat-Nya pada masa lampau untuk menyelamatkan merlka itu
dari musuhnya. Ia perlu memilih kesempitan itu, untuk menyatakan
bila kelihatannya tiada kemungkinan akartberoleh kesempatan untuk
meloloskan diri dari jerat Setan dengan menunjukkan kuasa-Nya.
Kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah.

Saudara-saudaraku, apakah engkau menyadari bahwa kesela-
matanmu sendiri, sama seperti nasib jiwa orang lain, bergantung pada
persiapan yang engkau buat sekarang untuk menghadapi pencobaan



yang berada di depan kita? Adakah padamu s€mangat yang berkobar-
kobar, kesalehan dan pengaMian, yang akan rnenyanggupkan engkau
berdiri teguh apabila perlawanan itu dihadapkan padamu? Tuhan per-
nah mengatakan melalui saya, rnasanya akan tiba apabila engkau diha-
dapkan ke muka pengadilan, segala bidang kebenaran yang engkau
pegang akan dikecam dengan hebat. Waktu yang dibuang-buang se-
karang ini seharusnya digunakan menyambut panggilan Allah ung*
menyediakan diri kita un-tuk menghadapi krisis yang akan datang.

Huknn Allah
Kita mendekati penutupan sejarah dunia. Kepada saya telah dinya-

takan bahwa hukuman pembalasan dari Tuhan sudah berada di atas
bumi. Tuhan sudah memberikan amaran kepada kita dari hal peristi-
wa-peristiwa yang akan terjadi. Terang memancar dari frman-Nya;
akan tetapi kegelapan pun menutupi bumi, dan meliputi segala bang-
sa. "Apabila mereka berkata, Damai dan sejahtera; maka kebinasaan
tiba-tiia datang atas mereka iiu; . . . dan merika itu iiada akan luput. -6

Tuhan sedang menarik kekuasaan-Nya yang menahan itu dari
bumi, dan segera akan terjadi kematian dan kebinasaan, kejahatan
bertambah-tambah, dan tindakan kejam danjahat terhadap orang kaya
yang menyombongkan dirinya terhadap orang miskin. Mereka yang
tiada dapat perlindungan Allah tidak akan mendapat tempat aman di
rnana dan dalam keadaan apa pun. Manusia sedang dididik dan sedang
mengerahkgrn segenap dayanya dengan kuasa yang melukai dan
menggilas.'

Hukuman Tuhan sedang berada di atas bumi. Peperangan dan
kabar-kabar perang kebinasaan karena api yang menggilap dan banj ir
yang melanda, menyatakan denganjelas bahwa masa kesusqhan, yang
semakin bertambah hingga akhimya sudah sangat dekat.

Segera kesusahan yang hebat pun timbul, di amara bangsa-bangsa
kesusahan yang tiada akan berhenti hingga Yesus datartg. Kita perlu
maju bersam4 seperti yang belum pernah jadi pada grasa yang lalu
serta melayani Dia yang sudah menyediakan takhta'Nya di surga, dan
kerajaan-Nya yang memerintah di atas segala ker4iaan. Allah tidak
meninggalkan umal-Nya, dan kekuatan kita ada ftarena kita tidak
men inggalkan Dia.o

(l') 5T 2W,212-216: (2) 6T 352; (3) 5T 450,451; (4) 5T 4s2,453; (5) 5T 713-1t7: (6't 5T 99t
(7) 8T 50; (8) 3TI286.

. Masa Menapis

6 asul mengua*an saudara-saudaranya serta berkata. ..Akhir_

l( 1Vu' hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan

*_:{.::9." l.*t kuasa_Nya.itu. pakaitah otehmu selengkap senjata
Altan supaya kamu tahan melawan segala semu daya Ib-lisl, Aduh,
alangkah hebatnya masa yang berada di depan kita! if."gt"f, ir"U.t_

Lf !:Tl11* di thu 913e v.qs -engaku anak-anak aiur,. oruog
Iang 

ttdak benar akan didapati di antara orang yang benar. Merekayang sudah. memperoleh terang yang besar tetapi tldak berialan di
oaramnya at€n ditudungi oleh kegelapan menurut besarnyi terang
{ang dihinakannya. Kita harus memperiratikan pelajaran 

"",i","it*-dung di datam kata-kata paulus, .,Melainkan alu ri""vii* f;rl"r,r",
dan.aku memperhambakan dia- supaya jangan aku yang sudah me_
ngaJar orang lain itu sgndiri akan terbuangJ' Seteru io-giat bekerja
mencari siapa yang dapat ditambahkannyi ke galam Uu?i._ orangyang murtad: tetapi Tuhan s",gera datang. dan tidak lama lagi setiaf
perkara akan ditentukan untuk selama_lamanya. Mereka yan-g sudah
menghidupkan terang yang dengan anugerah diberikan "keoada
mereka itu akan masuk dalam bilangan di pihuk Tuh*.1
. Tetapi masa penytcian sidang itu berjalan dengan cepatnva. Allah

akan beroleh suatu umat yang suci dan benAr. pada masa penapisan
yang Desar yang akan segera datang kita akan lebih sanggup mbneukur
kuat-kuasa bangsa Israel. Tanda-tinda menuniukkan 6ihiv" .""." it,
sudah dekat bila Tuhan akan menyatakan Uahwa nyiru_Nva 

"a-" 
Ji O"-

lam tryrgan-Nla, dan Ia akan membersihkan segenip te*p" p""ei.if_
Nva-'

X"***g* togi Semua yang Mencari Kelepasan
Kepada saya telah ditunjukkan umat Aliah, dan telah ,melihat

mereka itu ditampi dengan hebat. Sebagian, dengan im- y-! t"guf,
dan tangisan yang memilukan hatj. mei.rohon l""p"au niiif,. - 

--'
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Saya melihat sebagian lagi tidak turut ambil bagian dalam jeritan
permohonan ini. Mereka kelihatannya acuh tak acuh dan lalai. Mereka
tidak menolak kegelapan yang mengelilingi mereka ini sehingga me-
reka ditudungi oleh kabut yang tebal. Malaikat Allah meninggalkan
mereka ini, dan saya lihat malaikat-malaikat itu segera memberikan
pertolongan kepada mereka yang bergumul dengan segenap tena-
ganya menentang malaikat jahat, serta berusaha menolong diri
mereka sendiri dengan memanggil Allah dengan tiada putus-putus-
nya. Tetapi malaikat itu meninggalkan orang yang tiada berusaha
menolong dirinya sendiri, sehingga saya pun tidak melihat malaikat-
malaikat itu lagi. Sementara orang yang sedang berdoa itu terus-
rnenerus berseru-seru dengan sungguh-sungguh, suatu sinar terang
dari Yesus sekali-sekali akan menyoroti mereka itu,'untuk menguat-
kan hati rnereka, serta menerangi wajah mereka.

Saya tanyakan arti akan penggoncangan yang saya lihat itu, danke-
pada saya ditunjukkan bahwa itu akan disebabkan oleh kesaksian
yang tegas sesuai dengan nasihat Saksi Yang Setia itu kepada orang
Laodikia. Ini akan mengubahkan hati orang yang menerimany4 lalu
akan menuntun dia meninggikan derajatnya serta menuangkan ke-
benaran yang tegas. Sebagian tidak akan mau menyampaikiLn kesak-
sian yang tegas ini. Melainkan mereka akan bangkit menentangny4
dan inilah yang akan menimbulkan penggoncangan di antara umat
Allah.

' Kesaksian Saksi Yang Setia belum separuh.yang sudah diperhati-
kan. Kesaksian yang kudus yang di atasnya bergantung nasib sidang
itu sudah dilalaikan, kalau bukan sama sekali tidak dipedulikan.
Kesaksian ini haruslah membawa pertobatan yang dalam, dan semua
orang yang sungguh-sungguh menerimanya akan menurutnya se-
hingga mereka akan disucikan.

Maliikat itu berkata: "Dengarlah olehmu!" (Dengar) Segera
kude- ngarlah suatu suara yang bunyinya sep€rti bunyi alat musik
yang banyak, semuanya berpadu merdu dan harmonis. Ini melebihi
semua'musik yang pemah saya dengar. Seperti sarat dengan kemura-
han, kelembutan, agung dan mendatangkan sukacita yang kudus.
Segenapjiwa ragaku digetarkannya. Kata malaikat itu: "Tengoklah!"
Perhatian saya ditujukrin kepada kumpulan yang dulu sudah saya lihat
itu, yang telah digoncangkan dengan hebatnya. Kepada saya ditunjuk-
kan mereka yang sudah saya lihat sebelumnya menangis dan berdoa

dengan pergumulan jiwa. Jumlah malaikat pengawal sekeliling
mereka itu sudah dilipat gandakan, dan segenap tubuhnya dari kaki
sampai di kepala disalut dengan senjata. Mereka itu bergerak dengan
sangat teratur, dengan gagah, bagaikan suatu pasukan tentara. Wajah
mereka menunjukkan betapa hebatnya pertarungan jiwa yang hebat
.itu, sekarang wajah itu bersinar-sinar dengan terang dah kemuliaan
surga. Mereka sudah mencapai kernenangan, yang menifibulkan dari
dalam hati mereka itu suatu perasaan.plukur yang mendalam, serta
sukacita yang suci dan lagi kudus.

Bilangan rombongan ini sudah berkurang. Sebagian sudah tergon-
cang ke luar dan ketinggalan di tengah jalan. (Baca Why.3:15-lZ.)
Orang yang lalai dan yang acuh tidak acuh, dan tidak mau meng-
gabungkan diri dengan mereka yang sangat menghargai kemenangan
dan keselamatan sehingga berseru dan bergumul untuk mencapainya,
memang tiada mendapatnya, lalu mereka tertinggal di dalam kegelap.
an tetapi jumlah mereka itu segera digantikan oleh orang lain yang
berpegang kepada kebenaran serta menggabungkan diri dengan rom-
bongan itu. Malaikat jahat masih tetap rnendesak sekeliling mereka
itu, namun malaikatjahat itu tidak mempunyai kuasa atas mereka itu.
(Lihat Ef. 6:. l2-18.)

Saya mendengar mereka yang sudah dilengkapi dengan senjata itu
mengucapkan kebenaran dengan kuasa yang besar. Mereka berhasil.
Saya melihat mereka yang terbelenggu; beberapa orang istri sudah
diikat oleh suarninya, dan beberapa anak sudah diikat oleh orang-
tuanya. Orang yang jujur yang telah dihalangi untuk mendengar
kebenaran, sekarang mereka itu berpegang teguh pada-Nya. Segenap
kegentaran terhadap keluarga sudah lenyap. Kebenaran sajalah yang
sudah ditinggikan di hadapan mereka itu. Bagi mereka kebenaran itu
lebih mahal dan lebih berharga daripada kehidupan mereka itu. Me-
reka telah merasa lapar dan dahaga akan kebenaran.. Lalu saya tanya-
kan apakah yang telah menyebabkan perubahan yang besar ini.
Seo-rang malaikat menjawabnya: "Hujan akhirlah yang telah menye-
babkanny.a, yaitu masa penyegaran dari hadirat Allah, ieruan nyaring
dari malaikat yang ketiga itu."

Orang-orang pilihan ini beroleh kuasa yang besar. Malaikat itu
berkata: "Tengoklah!" Perhatian saya dibawa kepada orang jahaq
atau orang yang tidak percaya. Mereka itu bangkit beramai-ramai.
Semangat dan kuasa umat Allah membangunkan dan membangkitkan



amarah mereka. Mereka kebingungan . . . . Saya lihat bahwa suatu

tindakan dilakukan terhadap kblompok yang beroleh kuasa dan terang
itu. Kegelapan semakin menebal sekeliling mereka itu, namun mereka
tetap berdiri teguh serta diperkenalkan Allah, dan mereka tetap ber-
harap pada-Nya. Saya lihat merek4 dalam keadaan kacau-balau. Ke-
mudian saya dengar mereka bgrseru dengan sungguh-sungguh kepada
Allah. Siang dan malam seruan mereka tiada berkeputusan. (Luk.
l8:7, 8: Why. l4: l4,l 5).

Saya mendengar kata-kata yang berikut: "Kehendakmulirh ya
Tuhan, yangjadi! Jika dengan demikian nama-Mu dipermuliakan, se-

diakanlah jalan keluputan bagi umat-Mu! Lepaskanlah kami dari
orang-orang kafir yang mengelilingi kami! Mereka itu telah menja-
tuhkan hukuman mati bagi kami; ietapi tangan-Mu dapat membawa
keselarnatan." Ini sajalah ucapan yang masih saya ingat. Semua orang
ini kelihatannya merasakan ketidaklayakan yang mendalam, serta me-
nyerahkan diri mereka segenapnya kepada kehendak Allah. Namun
sama seperti Yakub, tanpa pengecualian, masing-masing berseru de-
ngan sungguh-sungguh serta bergumul untuk memperoleh kelepasan.

Segera setelah mereka mulai berseru dengan sungguh-sungguh,
lalu malaikat-malaikat yang menaruh simpati terhadap mereka itu,
hendak pergi melepaskan mereka itu, tetapi seorang pemimpin malai-
kat yang tinggi tidak mengizinkan mereka itu pergi. Dia berkata,
"Kehendak Allah belum digenapi. Mereka harus minum dari cawan
itu. Mereka harus dibaptiskan dengan baptisan.itu."

Tiba-tiba saya mendengar suara Allah yang menggoncangkan
segala langit dan bumi. (Lihat Yl. 3:16; Ibr. 12:261' tVhy. 16:17.)
Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bangunan-bangunan bergon-
cang dan berserakan. Kemudian aku mendengar seruan kemenangan
yang gemilang suara itu nyaring bagaikan bunyi musik dan suara itu
jelas kedengaran. Saya. memandang atas kelompok ini, kelompok
yang sesat sebelumny4 dalam keadaan tertekan dan terbelenggu.
Mereka dilepaskan dari kelompok yang tertawan itu. Suatu terang
yang kudus menyinari mereka itu. Mereka kelihatan sungguh-sung-
guh sangat indah! Segala keletihan dan tanda kecemasan telah lenyap,
setiap wajah kelihatan sehat dan indah. Seteru mereka itu, yaitu orang
kafir yang di sekeliling merek4jatuh seperti orang yangmati. Mereka
tidak tahan melihat cahaya yang menyinari orang suci yang sudah
dilepaskan itu.

_ Terang kemuliaan ini tetap bersinar di wajah mereka sampai yesus
kelihatan di awan-awan surga, dan orang yang setia, kelornpok yang
dicobai itu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, di dalam
sesaat, di dalam sekejap mata. Kubur-kubur terbukalah lalu orang
saleh pun keluarlah dari dalamnya dengan tubuh yang bak4 serta' berseru: "Maut dan kubur sudah dikalahkan oleh kernenangan,,, dan
kemudian bersama-sama orang yang masih hidup merekfdiangkat
untuk menemui Tuhan di dalam awan-awan, sementara teriakan ke-
mulia4n dan kemenangan y4ng merdu mengalirlah dari lidah yang
baka.'

Daa Pasukan
Dalam khayal saya lihat dua pasukan terlibat dalam pertempuran

yang hebat. Satu pasukan di bawah panji-panji yang mempunyai
lencana dunia; p_asqkln Vane satu lagi di bawah panji-panji yalg
berlumuran darah dari Pangeran Imanuel. Pasukan demi pasukin
dibiarkan di atas tanah, sementara rombongan demi rombongan dari
pasukan Allah bergabung dengan pasukan musuh dan suku demi suku
dari barisan musuh menjadi satu dengan umatAllah. Sedrang malaikat
terbang di tengah{engah langit mernberikan panji-panji Imanuel
kepada banyak tangan, ketika seorang jenderal yang gagah perkasa
berteriak dengan suatu suara yang nyaring: "Bentuklah barisan. Hen-
daklah orang yang setia kepada hukum Allah dan kesaksian Kristus
menentukan sikapnya sekarang. Keluarlah kamu dari antara mereka
itu, dan hendaklah kamu bercerai dan jangan menyentuh barang yang
jahal atau naj is; maka Aku akan menyambut kamu, dan menjadi Eapi
bagimu, dan kamu akdn menjadi bagi-Ku anak-anak laki-laki dan
perempuan. Biarlah semua orang yang mau datang kepada pertolong-
an Tuhan, pertolongan Tuhan yang gagah perkasa itu.,,

Sekarang sidang itu berjuang dengan gigih. Sekarang kita meng-
hadapi suatu dunia yang gelap gulita, yang hampir seluruhnya dikua-
sai penyernbahan berhala. Tetapi masanya akan tiba bila peperangan
sudah berakhir dan kemenangan diperoleh. Kehendak Allah akanjadi
di atas bumi sama seperti di surga. Maka segenap bangsa pun tiada
akan memiliki hukum lain selain hukum surgawi. Semua akan men-
jadi suatu keluarga yang bahagia dan bersatu, berjubahkan pujian dan
yang tiada bandingannya, teruS-menerus mempersembahkan persem-
bahan puji dan hormat kepada Allah. Dunia ini akan bermandikan



sinar dari surga. Tahun berganti tahun di dalam kesukaan. Terang
bulan akan sama dengan terang matahari sedangkan terang matahari
akan tujuh kali lebih terang daripada yang sekarang Di atas peman-
dangan itu para bintang kejora akan jelas menyanyi bersama-samq
dan anak-anak Allah akan bersorak-sorak dalam kesukaan, sementara
Allah dengan Kristus akan sama-sama mengumumkan: "Tidak akan
ada lagi dosq ataupun kematian."

Inilah pemandangan yang dinyatakan kepadaku. Tetapi sidang itu
harus dan akan berjuang melawan musuh yang kelihatan dan yang
tidak kelihatan. Pasukan Setan dengan rupa manusia berada di lapang-
an. Umat manusia sudah bersekuti menintang Tuhan semesta ilari.
Sekutu ini akan terus ada hingga Kristus .akan meninggalkan tempat-
Nya sebagai Jurudamai serta akan mengenakan jubah pembalasan.
Pasukan-pasukan Setan berada di setiap kota, sibuk mengatur kelom-

' pok demi kelompok mereka menentang hukum Allah. Orang-orang
yang mengaku salah dan orang yang berjanji tidak akan peroaya
menggabungkan diri dengan ror4bongan ini. Ini bukanlah saatnya
bagi umat.{llah berada di dalar\keadaan lemah. Kita tidak boleh lalai
sesaat pun.a

(l) TM 163; (2) 5T 80; (3) lT 179-184; (4) 8T41,42.

Pasal6i'

Beberapa Hal yang Perlu Diingat

lletunjuk-petunjuk Juruselamat diberikan kepada rnurid-murid-

PNya pada zaman dulu adalah demi kesejahteraan pengikut-Nya
I. pada setiap zaman. Dia melihat mereka yang hidup menjelang
tertutupnya akhir zaman apabila Dia berkata: "Jagalah akan dirimu."
Kita bertanggung jawab, masing-masing bagi diri sendiri, menghi-
dupkan di dalam hatinya karunia-karunia Roh Suci yang indah itu.'

Masa kisis yang besar berada di hadapan kita. Untuk menghadapi
masa pencobaan dan penggodaan, dan untuk melakukan tugas, iman
yang tekun sangat dibutuhkan. Tetapi kita boleh jadi beroleh k+
menangan yang gemilang, tidak seorangj iwa yang berjaga dan.berdoa
akan terjerat oleh musuh.

Saudara-saudaraku, yang kepadanya kebenaran firman Allah itu
telah dibukukan, apakah bagian yang engkau akan lakukan pada penu-
tupan pemandangan hikayat dunia inir Apakah engkau menyadari
kebesaran pekerjaan persediaan yang sedang berlangsung di surga dan
di atas bumi? Hendaklah semua yang sudah menerima terang, yang
sudah beroleh kesempatan membaca dan mendengar nubuatan itu,
memperhatikan segala yang tertulis di dalamnya, "karena masanya
sudah sampai." Hendaklah jangan seorang pun sekarang bermain-
main dengan dosa, yang menjadi sumber segala kesengsaraan di da-
lam dunia kita ini. Jangan lagi berlengah dan berada dalam kebodohan
sikap acuh tak acuh. Hendaklah jangan engkau menggantungkan na-
sib jiwamu pada keadaan yang tiada berketentuan. Yakinlah dengan
pasti bahwa engkau sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Biarlah perta-
nyaan yang keluar dari hati yang jujur dan bibir yang gemetar,
"Siapakah yang akan ahan berdiri?" Sudahkah engkau menggu-
nakan bahan yang terbaik dalam pembangunan tabiat di saat-saat
terakhir yang indah dari pintu kasihan? Sudahkah engkau menyu-ci
.kan jiwamu dari setiap kenajisan? Sudahkah engkau menikuti terang
itu? Sudalkah engkau bekerja sesuai dengan pengakuan imanmu?
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Mungkin saja engkau menjadi seorang percaya yang setengah-
setengah dan yang biasq dan engkau akan didapati ringan serta akan
kehilangan hidup yang abadi. Mungkin saja, dan menghidupkan se-
bagian anjuran Alkitab serta dianggap sebagai orang Kristen, tetapi
akan binasa karena engkau kekurangan sifat-sifat yang sangat perlu
bagi tabiat Kdsten. Jika engkau menyia-nyiakan atau bersikap acuh
tak acuh terhadap amaran yang sudah diberikan Allah, jika engkau
menyimpan atau memberi maaf kep:ida dosa, berarti engkau sedang
memeteraikan nasibjiwamu. Engkau akan ditimbang pada neraca dan
akan didapati dalam keadaan ringan. Anugerah sejahtera dan ampun-
an akan ditarik untuk selama-lamanya. Yesus akan melewati engkau,
tiada akan pemah datang lagi begitu dekat sehingga dapat dijantkau
oleh doa dan permohonanmu. Selagi rahmat menunggu, selagi Juruse-
lamat melakukan pekerjaan seorang pengantara, henda\lah.kita
melakukan pekerjaal yang saksama guna keselamatan kita."

Setan tidak tertidui, dia selalu berjaga agar perkataan nubuat yang
lebih pasti itu tiada akan berpengaruh. Dengan segala kecerdikan dan
tipu muslihat Dia berusaha memalsukan kehendak Allah yang nyata,
yang dijelaskan di dalam firman-Nya. Bertahun-tahuir Setan me-
nguasai pikiran umat manusia dengan kecerdikannya melalui musli-
hatnya yang telah direricanakannya untuk menggantikan kebenaran.
Pada masa kepicikan ini, orang yang melakukan kebenaran, disertai
takut akan Allah, akan memuliakan nama-Nya dengan mengulangi
ucapan Daud: "Waktu untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; me-
reka telah merombak Taurat-Mu." Mzm. ll9:126.r

Kita sebagai suatu umat yang mengaku mempunyai kebenaran
lebih dulu daripada setiap umat yang lain di atas bumi ini. Oleh karena
itulah hidup dan tabiat kita patutlah seirama dengan iman yang de-
mikian. Saatnya sudah di ambang pintu apabila orang yang benar itu
akan diikat bagaikan gandum yang berikat-ikat agar dikumpulkan di
lumbung semawi, sedangkan orangjaha! sama seperti,lalang itu, di-
kumpulkan untuk api pada hari yang besar itu. Namun gandum dan
lalang itu, "tumbuh bersama-sama hingga masa menuai."

Di dalam melakukan tugas hidup orang yang benar akan selalu
berhubungan dengan orang yang tiada beribadat hingga pada masa
akhir. Anak-anak terang tersebar di antara anak-anak kegelapan, agar
perbedaannya dapat dilihat oleh semua orang. Dengan demikianlah
anak-anak Allah menyatakan "puji bagi Dia yang memanggil kamu

ke luar dari dalam \geglapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib
itu." Kristus nyata di dalam hidup_, akan menjadi p*ai"g; ;ingkut
dari surgayang dikaruniakan kepada m-uri" ai aq'niu ini"-s;;"."fu
dapat melihat dan menghargai keistirhewaannya .4 "

Tiada seorang pun dapat berbakti kepada Ailah tanpa menghadapi
lerangan.persekutuan orang-orang jahat.tan malaikat_malaikit iahat.
Koh-roh Jahat akan mengikutijejak setiapjiwa yang berusaha rireng_
gabungkan diri. deng-an rakyat Kristus karina Sed merebut mang_
Tnya,yang sudah dilepaskan dari genggamannya. Oranq vans iahit
akan kembali mempercayai tipuan yang besar, agar m.1eLa id,r ap
hukum. Orang-orang ini akan mengenakan jubah kesungguh_sune-
guhan untuk menipu, jika boleh, walau orang terpilih it" i&"llp"r?
Masa Akhir sudah Dekat

_. 
Kedatangan kembali Kristus ke dunia kita ini tidak akan lama lagi

ditangguhkan. Hendaklah ini menjadi kunci setiap pek"U*--:
. \.\4ll+ yang menahan itu sekarang juga iedang ditarik dari

dunia. Halilintar, topan, badai, api dan bailiatncan"f i fuJ a-* al
darag mengikut satu sama lain dengan cepai. ilmu pengetahu* t"*_
saha menerangkan- semlanya. Tanda-tanda semakin biv* ai seiitar
kita, memberitahukan dekatnya kedatangan Anak Allah i-tu, ini dikata_
kan bukan karena penyebabnya yang sebinarnya. Umat manusia tidak
clapat menyadari malaikat pengawal yang menahan keempat peniuru

T,Ctl ?F?rjanCan 
b€rtiup_sampai hamba Allah itu dimeteraiLan; t itapi

bila Allah akan menyuruh malaikat-malaikat_Nya melepaskan angin
itu, akan timbul pertempuran yang tidak tergambarkan liei ol"h o""".
, Sekranya tir-ai dapat digulung, sekiranya engkau dapa-t menyadari

akan maksud Allah dan pehukuman yang iudah trampiiaiiatuhkan ke
atas dunia yang celaka ini, sekiranya engkau dapat -'"lit ut ,t-
sikapmu sendiri, maka engkau akan-ketak-utan aun g"rn"ti.'t*"n"
jrwamu. sendiridan karena jiwa temanmu sesama manusia. Doa yang
sungguh-sungguh dari hati yang berkeluh-kesah akan dipanjatkin ke
surga. Engkau akan menangis di antara serambi dan mezLah-itu. .".tu
mengakui akan kebutaan kerohanian dan kemurtadanmu_6

Ba!rya (3nganggap Bahwa Kedarangan Kristus Ditangguhkan
. .Tetapi hamta yang jahat itu berpikir di aata- tratinv?]:. iuantu

tidak datang-datang" (Mat. 24:48), m"nguku rn"nunglJ fri.rr. bi"



adalah seorang"hamba "yang kelihatannya tekun melakukan pkerjaan

Tuhan sedang di dalam hatinya dia telah menyerah kepada Setan.

Dia tidak ieperti pengolok-olok itu, terang-terangan menyangkal

kebenaran tetapi nyata dari hidupnya isi hatinya-bahwa kedal tangan

Tuhan ditangguhkan. Kepongahan menyebabkan dia melalaikan ke-

butuhannya yang kekal. Dia menerima kebiasaan dunia serta menye-

suaikan dingan itu dalam hidupnya' Kekikiran, kesombongan dunia,

dan kehendak hatinyalah yang utama' Karena takut saudara-

saudaranya akan lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dia rnulai me-

ngecilkan usaha mereka serta menantang motif mereka. Demikianlah
dia memukul sesamanya hamba.

. Karena diamengasingkan dirinya dari umat Allah lalu dia semakin

bersatu dengan orang yang tiada beribadat. Dia didapati makan mi-
num 'dengai pemabuk" menggabungkan diri dengan orang duniawi

serta sejiwa dengan mereka. Demikianlah dia ditidurkan di dalam rasa

aman yang fana serta ditakl,ukkan oleh kelengahan, oleh perasaan

tidak peduli, dan kemalasan.'

Yang Dikira Terang Bmu, Menipu Banyak Orang
Sitan berharap melibatkan umat Allah yang sisa supaya ttirut bina-

sa dalam kebinasaan yang menyeluruh yang akan menimpa dunia ini.
Karena kedatangan Kristus semakin dekat, semakin kuat dan

berketetapan dia dalam usaha-usahanya untuk menaklukkan mereka.

Banyak orang, baik pria maupun wanita tampil dan mengaku mem-
peroleh terang baru atau beberapa waktu yang baru yang cenderung

menggoyahkan iman pada pokok-pokok yang telah ditegakkan sejak

dulu. Ajaran-ajaran mereka tidak dapat tahan uji atas firman Allah,
walaupun demikian banyak.orang yang akan tertipu.

Keterangan yang salah yang akan disiarkan, dan beberapa orang

akan terjebak. Mereka mempercayai desas-desus ini dan kemudian
mereka pun memberitakannya, lalu terjadilah satu rangkaian yang

menghubungkan mereka itu dengan penghulu penipu itu' Roh seperti

ini tidak selamanya dinyatakan dengan terang-terangan menentang

pekabaran yang dikirimkan oleh Allah, tetapi keyakinan yang t€rtentu

dinyatakan dengan berbagai cara. Setiap ucapan yang salah yang

dikitakan akan membesarkan dan menguatkan ketidakpercayaan ini,
dan dengan jalan ini banyaklah jiwa yang akan menuju arah yang

salah.

. Kita mungkin saja kurang waspada terhadap segala bentuk keja-
hatan, karena Setan senantiasa berusaha menarik m-anusia dari kebe_
naran.

Apabila doa pribadi dan pembacaan akan Alkitab dilalaikan oada
masa ini,. kian terdapatlah suatu &ftar panjang yang dilupakan, se_.murnya itu adalah karena sebutir benih rertanim di daLm l rUut
hatinya. Sebaliknya setiap sinar terang yang dipel ihara ikan mengha_
silkan tuaian terang. Sekali pencobaan dilawan, ini akan memberi-kan
kekuatan yang lebih besar melawan penggodaan yang.kedua; setiap
kemenangan baru yang dipeioleh atas aiii senOiii u['- ."ii"intuil
jalan menuju kemenangan yang lbbih tinggi dan mulia. Setiap ke-
menangan adalah suatu benih yang ditanamkan menuju hidup fekal.

P entingnya P er ib adatan Prib ad i
. , 

Setiap orang saleh yang datang kepada Allah dengan hati yang
tulus,. serta m-gnyampaikan permohonannya yang sunggutr_sunggu[
kepada.Nya di dalam iman, doanya akan Oiliwa5. lmi--mu laru"statr
jangan menyimpang dari janji-janji AUah, jika engkau ridak segera
melihat atau merasakan jawab. do.amu. Janganlah takut berharap
kep.ada Allah. Percayalah akan janji-Nya yan-g pasti itu: ,.Mintalah
maka kamu akan menerima." Yoh. 16:24.

Allah tidak mungkin berbuat salah, dan mustahil menahankan sua_
tu perkara yang baik daripada orang saleh-Nya yang tulus. Manusia
bersalah, dan walaupun permohonannya disampiikai dari dalam hati
yang tulus, dia tidak selamanya memohonlan perkara yang baik bagi
diriny4 atau perkara yang akan memuliakan Allah. Biia dJmikianlah
halnya, maka Bzipa kita yang bijaksana dan baik itu akan mendengar
doa kita. dan akan menjawabnya kadang-kadang dengan segera; tetipi
drberikan-Nya_kepada kita perkara yang akan menjadi ke6aikan kiia
dan menjadi kemuliaan-Nya sendiri. Allah mernberikan berkat
kepada kita, sekiranya kita dapatmelihat kedalam rencana_Nya- maka
t<it3 1fg ary1t rylihat dengan jelas bahwa Dia mengetahui apa yarrg
terbaik bagi kita dan bahwa doa kita te{awab. Tiada Je.uutu pun y*g
menyakitkan yang diberikan-Nya, terapi berkat yang kita perlukan
gantinya sesuatu yang kita minta yang tiada akanjadi makanan bagi
kita melainkan menyakiti kita..

.. Saya melihat bahwa jika kita tiada merasakan segera jawab doa
kita, kita patut berpegang teguh kepada iman kita jangL mimbiarkan



masuknya ketidakpercayaan, karena itu akan memisahkan diri kita
dari Allah. Jika iman kita bimbang, kita tiada akan menerima apa pun

daripada-Nya. Keyakinan kita pada Allah patutlah kuat dan bila,kjta
membutuhkannya. berkat akan turun bagaikan hujan yang rurun.'

Kasih Kristen Memikirkan dan Membicarakan Perkara Semawi

Allah adalah di atas segala sesuatu di surga. Di sana kekudusan ber-

kerajaan, tiada sesuatu pun yang merusak keharmonisan'dengan Al-
lah. iika kita sesungguhnya menuju tempat itu, maka roh surga'akan

diam di dalam hati kita di dunia ini. Tetapi jika kita tiada menemukan

sukacita di dalam merenungkan perkara-perkara surgawi, jika kita
tdak menaruh perhatian untuk mencari pengetahuan akan Allah'.dan
tiada gemar memandang akan tabiat Kristus; jika kekudusan itu tidak
menarik bagi kita,jelaslah bahwa sia-sialah kita mengharapkan surga.

Keselaraian yang sempuma terhadap kehendak Allah adalah tu-
juan yang tinggi yang selalu berada di hadapan orang Kristen. Dia
akan ienang membicarakan dari hal Allah, dari hal Yesus, dari hal
rumah yangbahagia yang sudah disediakan oleh Kristus bagi mereka
yangmengasihi Dia. Renungan akan perkara ini, bilajiwanyaberpesta
denganjanji Allah yang pasti, rasul itu mengibaratkan seperti merasai

"kuasa ddnia yang akan datang."
Di hadapan kita sedang berada penutupan pertarungan-pertarungan

yang besar bila, dengan "segala kuasa dan tanda beserta tanda ajaib
patlu aan dengan segala muslihat kejairatan", Setan akan berusaha

menyalahkan tabiat Allah, agar dia dapat "mtlnyesa&an, jika boleh
walau orang-orang yang terpilih sekalipun." Jika pemah ada suatu

umat yang memerlukan akan terang dari surga yang bertambah terus,
ialah umat yang pada waktu kepicikan ini, yang telah dipanggil.{llah
menjadi pemelihara hukum-Nya yang kudus dan membenarkan
tabi;t-Ny; di hadapan dunia. Mereka yang mendapat suatu keper-

cayaan yang suci hlJuslah bersifat rohani, agung, kuat oleh kebenaran
yang mereKa anut.

IJmat Allah Berusaha Walau Menghadapi Kebimbangan dan Keta-
kutan

Sekarang ini Tuhan berwawancara dengan umat-Nya yang percaya

akan kebenaran zaman ini. Dia merencanakan hendak membawa sua-

tu hasil yang besar, dan sementara di dalam kuasa-Nya Dia berusaha

mencapai tujuan-Nya, Dia berkata kepada umat-Nya: "Majulah."
Benar jalan belum terbuka; tetapi bila mereka bergerak di dalam
imannya yang kuat dan berani, Allah akan melempangkan jalan di
hadapan mereka. Memang ada orang yang mengomel, sama seperti
bangsa Israel dulu, serta meletakkan kesalahan kepada orang yang su-
dah diangkat oleh Allah bagi suatu maksud khusus yaitu untuk me-
majukan pekerjaan-Nya. Mereka tidak menyadari bahwa AIlah meng-
uji mereka dengan membawa mereka kepada keadaan-keadaan yang
sukar, dari mana tidak akan ada keluputan kecuali oleh tangan-Nya.

Adakalanya apabila kehidupan Kristen tampaknya dikacaukan
oleh bahaya, dan tugas nampaknya sukar dilakukan. Di dalam angan-
angan tergambar kehancuran yang menanti di depannyq serta per-
hambaan ataupun maut di belakang. Namun suara Allah berkata-kata
denganjelas di atas segala kekecewaan: "Maju terus.', Kita patut me-
nurut perintah ini, apa saja pun akibatnya, walaupun mata kita tiada
dapat menembusi kegelapan,,lvalaupun kita merasa ombak yang
dingin mencengkam kaki kita.tz

Di dalam kehidupan yang terbagi dan setengah-setengah, engkau
akan menemukan kebimbangan dan kegelapan. Engkau tiada akan
dapat menikmati hiburan peribadatan, ataupun sejahtera yang diberi-
kan oleh dunia. Janganlah menduduki kursi malas Setan dengan me-
lakukan sedikit saja, tetapi bangunlah engkau, dan bertujuanlah ke-
pada panji-panji yang ditinggikan itu yangjadi kesernpatanmu untuk
mencapainya. Adalah kesempatanmu yang berbahagia untuk menye-
rahkan segala sesuatu karena Kristus. Janganlah engkau melihat hidup
orang lain serta menirunya sehingga engkau tidak naik lebih tinggi.
Bagimu hanya satu sajalah Teladan yang benar dan yang tidak ber-
salah. Hanya dengan mengikuti Kristus saja akan aman. Hendaklah
engkau bertekad bahwa jika orang lain hidup di dalam kemalasan
rohani engkau atan meninggalkan mereka itu dan maju terus menuju
keagungan tabiat Kristen. Bangunkanlah tabiatmu untuk menuju
surga. Jangar.rlah engkau tertidu,r di posrnu. Bertindaklah jujur dan
benar terhadap jiwamu sendiri. ''

ilysiroz;1zye1aoa,+0i;(3)9T92;(4)5T t00;{5);T595;(6)6T406,408;(7) 5T tol,t02;
(8) 5T 295: (9) 5T 120; (10) lT 120, 12l; (l l) sT 7 45,7 46i' (t2) 4T 26: (t3) tT 241.
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Pasal64

Kristus Imam Besar Kita yang Agung

f)engertian yang benar dari fral pekerjaan di dalam baii suci sema-
I wi adalah dasar iman kita.'

Bait suci dunia didirikan oleh Musa menurut teladan yang ditun-
jukkan kepadanya di atas gunung itu. ltu adalah, suatu lambang untuk
masa itu, pada zaman mana dipersembahkan baik pemberian maupun
korban; "kedua tempat sucinya adalah, Iambang perkara sema'ivi,"
Kristus, imam besar kita yang agung, adalah, imam pada bait suci itu,
yaitu bait suci yang benar, yang didirikan oleh Tuhan, dan bukannya
oleh manusia." Sama seperti khayal Rasul Yohanes berkenan mdlihat
akan rumah Allah di surga, dilihatnya di sana, "tujuh pelita api yang.
bemyala di hadapan takhta itu."

Nabi itu berkenan melihat bilik yang pertama bait suci semawi, dan
dilihatnya di sana, "ketujuh pelita api" dan ukupan "emas" itu yang
diibaratkan oleh kaki dian emas dan mezbah dupa di dalam bait suci
dunia. Sekali lagi, "rumah Allah terbuka," dan dilihatnya ke sebelah
dalam tirai itu, di atas yang mahasuci. Di sinilah dilihafnya, "tabut
perjanjian-Nya," yang dilambangkan oleh peti perjanjian yang kudus
yang dibuat oleh Musa untuk tempat hukum Allah.

Yohanes mengatakan bahwa dia melihat bait suci di surga. Bait su-
ci itu, di mana Kristus bekerja karena kita, adalah aslinya yang agung,
contoh dari bait suci yang didirikan oleh Musa.

Rumah semawi, tempat kediaman dari Raja segala raja. di mana
. "beribu-ribu menyembah kepada-Nya, dan sepuluh ribu kali sepuluh

ribu berdiri di hadapan-Nya", bait suci itu dipenuhi oleh kemuliaan
takhta yang kekal io, di mana serafim, pengawalnya yang bersinar-
sinar, menutupi mukanya di dalam pujian tiada bangunan dunia yang
dapat menggambarkan kebesarannya dan kekudusannya. Walaupun
demikian kebenaran yang penting mengenai bait suci semawi beserta
pek:rjaan yang besar yang dilakukan di sana guna penebusan manusia
akan diajarkan oleh bait suci dunia dan oleh acara-acaranya.

Setelah kebangkitan-Nya, Juruselamat kita akan memulai peker-
jaan-Nya sebagai imam b€sar kita. Kata Rasul Paulus,"Kristus tiada
masuk ke dalam tempat yang suci buatan tangan manusiq yang jadi
peta yang benar; tetapi ke dalam surga itu sendiri, sekarang berdiri di
hadapan Allah karena kita." Sama.seperti pekerjaan Kristus terdiri

. dari dua bagian yang besar, masing-masing mencakup suatu masa ser-
ta mempunyai tempat yang tert€ntu di dalam bait suci semawi, demi-
kianlah peta pekerjaan itu terdiri dari dua bagian, acara harian dan
acara tahunan, dan buat masing-masing telah ditentukan suatu bilik.

Sama seperti Kristus pada waktu kenaikan-Nya berdiri di hadirat
Allah memohonkan darah-Nya demi orang percaya yang berlobat,
demikianlah imam pada acara harian itu memercikkan darah korban
di dalam bilik yang suci demi orang berdosa.

Darah Kristus, walaupun melepaskan orang berdosa yang bertobat
daripada hukuman Taurat itu, tiada akan menghapuskan dosa; me-
Iainkan akan tetap ada pada catatan di dalam bait suci itu hingga
pendamaian berakhir; demikian'dengan ibarat darah ko6an karena
dosa memindahkan dosa dari orang yang bertobat, namun masih tetap
tinggal di dalam bait suci hingga hari pendamaian.

Pada hari besar keputusan hakim akhir, orang-orang yang mati
akan "dihukum menurut yang tertera di dalarn buku itu, yaitu menurut
pekerjaan mereka. " Kemudian oleh khasiat pengampunan darah Kris-
tus, dosa segala orang yang sungguh-sungguh bertobat akan dihapus-
kan dari buku yang di surga. Dengan dbmikianlah bait suci itu akan
dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Pada ibaral pekerjaan
pendamaian yang besar ini, atau penghapusan dosa, diumpamakan
oleh acara hari pendamaian--penyucian bait suci dunia-yang dicapai
oleh memindahkan, oleh klrasiat darah korban karena dos4 daripada
dosa yang menaj iskannya.'

Setan. menciptakan rencana yang tiada dapat dihitung banyaknya
untuk mengasyikkan pikiran kita, agar tiada memikiikan pekerjaan
yang harus diketahuinya dengan baik. Penipu besar itu benci akan
kebenaran agung yang menyatakan korban pendamaian dan Pengan-
tara Yang Mahakuasa itu. Dia menyadari bahwa segala sesuatu ber-
gantung padanya untuk menyimpangkan pikiran manusia dari Yesus
dan kebenaran-Nya.

Yesus memohon demr kepentingan mereka itu dengan jatan
menunjukkan tangan-Nya yang terluka, tubuh-Nya yang kena bilur;
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lalu Dia menyatakan kepada semua yang mau mengikut akan Diq
"Cukuplah anugerah-Ku bagimu." "Tanggunglah kuk Aku dan bela-
jarlah pada-Ku; karena Aku lembut dan rendah hati; maka kamu akan
mendapat sentosa bagi jiwamu. Karena kuk Aku senang rasany4 dan
t4nggungan Aku ringan adanya." Dengan demikian hendaknya ja-
ngan seorang pun menganggap kekurangannya tak dapat terobati lagi.
Allahokan rnengaruniakan iman dan anugerah untuk menaklukkan-
nya.

Kita sekarang ini sedang hidup pada hari pendamaian yang besar.
Pada acara lambang, selagi imam besar mengadakan pendamaian bagi
bangsa Israel, segenap umat itu diharuskan menyiksa jiwanya oleh
pertobatan dari segala dosanya dan oleh merendahkan diri di hadapan

" Tuhan, agarjangan mereka itu diparangkan dari tengah-tengah umat
itu. Dengan caxa yang sama, semua orang yang mau agar namanya
tetap tertera pada buku hidup patutlah sekarang ini, di dalam sedikit
masa pintu kasihan mereka, mendera j iwanya di hadapan Allah den-
gan bersedih atas dosa-dosanya dan dengan pertobatan yang sungguh-
sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang mendalam dan saksama.
Roh yang bersikap remeh dan sembrono yang dibiasakan oleh banyak
orang yang mengaku dirinya orang Kristen haruslah dibuangkan. Ada
pertempuran di hadapan semua orang yang mau mengalahkan kecen-
derungan jahat yang berusaha untuk berkuasa. Pekerjaan persediaan
adalah tugas masing-masing individu. Kita tidak diselamatkan dengan
cara berkelompok. Kesucian dan pengabdian seorang tiada akan
rnengacaukan kekurangan orang lain akan sifat-sifat ini. Walaupun
s€genap bangsa akan menghadap pengadilan Allah, namun Dia akan
memiriksa perkara masing-masing orang dengan ketelitian yang sak-
sama seolah-olah tiada lagi seorang makhluk di atas dunia. Masing-
masing harus menghadapi ujian, serta didapati tanpa cacat cela dan
semacamnya.

Sungguh khidmatlah pemandangan yang bertalian dengan acara
penutupan pendamaian. Perkara yang terlibat di dalamnya sungguh
sangat penting. Pehukunan itu sekarang sedang berlangsung di dalam
bait suci di atas. Sudah bertahun-tahun lam4nya pekerjaan ini sedang
berjalan. Dan segera--tiada seorang pun yang mengetahuinya berapa
cepat-akan tiba pada perkara orang yang masih hidup. Di hadirat
Allah yang mahahebat itu hidup kita akan dihadapkan. Pada masa ini
di atas segala waktu yang lain haruslah masing-masing jiwa memper-

hatikan nasjhat Juruselamat itu. "Berjagalah da4 berdoalah; karena
tidak tahu hari dan saatnya. "
__ 

Bila masa penyelidikan sudah berakhir, nasib semua orang telah
ditetapkan apakah akan hidup atau mati. Pintu kasihan sudah bJraktir
sedikit wakhr menjelang tampaknya Tuhan di awan-awan surga.

. Kristus yang tertulis di dalam buku Wahyt, sedang menantikan masa
itu-menyatakan: "Maka orang yang 1ahat, biirlah langsung ia
melakukan kejahatan, dan orang yang cemar, biarlah ia-menJadi
cemar; dan orang yang kudus, biarlah langsung ia menjadi kudus.
Ingatlah, Aku datang kelak dengan segeranya, dan pahaia dari Aku
ada menyertai Aku, supaya Aku akan membalas i<epada tiaptiap
orang menurut seperti perbuatannya. "

Oqang Vlne benar dan orang yang jahat akan masih tetap hidup di
atas dunia di dalam keadaan tubuh yang fana-manusia akan menanam
dan membangun, makan dan minum, semuanya tiada menyadari
bahwa keputusan yang akhir dan yang tiada terubahkan telail diu-
mumkan di dalam bait suci yang di atas.

Dengan diam-diam, tiada kedengaran sama seperti pencuri tengah
malam, akan tiba masanya yang menentukan nasib manusia" pengun-
duraq yang terakhir daripada tawaran rahmat kepada manusid:bgr-
dosa.'

(l) Ev.22l;{2) PP 35Gl58r (3} cC 488-491.
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Pasal6S

Yosua dan Malaikat Itu

1-ika sekiranya tirai yang memisahkan dunia yang kelihatan dari-
I pada dunia yang tiada kelihatan itu dapat disingkapkan, dan umat

at Allah dapat melihat pertarungan besar yang berlangsung antara
Kristus dengan malaikat-Nya yang suci melawan Setan beserta bala
tentaranya dari hal penebusan manusia; jika mereka dapat memahami
usaha ajaib Allah untuk menyelamatkan jiwa dari perhambaan dosa,
dan.penggunaan kuasa-Nyd tetap untuk melindungi mereka itu dari
kebencian si jahat itu, maka mereka itu akan lebih bersedia meng-
hadapi muslihat Setan. Pikiran mereka akan bertekun karena melihat
luasnya dan pentingnya rencana penebusan dan besamya pekerjaan
mereka sebagai teman bekerja sama dengan Kristus. Mereka akan
merendahkan diri namun bersemangat, karena mengetahui bahwa
segenap surga menaruh perhatian terhadap keselamatan mereka itu.

Garnbaran yang lebih jelas dan lebih berkesan dari hal pekerjaan
Setan dan pekerjaan Kristus, dan kuasa Pengantara kita untuk mele-
nyapkan penuduh umat-Nyq dilukiskan di dalam nubu atan Zak.haria.
Di dalam khayal kudus nabi itu rnelihat Yosua imam besar itu,
"mengenakanjubah yang kotor, " berdiri di hadapan Malaikat Tuhan,
memohonkan rahmat Allah bagi umat-Nya yang mengalami aniaya
yang besar. Setan berdiri di sebelah kanannya melawan dia. Imam
besar itu tidak dapat membela dirinya sendiri ataupun umat-Nya dari
tuduhan Setan. Dia tiada mengatakan bahwa bangsa Israel lepas dari
salah. Padajubahnya yang kotor itu, yang melambangkan dosa umat-
ny4 yang ditanggungnya sebagai utusan nereka, dia berdiri di hadap
an malaikat itu, mengaku akan,dosa mereka itu namun menunjukkan
pertobatan mereka dan kerendahan hatinya, berharap pada rahmat
Penebus yang mengampuni dosa serta di dalam iman menuntutjanji-
janji Allah.

Maka Malaikat itu, yaitu Kristus sendiri, Juruselamat orang ber-
dosa, mendiamkan penuduh umat-Ny4 serta menyatakan, "TUIIAN
kiranya menghardik engkau, hai Iblis! TUIIAN, yang rnemilih

Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung
yang telah ditarik dari apl?" Za.3:2.

Sama seperti permohonan Yosua dikabulkan, perintah diberikan,
"tanggalkan pakaian kamu yang kotor ini dari padanya,', dan kepada
Yosua Malaikat itu menyatakan,"Lihag dengan ini aku telah men-
jauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu
pakaian pesta!" "Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya
dan mengenakan pakaian kepadanyq sedang Malaikat TUHAN ber-
diri di situ." (Za. 3:4,5). Dos4nya sendiri dan dosa umatnya sudah
diampuni. Bangsa Israel dipakaikan "jubah putih"-- kebenaran Kris-
tus yang dihisabkan kepada mereka itu.

Sama seperti Setan menuduh Yosua dan umatnya, demikianlah
sepanjang zaman dia menuduh mereka yang mencari akan rahmat dan
belas kasihan Allah. Di dalam buku Wphyu dia disebut, penuduh akan
segala saudara, "yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan
Allah kita" (Why. l2: l0). Pertentangan itu berulang di dalam setiap
jiwa yang direbut dari kuasa kejahatan dan yang namaiya tertulis di
dalam_ bukrl Hidup Anak Domba itu. Tidak'pemah seorang yang da-
tang dari keluarga Setan diterima masuk ke dalam keluirga Allah
tanpa menimbulkan perlawanan yang gigih dari si jahat itu. iuduhan
Setan terhadap mereka yang mencari Tuhan bukanlah ditimbulkan
oleh kareni kebenciannya terhadap dosa mereka itu. Dia bergernbira
karena kelemahan tabiat mereka. Hanya oleh pelanggaran akan hu-
kum Allah dia dapat menguasai mereka. Tuduhannyi timbul hanya
oleh sebab perseteruannya terhadap Kristus. Melalui rencana kesela-
matan, Yesus menghancurkan kuasa Setan dari keluarga umat ma-
nusia serta merebut jiwanya dari kuasanya. Segenap kebenciam dan
keganasan penghulu pemberontak itu bangkit karlna melihat ke-
nyataan keunggulan Kristus, maka dengan kuasa Setan dan tipu r.nus-
lihat diusahakannya merampas dari pada-Nya sisa anak manr,sia yung
sudah menerima keselamatannya.

. Dia menuntun manusia kepada sikap bimbang, menghilangkan
keyakinan mereka pada diri Allah serta memisahkan merel'a daripada
kasih-Nya; digodanya mereka itu melanggar akan hukum-Nyq dan
kemudian dia mengaku mereka itu sebagai tawanannya lalu memen-
tang hak Kristus, merebut mereka daripadanya. Disadarinya barhwa
mereka yang bersungguh-sungguh mencari akan Allah untuk merrda-
patkan ampunan akan mendapatkannya; karenanya dia menghadap



kan dosa mereka itu untuk membuat hati mereka tawar' Dia tetap ber-

usaha mencari kesempatan meliwan mereka yang berusaha m€nurut

Allah. Walaupun perbaktian mereka yang piling baik dan diperkenan-

kan diusahakannya membuatnya agar kelihatan jahat. Melalui ren-

cana yang tak dapat dihitung banyaknya, yang paling. cerdik dan

paling kejam, diusahakannya kebinasaan mereka itu.' 
Manuiia sendiri tidak sanggup menghadapi tuduh4n ini. Dalam ju-

bahnya yang penuh dosa itu, oleh mengaku dosany4 dia berdiri di ha-

dapan Allah-. tetapi Yesus Jurudamai kita meayampaikan permbhon-

an-yang berkenan demi semua orang yang oleh pertobatan dan iman

telah nienyerahkan pemeliharaan akanjiwanya kepada-Nya' Dia me-

mohon karena mereka itu dan dilenyapkan-Nya akan penuduh mereka

itu oleh dalil Golgota yang perkasa itu. Penurutan-Nya yang sempurna

terhadap hukuil Allah,lsampai kepada kematian di kalu salib sekali-
pun, telah mengaruniakan kepada-Nya segenap kuasa di 

-surga 
dan di

Lumi, lalu Dia henuntut rahmat dan perdamaian Bapa-Nya bagi ma-

nusia berdosa. Kepada penuduh umat-Nya dia menya-takan: "Tuhan
kiranya menghardikmu, hai Setan! Mereka inilah yang sudahditebus
oleh darah-Ku, puntung yang sudah direbut dari dalam api'" Mereka
yang berharap pada-Nya di dalam iman akan menerimajaminan yang

i"etrghiU*kuni "sesungguhnya Aku sudah maafkan segala kcsala-

hanmu, dan Aku mengenakan pakaian jubah putih kepadarnu!"
Semua orang yang sudah mengenakan jubah kebenaran Kristus

akan berdiri di fiadapan Dia sebagai orahg terpilih dan yang setia dan

yang benar. Setan tidak akan berkuasa merampas mereka itu dari

i"ngan ftittot. fiada satuj iwa pun yang dengan penyesalan dan iman

telah menuntut akan perlindungan-Nya akan dibiarkan oleh Kristus

berada di bawah kuaia seteru itu. Firman-Nya dijanjikan: "Kecuali
kalau mereka mencari perlindungan kepada-Ku dan mencari damai

dengan Aku, ya mencari damai dengan Aku!" (Yes. 27:5). Perjanjian
yang diberikan kepada Yosua diberikanjuga kepada semua: "Apabila
Lngkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan . . . maka-Aku akan

meirgizinkan engkau masuk ke antara rnereka yang berdiri rhelayani

di sini. " (Za. 3:7). Malaikat Allah akan berjalan berdampingan dengan

mereka, walau dalam dunia ini, lalu mereka itu akan berdiri pada

akhimya di antara malaikat yang mengelilingi takhta Allah.
Dari kenyataan bahwa umat Allah yang diakui itu kelihatan berdiri

di hadapan Tuhan mengenakan pakaian kotor patutlah membawa

kerendahan hati dan.menggerakkan orang mengadakan penyelidikan
hati yang mendalam bagi semua yang mengaku akan nama-Nya. Me-
reka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat
merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat
tabiat Kdstus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan me-

. reka menyesuaikan diri dengan peta-Nya, dan mereka semakin tidak
menemukan kebersihan atau kesucian di dalam diri mereka sendiri.
Tetapi sementara kita patutmenyadari keadaan kita yang berdosa, kita
harus bergantrmg pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai pe-
nyucian kita, dan penebusan kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan
Setari kepada kita: Hanya Kristus saja yang dapat menyampaikan
permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Dia sanggup.
mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas
kebaikan kita, melainkan atas'kebaikan-Nya sendiri.

Sidang ymg Sisa
.Khayal Zakharia mengenai Yosua dan Malaikat itu diterapkan

dengan lebih tegas kepada pengalaman umat Tuhan pada penutupan
hari pendamaian yang besar. Sidang yang sisa akan menghadapi pen-
cobaan dan kesusahan yang besar. Mereka yang memelihara hukum
Allah dan beriman pada Yesus akan merasakan murka naga dan bala
tentaranya itu. Setan menganggap dunia ini sebagai rakyatnya, dia
sudah menguasai sidang yang murtad; tetapi di sinilah sualu kelom-
pok kecil yangmelawan kebesarannya. Jika dia dapat menghapuskan
mereka itu dari permukaan bumi, maka kemenangannya akan leng-
kap. Sama seperti dia mempengaruhi bangsa-bangsa Kafir menghan-
curkan bangsa Israel, demikianlah dalam waktu yang dekat dia akan
membarig'unkan kuasa kejahatan dunia untuk membinasakan umat
Allah. Semua orarig akan dituntut menurut undang-undang buatan
manusia yang bertentangan dengan hukum Ilahi. Mereka iang akan
tetap setia kepada Allah dan kepada tugasnya akan diancarn, dicaci,
dan dibuang. Mereka akan "dikhianati baik oleh orang tua, dan
saudara-saudara, dan oleh keluarga, dan sahabatnya."

Satu-satunya,pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah, satu-
satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon
di hadapan Maliikat itu, demikianlah sidang yang sisa, dengan hati
yang pecal dan iman yang tekun, memohon keampunan ,lan kele-
pasan melalui Yesus Jurudamai mereka. Mereka sungguh menyadari



betapa jahatnya hidup mereka, mereka rnelihat akan kelemahan dan
ketidaklayakan mereka, dan sementara mereka memandangi dirinya
mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka, sama
seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang
kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan ke-
salahan mereka, dosa karena tidak bersyukur, keadaan mereka yang
tidak sama dengan Kristus, yang sudah menghinakan Pendbus mereka '

itu. Dia berusaha menakut-nakuti marusia dengan perasaan bahwa
keadaan mereka itu tidak dapat diharapkan lagi, bahwa kenajisan dosa
mereka itu takkan pemah terhapuskan. Dia mengharap dengan jalan
demikian akan merusak iman mereka sehingga mereka menyerah
kepada pencobaanny4 meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah,
lalu menerima tanda binatang itu.

Setan mempertahankan tuduhannya terhadap mereka itu di hadap
an Allah, serta menyatakan bahwa mereka tidak berhak lagi mendapat
lindungan Allah karena dosa mereka itu, lalu menuntut haknya untuk
membinasakan mereka itu sebagai pelanggar. Dia mengatakan bahwa
sama seperti dia dibuang dar.i surgq maka mereka itu patutlah tidak
diperkenankan oleh Allah. "Apakah ini," katanya, "orang-orafg
yang akan mengambil tempat saya di surga danjuga tempat malaikat
yang menggabungkan diri dengan saya? Sekalipun mereka mengaku
menurut hukum Allah, apakah mereka memelihara perintahnya?
Bukankah mereka membuat keinginan mereka di atas pekerjaan-Nya?
Bukankah mereka itu mengasihi perkara-perkara dunia? Lihatlah
dosa{osa di dalam hidupnya. Lihatlah akan kekikiran, ancamannya,
kebenciannya terhadap satu dengan yang lain."

Umat Allah dalam banyak hal memang bersalah. Setan mengetahui
dosa-dosa orang-orang yang dibujuk agar melakukannya, lalu dike-
mukakannya hal ini dengan membesar-besarkannya serta menyata-
kan: "Apakah Allah membuang aku dgn para malaikatku dari hadi-
rafNya, tetapi memberikan pahala bagi mereka yang melakukan

' dosa? Engkau tak mungkin melakukan ini, ya Tuhan, di dalam keadil-
an. Takhta-Mu tidak akan berdiri di dalam kebenaran dan keadilan.
Keadilan menuntut hukum-an dijatuhkan ke atas mereka itu."

Tetapi walaupun pengikut Kristus berdosa, mereka tidak mgnyerah ..

kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuang dosa-dosinya, dan
' mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur,

dan lagi puta Jurudamai Ilahi itu memohonkan bagi mereka itu. Dia

yang paling dihinakan oleh sikap tidak sltkur, yang mengetahui akan
dosany4 danjuga akan pertobatannya, menyatakan: "Tuhan kiranya
menghardik engkau, hai Setan! Aku menyerahkan hidup-Ku bagi
jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukirkan pada telapak tangan-Ku."

Ditutup dengan Jubah Kebenoran Krisns
Sementara umat Allah menyiksa jiwanya di hadapan-Nya, memo-

honkan kesucian hati, perintah diberikan,"Tanggalkanlah pakaian
kotor itu" ilari merek4 lalu kata-kata yang menguatkan diucapkan.
"Bahwasanya Aku sudah mengampuni segala kesalahanmu, dan Aku
mengenakanjubah putih kepadamu!" Juball kebenaran Kristus yang
tiada bercacat itu dikenakan kepada anak-anak Allah yang terkena
coba, yang digod4 tetapi tetap setia. Umat yang sisa yang dihina itu
disah,rt pakaian kemuliaan, yang tiada akan pbrnah lagi dinajiskan oleh
kejahatan dunia. Nama mereka itu tetap ada di dalam buku hidup Anak
Domba itu, dituliskan di antara nama orang yang setia sepanjang
aman. Mereka telah melawan tipu daya penipu itu; mereka tidak un-
dur dari kesetiaannya oleh kemarahan naga itu. Sekarang mereka
sudah rasa aman untuk selamalamanya dari muslihat penggoda itu,
dosa-dosa mereka sudah dipindahkan kepada sumber dosa itu.

Oleh karena itu umat yang sisa itu bukan hanya diampuni dan
diterimg melainkanjuga dihormati. Suatu serban suci dikenakan pada
kepala mereka itu. Mereka itu akan jadi raja dan imam bagi Allah.
Sementaxa Setan mendesakkan tuduhannya serta berusaha membi-
nasakan kelompok ini, malaikat suci yang tiada kelihatan hilir mudik,
serta memeteraikan mereka dengan meterai Allah yang hidup itu.
Inilah mereka yang berdiri di atas'Gunung Sion beserta anak Domba
itu, serta beroleh nama Bapa tertulis pada dahinya. Mereka menyanyi-
kan nyanyian yang baru di hadapan takhta itu, nyanyian yang tiada
dapat dipelajari oleh orang kecuali seratus empat puluh empat ribu
rtq yang sudah ditebus dari bumi itu. "Mereka adalah orang-orang
yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan,
karena tnereka mumi sama seperti perawan. Mereka adalah orang-
orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka
ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah
dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mqlut mereka tidak terdapat
dusta: mereka tidak bercela." Why l4:4, 5.'

Q) Sr +gqs



Pasal 66

"Lihatlah Aku Datang dengan Segera"

aru-baru ini pada waktu malam hari pikiran saya dipengaruhi
oleh Roh Suci dengan pikiran bahwajika Tuhan segera datang
sama seperti yang kita percayai bahwa Dia akan datang, kita

harus lebih aktifdaripada tahun-tahun yang lalu untuk memberitakan
kebenaran kepada manusia.

Bertalian dengan ini pikiran saya kembali mengingat kegiatan
pemeluk Advent pada tahun 1843 dan 1844. Pada wakru itu pella-

watan dari rumah sangat banyak dan usaha yang tiada mengenal lelah
dibuat untuk mengamarkan penduduk dari'lral yang dikatakan di da-

lam sabda Allah. Kita harus lebih giat daripada mereka yang mem-
beritakan pekabaran malaikat yang pertama itu, yang memberitakan
ddhgan seiia. Kita sangat cepat menghampiri akhir sejarah dunia ini,
maki sementara kita menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh akan

segera datang kita akan bangun serta berusaha seperti yang belum
p"*ah kita lak rkan. Kita disuruh untuk membunyikan amaran kepada
masyarakat. Dan dalam hidup kita sendiri kita harus menunjukkan
kuaia keadilan dan kebenaran. Dunia ini segera akan menghadap si

Pemberi Hukum yang besar itu karena hukum-Nya yang dirusakkan.

Hanya mereka yang berpaling dari pelanggaran kepada penurutan

dapat mengharapkan keampunan dan damai.
Alangkah besamya kebaikan yang patut dicapai jika semua orang

yang beroleh kebenaran itu, yaitu Sabda Hidup, mau menerangkan

kepada mereka yang belum mempunyai kebenaran itu. Apatila orarg-
orang Samaria datang kepada Kristus atas panggilan wanita Samaria

itu, Kristus berkata dari hal mereka kepada murid-Nya seperti suatu

ladang gandum yang sudah sedia dituai. "Bukankah kamu rnenga-

takan: Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata
kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang
yang sudah menguning dan matang untuk dituai" (Yoh.4:35). Kristus
tinggal bersama-sama orang Samaria itu selama dua hari, karena me-
rekilapar mendengar akan kebenaran. Dan alangkah sibuknya hari-

hari itu! Flasil dari hari-hari kerja itu, "Dan lebih birnyak lagi orang
yang menjadi percaya karena perkataan-Nya. " Inilah kesaksian
mereka itu: "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau
katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kar4i tahu,
bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia." (ayat 41,42).1

"Ke lepas onm u s udah De kat "
Sementara mendengar akan bencana yang hebat yang terjadi dari

minggu ke minggu saya bertanya kepada diri saya sendiri: Apakah
arti perkara ini? Bencana yahg paling hebat beruntun dengan cepat-
nya. Betapa sering kita rnendengar gempa bumi dan angin pu1uh,
kehancuran disebabkan api dan banjir, dengan hilangnya banyakjiwa

.dan harta! Tampaknya bencana-bencana ini teijadi seperti tanpa teror-
ganisir, dan tenaga yang tidak teratur, tetapi di dalarnnya dapat dibaca
maksud Allah. Ini adalah salah satu alat yang dengannya Dia menim-
bulkan i<esadaran pria dan wanita ternaa-ap 6ahayanya.

Kedatangan Kristus itu sudah lebih dekat daripada waktu kita per-
tama mulai beriman. Perjuangan yang besar itu sudah mendekati
akhimya. Hukuman dari Allah sudah berada di atas bumi. Mereka
berkata-kata dengan amaran yang khidmal serta berkata: " Sebab itu,
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada
saat yang tidak kamu duga." Mat.24:44.

Tetapi sangat banyak sekali anggota di dalam gereja kita yang me-
ngetahui sedikit saja arti yang sesungguhnya dari kebenaran bagi
zaman ini. Saya mengajak mereka agar jangan meremehkan tanda-
tanda zaman yang sedang digenapi, yang telah men$atakan dengan
sangat jelas bahwa kiamat sudah dekat. Alangkah banyaknya orang
yang tiada-mengusahakan kese lamatan j iwanya akan meratap dengan
sedihnya: "Masa menuai sudah lalu, musim panas sudah borakhir,
maka belum lagi kiLa selarnat!'

Kita sedang berada pada masa penutupan sejarah dunia ini. Nu-
buatan dengan cepat digenapi. Jam-jam pintu kasihan cepat sekali
berlalu. Kita tidak mempunyai waktu sesaat pun untuk disia-siakan.
Janganlah kita tertidur di pos kita. Hendaknya tiada seorang yang .
mengatakah atau melalui perbuatan: "Tuanku datangnya lambat."
Hendaklah pekabaran kembalinya Kristus dengan segera diserukan
dengan kata-kata amaran yang sungguh-sungguh. Marilah kita meng-
ajak pria dan wanita di mana saja pun agar bertobat dan melarikan diri



dari amarah yang akan datang. Marilah kita membangunkan mereka
agar mengadakan persiapan dengan segera, karena sedikit saja yang
kita ketahui apa yang berada di hadapan kita. Hendaklah para pendeta
dan anggota memasuki ladang yang sudah masak untuk memberi-
takan kepada orang yang tidak peduli dan kepada orang yang acuh tak
acuh agar mencari Tuhan selagi Dia boleh didapat. Pek-erja akan me-
nemukan tuaiannya ke mana saja pun mereka memasyhurkan ke-
benaran Alkitab yang dilupakan itu. Mereka akan menemukan orang
yang akan menerima kebenaran dan akan menggunakan hidupnya
menarik jiwa bagi Kristus.

Tuhan akan segera datang, oleh karena itu kita harus bersedia
menemui Dia di dalarn sejahtera. t{endaklah kita melakukan yang
dipat kita buat mernb'erikan terang itu kepada mereka yang berada di
sekitar kita. Kita tidak patut susah, tetapi patutlah kita bergembira,
dan kita harus membuat Tuhan Yesus selalu di depan kita. Dia akan
segera dakng, dan kita harus bersedia dan menantikan kedatangan-
Nya. Alangkah mulianya melihat Dia dan kita akan disambut sebagai
orang tebusan-Nya! Sudah lama kita menunggu, tetapi pengharapan
kita tidak boleh. menjadi pudar. Jika kita dapat melihat Raja itu di
dalam keindahan-Nya maka kita akan berbahagia selamalamanya.
Saya rasa seolah-oldr saya harus berteriak dengan nyaring: "Pulang-
lah!" Kita sudah dekat pada waktu kedatangan Kristus di dalam kuasa
dan kemuliaan besar untuk menjemput orang'tebusan-Nya ke dalam
rumah-Nya yang kekal.

Di dalam penutupan pekerjaan yang besar itu kita akan menghadapi
kekacauan yang tiada kita ketahui. bagaimana mengatasinya; tetapi
janganlah kita lupa bahwa ketiga kuasa surga yang besar itu sedang
bekerj4 bahwa tangan Ilahi memegang roda itu, dan Allah akan
menepati perjanjian-Nya. Dia akan mengumpulkan suatu umat yang
akan berbakti kepada-Nya di dalam kebenaian.'

Janji Kemenangan
Aku rirendoakan dengan sungSiuh-sungguh agar pekerjaan kita

yang kita kerjakan pada masa ini akan tertanam dalam-dalam di hati
dan pikiran jiwa orang. Kesusahan akan bertambah-tambah; tetapi
marilah kita, sebagai orang yang percaya kepada Allah rnenguatkan
satu sama lain. Janganlah kita menurunkan patokan itu, tetapi tetaplah
tinggikan, serta memandang kepada Dia yang mengadakan dan

menyempumakan iman kita. Apabila pada waktu malam sava.tidak
da,pat tidur,aku berdoa kepada Allah, maka Dia menguatkanku dan
diberikan-Nya. jam-inan kepadaku bahwa Dia menyeitai hamba_Nya
yang beterja.di dalam_ negerinya ataupun di negeii yang jauh. Saya
merasa kuat dan berbahagia sewaktu menyadari bahwa .{tiah Uung.u
Israel itu masih tetap menuntun umat-Nyi dan bahwa Dia akan terus
menyertai mereka itu hingga pada masaakhir.
_..Tuhan ingin melihat pemberitaan kabar malaikat yans ketisa itu

dijalankan.dengan kemajuan yang bertambah-tambah. Sima sEperti
Dia sudah bekerja pada segala zaman memberikan kemenilngan'bagi
umat-Nya, demikianlah juga pada zaman ini Dia rindu memierikin
kegenapan yang gemilang akan rencana_Nya bagi sidang_Nya. Dia
T"lIrTf orang suci-Nya yang percaya .upuyid"rrg*-p"ir^tu*,
dan.kuat kuasa kepada kuat kuasa yang lebih besar, dari iman kepada
jaminan yang bertambah-tambah dan dari keyakin.an akan keadil_an
dan kebenaran akan pekerj aan-Nya

_ 

Kita harus berdiri teguh seperti batu karang terhadap prinsip sabda
Allah, serta mengingat bahwa Allah menyeriai kita untuk m6mberi-
kan kita kekuatan menghadapi setiap pengilaman yang baru. Herrdak-
lah klta setalu mempertahankan di dalam hidup kita prinsip-prinsip
kebenaran, agar kita dapat maju kekuatan demi kekuatan ii'a"fu,il*Ti lyfT. Kita.harus menjaga dengan penuh kesucian iman yang
sudah didukung oleh petunjuk dan pengeiahan Roh Allah sejak pe_
ngalaman kita yang mula-mula hingga sikarang ini. Kita haru"s men_
.lug" ,r*u sep€rti benda yang berharga pekerjian yang Tuhan telah
3alankan melalui umat-Nya yang memelihara hukum_Nya, dan yang
akan semakin kuat dan semakin maju sementara musa b..geruk ol.h
kuasa rahmafNya. Seteru itu berirsaha .""gg"t"pil'i""g".ti""
umat Allah dan melemahkan kesanggupannyif tetapi biia riereto
melgikuti tuntutan Roh Allah, Dia akan-membukakan pinfu kesem_
patan di hadapan mereka itu untuk membangunkan tempat vane sudah
lama rusak itu. Mereka akan mengalam i-pertumbuh'an Vr"E t"t"p
hingga Tuhan turun dari surga dengan kuasa dan A"ng- t 

"ri'oiiuanbesar untuk membubuh meterai kemenangan-Nya yan! terakhir pada
pengikut-Nya yang setia.

Pekerjaan yang terbentang di hadapan kita adalah satu Dekeriaan
yang akan mengerahkan segenap kuai kuasa manusia. ttu akan ?"_
merlukan penggunaan iman yang kuat dan tetap waspada. pada suatu
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ketika kesukaran yang akan kita hadapi akan sargat memilukan hati'

Besamya pekerjaan itu sendiri akan menekan kita l etapl oleh per-

,"1""ni" ,irr"r,, 
"ma1-Nya 

pada akhirnya akai menang "oleh-sehab

iir, rt?i t""a"t t". aku'minta agar kimu jangan tawar hati'" (Ef'

J: l3 ). oleh karena pengalaman yang sukar yang berada di hadapanmu'

V"rrt utun **vertai-kamu. Dla a[an mendahului kamu melalui Roh

il;iNt4 deng-an menyediakan jalan, dan Dia akan menjadi pe-

nolong pada seiiap saat yang mendadak'- - ;'d; Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada

,rans ki;a Aoakan itaripikirkan, seperti yang temyata dari kuasa-yang

'u-ii;.:" Ji J"r". kita. tagi Dialatr kemuliaan di dalam jemaat dan di

dalair Kristus Yequs iurun-temurun sampai selama-lamanya'

Amin."Ef. 3:20,21.)- "-S'*uiunout 
,"tharu melihat pemandangan yang baru-baru ini me-

lint'as'dari h"adapan saya pada waktu malam' Kelihatannya ada suatu

;;;;; k J ;r;; besar-pekerjaan pembaruan--melangkah maju d i

L"rf,asui te.paiAnggota kitamembenhrk barisan' menyambul paDg-

;il;;il"ltl Saudaii-saudaraku, Tuhan berkata-kata kepada k ita'

?ia*t^n kira akan memperhatikan suara-Nya? Tiadakah kita akan

*r*"fuf.- lampu kita dan bertindak seperti orang yang menantikan

f-JJ,-g- f"fti"nya? Masa ini adalah iatu masa yang memerlukan

o.*g yi.-ng menyatakan terang. orang yang bekerja' 
-"- 

s""Ult iL aku menasihatkai tiamu, atu, orang yairg dipenjarakan

f.uonu iuft*, supaya hidupmu sebagai orang-orang Jang telah di-

oanseil berpadanan- dengan panggilan itu' Hendaklah kamu selalu

i"na-fi ttuti, r.rnutt lembit, dan sibar. Tunjukkanlah kasihmu dalam

L;I;G;".b*tu. Dan berusalalah memelihara kesatuan Roh oleh

ikatan damai sejahtera'" Ef' 4:1-3.

Pahakt Orang Yang Setia- - 
Suudu.u-ro:rdr.i"ku, aku meminta kamu menyediakan dirimu bagi

kJ"td; xtittu. di awan-awan surga- Hari demi hari buanglah

"i?" 
Ji" i"ti" aari dalarn hatimu' Hendaklah engkau mengefti arti

t".ruttuUat dengan Kristus. Bersedialah menghadapi pehukuman'

."- frif " 
m""! datang, zrkan dipuja mereka yang percaya'.engkau

u-of"h U"t^Ju ai t"ngah-iengah meiei<a yang akan menemui Dia di da-

L. ,"iultt"tu. padJhari itJ orang tebusan akan bercahaya dalarn ke-

ruti"in gupu dun Anak. Malaikat dengan memetik kecapi emasnya"

akan, m.eny.ambut_Raja. dengan panji kemenangan-Nya mereka yang
sudah disucikan dan diputihkan di dalam darafi Ana[ Domba. Suatu
lagu kemenangan akan mendengung, serta memenuhi surga. Dia me_
masuki halaman surga, diiringi oleh umat tebusan_I.tya" s;ksi bahwa
tugas sengsara dan pengorbanan-Nya tiada sia-sia.. Kebangkitan dan kenaikan Tuhankita adalah bukti yang Dasti akan
kemenangan umat kesucian Allah terhadap maut dan i<ubii, dan p"r_
janlian bahwa surga itu terbuka bagi merei<a yang menyucikan jubah
tabiatnya serta memutihlannya di dalam d;al; Ana[ Oomba ltu.
Yesus naik kepada Bapa sebagaiutusan umat manu'sia, danAllah akan
membawa mereka yang memantulkan peta-Nya untuk rnelihat dan
turut menikmati bersama Dia akan kemuliaan-Nva.

. Ada rumah bagi musafir dunia. Ada jubah bagi orang yang benar,
beserta mbhkota kemuliaan dan tanda kemenangin. Se.-ou vuiet"luh
rnenlusahkan kita, di dalam pimpinan Allah akin dijelaskan diialarn
dunia.yang akan datang. Perkara yalg sukar dipahami akan mendapat
penjelasannya. Rahasia rahmat akan dinyatakan di hadapan kita. Di
rnana pikiran kitayang fanamenemukan h,anya yang memtingungkan
dan pe{anjian yang ridak ditepari, kira akan melihat kehariroriisan
yang paling sempuma dan indah. Kita akan mengetahui bahwa kasih
yang tiada taranya mengatur pengalaman yang *elihatannya sangat
menlrusahkan. Setelah kita menginsafi penlagaan_t tya yang p"nuh
kasih itu, yang membuat segala sisuatu Lekl4a tersamu-_.",iu'*"n_
datangkan kebaikan bagi kit4 kita akan bersulacita dengan sukacita
yang tiada tergambarkan dan penuh kemuliaan.

Rasa sakit tiada akan ada di dalam suasana surga. Di dalam rumah
orang tebusan tidak akan ada air mat4 tidak ada iiingan penguburan,
tidak ada.tanda perkabungan. '.Tidak seorang pun yaig tingg-at dl situ
akan berkata: 'Aku sakit,' dan semua penduduknya akan diarnpuni
kesalahannya." Yes.33:24. Satu arus Iiebahagiaan yang indah kan
mengalir dan mendalam sementara kekekalan be{akn tErus.

. Tidak lama lagi sampai saatnya kita akan melifiat Di4 yang di da-
faqlVe Reneharapan kita akan hidup kekal itu dipusatkan. 

"Duo'dulu.
hadirarNya, s:gala kestrsahan dan-penderitaaniidup ini tidak akan
ada artinya. "Sebab itujanganlah karnu melepaskan iepercayaarimu,
karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu mernerlukan kete_
kuna-n, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu rnem_
peroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkair sangat sedikit
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