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PENDAHULUAN 
 

atu tahun kembali akan berakhir. Telah lebih dari 
100 tahun Gerakan Pembaharuan ini 

meninggikan ke hadapan umat dan dunia ini perihal 
Injil Yesus Kristus dan keperluan orang-orang 
berdosa mengalami penyucian. Pada setiap akhir 
tahun, Bacaan Minggu Sembahyang dibagikan secara 
internasional. Ditulis oleh para pendeta-pendeta, 
melalui banyaknya perenungan dan doa dengan 
pengharapan kiranya dapat menguatkan iman 
kawanan umat Allah. Artikel-artikel yang 
dikumpulkan ini menunjuk pada satu tujuan dan 
tema yang sama. 
 

Sepanjang Minggu Sembahyang ini, kita akan 
membaca tujuh artikel yang berkaitan dengan 
Tangga Petrus, yang terdiri dari delapan tingkatan 
yang disebutkan dalam 2 Petrus 1:5-7. Itulah tangga 
rohani dari proses penyucian yang harus dinaiki oleh 
barangsiapa yang ingin ke sorga. Yesus adalah tangga 
itu, dan delapan anak tangga itu menunjuk pada 
nilai-nilai kebajikan suci-Nya yang Ia rindu untuk 
dipantulkan dalam diri tiap-tiap orang kudus dan 
umat pilihan-Nya. Sementara tiap-tiap orang 
percaya bekerja menaikinya langkah demi langkah 
pada tangga Petrus ini, oleh kasih karunia Allah, 
maka Allah berjanji untuk memperlengkapi usaha-
usaha orang-orang kudus ini dengan 
melipatgandakannya. Ia akan melipatgandakan dan 
memberkati tiap-tiap usaha yang tulus dengan sifat-
sifat suci yang telah disebutkan oleh Rasul Petrus ini. 
Suatu tabiat yang baru dan simetris yang serupa 
dengan Yesus Kristus akan menjadi hasil akhirnya. 
 

“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 semuanya itu ada padamu dengan 
berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi 
giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus 
Kristus, Tuhan kita.” 2 Petrus 1:5-8. 
 

“Kita harus menaiki tangga ini, tahap demi tahap, 
sambil mengingat bahwa Allah yang ada di puncak 
tangga ini, senantiasa sedia untuk menolong kita 
dalam tiap upaya kita. Kita harus hidup di dalam 
rencana peningkatan ini, dan Tuhan telah berjanji 
bahwa Ia akan melipatgandakan karunia-Nya bagi 

kita. Kemudian, dengan kesungguh-sungguhan hati 
dan semangat yang hidup, Ia menambahkan: “Mari 
kita mulai hari ini untuk menaiki tangga Petrus, 
jangan pernah menoleh ke belakang…”  -The Signs of 
the Times, 22 Oktober 1885. 
 

“Suatu tabiat yang baru dan simetris dapat dibentuk 
dengan menyusun satu persatu kasih karunia dan 
perbuatan baik, yakni menaiki Tangga Petrus sebagai 
delapan langkah dalam proses pengudusan. Tabiat 
yang dibentuk demikian akan harmonis di seluruh 
langkahnya. Iman akan menyokong perbuatan, 
sebab iman bekerja oleh kasih dan menyucikan 
jiwa.” -Signs of the Times, 6 Mei 1880. 
 

Selama MInggu Sembahyang, sangat penting bagi 
kita untuk bersekutu bersama, di gereja, di rumah-
rumah, ataupun secara virtual, untuk membaca 
artikel-artikel yang terdapat di dalam bacaan ini. 
Waktu khusus hendaknya dipersiapkan untuk 
berhenti dari pekerjaan kita, untuk merenungkan, 
dan mempercakapkan tentang prinsip-prinsip yang 
disajikan. Doa-doa pendek hendaknya 
dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. 
 

Hari Sabat terakhir dari Bacaan Minggu Sembahyang 
ini akan menjadi hari istimewa. Inilah hari puasa dan 
doa. Artikel yang dijadwalkan pada Sabat tersebut 
harus dibawakan sebagai satu khotbah pada acara 
khotbah. Persembahan istimewa hendaknya 
dikumpulkan di akhir khotbah, untuk GC. 
Persembahan ini akan dipergunakan untuk 
memperluas pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Tiap 
pemberi hendaknya menempatkan persembahan 
mereka di dalam amplop dan menuliskan ayat 
Alkitab favorit mereka, di balik amplopnya. Diakon-
diakon, ketua-ketua, atau pendeta-pendeta harus 
membacakan ayat-ayat itu dengan suara lantang. 
Bendahara menghitung jumlahnya dan kemudian 
melaporakannya kepada sidang setempat. 
Persembahan-persembahan yang dikumpulkan dari 
Minggu Sembahyang ini akan sangat bernilai dan 
berarti bagi keseluruhan pengeluaran gereja dalam 
misi perluasan secara internasional. 
 

Kiranya Tuhan memberkati bacaan-bacaan, doa-doa, 
dan perenungan dari Firman-Nya sementara kita 
menyongsong tahun yang baru. Kiranya Roh-Nya 
memberkati dengan berlimpahnya tiap-tiap orang 
yang ikut serta dalam ikhtiar kudus ini.  
 
-Saudara-saudari di GC 

S 
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BACAAN 1 
Jumat, 4 Desember 2020 
 

PENGETAHUAN ROHANI 
Oleh E. G. White 

 
ikodemus memiliki kedudukan kepercayaan 
yang tinggi diantara bangsa Yahudi. Ia sangat 

terdidik dan memiliki talenta-talenta tabiat yang luar 
biasa, dan ia adalah seorang anggota kehormatan 
dari majelis nasional bangsanya. Bersama orang-
orang lainnya, ia pun tergerak oleh ajaran Yesus. 
Meski ia seorang yang kaya raya, terpelajar, dan 
terhormat, anehnya ia pun tertarik pada orang 
Nazaret yang rendah hati ini. Pelajaran-pelajaran 
yang keluar dari bibir Juruselamat sangat 
mengesankannya, dan ia rindu untuk belajar lebih 
banyak lagi tentang kebenaran-kebenaran yang ajaib 
ini.  
 
Ia sangat rindu untuk dapat bercakap-cakap dengan 
Yesus, tetapi tidak berani untuk mencari-Nya secara 
terbuka. Terlalu hina bagi seorang pemimpin orang 
Yahudi bila ketahuan bersimpati dengan seorang 
guru yang tidak termashyur itu. Dan kalau sampai 
kunjungannya ketahuan oleh Sanhedrin, maka akan 
dapat mendatangkan cemooh dan celaan atas 
dirinya. Ia memutuskan untuk bercakap-cakap 
secara diam-diam, dengan dalih bahwa bila ia pergi 
secara terbuka, maka bisa saja orang-orang lain akan 
mengikutinya. Atas penyelidikannya tentang tempat 
Juruselamat mengasingkan diri di bukit Zaitun, ia pun 
menunggu sampai segenap kota terlelap, lalu 
mencari-Nya. -The Desire of Ages, hal. 167, 168. 
 
Nikodemus – Hasil dari Pendidikannya 
 
Pada zaman Kristus kota atau negeri yang tidak 
menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak 
muda dianggap sebagai kota yang kena kutuk Allah. 
Namun pengajaran itu sudah menjadi sekadar 
kebiasaan saja. Tradisi sudah mengambil sebagian 
besar tempat Alkitab. Pendidikan yang benar akan 
menuntun kaum muda untuk “mencari Dia dan 
mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia.” 
Kisah 17:27. Tetapi guru-guru orang Yahudi 
memusatkan perhatiannya pada soal-soal yang 
bersangkutan dengan upacara-upacara belaka. 
Pikiran sudah dipenuhi dengan bahan-bahan yang 
tidak ada nilainya bagi pelajar, dan yang tidak akan 
diakui di sekolah yang lebih tinggi di istana surga. 
Pengalaman yang diperoleh karena menerima sabda 

Allah secara pribadi, tidak mendapat tempat dalam 
sistem pendidikan seperti itu. Karena asyik di seputar 
acara sehari-hari yang bersifat jasmaniah, para 
pelajar tidak beroleh saat yang tenang untuk 
mengadakan hubungan dengan Allah. Mereka tidak 
mendengar suara-Nya berfirman ke dalam hati. 
Dalam usaha mereka menambang ilmu, mereka 
berpaling dari Sumber segala hikmat itu. Syarat-
syarat agung yang mutlak dalam pekerjaan Allah 
dilalaikan. Asas-asas hukum disamarkan. Apa yang 
dianggap sebagai pendidikan yang tertinggi, malah 
menjadi rintangan yang terbesar bagi perkembangan 
yang sejati. Di bawah pendidikan rabi-rabi segala 
kuasa orang-orang muda terhambat. Pikiran mereka 
menjadi sempit dan picik. -The Desire of Ages, hal. 
69. 

Barangkali engkau memiliki suatu pengetahuan yang 
baik dalam bidang ilmu pengetahuan atau seni, 
engkau barangkali fasih dalam ilmu sains, engkau 
pun mungkin piawai dalam musik dan sastra, dan 
perilakumu menarik bagi rekan-rekanmu, tetapi apa 
gunanya semua ini bagi persiapanmu menuju sorga? 
Apa yang dapat mereka perbuat dalam persiapanmu 
menghadapi pengadilan Tuhan? -Testimonies for the 
Church, jilid 2, hal. 267. 
 
Suatu Kebutuhan akan Pembaharuan Rohani 
 
Nikodemus telah datang kepada Tuhan dengan 
bermaksud hendak mengadakan pertukaran pikiran 
dengan Dia, akan tetapi Yesus memaparkan fondasi 
paling mendasar dari prinsip kebenaran. Ia 
mengatakan kepada Nikodemus, bahwa, yang lebih 
engkau perlukan bukanlah pengetahuan teoritis 
melainkan kelahiran baru secara rohani. Engkau 
tidak perlu memuaskan rasa ingin tahumu, 

N 

“Pengetahuan dan Pendidikan Nikodemus 
dianggap yang terbesar dan terdalam, 

namun Kristus menunjukkan kepadanya 
bahwa semua itu tidak bernilai dihadapan 

Tuhan. Ia harus lahir baru. Ide-idenya harus 
dibaharui…” -This Day with God, hal. 231. 
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melainkan harus mendapat hati yang baru. Engkau 
harus terlebih dahulu menerima hidup yang baru 
dari sorga, sebelum engkau dapat menghargai 
perkara-perkara surgawi. Sebelum perubahan ini 
terjadi, dan menjadikan segala sesuatumu baru, 
maka tidak akan bermanfaat bagimu 
memperbincangkan dengan Aku tentang kekuasaan-
Ku atau pekerjaan-Ku. 
 

 

Nikodemus telah mendengar khotbah Yohanes 
Pembaptis tentang pertobatan dan baptisan, dan 
mengarahkan perhatian orang banyak kepada Dia 
yang akan membaptiskan dengan Roh Suci. Ia sendiri 
secara pribadi memang merasa bahwa kerohanian di 
kalangan orang Yahudi sangat kurang, bahwa 
mereka sangat dikuasai oleh kefanatikan agama dan 
cita-cita duniawi. Ia telah lama mengharapkan suatu 
keadaan yang lebih baik dari segala sesuatu pada 
kedatangan Mesias itu. Namun pekabaran yang 
menggugah hati dari Yohanes Pembaptis itu telah 
gagal untuk meyakinkan dia akan dosa. Ia adalah 
seorang Farisi yang ketat, dan membanggakan segala 
perbuatan baiknya. Ia sangat dihormati orang atas 
kedermawanan dan kemurahan hatinya dalam 
menyokong upacara kaabah, dan ia merasa pasti 
akan dikenan Allah. Ia terkejut ketika memikirkan 
tentang suatu kerajaan yang terlalu suci untuk 
dilihatnya dalam keadaannya pada saat itu.                              
-The Desire of Ages, hal. 171. 
 
Pengetahuan Rohani mendatangkan Perubahan 
 

Alkitab adalah kuasa pendidikan yang tiada 
bandingannya. -From Eternity Past, hal. 434. Hari 
demi hari perubahan dibawakan di dalam pikiran dan 
hati manusia, dan dalam kecenderungan-
kecenderungan alamiah, dan sifat alamiah, yang 

dibentuk seturut dengan cara Allah dan Roh. Mereka 
akan bertumbuh dalam pengetahuan rohani, dan 
akan bertumbuh ke dalam wujud laki-laki dan 
perempuan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. 
Mereka akan memantulkan tabiat Kristus kepada 
dunia ini, dan akan tinggal di dalam Dia, dan Ia di 
dalam mereka, dimana mereka akan memenuhi misi 
yang untuknya mereka telah dipanggil menjadi anak-
anak Allah. -The Youth’s Instruction, 25 Oktober 
1894. 
 

Sebagaimana pertumbuhannya itu senyap dan tidak 
kasat mata, tetapi terus-menerus, demikianlah 
perkembangan kehidupan kekristenan. Pada setiap 
tahapan perkembangan hidup kita dapat saja 
tampak sempurna; namun jika maksud Allah 
dipenuhi bagi kita, barulah ada kemajuan yang terus 
menerus. Penyucian adalah pekerjaan seumur 
hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita 
bertambah banyak, demikian pula pengalaman kita 
semakin luas dan pengetahuan kita bertambah-
tambah. Kita akan menjadi kuat untuk memikul 
tanggung jawab, dan kedewasaan kita akan 
sebanding dengan hak-hak istimewa kita.                                     
-Education, hal. 105. 
 

“Jadi siapa yang ada di dalam 
Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang 

lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang.”               

(2 Korintus 5:17). 
 
Suatu Persiapan untuk Kekekalan 
 

Tabiat sorgawi harus dicapai semasih di bumi ini, jika 
tidak, maka tabiat ini tidak akan pernah dapat 
dicapai sama sekali. … Orang-orang yang telah 
melatih pikirannya untuk menggemari perkara-
perkara rohanilah yang dapat diubahkan dan tidak 
akan binasa oleh kemurnian dan kemuliaan sorga 
yang gilang gemilang. -Testimonies for the Church, 
jilid 2, hal. 267. [Pengetahuan rohani] mengubahkan 
sifat-sifat alamiah manusia. Sorga tidak akan 
dirindukan oleh pikiran daging manusia; hati alamiah 
mereka yang tidak disucikan tidak akan tertarik 
dengan tempat yang murni dan suci itu, jikapun 
mereka masuk, mereka tidak akan menemukan 
kesenangan mereka disana. Kecenderungan-
kecenderungan yang mengendalikan hati alamiah 
kita harus ditaklukkan dengan kasih karunia Kristus 
sebelum umat manusia dapat dilayakkan untuk 
masuk ke sorga dan menikmati perhubungan sosial 
dengan malaikat-malaikat yang murni dan kudus.                 
-Acts of the Apostles, hal. 273. 

 

“Dengan bertunasnya benih itu melukiskan 

permulaan dari kehidupan rohani dan 

pertumbuhan dari tanaman itu adalah 

gambaran yang elok mengenai 

pertumbuhan kekristenan. Seperti dalam 

alam, demikian pula dalam rahmat; tidak 

akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. 

Tanaman itu harus tumbuh atau mati.”         -

Christ Object Lessons, hal. 65; Education, 

hal. 105. 



6 | P a g e  
 

Bagaimana Kita Dapat Memperoleh Pengetahuan 
Rohani? 
 
Perkembangan rohani kita bergantung pada 
pengetahuan kita akan kebenaran, dan pada 
penerapan kita dalam kehidupan kita akan prinsip-
prinsip ilahi yang diungkapkan dalam perintah-
perintah sepuluh hukum dan di dalam segenap 
ajaran Tuhan kita. -The Signs of the Times, 6 April 
1891. [Alkitab] penuh dengan pengetahuan, dan 
siapa saja yang mempelajarinya dengan kerinduan 
hati yang sungguh untuk mengerti, akan mendapati 
pikirannya diperluas dan kesanggupan-
kesanggupannya akan dikuatkan untuk memahami 
kebenaran berharga yang jauh jangkauannya ini. Roh 
Kudus akan mengesankan hati dan pikiran mereka.              
-Fundamentals of Christian Education, hal. 449. 
 

Tetapi harus ada pembelajaran yang sungguh-
sungguh dan penyelidikan yang seksama. Pengertian 
yang tajam dan pandangan yang terang dari 
kebenaran tidak akan pernah diperoleh dari 
kemalasan. Bahkan tidak ada berkat dunia yang 
dapat diperoleh tanpa usaha yang sungguh-sungguh, 
sabar, tabah. Jika orang memperoleh sukses dalam 
urusannya, pasti mereka itu orang yang mempunyai 
kemauan untuk berbuat dan percaya untuk 
menantikan hasil-hasilnya. Dan kita tidak dapat 
berharap untuk memperoleh pengetahuan rohani 
tanpa usaha yang sungguh. Orang yang ingin 
mendapatkan harta kebenaran itu harus 
menggalinya seperti pekerja tambang menggali 
tanah ketika mencari harta yang terpendam. Orang-
orang yang melakukan upaya ini akan menerima 

upahnya, sebab Kristus akan memperlancar 
pengertian. -Christ’s Object Lessons, hal. 111. 
 
Pemikiran penutup 
 
Pengetahuan sejati berasal dari Allah dan kembali 
kepada Allah. Anak-anak-Nya harus menerimanya, 
supaya mereka dapat membagi-bagikannya. Orang-
orang yang telah menerima kecerdasan dan 
keuntungan-keuntungan rohani melalui kasih 
karunia Allah, hendaknya menarik orang-orang lain 
untuk datang bersama-sama dengan mereka 
sementara mereka sedang bergerak maju mencapai 
keunggulan yang lebih tinggi. Pekerjaan ini yang 
dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang 
lain akan menerima dukungan kerjasama dari 
makhluk-makhluk yang tak kelihatan. Sementara kita 
terus bekerja dengan setia, maka kita akan 
menerima cita-cita yang tinggi bagi kebenaran, 
kesucian, dan pengetahuan yang sempurna akan 
Allah. Dalam kehidupan kita, kita akan diperlengkapi 
di dalam Kristus, dan kesanggupan kita yang 
bertambah-tambah itu akan kita bawa bersama-
sama diri kita ketika kita masuk ke istana sorga.                     
-Counsels to Parents, Teachers, and Students, hal. 18. 
Amin. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Mulailah sekarang, kemudian, 

seketika itu juga… Didiklah pikiranmu 

untuk mencintai Alkitab, mencintai 

peribadatan doa, mencintai jam-jam 

perenungan Firman Tuhan, dan di 

atas segalanya, mencintai jam-jam 

ketika jiwamu berhubungan dengan 

Tuhan. Berpikiran sorgawilah bila 

memang engkau ingin bersatu 

dengan paduan suara sorgawi di 

istana sorga.”  -Testimonies for the 

Church, jilid 2, hal. 267. 
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BACAAN 2 
Sabat, 5 Desember 2020 
 

BERTUMBUH DALAM IMAN 
Oleh Y. Delgado, Peru / AS 

 

audara-saudari seiman saya yang terkasih, mari 
kita bahas bersama topik yang menarik ini 

tentang pertumbuhan di dalam iman, dan 
merenungkan keperluan akan pengalaman 
perubahan diri kita menjadi serupa dengan-Nya. Doa 
saya adalah, kiranya nama Tuhan akan dimuliakan, 
dan kiranya kita akan dibangun oleh Firman-Nya. 
Menjadikan pertumbuhan dalam iman sebagai satu-
satunya tujuan dan maksud kita, untuk turut serta 
dalam “suasana kasih karunia secara nyata bagai 
udara yang beredar mengelilingi bumi. Setiap orang 
yang memilih untuk menghirup suasana yang 
memberi hidup ini akan hidup dan bertumbuh 
kepada keserupaan wujud laki-laki dan perempuan 
di dalam Kristus Yesus.” -Steps to Christ, hal. 68. 
 
Langkah selanjutnya yang perlu direnungkan adalah 
pengalaman pertumbuhan iman kita “dengan teguh 
berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita 
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, 
yang adalah Kepala.” Efesus 4:15. 
 
Pekerjaan Pertumbuhan Kita 
 
Oleh karena pertumbuhan tanaman bermakna 
paralel dengan pertumbuhan iman orang Kristen, 
maka mari kita periksa ilustrasi tentang benih yang 
dicatat dalam Markus 4:26-29, sama seperti 
perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-
rantingnya dalam Yohanes 15. Pertumbuhan rohani 
bukanlah hasil perbuatan baik manusia. Itulah 
sebabnya, Yesys menyatakan tentang seorang yang 
menaburkan benih: “Lalu pada malam hari ia tidur 
dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu 
mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, 
bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.” 
Markus 4:27. Baik kehidupan rohani kita dan 
kehidupan tanaman, adalah bertumbuh dengan 
kuasa yang berasal dari sumber yang sama. 
“Tanaman dan bunga-bunga’an bertumbuh bukan 
dengan usaha dan pemeliharaan mereka sendiri, 
melainkan dengan menerima apa yang telah Tuhan 
sediakan untuk melayani kehidupan mereka….”               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di dalam ilustrasi yang terdapat di dalam Yohanes 
15:5, kita pelajari bahwa sumber kehidupannya tidak 
terletak pada ranting-rantingnya, melainkan pada 
pokok anggurnya. Untuk itu, maka ranting-ranting 
harus tetap terhubung dengan pokok anggur, agar ia 
dapat menerima nutrisi kehidupan yang dibagikan 
oleh pokok anggur secara cuma-cuma. Demikian 
juga, suatu perhubungan yang erat dengan Tuhan 
adalah sumber yang vital bagi pertumbuhan rohani. 
Dia harus tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia. 
Ini bukan petunjuk yang sewenang-wenang, 
melainkan suatu keperluan bagi hidup matinya kita. 
 
Untuk mempertegas ungkapan-ungkapan yang telah 
disampaikan di atas, kami menggarisbawahi 
pernyataan berikut ini: “Perpisahan dari Kristus 
menyebabkan kebinasaan sebagaimana yang 
diilustrasikan oleh ranting yang mati. ‘Barangsiapa 
tidak tinggal di dalam Aku,’ kata Kristus, ‘ia dibuang 
keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian 
dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api 
lalu dibakar.’ (Yohanes 15:6).” -The Desire of Ages, 
hal. 676. 
 
Menjadi anggota gereja saja, belum tentu 
mengalami pertumbuhan dalam iman, sebab, 
keanggotaan gereja hanya persekutuan lahiriah. 
“Bisa saja tampak adanya perhubungan dengan 
Kristus secara luar tanpa adanya persatuan yang 
nyata dengan-Nya dalam iman. Pengakuan agama 
menempatkan orang-orang di dalam jemaat, tetapi 
tabiat dan perbuatanlah yang menunjukkan apakah 
mereka benar-benar berhubungan dengan Kristus 
atau tidak.” -The Desire of Ages, hal. 676. Hanya 
hubungan yang hidup yang akan menyediakan suatu 

S 
“Demikian juga dirimu, tidak 

dapat mengerjakan 

pertumbuhan rohani dengan 

usaha dan pemeliharaanmu 

sendiri…” -Steps to Christ, hal. 67. 
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pertumbuhan dalam kasih karunia bagi kita, yang 
memimpin kita pada kemajuan rohani, dan terus 
menerus tinggal di dalam iman. 
 
Perhubungan yang Hidup yang Memastikan 
Pertumbuhan 
 
“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku 
tinggal di dalam kamu,” Yohanes 15:7. Ungkapan 
dari Yesus Kristus Juruselamat kita ini menyediakan 
suatu kunci bagi kita yang olehnya kita dapat 
memelihara perhubungan yang hidup dengan-Nya. 
Ketika kita akhirnya mengerti bahwa pekerjaan 
pertumbuhan kita dalam iman berasal dari 
tinggalnya kita di dalam Kristus, dan Dia di dalam 
kita, maka kita akan dapat belajar tentang 
bagaimana cara untuk memelihara hubungan yang 
menghidupkan ini. 
 
Hubungan yang hidup ini terdiri dari “pengenalan 
yang semakin bertambah-tambah akan Yesus 
melalui penyelidikan yang penuh minat pada Alkitab, 
dan kemudian mengikuti jalan kebenaran dan 
keadilan yang dinyatakan di dalamnya. Orang-orang 
yang senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia 
akan menjadi teguh di dalam iman, dan akan terus 
bergerak maju.” -Messages to Young People, hal. 
121. 
 
“Pengetahuan akan Allah sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam Kristus adalah pengetahuan 
yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin 
diselamatkan…. Diterima ke dalam hidup, 
pengetahuan ini akan memulihkan jiwa menjadi 
serupa dengan citra Kristus. Inilah pengetahuan yang 
Allah undang agar diterima anak-anak-Nya.” -The 
Acts of the Apostles, hal. 475. Inilah rahasia 
perhubungan hidup itu, yakni mengenal Allah 
melalui Firman-Nya. “Tinggallah di dalam Aku, dan 
Aku di dalam kamu.” Yohanes 15:4. “Hubungan 
antara ranting dengan pokok anggur itu, kata-Nya, 
menggambarkan hubungan yang engkau pelihara 
untuk terus berlangsung dengan Aku.” -The Desire of 
Ages, hal. 675. 
 
“Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyatakan 
tabiat Bapa-Nya kepada umat manusia, dan 
kehidupan-Nya telah dipenuhi dengan perbuatan-
perbuatan kelemahlembutan dan belas kasihan 
ilahi.” -Patriarchs and Prophets, hal. 469. “Oleh 
tinggal di dalam kasih Allah dan Juruselamat kita, 
oleh merenungkan tentang kesempurnaan tabiat 
ilahi, dan memintakan kebenaran Kristus sebagai 

milik kita oleh iman, maka kita diubahkan ke dalam 
citra yang sama.” -Testimonies for the Church, jilid 5, 
hal. 744. 
 
Untuk memelihara perhubungan kita dengan Tuhan, 
kita perlu menyelidiki Firman-Nya setiap hari, 
dengan teliti, mengangkat jiwa kepada Tuhan 
melalui doa yang sungguh, dan menyesuaikan diri 
kita dengan kebenaran Kristus melalui iman. 
 
Kepastian Pertumbuhan Iman Kita 
 
“Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-
mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir 
yang penuh isinya dalam bulir itu.” Markus 4:28. 
Nyatakanlah rahasia pertumbuhan kita di dalam 
iman, dan di saat yang sama menunjukkan bukti yang 
menyatakan apakah kita benar-benar bertumbuh 
dalam iman atau tidak.  
Untuk 

dapat merasakan pengalaman pertumbuhan dalam 
iman, maka kita perlu mengikuti petunjuk yang 
diilhamkan untuk “Mintalah kepada Tuhan agar 
engkau dapat menyatakannya dalam kehidupanmu 
sendiri; tempatkanlah kehidupanmu di bawah sorot 
mata-Nya, dan ketika ia menunjukkan persoalanmu, 
maka engkau akan melihat bahwa engkau telah 
berbuat kesalahan yang menyedihkan, dan bahwa 
apa yang kelihatannya tidak penting ternyata sangat 
mengganggu di pemandangan sorga.” -That I May 
Know Him, hal. 237. Datanglah pada-Nya, 
sebagaimana adanya jiwamu yang penuh noda. 
Seperti pemazmur, yang membuka biliknya 
menghadap pada mata yang maha melihat itu, 
sambil berseru, ‘Selidikilah aku, ya Allah, dan 
kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-
pikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong, dan 
tuntunlah aku di jalan yang kekal.’ Mazmur 139:23, 
24.” -Steps to Christ, hal. 34. 
 
“Kehidupan pokok anggur akan dinyatakan melalui 
aroma dari buah-buah yang terdapat pada ranting-

Tertulis, “mula-mula tangkainya, lalu 

bulirnya, kemudian butir-butir yang 

penuh isisnya dalam bulir itu.” (Markus 

4:28). Tak dapat dibantah lagi bahwa 

dimana terdapat hidup, maka akan 

terdapat pertumbuhan disana; dan 

dimana terdapat pertumbuhan, maka 

akan kelihatan buah-buah. 
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rantingnya. ‘Barangsiapa tinggal di dalam Aku,’ kata 
Yesus, ‘dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, 
sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-
apa.’ (Yohanes 15:5). Bila kita hidup oleh iman pada 
Anak Allah, maka buah-buah Roh akan nyata terlihat 
dalam kehidupan kita; tidak ada satupun yang akan 
terlewatkan.” -The Desire of Ages, hal. 676. 
 

Hasil pertumbuhan ialah buah. “Pekerjaan 
penyucian akan terus berlangsung di dalam jiwa, 
terus bertambah maju dan bertambah luas.” -Ye 
Shall Receive Power, hal. 34. 
 

“Di dalam dunia agama, terdapat suatu teori 
penyucian yang palsu dan memiliki pengaruh yang 
berbahaya. Di dalam banyak kasus, orang-orang 
yang mengaku sedang dalam proses penyucian, 
nyatanya tidak memiliki pengertian yang benar. 
Penyucian mereka terdiri dari sekedar pembicaraan 
dan keinginan untuk beribadah. Orang-orang yang 
benar-benar sedang mencari kesempurnaan tabiat 
Kristen tidak akan pernah memanjakan pemikiran 
bahwa mereka tidak berdosa. Kehidupan mereka 
barangkali telah kelihatan tak bercacat, dan menjadi 
perwakilan yang hidup dari kebenaran yang telah 
mereka terima; namun demikian, semakin mereka 
mendisiplinkan pikiran mereka untuk tinggal pada 
tabiat Kristus, dan semakin dekat mereka pada 
keserupaan dengan citra Ilahinya, maka semakin 
jelaslah mereka akan melihat kesempurnaan-Nya 
yang tidak bercacat, dan semakin mendalam mereka 
merasa akan cacat-cela diri mereka sendiri.” -The 
Sanctified Life, hal. 7. 
 

Bukti yang tak terbantahkan dari pertumbuhan kita 
di dalam iman, ialah perubahan dan perbaikan tabiat 
kita. 
 

“Kuasa kasih Kristus [akan mengerjakan]…. suatu 
perubahan tabiat. Ini adalah hasil pasti dari 
persatuan dengan Yesus. Bila Kristus tinggal di dalam 
hati, maka keseluruhan sifat alamiah akan 
diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya, melembutkan 
hati, dan menaklukkan jiwa, dan mengangkat pikiran 
dan kehendak hati kepada Allah dan perkara sorga.” 
-Steps to Christ, hal. 73. 
 

“Pada tiap-tiap generasi, dan pada tiap-tiap negeri, 
fondasi yang benar dari pembangunan tabiat adalah 
sama – yakni, prinsip-prinsip yang terkandung di 
dalam Firman Tuhan. Satu-satunya aturan yang 
aman dan pasti ialah melakukan segala yang Tuhan 
katakan. ‘Titah TUHAN itu benar,’ dan ‘siapa yang 
melakukannya, tidak akan goyah selama-lamanya.’ 

Mazmur 19:9; 15:5.” -The Acts of the Apostles, hal. 
475. 
 

Satu-satunya fondasi yang menyediakan konstruksi 
yang tepat bagi tabiat kita dan bagi keberlangsungan 
pertumbuhan iman kita ialah penurutan pada Firman 
Tuhan. 
 

Kesimpulan 
 

Di dunia ini, bidang pekerjaan dan tanggung jawab 
kita barangkali berbeda-beda, namun demikian, 
fokusnya tetaplah sama. Tiap-tiap orang ingin 
menyaksikan adanya pertumbuhan. Seorang Ibu 
berdoa bagi anak-anaknya supaya bertumbuh dan 
bertambah besar dengan baik dan menjadi mantap 
ataupun mapan dalam profesi yang baik pula. Para 
wirausaha ataupun investor akan mencurahkan 
perhatian mereka pada produk atau pelayanan 
mereka demi mempertunjukkan suatu kurva 
pertumbuhan yang positif.  
 

“Demikian juga jiwa yang sudah mati dalam 
pelanggaran dan dosa menerima hidup oleh 
hubungan dengan Kristus. Oleh iman kepada-Nya 
sebagai Juruselamat pribadi persatuan pun 
terbentuklah. Orang berdosa itu menyatukan 
kelemahannya pada kekuatan Kristus, 
kekosongannya pada kepenuhan Kristus, 
kerapuhannya pada kuasa Kristus yang kekal. 
Sehingga ia dapat memiliki pikiran Kristus. 
Kemanusiaan Kristus telah menjamah kemanusiaan 
kita, dan kemanusiaan kita telah menjamah 
keilahian. Dengan demikian oleh pertolongan Roh 
Kudus manusia mengambil bagian dari sifat ilahi.”                
-The Desire of Ages, hal. 675. 
 

Saudara dan saudari, yang terkasih di dalam Tuhan 
kita Yesus Kristus, demikian yang saya sampaikan. 
Mengingat akan waktu dimana kita hidup sekarang 
ini, saya mengundang saudara-saudari untuk 
mengambil satu keputusan untuk bertumbuh di 
dalam iman melalui pengenalan akan Allah dan 
tabiat-Nya. Nasihat ilham menyatakan kepada kita 
sebagai berikut: “Kecuali bila engkau semakin maju 
dalam pengetahuan dan kasih akan Allah, maka 
engkau tidak akan dapat memelihara terang yang 
kini engkau miliki. Jika terang itu tidak bercahaya 
semakin terang, maka terang itu akan meredup dan 
padam di telan kegelapan.” -Daughters of God, hal. 
136. 
 
Amin. 
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BACAAN 3 
Minggu, 6 Desember 2020 
 

PERTOBATAN SEJATI 
E. Mtikama, Malawi 

 

audara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan 
Minggu Sembahyang ini, saya bersukacita dapat 

membagikan kepadamu sutu topik tentang 
pertobatan. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan 
suatu kisah tentang dua bersaudara yang ditugaskan 
untuk pergi dan bekerja di kebun anggur ayah 
mereka. Anak yang pertama menolak, namun 
kemudian berubah pikiran, dan melaksanakan apa 
yang telah dimintakan kepadanya. Anak yang kedua 
langsung menerima tugas itu, tetapi kemudian, ia 
malah tidak pergi melaksanakannya. Mengapa anak 
yang pertama, yang sebelumnya menolak, berubah 
pikiran? Ia tiba pada kesadaran bahwa ia ternyata 
salah bila tidak menuruti ayahnya, lalu bertobat. 
 
Apakah arti pertobatan? Ada tiga kata Bahasa Ibrani 
yang digunakan dalam Alkitab untuk kata 
pertobatan. Ketiga kata itu ialah: nacham (naw-
kham), yang berarti “suatu perasaan penyesalan, 
menjadi lunak hati / lembut hati, atau bertobat”; 
shuwb (shoob), yang berarti “kembali atau berbalik”; 
dan teshuvah, yang berarti “kembali kepada Tuhan.” 
Kata “bertobat” dalam Bahasa Yunani adalah 
metanoia (met-an’-oy-ah), yang berarti “perubahan 
dalam pikiran, rasa sesal ataupun penyesalan.” 
Dalam perumpamaan dengan dua bersaudara tadi, 
kita dapat melihat bahwa yang satu berubah 
pikirannya. Suatu pengaruh internal dari Roh Kudus 
menuntunnya untuk bertobat. 
 
Roh nubuat mendefinisikan pertobatan sebagai 
sesuatu yang “mencakup kesedihan akan dosa, dan 
berpaling dari dosa itu.” -Steps to Christ, hal. 23. 
Inilah pertobatan yang berlaku bagi manusia. 
 
Pertobatan sejati akan terjadi di dalam pikiran 
seseorang. Pikiran adalah yang mengendalikan 
seluruh tubuh, dan, bilamana bila pertobatan sejati 
terjadi, maka tubuh pun akan taat pada kehendak 
Allah, dan bukannya pada hawa nafsu daging. “BIla 
pikiran tidak berada di bawah pengaruh langsung 
dari Roh Tuhan, maka Setan dapat membentuknya 
menjadi seperti apa yang ia pilih sendiri.” -Mind, 
Character, and Personality, jilid 1, hal. 22 
 

“Setelah meyakinkan akan dosa, dan menyajikan ke 
hadapan pikiran standar kebenaran, maka Roh 
Kudus akan menarik minat-minat pada perkara-
perkara dunia ini, dan mengisi jiwanya dengan 
kerinduan akan kesucian.” -The Acts of the Apostles, 
hal. 52. 
 
Pada Mulanya 
 
Selama pemerintahan Salomo, dari tahun 970 
sampai dengan 931 sebelum Masehi, pembangunan 
kaabah diselesaikan. Selama upacara 
pentahbisannya, Raja Salomo berlutut di hadapan 
bangsanya dan mengucapkan doa, “Kami telah 
berdosa, bersalah, dan berbuat fasik,” (1 Raja-Raja 
8:47). Setelah doanya, ribuan hewan dikorbankan. 
Meskipun darah hewan-hewan diperlukan saat itu 
untuk dapat memperoleh pengampunan dosa, 
namun Tuhan tidak menyenangi “korban bakaran 
dan korban penghapus dosa.” (Ibrani 10:6). Mereka 
hanya sebagai lambang dari korban sejati yang akan 
datang. “Para bapa, para nabi, para syuhada sejak 
Habel yang benar, memandang pada Juruselamat 
yang akan datang, dan mereka menunjukkan iman 
mereka di dalam-Nya melalui korban-korban 
bakaran dan korban penghapus dosa.” -The Signs of 
the Times, 20 Februari 1893. 
 
Di dalam Perjanjian Lama (dalam Bahasa INggris), 
kalimat “turn away from evil (berbaliklah dari yang 
jahat)” dan “turn to God (kembalilah kepada Tuhan)” 
adalah yang sering digunakan untuk kata 
“bertobatlah.” “Berbaliklah dari yang jahat 
(Bertobatlah) masing-masing kamu dari tingkah 
langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-
perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap 
diam di tanah yang diberikan TUHAN kepadamu dan 
kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya 
sampai selama-lamanya.” (Yeremia 25:5) 
“Kembalilah (Berpalinglah) kepada-Ku dan 
biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung 
bumi! Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain.” 
(Yesaya 45:22). 
 
Dahulu, penebusan melalui darah hewan telah 
disyaratkan bagi dosa. Namun demikian, dosa 

S 
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spesifik yakni penghujatan, homoseksual, sihir, 
pelanggaran Sabat, persembahan korban manusia 
kepada Molokh, perzinahan, dan kemurtadan 
menyembah ilah lain, akan dilontar batu sampai mati 
(Imamat 20; Keluaran 21:28; 31:15; Imamat 24:16; 
Ulangan 13:10; 22:21-22). Orang yang berdosa harus 
memohonkan keampunan, tetapi, permohonan 
mereka harus disertai dengan penumpahan darah 
hewan-hewan yang dikorbankan. 
 
Suatu Pemberian Allah 
 
Menerima pemberian tidak bergantung dari 
keinginan atau perbuatan seseorang. Kita mungkin 
saja sangat menginginkan untuk menerima sesuatu, 
namun demikian, apa yang diberikan adalah 
bergantung pada si pemberi, dan bukan pada si 
penerima. Di lain pihak, segala pemberian bernilai 
berharga di mata si pemberi. Banyak orang yang 
tidak menghargai apa yang telah mereka terima, dan 
menginginkan yang lebih lagi. Allah telah 
memberikan suatu pemberian yang berharga, yakni 
Anak-Nya yang Tunggal, bagi dunia kita yang tersesat 
ini, untuk menuntun kita pada pertobatan, tetapi, 
banyak yang tidak menerima pemberian itu. 
“Pertobatan, juga pengampunan, adalah pemberian 
Allah melalui Kristus. Yang dilakukan melalui 
pengaruh Roh Kudus, sehingga kita diyakinkan akan 
dosa dan merasakan keperluan kita akan 
pengampunan. Hanya orang yang menyesali 
dosanya yang akan diampuni; namun demikian, 
kasih kasih karunia Allah lah yang membuat hati 
menyesal dan bertobat.” -Counsels for the Church, 
hal. 49. Orang-orang yang mengerti karunia 
pertobatan akan senantiasa diampuni. 
 
Di zaman Kristus di dunia ini, bahkan sementara 
dibawah jajahan Romawi, bangsa Yahudi, terus 
penghukuman-penghukuman pokok Perjanjian 
Lama, bagi orang-orang yang dianggap berdosa. 
Stefanus dilontar batu. (Kisah 7:59). Paulus dilontar 
batu (Kisah 14:19). Seorang perempuan yang 
kedapatan berzinah juga hendak dilontar batu jika 
saja Yesus tidak mengantarai. (Yohanes 8:3-11). 
Yesus Kristus juga terancam akan dilontar batu 
(Yohanes 8:59). Hal ini menunjukkan bahwa bangsa 
Yahudi tidak sepenuhnya mengerti tentang karunia 
pertobatan. Demikian juga saat ini. Ketika kita 
mendapati bahwa ada saudara atau saudari kita yang 
berbuat dosa, seringkali kita cepat-cepat 
melaporkan dosanya kepada jemaat, dan bukannya 
terlebih dahulu menasihati dengan penuh kasih, 
supaya orang berdosa itu bertobat.  

Siapa yang harus Bertobat 
 
Orang-orang berdosa diundang untuk bertobat. “Aku 
datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi 
orang berdosa, supaya mereka bertobat." (Lukas 
5:32). Biasanya, ketika kita membicarakan tentang 
pertobatan, maka kita akan mengingat orang lain, 
dan bukannya mengingat diri kita sendiri. Hal ini 
bukan hanya terjadi di dunia ini, melainkan juga 
terjadi di dalam jemaat. “Jika kita berkata, bahwa 
kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri 
dan kebenaran tidak ada di dalam kita.” (1 Yohanes 
1:8)“. Ayat ini menggunakan bentuk tunggal dari kata 
“dosa,” yang menunjuk pada “pelanggaran hukum 
Allah.” (1 Yohanes 3:4). Oleh karena ketidaktaatan 
orang tua pertama kita, yakni Adam dan Hawa, kita 
pun mewarisi sifat alamiah mereka yang penuh dosa, 
beserta dengan akibat-akibat perbuatan dosa itu. 
Sehingga, bila kita mengaku diri kita tidak berdosa, 
berarti kita menjadikan Tuhan pendusta. Sebagai 
manusia, kita berdosa dalam kehidupan sehari-hari, 
melalui kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-
kekeliruan kita, yang diperhitungkan sebagai dosa di 
mata Allah. Salomo menyatakan, “Sesungguhnya, di 
bumi tidak ada orang yang saleh: yang berbuat baik 
dan tak pernah berbuat dosa!” (Pengkhotbah 7:20). 
Oleh karena itu, Tuhan menasihatkan kita, agar 
jangan terus berada dalam dosa. Jika demikian, 
bagaimana kita dapat berhenti berbuat dosa? Yakni 
melalui pertobatan sejati dan memohonkan 
tuntunan Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus, 
yang menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan 
kita dan kekeliruan-kekeliruan kita. 
 
Setan tidak senang bila ada orang yang benar-benar 
bertobat. Zakharia melukiskan tentang imam besar 
Yosua (dalam Zakharia 3), yang tepat 
menggambarkan tentang tiap-tiap orang berdosa 
yang sedang Kristus antarai. Setan berdiri di sebelah 
kanan sebagai pendakwa, yang melawan pekerjaan 
Kristus. Oleh karena orang berdosa telah memilih 
Setan sebagai penguasanya, Setan pun mengklaim 
orang berdosa sebagai miliknya. “Di dalam nubuat 
nabi Zakharia dinyatakan penglihatan tentang 
pekerjaan pendakwaan yang Setan lakukan, dan 
pekerjaan Kristus yang melawan musuh umat-Nya 
itu.” -Christ’s Object Lessons, hal. 166. 
 
Kasih dan Kebaikan Allah 
 
Kasih Allah amatlah besar, sehingga sementara kita 
masih orang berdosa, Ia telah mengirimkan anak-
Nya untuk mati bagi kita. Hal ini hanya dimungkinkan 
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melalui kebaikan dan kasih Allah, sehingga manusia 
dapat datang kepada pertobatan. “Maukah engkau 
menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, 
kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah 
engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah 
menuntun engkau kepada pertobatan?” (Roma 2:4). 
“Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: 
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, 
sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku 
kepadamu.” (Yeremia 31:3). “Jika engkau dapat 
sedemikian rupa mengesankan kepada anak-
anakmu agar mereka mau mengamalkan pertobatan 
yang dikenan Tuhan, yakni kesedihan yang saleh 
yang mengerjakan pertobatan untuk meraih 
keselamatan, bukan hanya penyesalan yang sekedar 
saja, melainkan yang sepenuhnya, pembaharuan 
yang pasti.” -Child Guidance, hal. 459. 
 
Pertobatan yang datangnya dari rasa takut akan 
hukuman atau pembalasan dosa tidak akan dianggap 
sebagai pertobatan sejati. Karena Yudas Iskariot 
takut pada akibat dosanya, ia pun “menyesal” dan 
mengembalikan tiga puluh uang perak kepada imam-
imam (Matius 27:3). “Yudas kemudian bersimpuh di 
kaki Juruselamat. Ia mengakui bahwa Yesus adalah 
Anak Allah, dan memohon agar Ia meluputkan Diri-
Nya dari musuh-musuh-Nya. Juruselamat tahu 
bahwa Yudas tidak benar-benar bertobat atas apa 
yang telah diperbuatnya. Murid yang palsu itu takut 
akan penghukuman yang akan datang menimpa dia 
karena perbuatannya yang mengerikan; tetapi, ia 
tidak merasakan kesedihan yang sesungguhnya, oleh 
karena ia telah mengkhianati Anak Allah yang tak 
bercacat cela.” -The Story of Jesus, hal. 121. “Orang 
berdosa yang sadar akan dosanya, perlu melakukan 
lebih dari sekedar bertobat; ia juga harus melakukan 
bagiannya agar dapat berkenan kepada Tuhan. Ia 
harus percaya bahwa Tuhan menerima 
pertobatannya, sesuai janji-Nya.” -Evangelism, hal. 
287. Selain tidak merasa sedih akan perbuatan 
salahnya, Yudas juga tidak percaya bahwa Tuhan 
akan menerima pertobatannya, hingga ia pun 
menggantung dirinya. Cintanya pada penerimaan 
duniawi telah menghalanginya untuk sampai pada 
pertobatan sejati. “Dunia ini lebih menarik minatmu, 
dan kebiasaan-kebiasaannya lebih 
menyenangkanmu daripada penurutan pada Guru 
sorgawi.” -Testimonies for the Church, jilid 2, hal. 
432. 
 
 
 
 

Buah-buah Pertobatan 
 
Tiap pohon akan dikenal dari buah-buahnya. “Jadi 
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.” 
(Matius 3:8). Di dunia ini ada barang yang asli dan 
ada barang tiruan. Penampilan dari barang-barang 
ini bisa saja persis, namun keduanya akan berbeda 
dalam fungsi dan ketahanannya. Jika engkau tidak 
berhati-hati, maka engkau akan mudah tertipu untuk 
memilih yang tiruan atau yang palsunya. Satu buah 
pertobatan yang diterapkan dalam praktek 
kehidupan kita dalam kebenaran yang telah 
dipelajari akan menyebabkan kita bertumbuh secara 
rohani. “Adakalanya, engkau mungkin memiliki 
kerinduan untuk bertobat. Namun demikian, kecuali 
bila engkau memutuskan untuk sepenuhnya 
dibaharui dan menghidupkan kebenaran yang 
engkau telah pelajari, dan memiliki iman yang aktif, 
yang bekerja oleh iman, yakni iman yang terus 
menerus bertambah kuat, maka pertobatanmu 
hanya ibarat embun pagi. Yang tidak akan 
memberikan pemulihan yang permanen bagi jiwa. 
Suatu pertobatan yang datang dari gejolak perasaan 
yang tidak menentu adalah pertobatan yang perlu 
ditobatkan lagi; sebab pertobatan ini adalah 
pertobatan yang palsu.”      -Selected Messages, buku 
1, hal. 108. 
 

 

“Ia menyebutkan buah yang harus mereka 

hasilkan agar bisa menjadi bagian dari 

kerajaan Kristus; yang adalah karya dari 

kasih, belas kasihan, dan kemurahan. Mereka 

harus memiliki tabiat-tabiat yang luhur. 

Buah-buah ini akan menjadi hasil dari 

pertobatan yang sejati dan iman.” -The Spirit 

of Prophecy, jilid 2, hal. 55. 

“Pelajarilah agar buah-buah pertobatan itu 

terlihat dalam kehidupan yang menyatakan 

perbuatan-perbuatan kebenaran. Melalui 

kehidupan iman dan pengabdian, dan 

penyerahan, dan penurutan pada Firman 

Allah sebagai landasan iman, dengan 

perbuatan yang tidak mementingkan diri dan 

ketulusan, ajarlah agar orang-orang 

mengenal tentang kasih karunia Kristus yang 

menyelamatkan.” -Review and Herald, 18 

Februari 1909 
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Bahaya mengabaikan Panggilan Pertobatan 
 
Akhan menolak untuk bertobat dan mengakui 
dosanya. Akibatnya, baik ia dan segenap keluarganya 
dilontar batu; kemudian semua mereka dengan 
segala kepunyaannya dibakar dengan api (Yosua 
7:25). Manusia akan menuai apa yang ditaburnya. 
(Galatia 6:7). “Sementara mereka mengaku sebagai 
umat pemelihara Hukum Allah, namun perbuatan-
perbuatan mereka menyangkal iman mereka, dan 
tanpa pertobatan sejati, atas dosa-dosa mereka, 
maka mereka tidak akan memiliki bagian dalam 
kerajaan Kristus.” -Review and Herald, 14 Januari 
1873.  
 
Rasul Petrus menyatakannya dengan jelas: “Tuhan 
tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang 
yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia 
sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki 
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya 
semua orang berbalik dan bertobat.” (2 Petrus 3:9). 
Oleh karena itu, mereka harus menyadari dimana 
mereka telah jatuh, dan bertobat sebelum 
terlambat. Kita tidak boleh mementingkan duniawi 
dan bersikap acuh tak acuh, seperti Esau, yang tidak 
mau bertobat. “Janganlah ada orang yang menjadi 
cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah 
seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk 
sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa 
kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia 
ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk 
memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya 

dengan mencucurkan air mata.” (Ibrani 12:16,17). 
Kita tidak boleh melawan Roh Kudus ketika Ia 
mengundang kita untuk bertobat. Kita tidak boleh 
membela diri atas perbuatan-perbuatan salah kita. 
Seorang yang bertobat tidak akan terus berbuat 
dosa. 
 
Masa pencobaan akan segera berakhir, dan kita tidak 
memiliki waktu untuk disia-siakan. Tanda-tanda 
kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali 
hampir digenapi. Orang-orang yang membaca 
Alkitab harus bangun dari tidur mereka dan 
membuat satu usaha yang menentukan untuk 
menerima panggilan pertobatan yang diberikan oleh 
Roh Kudus. Kiranya Allah menolong kita semua untuk 
datang pada pertobatan sejati, sehingga buah-buah 
pertobatan sejati itu akan nampak dalam kehidupan 
kita sehari-hari. Kiranya Allah memberkati kita 
semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. 
 
 

*** 
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BACAAN 4 
Selasa, 8 Desember 2020 
 

Penguasaan Diri 
Oleh A Ngwenya, Zimbabwe 

 
 

“Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada 
penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan 
kesalehan,” 2 Petrus 1:6. 
 

irman Tuhan dengan jelas mengajar kita bahwa 
diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman di 

dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan juga mengajarkan 
bahwa dimana terdapat iman, maka disana akan 
ditemukan perbuatan-perbuatan baik, dan bahwa 
penurutan pada Kristus adalah termasuk dalam 
perbuatan-perbuatan baik itu. Iblis telah berencana 
dengan matang sejak mulanya untuk menanamkan 
benih-benih dosa di tubuh manusia, dimana dengan 
jalan ini, ia hendak mengotori pikiran dengan dosa. 
Setan bekerja sedemikian rupa agar kuasa-kuasa 
luhur umat manusia takluk pada pada kuasa-kuasa 
yang rendah badani. Ketika kuasa rendah dari daging 
mulai menguasai, maka akan timbul perbuatan yang 
mengabaikan akal budi yang saleh. Sebagai 
akibatnya, orang itu akan menjadi budak dirinya 
sendiri, sebab ia menjadi takluk pada kendali 
dagingnya. Tubuh kita hendaknya menjadi hamba 
pikiran kita, dan bukannya pikiran yang menjadi 
hamba tubuh. 
 
Rencana keselamatan menunjukkan kepada kita 
pada satu-satunya jalan untuk menahan dan 
mengalahkan dosa, dan akhirnya menang atas iblis, 
adalah dengan mempraktekkan pertarakan, ataupun 
penguasaan diri. Juruselamat kita, pada permulaan 
pelayanan-Nya, menunjukkan kepada kita bahwa 
satu-satunya cara agar kita dapat berhasil dalam 
kehidupan rohani kita adalah dengan bertarak dalam 
segala hal. Bahkan sementara Ia hampir mati di kayu 
salib, Ia menguasai Diri-Nya. Ada tertulis: “Juga 
prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka 
mengunjukkan anggur asam kepada-Nya.” Lukas 
23:36. Namun demikian, Ia tidak mau mengijinkan 
tubuh-Nya tercemarkan, sebab, bila demikian, kuasa 
akal budi-Nya pun akan tercemarkan juga. 
Pertarakan atau penguasaan diri dalam segala hal ini 
adalah kunci penting bagi keselamatan kita, 
sebagaimana ada tertulis: “Tiap-tiap orang yang 
turut mengambil bagian dalam pertandingan, 
menguasai dirinya (bertarak) dalam segala hal. 
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu 

mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh 
suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak 
berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang 
sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih 
tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya 
sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, 
jangan aku sendiri ditolak.” 1 Korintus 9:25-27. 
 
“Manusia dapat mencapai puncak penguasaan diri 
dan kehormatan, yang akan mengangkatnya 
mengatasi perbudakan selera dan hawa nafsu, 
dimana ia dapat berdiri di hadapan Allah sebagai 
seorang manusia, yang namanya tertulis di dalam 
kitab-kitab di sorga.” -Christian Temperance and 
Bible Hygiene, hal. 146. Setan hanya dapat 
mempergunakan orang-orang yang tidak menguasai 
diri, dan dapat mendorong pikiran orang ini 
kemanapun juga: “Oleh ketidakbertarakan, 
beberapa orang mengorbankan setengah bagian 
hidupnya, dan yang lainnya mengorbankan dua 
pertiga bagian dari kuasa fisik, mental, dan 
moralnya, dan menjadi mainan si musuh.” -Child 
Guidance, hal. 394. 
 
Akibat Ketidakbertarakan 
 
Dunia ini telah rusak dan penuh dengan kejahatan, 
penyakit, Tindakan kriminal, dan banyak lagi (hal 
buruk lainnya); jika engkau ingin menyelidiki kuasa 
pendorong yang terdapat dibalik semua hal ini, 
engkau akan menemukan bahwa itu adalah 
kurangnya pertarakan, dan kurangnya penguasaan 
diri. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roh 
Nubuat, “Ketidakbertarakan atau tidak adanya 
penguasaan diri adalah dasar dari sebagian besar 
berbagai penyakit dalam kehidupan. Tiap tahunnya, 
ketidakbertarakan telah membunuh puluhan ribu 
orang. Kita tidak berbicara tentang 
ketidakbertarakan dalam pengertian terbatas pada 
penggunaan zat atau minuman keras yang beracun 
saja, melainkan pada pengertian yang lebih luas, 
termasuk pemanjaan terhadap selera atau hawa 
nafsu apapun yang menyebabkan sakit atau 
penyakit.” -Child Guidance, hal. 394. 
 
 
 

F 
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Penguasaan Diri (Pertarakan) dalam Segala Hal 
 
“Pertarakan atau penguasaan diri dalam segala hal 
dalam kehidupan ini harus diajarkan dan dihidupkan. 
Pertarakan dalam hal makan, minum, tidur, dan 
berpakaian adalah beberapa bagian dari prinsip-
prinsip utama dalam kehidupan rohani. Kebenaran 
yang dibawa masuk ke dalam kaabah jiwa akan 
menuntun jiwa untuk merawat tubuh. Tidak ada satu 
hal pun juga yang berpengaruh pada kesehatan 
manusia yang patut disepelekan. Kesejahteraan 
kekal kita bergantung pada penggunaan kita dalam 
hal waktu, tenaga, dan pengaruh yang kita gunakan 
selama kehidupan kita.” -Child Guidance, hal. 394. 
 
Rencana keselamatan adalah mencakup 
pembersihan dari dosa dan penyediaan pemulihan 
yang sempurna. Tetapi, rencana iblis ialah agar 
manusia terus berada dalam dosa. Jangan takut. 
Engkau memiliki Juruselamat yang telah mati 
bagimu. Ia telah dicobai dalam segala hal, termasuk 
dalam hal pertarakan atau penguasaan diri, namun 
Ia bertahan. Ingatlah betapa pemanjaan diri telah 
diperjual-belikan oleh Gereja Katolik Roma karena 
para imamnya mengaku bisa mengampuni dan 
membersihkan orang berdosa terbebas dari 
hukuman baik dari yang sementara dan dari 
hukuman setelah kematian. Banyak orang yang 
kemudian masih memanjakan selera mereka dalam 
hal makan dan minum, penggunaan obat-obatan, 
dan dalam mempraktekkan kebiasaan hidup yang 
tidak sehat. 
 
“Merupakan hal yang paling sulit untuk berhenti 
melakukan kebiasaan yang telah dimanjakan 
sepanjang hidup. Iblis ketidakbertarakan sangat 
dashyat kekuatannya, dan tidak mudah dikalahkan. 
Namun demikian, bila orang tua mulai memerangi 
kebiasaan ini darii dalam diri mereka sendiri, 
kemudian keluarga mereka, dalam prinsip-prinsip 
yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka 
sejak masih bayi, maka mereka akan dapat 
mengharapkan adanya keberhasilan. Hasilnya… akan 
ada penurutan yang ketat pada prinsip-prinsip 
pertarakan dalam hal makan dan minum.” -Christian 
Education, hal. 180. 
 
Penguasaan Diri (Pertarakan) mendahului 
Penyucian 
 
Di dalam Alkitab, kita mendapati bahwa kita perlu 
meminta kepada Yesus untuk membersihkan diri kita 
dari segala kecemaran dan menyucikan kita. Banyak 

orang yang akan menyesal ketika pada hari terakhir 
penghakiman mereka mendengar, “Aku tidak kenal 
kamu.” (Matius 7:23). Roh nubuat mengamarkan: 
“Umat Tuhan harus mempelajari arti penguasaan diri 
dalam segala hal… -Child Guidance, hal. 396. 
 

Dalam Hal Makan   
 
“Pertarakan sejati mengajar kita untuk sepenuhnya 
menyingkirkan segala sesuatu yang mendatangkan 
sakit ataupun penyakit, dan mempergunakan hal-hal 
yang menyehatkan dengan bijaksana. Hanya sedikit 
orang yang menyadari dengan semestinya tentang 
betapa menentukannya kebiasaan makan mereka 
terhadap kesehatan mereka, tabiat mereka, 
kegunaan mereka di dunia ini, dan nasib kekal 
mereka. Selera hendaknya selalu ditundukkan di 
bawah kuasa moral dan intelektual. Tubuh 
hendaknya menjadi hamba pikiran, dan bukannya 
pikiran yang menjadi hamba tubuh. 
 
“Orang-orang yang makan dan bekerja tanpa 
penguasaan diri dan akal sehat, akan berbicara dan 
bertindak diluar akal sehat pula. Tidak perlu sampai 
meminum minuman beralkohol untuk dapat 
dikatakan tidak bertarak. Yang termasuk pada dosa 
ketidakbertarakan dalam hal makan – yaitu, makan 
terlalu sering, makan terlalu banyak, makanan 
mewah / mahal, dan yang tidak bermanfaat – 
merusakkan proses yang menyehatkan dari organ-
organ pencernaan, mengganggu otak, dan 
menyesatkan pertimbangan, menghambat 
pemikiran dan perbuatan yang berakal budi, yang 
tenang, dan yang menyehatkan.” -Child Guidance, 
hal. 398. 
 
Langkah pertama pertarakan atau penguasaan diri 
adalah untuk mengendalikan selera kita. 

“Segala ketidakbertarakan harus 

disingkirkan dari kehidupan mereka. 

Sebelum mereka dapat benar-benar 

mengerti tentang apa artinya 

penyucian yang benar dan tentang 

menyesuaikan dengan kehendak 

Kristus, mereka harus meraih 

kemenangan atas kebiasaan dan cara-

cara hidup mereka yang salah, dengan 

bekerjasama dengan Tuhan.” -Child 

Guidance, hal. 396. 
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“Bagaimana caranya?” Kita harus bertanya kepada 
diri kita sendiri, “mengapa kita makan dan minum?” 
Dan, “apa yang kita makan ataupun minum?” 
Tampaknya ada sejumlah besar orang yang lupa 
alasan-alasan mengapa mereka makan dan minum. 
Sebagian besar orang memiliki kebiasaan makan 
yang dikendalikan oleh selera. Mereka tidak pernah 
bertanya kepada diri mereka sendiri, tentang, 
“apakah ada manfaat yang saya peroleh?” 
Melainkan malah menanyakan, “bagaimana 
rasanya?” Inilah mengapa banyak orang tidak pernah 
makan di rumah, tetapi malah memilih makan di 
restoran, sebab disinilah dimana masakan biasanya 
dimasak untuk memuaskan selera, bukan untuk 
menguatkan tubuh, ataupun untuk membangun 
sirkulasi darah yang baik. Misalnya, banyak orang 
akan lebih memilih makan keripik kentang, atau 
kentang goreng, daripada kentang rebus. Padahal, 
kentang rebus lah yang lebih sehat, sebab, mudah 
dicerna dan bermanfaat bagi tubuh. Apapun yang 
kita makan dan minum hendaknya yang membangun 
darah yang sehat dan menutrisi tubuh dan otak, 
untuk kebaikan pikiran dan perbuatan. Banyak orang 
di jemaat kita yang berpikir bahwa pertarakan hanya 
tercakup pada ketiadaan makanan daging. Tetapi, 
pertarakan bukan sekedar ketiadaan dari makanan 
yang membahayakan, melainkan pada keteraturan 
dalam segala sesuatu yang menyehatkan. 
Pertarakan adalah pengamalan dari pengendalian 
diri. 
 
Dalam Bekerja 
 
Kita harus mempraktekkan pertarakan dalam 
pekerjaan kita. Kita tidak boleh menempatkan diri 
kita dimana kita terlalu banyak bekerja. Beberapa 
orang barangkali berada pada keadaan ini bila 
memang genting diperlukan, tetapi hendaknya ini 
hanya pengecualian, dan bukan kebiasaan. Jika kita 
menghormati Allah melalui perbuatan kita, maka Ia 
akan mengerjakan bagian-Nya dalam memelihara 
kesehatan kita. Kita harus memiliki kendali yang 
bijaksana atas seluruh organ-organ kita. Dengan 
mempraktekkan pertarakan dalam hal makan, 
minum, berpakaian, dan bekerja, dan dalam segala 
sesuatu, berarti kita sedang mengupayakan apa yang 
tidak akan dapat diupayakan oleh dokter manapun 
juga. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia memberikan 
hari perhentian bagi kita, yakni hari Sabat. Kita 
sedang hidup pada suatu masa dimana banyak orang 
mengejar kekayaan dan tidak mau beristirahat 
sampai mereka menjadi kaya. Ironisnya, ketika 
mereka akhirnya mulai beristirahat, mereka mati, 
dengan kehilangan kehidupan kekal beserta dengan 
kekayaan duniawinya. Mengapa mereka kehilangan 
kedua dunianya? Yakni karena ketidakbertarakan 
dalam bekerja. “Ada seorang sendirian, ia tidak 
mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan 
tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanyapun 
tidak puas dengan kekayaan;  — tanpa bertanya, 
untuk siapa aku berlelah-lelah dan kehilangan 
kebaikan bagi jiwaku? —  Inipun kesia-siaan dan hal 
yang menyusahkan.” Pengkhotbah 4:8. 
 
Dalam Berpakaian 
 
“Dalam segala hal, pakaian harus sehat. ‘Diatas 
segala-galanya,’ Tuhan ingin kita ‘sehat-sehat saja’ (3 
Yohanes 1:2) – yakni kesehatan tubuh dan jiwa. Dan 
kita harus bekerja bersama-Nya bagi kesehatan baik 
tubuh maupun jiwa kita. Keduanya akan ditopang 
oleh pakaian yang sehat. Hendaknya pakaian itu 
elok, patut, dan pantas, menampilkan 
kesederhanaan alamiah. Kristus mengamarkan kita 
tentang keangkuhan hidup, tetapi tidak menentang 
keindahan dan keelokan alami.” -Child Guidance, hal. 
398. Penyebab lainnya dari penyakit di masa 
sekarang ini adalah ketidakpatutan dalam 

“Menurut aturannya, pekerjaan di 

siang hari hendaklah jangan 

sampai berkepanjangan hingga 

malam hari… 

Kepada saya ditunjukkan bahwa 

orang-orang yang sering berbuat 

demikian, malah akan lebih 

banyak kehilangan daripada 

memperoleh keuntungan, sebab, 

energi mereka terkuras, dan 

mereka bekerja dengan 

kegelisahan. Mereka barangkali 

tidak menyadari akibat 

langsungnya, tetapi yang pasti, 

mereka sedang merusak tubuh 

mereka.” -Child Guidance, hal. 

397. 
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berpakaian. Orang-orang menjadi budak mode. 
Mode sekarang ini tidak mengenal musim. 
Kebanyakan pakaian tidak cukup menutup bagian-
bagian tubuh, sehingga mereka tidak cukup 
melindungi kita dari cuaca panas dan dingin. Hasilnya 
adalah penyakit. Hanya sedikit orang yang 
menyadari bahwa apa yang mereka pakai akan 
mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan rohani 
mereka.  
 
Setan bekerja tak kenal lelah untuk mencemari 
industri makanan dan pakaian, dan melalui mereka 
ia membukakan kesempatan-kesempatan untuk 
pemanjaan diri dan meraih laba, sehingga orang 
Kristen pun lupa akan akhir zaman dunia ini. 
 
Pertarakan adalah Prinsip Kehidupan Rohani 
 
Pertarakan atau penguasaan diri dalam segala hal 
dalam kehidupan ini harus diajarkan dan dihidupkan. 
Pertarakan dalam hal makan, minum, tidur, dan 
berpakaian adalah beberapa bagian dari prinsip-
prinsip utama dalam kehidupan rohani. Kebenaran 
yang dibawa masuk ke dalam kaabah jiwa akan 
menuntun jiwa untuk merawat tubuh. Tidak ada satu 
hal pun juga yang berpengaruh pada kesehatan 

manusia yang patut disepelekan. Kesejahteraan 
kekal kita bergantung pada penggunaan kita dalam 
hal waktu, tenaga, dan pengaruh yang kita gunakan 
selama kehidupan kita.” -Child Guidance, hal. 394. 
 
 
Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita 
mengingat bahwa hanya satu hidup yang 
dikaruniakan bagi kita selama di bumi ini; dan tiap 
orang hendaknya menanyakan, “bagaimana saya 
dapat menginvestasikan kehidupan saya dengan 
benar, agar dapat meraih keuntungannya yang 
terbesar?” “Bagaimana saya dapat hidup bagi 
kemuliaan Allah?”  
 
Sementara kita menutup tahun ini, mari kita periksa 
kembali kehidupan kita, merenungkan tentang 
bagaimana kita telah menjalani kehidupan kita 
selama tahun 2020, dan tentang perubahan-
perubahan apa yang masih bisa kita lakukan selama 
masih berlangsung masa pencobaan ini. Amin. 
 

*** 
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BACAAN 5 
Rabu, 9 Desember 2020 
 

KETEKUNAN 
Oleh D. Francis, Sri Lanka / India / AS 

 
 
“Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan 
awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu 
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.” Ibrani 12:1.  
 

ebagai anak-anak Allah, kita hidup dengan 
pengharapan yang besar untuk dapat mencapai 

rumah Bapa kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, 
kita menghadapi banyak persoalan, dan pencobaan, 
baik yang biasa menimpa manusia, maupun yang 
khusus dihadapi anak-anak Allah. Banyak 
pergumulan dengan konflik-konflik internal, 
sementara yang lainnya untuk melawan rasa takut. 
Hidup kita sedemikian terjalin dengan taget-target, 
tujuan-tujuan, dan mimpi-mimpi yang berbaur 
dengan ketakutan, kebimbangan, dan kekecewaan. 
Semua aspek negatif ini mempengaruhi perjalanan 
dan pertumbuhan rohani kita. Di dalam Ibrani 6:19, 
kita baca: “Pengharapan itu adalah sauh yang kuat 
dan aman bagi jiwa kita,…” Perjalanan orang Kristen 
merupakan suatu perpaduan antara iman dan 
pengharapan. Hidup kita bukanlah sekedar suatu 
gelanggang lari jarak pendek, atau suatu balapan 
berjarak dekat, melainkan sebuah marathon jarak 
jauh. “Tidak tahukah kamu, bahwa dalam 
gelanggang pertandingan semua peserta turut 
berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang 
mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, 
sehingga kamu memperolehnya!” (1 Korintus 9:24). 
Kita harus tetap teguh, dan menjalani arena ini 
dengan banyak kesabaran dan ketekunan, meski 
menghadapi banyaknya rintangan di jalan. 
 
Ketekunan – dalam pengertiannya 
 
“Kata kerja ketekunan, berasal dari akar Bahasa Latin 
persevereus, yang berarti “tetap tabah, sabar 
bertahan,” dan kata itu datang dari dua kata lainnya, 
yakni per- yang berarti “sangat” dan severus yang 
berarti “ketat / kuat.” 
(https://www.vocabulary.com). 
 
Kata “ketekunan” tidak terlalu banyak digunakan di 
Alkitab, tetapi, memiliki banyak sinonim katanya. 

Kamus Meriam Webster mendefinisikan ketekunan 
sebagai “usaha yang terus menerus untuk 
melakukan sesuatu ataupun meraih sesuatu, meski 
menghadapi kesulitan-kesulitan, kegagalan, dan 
perlawanan”; “ketabahan.” Kamus Cambridge 
mendefinisikan kata ini sebagai suatu “usaha dan 
kebulatan tekad yang berkesinambungan.” Dengan 
pengertian-pengertian ini, kita dapat lebih mudah 
memahami konsep yang dimaksud. 
 
Di dalam Alkitab, juga di dalam Roh Nubuat, kita 
menemukan beberapa sinonim kata ketekunan, 
diantaranya, kerajinan, ketahanan, pengabdian, 
ketetapan hati, kegigihan, keuletan, ketabahan, dan 
masih banyak lagi. 
 
“Bila kita bekerja dengan rajin bagi keselamatan 
sesama kita manusia, maka Allah akan 
mensukseskan usaha kita.” -Testimonies for the 
Church, jilid 9, hal. 86. 
 
“Ketekunan” – adalah kunci untuk meraih 
pertumbuhan rohani dan keberhasilan dalam 
kehidupan ini. 
 
“Keberhasilan sejati dalam jenis pekerjaan apapun 
bukan berasal dari sekedar peluang atau kebetulan 
ataupun nasib. Itu adalah hasil pimpinan Allah, 
pahala iman dan kebijaksanaan, pahala kebajikan 
dan ketekunan. Allah memberikan kesempatan-
kesempatan; keberhasilan bergantung atas 
bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan 
ini.” -Prophets and Kings, hal. 486. 
 
Keberhasilan kita bergantung pada keterampilan kita 
mempergunakan talenta-talenta pemberian Allah 
dengan sebaik-baiknya. Dalam proses ini, ketekunan 
dan motivasi diri memainkan peranan yang penting. 
Pertumbuhan rohani, mental dan fisik, pencapaian-
pencapaian sosial-ekonomi, dan keseluruhan 
kesuksesan dalam kehidupan adalah hasil dari 
penerapan yang terbaik dari ketekunan maupun 
usaha yang berketetapan hati dalam kerjasama kita 
dengan iman kita di dalam Tuhan dan pemeliharaan 
baik-Nya. 

S 

https://www.vocabulary.com/
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Secara umum, sebagai manusia, kita ini memang 
memiliki kecenderungan mengalami ketakutan akan 
kegagalan. Di dalam “perumpamaan tentang 
talenta,” Yesus menyebutkan bahwa seorang yang 
takut gagal, akhirnya menyembunyikan talenta yang 
telah dikaruniakan padanya, hingga ia malah 
kehilangan segala-galanya. Kita perlu siap 
mengambil resiko-resiko dalam kehidupan ini demi 
memelihara iman kita dan demi mencapai 
keberhasilan. Tidak ada hal lain yang lebih tepat 
menggambarkan hal ini selain Yesus yang telah 
“Mengambil Resiko Kekal demi Menyelamatkan 
Manusia…” -Signs of the Times, 5 Januari 1915. Terus 
majulah dalam iman di dalam Kristus. 
 
Sebagian besar dari kita senang untuk berada di zona 
kenyamanan tertentu. Kita takut ataupun malas 
untuk keluar daripadanya. Seringkali, kita tidak suka 
dengan peristiwa, orang, atau keputusan yang 
menyebabkan kita keluar dari zona ini. Tetapi, kita 
harus maju terus. Tiap-tiap hari kita harus melangkah 
maju di dalam kehidupan rohani kita, dengan penuh 
kewaspadaan. “Berjaga-jagalah senantiasa sambil 
berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput 
dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu 
tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.” Lukas 
21:36. 
 
Ketekunan – mendatangkan pertumbuhan fisik, 
mental, dan rohani 
 
“Keseluruhan sistem tubuh perlu menikmati 
pengaruh yang menyegarkan dari aktivitas atau 
gerak badan yang dilakukan di udara terbuka. 
Beberapa jam yang digunakan untuk bekerja dengan 
tangan di tiap-tiap hari akan cenderung membaharui 
kekuatan badani dan akan mendatangkan 
ketentraman dan ketenangan pikiran.” -Testimonies 
for the Church, jilid 4, hal. 264, 265. (1876). 
 
Pikiran yang lemah akan mudah dipengaruhi oleh si 
musuh pada kekecewaan, kemalasan, dan 
kebiasaan-kebiasaan yang salah. Mempraktekkan 
diet yang sehat, olahraga, minum air cukup, 
perenungan akan hal rohani, tidur yang cukup, 
kehidupan yang penuh doa, dan kebiasaan-
kebiasaan baik, akan menolong kita untuk berperang 
melawan hal-hal negatif dalam diri kita. Selain itu, 
semua ini akan meningkatkan ketekunan dan 
kebulatan tekad kita untuk terus maju ke tahap 
pertumbuhan mental dan rohani yang selanjutnya. 
“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah 

semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”               
2 Tawarikh 15:7. 
 
Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu 
mengembangkan perilaku yang positif, dan hal ini 
akan menolong kita untuk membangun kepribadian 
diri yang lebih baik, dan akhirnya juga 
meninggkatkan pengaruh kita di lingkungan kita. 
Oleh adanya pengharapan-pengharapan, keyakinan-
keyakinan, dan kepercayaan yang positif, akan 
membangun iman, dan akan menghidupkan 
ketekunan kita. Reaksi-reaksi kita yang saleh dan 
pendekatan-pendekatan yang rohani akan 
mengatasi banyak konflik internal (dalam diri sendiri) 
maupun eksternal (dengan orang lain). Selain itu, 
perilaku kita yang seimbang akan menolong kita 
unruk memperluas lingkaran pengaruh kita dalam 
menabur di tengah-tengah orang-orang yang tidak 
mempercayai Firman Tuhan. Sebagai hasilnya, akan 
mendatangkan kemajuan dalam kehidupan kita juga. 
Namun demikian, ingatlah, bila kita berhadapan 
dengan orang lain, kita memang akan menghadapi 
kekecewaan-kekecewaan, kritikan, konflik, dan 
adakalanya kegagalan. Pertanyaannya masih sama, 
apakah kita akan menyerah? Ataukah, kita mau terus 
maju?  
 
“Jika engkau tak dapat terbang, maka berlarilah, bila 
tak dapat berlari, maka berjalanlah, dan bila tidak 
bisa juga, merayaplah, asalkan, apapun yang terjadi, 
engkau harus terus maju.” Dr. Martin Luther King Jr. 
(https://www.enotes.com/jax/index.php/homewor
khelp/cite?questionID=343193). 
 
Kita harus senantiasa menjaga agar tujuan-tujuan 
kita tetap dalam pikiran kita. Kita semua harus 
memiliki tujuan dalam hidup kita. Hidup kita 
hendaknya berorientasi pada tujuan dan berfokus 
dengan baik pada tujuan itu. Tuhan selalu 
berorientasi pada tujuan. Sebagian besar nubuat 
menunjukkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud 
Tuhan. Tiap langkah yang kita tempuh, apapun yang 
kita perbuat, segala sesuatu yang hendak kita 
kerjakan, kita perlu bertanya pada diri kita, 
“mengapa saya melakukannya.” Pertanyaan ini akan 
menolong kita untuk kembali pada jalur. “Maksud 
semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian 
imanmu  —  yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada 
emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan 
api  —  sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan 
kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus 
menyatakan diri-Nya.” (1 Petrus 1:7). Tujuan utama 

https://www.enotes.com/jax/index.php/homeworkhelp/cite?questionID=343193
https://www.enotes.com/jax/index.php/homeworkhelp/cite?questionID=343193
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kita ialah untuk bertemu dengan Juruselamat kita 
ketika Ia datang. 

 
 
Ketekunan – Kristus adalah teladan yang terbaik 
 
Sebagai pencipta seluruh alam semesta ini, 
menurutmu, apakah Yesus perlu memiliki ketekunan 
bila dibandingkan dengan kita? Ia telah terlahir di 
bumi ini sebagai manusia serratus persen, dan Ia 
memiliki seluruh kemungkinan untuk dicobai, 
kecewa, dan diserang, dan lain sebagainya. Jika 
memang Yesus tidak dapat dicobai seperti kita, maka 
Setan tidak akan membuang-buang waktunya 
sepanjang waktu untuk mencobai Yesus. Yesus telah 
menghadapi tantangan-tantangan yang lebih 
dashyat daripada yang kita hadapi. Sejak kelahiran-
Nya, mereka berupaya membunuh-Nya. (Matius 
2:13). Saudara-saudara-Nya sendiri tidak 
mempercayai-Nya. (Yohanes 7:5). Para pimpinan 
agama mengkritik-Nya dan menolak ajaran-Nya. 
Akhirnya, Ia dikhianati oleh murid-Nya sendiri. 
Dengan demikian, Yesus perlu tekun dengan 
rancangan semula yang telah ditentukan, hingga 
selesai. Yesus adalah teladan terbaik bagi ketekunan. 
Kekuatan-Nya ada pada kehidupan-Nya yang penuh 
doa. 
 

Tidak ada satupun dari elemen-elemen dan 
tantangan-tantangan yang berbahaya ini yang dapat 
menghentikan Yesus untuk meraih tujuan di kayu 

salib. “Tiap hari dikepung oleh pencobaan, dan terus 
menerus ditentang oleh para pemimpin bangsa, 
Kristus tahu bahwa Ia harus menguatkan 
kemanusiaan-Nya dengan doa. Agar dapat menjadi 
berkat bagi umat manusia, Ia harus bersekutu 
dengan Allah, yang mana daripada-Nya Ia 
memperoleh kekuatan, ketekunan, dan ketabahan.” 
-Gospel Workers, hal. 255. 
 
Di taman Getsemani, Yesus sangat bergumul dengan 
beratnya doa yang harus ditanggung-Nya. Ia berdoa 
dengan sungguh kepada Bapa, memohonkan 
pertolongan. Semua orang yang ada disekeliling-Nya 
tidak banyak menolong-Nya. Ia meminta murid-
murid untuk berdoa, tetapi mereka terlalu 
mengantuk. Pertanyaan yang Yesus hadapi dalam 
sudut pandang kemanusiaan-Nya ialah, ‘Apakah saya 
akan menyerah dari misi ini?’ Kita juga mengalami 
keadaan-keadaan yang serupa, sebagaimana yang 
Yesus hadapi. Yesus memerlukan pertolongan pada 
saat tersebut, sebagai seorang manusia. Dukungan 
sorgapun disediakan bagi Yesus, sebagai hasil dari 
doa-Nya yang sungguh-sungguh itu. “Dan Ia tidak 
akan berbalik dari tugas-Nya. Ia akan menjadi 
pendamaian bagi bangsa manusia yang telah gemar 
melakukan dosa. Doa-Nya kini hanya menyampaikan 
penyerahan, ‘Ya Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak 
mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, 
jadilah kehendak-Mu.’ (Matius 26:42)." -The Desire 
of Ages, hal. 690. 
 

Yesus menunjukkan ketekunan-Nya dengan 
pertolongan Bapa. Yesus adalah ksatria pendoa. 
Yesus menyerahkan kehendak-Nya pada kehendak 
Bapa-Nya. Ia berfokus pada misi pokok-Nya. 
Bilamana kecenderungan-kecenderungan 
manusiawi -Nya hendak mengambil alih tugas misi-
Nya, Ia lalu mencari pertolongan dari Allah Bapa. 
Yesus adalah teladan kita. 
 

Ketekunan – komposisi utama doa 
 

“Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-
jagalah sambil mengucap syukur.  Berdoa jugalah 
untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk 
pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara 
tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku 
dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat 
menyatakannya, sebagaimana seharusnya.” Kolose 
4:2-4. 
 

Kita dapat mengenali lima elemen utama doa 
melalui ayat Alkitab ini. Pertama, rasul Paulus 
menyatakan agar jemaat di Kolose bertekun dalam 

“Abdikan pikiranmu pada perkara-

perkara rohani. Jauhkan pikiranmu 

dari sifat suka memikirkan diri 

sendiri. Tumbuhkanlah jiwa yang 

puas dan ceria. Engkau terlalu 

banyak berbicara hal-hal yang tidak 

penting. Tidak ada kekuatan rohani 

yang engkau peroleh daripadanya. 

Jika saja tenaga yang dihabiskan 

untuk berbicara dipergunakan 

untuk berdoa, maka engkau akan 

menerima kekuatan rohani dan 

akan mendatangkan melodi yang 

memuji Allah, di hatimu.”                           

-Testimonies for the Church, jilid 2, 

hal. 434, 435. 
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doa atau senantiasa berdoa. Jangan menyerah, 
melainkan memegang teguh iman di dalam Yesus. 
Kedua, ia menyebut supaya berjaga-jaga dalam doa. 
Ketiga, kita menemukan bahwa doa-doa kita 
hendaknya berisi ungkapan syukur dari hati kita. 
Keempat, kita menemukan bahwa kita harus berdoa 
agar hati kita terbuka menerima Firman Tuhan, dan 
juga, Firman-Nya hendaknya diberitakan kepada 
orang-orang lain. Kelima, kita temukan disini bahwa 
Rasul Paulus memintakan doa bagi misinya, dan 
dengan demikian, kita pun perlu berdoa bagi misi-
misi kita, dan bagi para penginjil. Tetap tabah dan 
tekun dalam doa, sambil mengingat elemen-elemen 
do aini akan menjadi suatu berkat bagi kita semua. 
 

“Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-
jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan 
yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus.” 
Efesus 6:18. 
 

Ketika kita memikirkan tentang ketekunan dalam 
doa, maka kita dapat mengingat kembali 
perumpamaan-perumpamaan yang Yesus nyatakan 
di dalam injil. Khususnya, kita temukan 
perumpamaan tentang seorang laki-laki yang 
meminta roti untuk memberi makan temannya, yang 
tiba-tiba mengunjunginya di tengah malam, 
kelaparan. (Lukas 11:5-8). Kisah yang ditemukan di 
dalam buku Lukas ini ayatnya dekat dengan Doa-nya 
Tuhan. Sehingga, menjadi bukti bahwa ketekunan 
adalah sangat penting. Selanjutnya, di pasal yang 
sama, kita baca juga kata-kata Juruselamat, 
menyatakan, “Oleh karena itu Aku berkata 
kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan 
setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap 
orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.” 
Lukas 11:9, 10. 
 

Ada lagi perumpaan Yesus yang sudah sering kita 
dengar dalam Lukas 18:1-8, tentang seorang janda 
dan hakim yang lalim. Maksud atau tujuan ayat ini 
ialah, “Yesus mengatakan suatu perumpamaan 
kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka 
harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.” (Lukas 
18:1). Kemudian, Yesus menyebutkan lagi hasil 
ketekunan, yaitu: “Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang 
dikatakan hakim yang lalim itu! Tidakkah Allah akan 
membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang 
malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia 
mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 
Aku berkata kepadamu: Ia akan segera 

membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak 
Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di 
bumi?” (Lukas 18:6-8). Disini, kita menemukan 
bahwa Yesus menghubungkan iman dan ketekunan 
dengan keselamatan. 
 

Ketekunan – dimuliakan, ketekunan yang sampai 
akhir 
 
“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita 
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga 
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia 
ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita 
bermegah dalam pengharapan akan menerima 
kemuliaan Allah.” Roma 5:1,2. 
 

Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sedang 
mendekati penutupan tahun yang lainnya lagi. 
Tahun ini adalah tahun yang memiliki banyak 
tantangan bagi sebagian besar kita. Banyak orang 
yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi 
akibat pandemic Covid-19, sementara yang lainnya 
banyak yang masih menderita dampaknya baik 
secara sosial maupun secara ekonomi. Namun tetap, 
Tuhan menolong kita untuk dapat melewati tahun ini 
dengan banyak berharap dengan sungguh-sungguh 
pada kedatangan-Nya yang penuh kemuliaan. Di 
dalam kitab Wahyu, Yohanes, penulisnya, menyebut 
umat pilihan sebagai “orang-orang kudus.” 
Sementara kita sedang melalui proses pembenaran 
dan penyucian, kita pun sedang menaruh 
pengharapan pada pemuliaan pada kedatangan 
Tuhan. Sekali lagi, kita perlu bertanya pada diri kita 
pertanyaan ini, “apakah kita akan menyerah dan 
mundur dari arena pertandingan ini?” “ataukah kita 
mau bertekun sampai akhir?”  
 

“Kristus telah memberikan tugas-Nya: ‘"Pergilah ke 
seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk.’ Markus 16:15. Semua orang hendaknya 
mendengarkan pekabaran amaran ini. Suatu hadiah 
yang termahal sedang menanti orang-orang yang 
sedang bertanding dalam pertandingan orang 
Kristen. Orang-orang yang berlari dengan tekun akan 
menerima mahkota kehidupan yang kekal.”                       
-Testimonies for the Church, jilid 9, hal. 136. 
 

Ketekunan – Pelajaran praktis dari seorang visioner 
 

Dr. King yang legendaris ibarat Mahatma Gandhi-nya 
Amerika. Ia mengikuti cetak biru paham “Ahimsa 
Satyagraha (Anti Kekerasan dan Menegakkan 
Kebenaran)” nya Gandhi, sebagai seorang Protestan 
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yang Anti Kekerasan, ia membukakan jalan bagi 
kemerdekaan hak-hak sipil yang diharapkan orang. 
“Dr. Martin Luther King, Jr., yang bernama asli 
Michael King, Jr., (Lahir 15 Januari 1929, di Atlanta, 
Georgia, AS – dan wafat 4 April 1968 di Memphis, 
Tennessee), adalah seorang Pendeta Gereja Baptis 
dan seorang aktivis sosial yang memimpin 
pergerakan kemerdekaan hak-hak sipil di Amerika 
Serikat dari pertengahan tahun 1950 sampai ia mati 
dibunuh pada tahun 1968. Kepemimpinannya sangat 
mendasar bagi keberhasilan pergerakan yang 
mengakhiri diskriminasi Afro-Amerika (keturunan 
Afrika), di Amerika Serikat bagian selatan, dan 
bagian-bagian lainnya. Ia bangkit menjadi pemuka 
bangsa sebagai kepada Konferens Kepemimpinan 
Kristen wilayah Selatan, yang menyokong gerakan 
tanpa kekerasan, diantaranya di Washington (1963), 
demi mencapai hak-hak sipil. Ia dihargai dengan 
penghargaan Nobel Perdamaian tahun 1964. 
 

“Pada 3 April (1968) King sedang berada kembali di 
Memphis, sementara pemerintah kota setempat 
sedang menyusun keputusan untuk mencegahnya 
memimpin gerakan lainnya lagi…. King sudah tidak 
asing dengan ancaman kematian, namun mereka 
telah meningkatkan ancaman ini sejak ia 
menekankan tentang penentangan terhadap perang 
Vietnam. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke 
Memphis, King telah menyampaikan kepada isteri 
dan orang tuanya, bahwa suatu harga tampaknya 
telah ditaruh di kepalanya…” 
 

“Malam itu, suatu pertemuan umum telah 
dijadwalkan di ruang pertemuan uskup Charles 
Mason, yakni sebuah gereja Pentakosta di Memphis. 
King kelelahan, merasa sakit tenggorokan, dan 
merasa kurang sehat. Badai petir yang berkecamuk 
diperkirakan menahan kehadiran para peserta 
pertemuan, sehingga ia mengirim sahabat terbaik 
yang juga seorang letnan kepala, yakni Penginjil 
Ralph Abernathy, untuk berbicara menggantikannya. 
Ketika Abernathy tiba di gereja, ia mendapati adanya 
kerumunan sejumlah besar orang yang jauh melebihi 
perkiraan mereka, hadir dengan penuh antusias, 
berharap hendak mendengar dari King. Abernathy 
kemudian menghubungi King, memintanya datang, 
berjanji bahwa ia hanya mendapat bagian pokoknya 
saja, supaya King tidak perlu bicara terlalu banyak, 
dan King pun setuju.  
 

“Pada saat itu, King berbicara lebih dari 40 menit, 
dimana ia hampir kehilangan kendali, demi 
mengumpulkan tenaga dan memberi semangat bagi 

para pendengarnya yang akan ditinggalkannya, 
akhirnya ia menyampaikan satu pidato gemilangnya 
yang paling emosional dan retoris… Akhirnya, ketika 
ia hendak menutup pidatonya, pidatonya itu 
terdengar menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di 
masa mendatang: ‘Kita akan menghadapi masa yang 
sulit di masa mendatang. Tetapi, itu bukan masalah 
bagi saya sekarang, sebab, saya pernah merasakan 
berada di puncaknya… Seperti orang-orang lainnya, 
sebenarnya saya pun ingin hidup berumur panjang. 
Umur yang panjang itu ada tempatnya sendiri. 
Namun saya tidak merisaukannya sekarang… Saya 
telah melihat tanah Perjanjian itu. Barangkali saya 
tidak akan kesana bersama kalian. Tetapi, saya ingin 
kalian tahu malam ini, bahwa, sebagai satu umat, 
kita akan sampai ke Tanah Perjanjian itu!... Saya 
tidak khawatir tentang apapun juga. Saya tidak takut 
manusia manapun juga! Mata saya telah tertuju 
pada kemuliaan kedatangan Tuhan!’” Diadaptasi dari 
Encyclopedia Britannica – artikel ditulis oleh David L. 
Lewis dan Clayborne Carson (https: 
//www.britannica.com/biography/MartinLutherKin
gjr dan oleh Jeff Wallenfeldt 
(https://www.britannica.com/event/assassination-
of-Martin-Luther-King-Jr/The-Mountaintop-
Speech). 
 

Kini, ribuan orang Amerika keturunan Afrika di AS 
telah menikmati kemerdekaan hak-hak sipil mereka 
di berbagai aspek dalam kehidupan, oleh sebab 
usaha yang tekun dan pengorbanan orang yang 
seperti Dr. King. Oleh kasih karunia Allah, maka 
ancaman-ancaman, sakit-penyakit, penghargaan-
penghargaan ataupun serangan-serangan, 
rintangan-rintangan fana, dan lain sebagainya, tidak 
akan dapat menghentikan orang yang berorientasi 
pada tujuan, yang memiliki ketekunan dan 
pengabdian. 
 

Kesimpulannya, “Kekuatan yang diperoleh melalui 
doa kepada Allah, yang dipersatukan dengan usaha 
yang tekun dalam melatih pikiran dalam 
kewaspadaan dan kesungguhan, akan 
mempersiapkan jiwa bagi tanggung jawab-tanggung 
jawab sehari-hari dan akan menjaga jiwa itu tetap 
berada dalam damai sejahtera di tengah keadaan 
apapun juga.” -Thoughts from the Mount of Blessing, 
hal. 85. 
 

“Kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada 
kasih Allah dan kepada ketekunan Kristus.”                      
2 Tesalonika 3:5. Amin. 

 

https://www.britannica.com/event/assassination-of-Martin-Luther-King-Jr/The-Mountaintop-Speech
https://www.britannica.com/event/assassination-of-Martin-Luther-King-Jr/The-Mountaintop-Speech
https://www.britannica.com/event/assassination-of-Martin-Luther-King-Jr/The-Mountaintop-Speech
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BACAAN 6 
Jum’at, 11 Desember 2020 
 

PENYERAHAN DIRI 
Oleh P. Hunger, Argentina / AS 

 
etika engkau mendengar kalimat “Aku 
berserah,” tentu akan muncul ingatan pada 

sebuah lagi dipikiranmu. “Aku berserah” adalah 
suatu pujian yang ditulis oleh Judson Van Deventer 
dan dinyanyikan hingga saat di dalam berbagai 
bahasa. Lahir pada 5 Desember 1855, di Michigan, 
AS, Van DeVenter menjadi seorang guru dan 
pengawas seni di sekolah-sekolah Pennsylvania, 
sekaligus sebagai seorang pemusik yang aktif di 
gerejanya. Melihatnya sangat berbakat, teman-
temannya mendorongnya untuk mengabdikan diri 
sepenuhnya dalam penginjilan. Selama lima tahun, 
suatu konflik memenuhi pikirannya dan batinnya, 
antara terus melanjutkan profesinya sebagai guru 
ataukah mengabdikan dirinya pada pekerjaan 
penginjilan. Judson sendiri menyatakan, “Untuk 
beberapa waktu, saya bergumul antara 
mengembangkan talenta di bidang seni dengan 
melaksanakan pekerjaan penginjilan sepenuh waktu. 
Akhirnya, tibalah saat yang paling menentukan 
dalam hidup saya, dan saya memutuskan untuk 
menyerahkan segala-galanya. Suatu hari yang baru 
pun datang dalam kehidupan saya. Saya menjadi 
seorang penginjil, dan menemukan sesuatu di lubuk 
terdalam jiwa saya, suatu talenta yang sampai 
sekarang tak dapat saya selami. Allah telah 
menyimpan suatu lagu di dalam hati saya, dan 
menjamahnya dengan nada merdu yang lembut, Ia 
membuat saya menyanyikan pujian.” (Hawn, 
Michael. “History of Hymns – I Surrender All.” 
DiscipleshipMinistries.com. https://www. 
umcdiscipleship.org/resources/history-of-hymns-i-
surrender-all (diakses 31 Mei 2020)). Judson 
memberitakan kabar baik injil di Amerika Serikat, 
juga di Inggris, dan Skotlandia, membawakan kata-
kata pengharapan melalui pekabaran dan lagu-
lagunya. 
 
Kita sedang mengakhiri tahun 2020, yang adalah 
tahun yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang 
menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa akhir 
dunia ini sudah sangat dekat. Sejak awal tahun 2020, 
kita menyaksikan satu persatu bencana-bencana 
yang datang silih berganti: kebakaran-kebakaran 
hutan, gempa bumi-gempa bumi, malapetaka virus 
Corona, peperangan, krisis ekonomi global, 

kelaparan, tornado-tornado, dan masih banyak lagi. 
Ribuan orang kehilangan nyawa selama peristiwa-
peristiwa akhir zaman ini. Sebagai teman-teman Van 
DeVenter mendorongnya untuk melayani Tuhan, 
Demikian juga Tuhan mengundang kita untuk 
menyerahkan segala sesuatu, dimana dengan 
demikian, kita menyelamatkan diri kita dan orang-
orang di sekeliling kita. Sekaranglah waktu untuk 
membuat keputusan dan menyatakan kabar baik itu 
kepada dunia yang sedang tenggelam dalam dosa. 
 
Tuhan berfirman: “Hai anakku, berikanlah hatimu 
kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-
jalanku.” (Amsal 23:26). Tuhan bukan hanya ingin 
memberkati kita, memberikan damai sejahtera, dan 
menuntun kita di tahun yang baru ini, melainkan juga 
mengundang kita untuk menempatkan diri kita di 
tangan-Nya, sehingga kita dapat menyerahkan diri 
kita sepenuhnya dalam pelayanan-Nya. 
 
Bersahabat dengan Tuhan dan Tepati Perjanjianmu 
 
Panggilan Tuhan ialah: “Berlakulah ramah terhadap 
(bersahabatlah dengan) Dia, supaya engkau 
tenteram; dengan demikian engkau memperoleh 
keuntungan. maka sungguh-sungguh engkau akan 
bersenang-senang karena Yang Mahakuasa, dan 
akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau 
berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, 
dan engkau akan membayar nazarmu 
(perjanjianmu).” Ayub 22:21,26,27. 
 
Ada dua pihak yang sedang bergumul 
memperebutkan hati manusia: Yesus dan Setan. Di 
satu pihak, Setan menawarkan kepada kita banyak 
kesenangan dan kepelesiran. Namun demikian, ia 
juga yang menyebabkan bencana-bencana yang 
mengakibatkan kebinasaan dan kematian. Di pihak 
lain, Yesus menunjukkan kepada kita jalan yang 
berbeda, yakni yang menuntun pada hidup yang 
kekal. Penyerahan hati yang setengah-setengah 
tidak akan memberikan kepada kita kemerdekaan 
dari tangan Setan yang memang kita perlukan. 
Hanya bila kita memutuskan untuk menyerahkan diri 
kita sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan saja, maka 
kita akan merasakan damai sejahtera melalui 

K 
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pengampunan dan kemerdekaan dari rantai dosa. 
Penyerahan total ini bertalian dengan komitmen kita 
untuk melayani Tuhan. Firman itu berbunyi 
“bayarlah nazarmu (perjanjianmu).” Perjanjian 
apakah ini? Tak lain adalah janji kesetiaan dan 
pelayanan. 
 
Persoalan yang nampak pada integritas jemaat ialah 
adanya gagasan bahwa, bagi banyak orang, 
Kekristenan berarti menambahkan Kristus dalam 
kehidupan kita, tetapi tidak menjaga jarak diri kita 
terhadap dosa. Dengan kata lain, hanya terdapat 
perubahan dalam pikiran, namun perilakunya tidak. 
Kekristenan sejati berarti penyerahan sepenuhnya 
kepada Tuhan; termasuk di dalamnya yakni 
kebangunan rohani dan pembaharuan, suatu 
perubahan total dan yang sepenuhnya dalam minat-
minat dan kegiatan-kegiatan kita. 
 
Josef Tson, seorang pendeta Romania, dan seorang 
mantan Ketua Romanian Missionary Society yang 
selamat melewati tahun-tahun penganiayaan dan 
pengasingan dibawah pemerintah Komunis yang 
kejam, suatu waktu pernah ditanyakan persepsinya 
tentang Kekristenan Amerika. Josef menyatakan 
bahwa kunci dari Kekristenan saat ini ialah 
“komitmen.” Tetapi, kemudian, ia menambahkan 
bahwa ternyata bukan itu. “Nyatanya,” katanya, 
“kata komitmen tidak banyak digunakan dalam 
bahasa Inggris, sampai kira-kira tahun 1960… Ketika 
satu kata baru muncul, maka biasanya ia menarik 
kata lama muncul kembali. Saya mulai belajar, dan 
menemukan satu kata tua itu, yang menggantikan 
‘komitmen’ – yaitu ‘berserah.’ 
 
“Apa perbedaan antara komitmen dengan berserah? 
Ketika engkau membuat komitmen, engkau masih 
memiliki kendali, tak menjadi soal betapapun 
mulianya hal yang engkau komitmen-kan. Seseorang 
dapat berkomitmen untuk berdoa, mempelajari 
Alkitab, memberikan uangnya, atau untuk 
melakukan pembayaran kendaraan, atau untuk 
mengurangi berat badan. Apapun yang seseorang 
pilih untuk ia lakukan, berarti ia berkomitmen pada 
hal tersebut. Tetapi, penyerahan adalah sesuatu 
yang berbeda. Jika seseorang memegang senjata dan 
memintamu mengangkat tanganmu ke udara 
sebagai tanda menyerah, maka engkau tidak perlu 
mengatakan kepada orang itu apa yang sedang 
engkau lakukan. Engkau hanya sedang menyerah, 
dan melakukan sebagaimana yang dimintakan 
padamu… [Orang-orang] senang berkomitmen, 
sebab mereka masih memiliki kendali. Tetapi, kata 

kuncinya ialah “berserah.” Kita harus menjadi hamba 
Tuhan Yesus Kristus.” (Cheong, Christian. 
“Commitment vs. Surrender.” SermonCentral.com. 
https://www.sermoncentral.com/sermon-
illustrations/81687/commitment-vs-surrender-by-
christian-cheong, diakses 31 Mei 2020). 
 
Kenyataan-nya, pengertian yang diungkapkan Josef 
Tson’s dapat kita saksikan di seluruh dunia. Banyak 
orang hanya mengadopsi nama Kristen, tetapi, 
dalam kehidupan mereka sama sekali tidak ada 
penyerahan total pada kuasa Injil yang 
mengubahkan kehidupan. Manakah perubahan 
dalam kehidupan oleh kuasa Allah? Manakah 
keyakinan akan dosa dan berbalik dari kejahatan? 
Manakah pengabdian diri bagi pelayanan Tuhan? 
Kekristenan yang sejati, bukanlah komitmen 
sentimental, sosial, ataupun gerejawi semata, 
sebagaimana yang terlihat dalam dunia kita sekarang 
ini, melainkan suatu penyerahan total pada 
kehendak Allah. 
 
“Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih 
tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah 
segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada 
orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh 
harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan 
ikutlah Aku.” Lukas 18:22. Orang muda yang kaya itu 
berpikir bahwa ia telah menghidupkan kehidupan 
yang berkomitmen kepada Tuhan, namun demikian, 
hatinya tidak diabdikan bagi pelayanan. Menjual 
segala miliknya berarti menyerahkan diri 
sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita pun tak lagi 
hidup bagi diri kita sendiri. Saya tidak tahu apa yang 
Tuhan sampaikan kepadamu apa yang kurang dalam 
kehidupanmu, tetapi, sekaranglah waktunya untuk 
“menjual” perasaan kebenaran dirimu sendiri, dan 
ilah-ilah duniawimu, dan membagikan sukacita dari 
perubahan ataupun pertukaran ini, yakni membagi-
bagikan harta sorgawi, kepada barangsiapa yang 
belum mengenal Tuhan. 
 
Kita Tak Dapat Terbagi 
 
Pemazmur menyatakan kepada kita: “Berbahagialah 
orang-orang yang memegang peringatan-
peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap 
hati, Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, 
janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-
perintah-Mu.” Mazmur 119:2,10. 
 
Tuhan telah memberikan kepada kita kebebasan 
untuk memilih jalan yang akan kita tenpuh, dan Ia 

https://www.sermoncentral.com/sermon-illustrations/81687/commitment-vs-surrender-by-christian-cheong
https://www.sermoncentral.com/sermon-illustrations/81687/commitment-vs-surrender-by-christian-cheong
https://www.sermoncentral.com/sermon-illustrations/81687/commitment-vs-surrender-by-christian-cheong
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tidak akan pernah memaksakan langkah kaki kita. Ia 
ingin kita memandang pada-Nya dengan segenap 
hati kita. Diberkatilah dia yang menyerahkan dirinya 
dengan sepenuhnya pada petunjuk ini, sebab, ia 
akan menemukan kebahagiaan sejati. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Melayani dengan Segenap Hati dan Jiwa 
 
"Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang 
dimintakan dari padamu oleh TUHAN, Allahmu, 
selain dari takut akan TUHAN, Allahmu, hidup 
menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, 
mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu.” Ulangan 10:12. 
 
Bilamana hati bersukacita di dalam Tuhan, maka hati 
itu akan bersukacita melayani orang lain. Orang 
Kristen tidak akan melalaikan kewajibannya,  
melainkan, kehidupannya akan terus bertumbuh, 
ketika ia melihat orang lain berbahagia. 
Membawakan pekabaran pengharapan bukan hanya 
memberikan kekuatan bagi orang-orang (lain) yang 
lelah dan berbeban berat akan kesulitan-kesulitan 
hidup ini, melainkan juga memberikan sukacita dan 
kekuatan bagi si jurukabar itu sendiri, untuk 
melanjutkan upaya terbaiknya bagi Tuhan.  
 
Penyerahan total berarti menghidupkan kehidupan 
kasih agape, yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada 

kita. Ia menyerahkan segala sesuatunya, bahkan 
nyawa-Nya sendiri, demi menyelamatkan kita, tanpa 
mengharapkan balasan apapun. Ia melakukannya 
semata-mata karena Ia mengasihi kita. “Tidak ada 
kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang 
memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” 
Yohanes 15:13. Melakukan penyerahan total berarti 
menyerahkan diri kita sendiri, keinginan-keinginan 
kita, selera kita, dan melayani sesama kita. Inilah 
kasih agape yang hidup itu. 
 
Inilah mengapa Yesus mengulangi pernyataan yang 
terdapat dalam Matius 22:37: “"Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.” 
Tuhan setia. Benarlah bahwa bila kita menyerahkan 
diri kita sepenuhnya kepada-Nya, maka tampaknya 
kita tentu akan mengalami beberapa kehilangan dan 
kerugian tertentu. Namun demikian, Tuhan tahu 
tiap-tiap keperluan kita, sebab, Ia adalah Satu-
satunya yang memberikan kepada tiap-tiap kita 
karunia kehidupan. Tuhan tidak akan mengijinkan 
apapun yang penting, menjadi kekurangan. “Maka 
sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan 
segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap 
hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari 
segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu 
oleh TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. 
Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun 
yang tidak dipenuhi.” Yosua 23:14. 
 
“Saya menyerah!” 
 
Pada permulaan tahun 1960an, editor Majalah Time, 
sedang memikirkan tentang penjualan yang 
merosot. Berharap dapat menaikkan angka 
pelanggan, merekapun merancangkan suatu 
kampanye iklan yang akan mengirimkan surat 
penawaran dengan jumlah yang besar kepada calon-
calon pembaca potensial. Kala itu, computer IBM 
baru saja diperkenalkan ke dunia bisnis. Antusias 
untu memanfaatkan teknologi mutakhir, direktur 
marketing majalah itu pun berkoordinasi dengan 
IBM untuk membuat sebuah program otomatis 
untuk mengirimkan iklan-iklan promosi itu. Namun 
demikian, sebagaimana yang lazim pada komputer-
komputer, kesalahan teknis pun terjadi. Akibatnya, 
seorang petani di Wyoming terkejut menerima 
12,634 penawaran berlangganan Majalah Time. 
Petani ini, yang hampir-hampir tidak pernah 
menerima surat, membuka satu persatu surat itu, 
dan tiap iklan penawarannya ternyata persis. Setelah 
memeriksa beberapa lusin surat iklan itu, ia pun 

“Bukan pertobatan sejati, bila 

tidak mengerjakan 

pembaharuan. Kebenaran 

Kristus bukanlah sekadar jubah 

yang menutupi dosa yang tidak 

diakui dan yang tidak 

ditinggalkan; melainkan, 

kebenaran Kristus adalah prinsip 

kehidupan yang mengubah 

tabiat dan mengendalikan budi-

pekerti. Kesucian berarti 

sepenuhnya hidup bagi Allah; 

itulah penyerahan hati dan 

kehidupan yang seutuhnya, 

untuk didiami oleh prinsip-

prinsip surga.” -The Desire of 

Ages, hal. 555 
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menulis sebuah cek senilai $6, untuk biaya 
berlangganan, dan mengirimkannya ke Majalah 
Time, beserta sebuah pesan tulisan tangannya, yang 
berbunyi, “Saya menyerah.” 
 
Tahun 2020 ini dipenuhi dengan pekabaran Tuhan 
bagimu, yang memanggilmu dengan kasih yang 
lemah lembut. Engkau masih hidup pun adalah 

hanya oleh belas kasihan Tuhan. Jadikanlah tahun 
2021 ini sebagai satu kesempatan lagi untuk 
melayani Tuhan. Serahkanlah segala talenta dan 
kekuatanmu untuk melayani Tuhan, dan 
mempersiapkan diri bagi kedatangan-Nya yang tidak 
lama lagi. Tuhan memberkatimu! Amin. 
 

*** 
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BACAAN 7 
Sabat, 12 Desember 2020 
 

KASIH AKAN SAUDARA-SAUDARA DAN KASIH AKAN ALLAH 
Oleh T. Petkov, Bulgaria / AS 

 
 

i dalam Alkitab, kita menemukan banyak sekali 
topik-topik yang penting, tetapi, tak satupun 

yang mendapatkan penekanan sedemikian tinggi, 
selain adanya kasih di dalam kehidupan dan tabiat 
orang percaya. Rasul Paulus menempatkan kebaikan 
dalam persaudaraan atau kasih akan saudara-
saudara dan kasih akan Allah di puncak tangganya. 
 

“Dan kepada kesalehan kasih 
akan saudara-saudara, dan 

kepada kasih akan saudara-
saudara kasih akan semua 

orang.” 2 Petrus 1:7. 
 
Kasih Persaudaraan 
 
Kasih persaudaraan, adalah berasal dari kata bahasa 
Yunani, yaitu φιλαδελφία, Philadelphia (filadelfia). 
Kebaikan dalam persaudaraan memantulkan 
hubungan kita dengan anggota keluarga, bahkan 
juga dengan keluarga rohani kita di dalam jemaat. 
Yesus bahkan menerangkannya dengan lebih luas 
lagi, menyatakan bahwa kebaikan dalam 
persaudaraan merupakan suatu kualitas yang orang-
orang percaya harus tunjukkan bukan hanya kepada 
sahabat-sahabat mereka, melainkan juga kepada 
musuh-musuh mereka. Agar dapat memahami sifat 
alamiah dan bagaimana pentingnya kasih 
persaudaraan ini, maka kita perlu menjelajahi 
berbagai aspek yang berbeda-beda, beserta dengan 
praktek hidup dari penerapan akan kasih ini, 
sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. 
 
Sebagai suatu Perintah 
 
Rasul Yohanes menunjukkan kasih persaudaraan 
sebagai perintah yang Tuhan Yesus Kristus telah 
berikan kepada para pengikut-pengikut-Nya. “Aku 
memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu 
supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku 
telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus 
saling mengasihi.” Yohanes 13:34. Hal ini berarti 
bahwa, kasih yang dinyatakan sebagai kasih filadelfia 
ini, bukanlah sekedar hubungan emosional orang 
perorang, melainkan suatu prinsip yang harus 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Kita juga memahami bahwa, karena Tuhan 
menyatakan kasih persaudaraan sebagai satu 
perintah, maka melakukannya menjadi keharusan, 
dan bukan pilihan. Tuhan kita menyederhanakan 
Sepuluh Hukum dalam dua hal – kasih kepada Allah 
dan kasih kepada sesama kita. Matius 22:36-40. Hal 
ini berarti bahwa Sepuluh Hukum itu adalah hukum 
kasih, dan hanya oleh mempraktekkan prinsip kasih 
inilah maka kita akan dapat memenuhi tuntutan 
hukum itu. “Dan hukum yang kedua yang sama 
pentingnya” adalah kasih kepada sesama kita. Kasih 
kepada Allah harus dinyatakan secara lahiriah di 
dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana juga 
kasih kepada sesama kita manusia. “Dan perintah ini 
kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia 
harus juga mengasihi saudaranya.” 1 Yohanes 4:21. 
 
Sebagai suatu Buah 
 
Kasih persaudaraan bukan sifat yang alami dalam diri 
kita. Sejak kejatuhan, sifat mementingkan diri,  
ketamakan, dan iri hati telah mengambil alih 
kepemilikan hati kita yang berdosa. Agar kita dapat 
memiliki dan menyatakan kasih persaudaraan dalam 
sifat kita, maka kita perlu menerima buah Roh dan 
menjadi peserta sifat ilahi. “Tentang kasih 
persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, 
karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi 
dari Allah.” 1 Tesalonika 4:9. Kita dapat menerima 
buah ini melalui iman di dalam Yesus. Jika kita telah 
terlahir baru, maka Roh Kudus akan mengambil alih 
kepemilikan hati kita; dan kasih kepada sesama kita 
itu akan memancar keluar secara alamiahnya. 
“Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah 
Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang 
mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia 
yang lahir dari pada-Nya.” 1 Yohanes 5:1. 
 
Intisari dari kasih adalah Allah Sendiri. Satu-satunya 
cara untuk dapat menyatakan kasih adalah dengan 
memiliki Allah di dalam hati kita. Merupakan suatu 
hak istimewa yang ajaib, dimana oleh kasih karunia 
Tuhan kita, maka kita dapat menerima pemberian 
ini, dan memantulkan Dia di dalam tabiat kita. “Tidak 
ada seorangpun yang pernah melihat Allah. Jika kita 

D 
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saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-
Nya sempurna di dalam kita.” 1 Yohanes 4:12. 
 
Sebagai suatu Kesaksian 
 
Tidak ada kesaksian apapun yang memiliki kuasa 
melebihi ungkapan kasih. Yesus menyebutkan 
bahwa “Dengan demikian semua orang akan tahu, 
bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau 
kamu saling mengasihi." Yohanes 13:35. Sekali lagi 
kita melihat bahwa ungkapan kasih persaudaraan 
bukan pilihan, melainkan akibat alamiah dari hadirat 
Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki 
kasih persaudaraan ini, maka kita akan menipu diri 
kita sendiri dan hanya akan memiliki iman atau 
pengalaman agama khayalan saja. Adanya kasih 
persaudaraan bukan sekedar satu kesaksian bagi 
dunia luar melainkan juga suatu cara untuk kita 
memeriksa diri kita sendiri. “Jikalau seorang berkata: 
"Aku mengasihi Allah," dan ia membenci 
saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena 
barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang 
dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak 
dilihatnya.” 1 Yohanes 4:20. Seluruh korban 
persembahan yang dipersembahkan pada zaman 
Perjanjian Lama harus dipersembahkan dengan 
membubuhkan garam, yang bermakna bahwa, 
hanya bila ada kasih saja, maka pelayanan kita akan 
diterima Allah. Imamat 2:13. 
 
Sebagai Tanda Kesetiaan dan Prinsip Moral 
 
Kasih persaudaraan juga diungkapkan di dalam 
Alkitab sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan, 
jemaat-Nya di bumi, dan perintah-perintah-Nya. 
Rasul Paulus adalah salah seorang penginjil yang 
paling berhasil. “Sepanjang pelayanannya, Paulus 
telah memandang pada Allah untuk mendapatkan 
bimbingan langsung. Pada waktu yang sama, ia telah 
sangat teliti untuk bekerja sesuai dengan keputusan 
majelis di Yerusalem, dan sebagai hasilnya, jemaat-
jemaat pun ‘diteguhkan dalam iman dan makin lama 
makin bertambah besar jumlahnya.’ Kisah 16:5. Dan 
sekarang, meskipun kurang simpati yang ditunjukkan 
kepadanya oleh beberapa orang, ia mendapat 
penghiburan dalam kesadaran bahwa ia telah 
melakukan kewajibannya dalam menguatkan 
pengikut-pengikut-Nya di dalam roh kesetiaan, 
kedermawanan, dan kasih persaudaraan, seperti 
dinyatakan pada kesempatan ini dalam 
persembahan sukarela yang ia sanggup tempatkan di 
hadapan tua-tua Yahudi.” -The Acts of the Apostles, 
hal. 402.  

Jika kita mau mengikuti jejak kaki rasul ini dan 
memenuhi misi kita di muka bumi ini, maka kita 
harus menerapkan prinsip moral kasih, dan 
kesetiaan. Memfitnah ataupun membicarakan 
keburukan pendeta atau pemimpin, dan 
menyebarkan tuduhan palsu tentang mereka 
maupun orang-orang lain, adalah pekerjaan merusak 
yang dikerjakan si musuh. Sebuah observasi ringkas 
yang diadakan GC menunjukkan bahwa alasan 
utama anggota-anggota meninggalkan gereja ialah 
bukan akibat ketidaksepakatan ajaran atau doktrin, 
melainkan, lebih banyak karena konflik pribadi dan 
isu-isu yang belum terselesaikan di antara saudara 
bersaudara. Kita juga mempergunakan cara 
kepemimpinan yang seperti Kristus dalam jemaat-
jemaat kita, dengan mengikuti teladan dan nasihat 
Rasul Paulus. “Hendaknya segala sesuatu dilakukan 
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-
pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan 
rendah hati yang seorang menganggap yang lain 
lebih utama dari pada dirinya sendiri;” Filipi 2:3. 
Ketika pimpinan dan anggota terikat bersama dalam 
kebaikan persaudaraan, maka si musuh akan tidak 
berdaya dalam usaha-usahanya untuk 
membinasakan jiwa kita dan mengambil alih 
keselamatan kita. 
 
Sebagai suatu Pengetahuan akan Allah 
 
Kita harus memprioritaskan pengetahuan teoritis 
yang tercantum dalam Alkitab sebagai sarana untuk 
mengenal Allah. Selama berabad-abad, banyak 
diskusi teologis tentang doktrin-doktrin yang terjadi. 
Peperangan-peperangan dan pertempuran-
pertempuran telah terjadi demi mendirikan ataupun 
memusnahkan kepercayaan-kepercayaan atau 
keyakinan-keyakinan tertentu. Adakalanya, diantara 
orang yang mengaku percaya, mengikuti keinginan-
keinginan mereka yang mementingkan diri, tampil 
seolah-olah telah menemukan “kebenaran baru,” 
memperkenalkan ajaran-ajaran asing yang 
menyebabkan perselisihan di antara anggota-
anggota jemaat. Hal ini bertentangan dengan kasih 
persaudaraan. Alkitab menyatakan bahwa, bila kita 
tidak memiliki karunia Allah ini dan 
mengungkapkannya dalam kasih kepada sesama 
kita, berarti kita tidak mengenal Allah. “Saudara-
saudaraku yang kekasih, marilah kita saling 
mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan 
setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan 
mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia 
tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.”            
1 Yohanes 4:7,8. Merenung-renungkan tulisan-
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tulisan para rasul ini, maka kita dapat menyatakan 
bahwa pencapaian dan pernyataan kasih adalah 
tujuan paling final, paling meninggikan, dan yang 
paling utama dari iman orang Kristen. Seluruh 
ajaran-ajaran lainnya hanyalah sarana dan cara 
untuk menuju ke tujuan akhir ini. “Sekalipun aku 
dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia 
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak 
mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang 
berkumandang dan canang yang gemerincing. 
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat 
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki 
seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki 
iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, 
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama 
sekali tidak berguna.” 1 Korintus 13:1,2. 
 
Ketiadaan Kasih Persaudaraan 
 
Oleh karena rasul Petrus melukiskan kebaikan 
persaudaraan dan kasih berada di puncak tangganya, 
maka kita dapat mengerti bahwa kasih adalah 
sesuatu yang harus dicapai di masa mendatang atau 
pada akhir pengalaman Kekristenan kita. Namun 
demikian, dalam Alkitab kita membaca pula bahwa 
ketiadaan kasih persaudaraan ini dalam waktu 
apapun adalah terhukum. “Kita tahu, bahwa kita 
sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, 
yaitu karena kita mengasihi saudara kita. 
Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam 
maut.” 1 Yohanes 3:14. Kita diselamatkan “oleh kasih 
karunia” “melalui iman” bukan oleh perbuatan kita 
(Efesus 2:8); tetapi, bila kasih karunia dan 
keselamatan telah kita peroleh dengan cuma-cuma 
dari Kristus ini tidak menghasilkan karunia roh kasih 
persaudaraan di dalam diri kita, berarti kita tidak 
benar-benar percaya kepada Kristus, dan belum 
menerima kasih karunia-Nya oleh iman. Alkitab 
menyatakan keadaan ini sebagai menipu diri kita 
sendiri, dan hal ini dinyatakan dengan jelas dalam 
pekabaran kepada jemaat di Laodikea dalam Wahyu 
3:17. Lebih lanjut, rasul Yohanes juga 
memperbandingkan ketiadaan kasih, ataupun 
adanya kebencian, sebagai sama dengan 
pembunuhan. “Setiap orang yang membenci 
saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. 
Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh 
yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam 
dirinya.” 1 Yohanes 3:15. Pelanggaran Sepuluh 
Hukum bukan hanya dengan perbuatan fisik kita, 
melainkan juga dengan mimpi-mimpi kita, motif-
motif hati kita, dan pikiran kita, juga tercakup dalam 
pengadilan sorga. Konsep kebaikan persaudaraan 

hendaknya menjadi hal perenungan kita yang serius, 
dan menjadi pemeriksaan diri kita, dan sebagai 
permohonan dalam doa kita tiap-tiap hari. 
 
Kasih Ilahi 
 
Kasih, dalam bahasa Inggris Charity, adalah 
terjemahan dari kata bahasa Yunani ἀγάπη, agape. 
Agape berarti kasih ilahi dan dinyatakan dalam kasih 
kita kepada Allah sebagaimana kasih Allah yang telah 
dinyatakan bagi kita. Adakalanya, sulit membedakan 
antara agape (kasih ilahi) dengan Philadelphia 
(kebaikan persaudaraan), sebab, kasih ilahi ini 
seringkali dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk kasih kita kepada saudara-saudara 
kita. Namun demikian, Alkitab menyediakan 
beberapa informasi yang akan menolong kita untuk 
mengerti kebesaran dan kedashyatan kasih ilahi. 
 
Tidak ada Ketakutan 
 
Kasih ilahi menyakinkan kita akan adanya Allah, 
keselamatan-Nya, dan pemeliharaan baik-Nya, 
sehingga maut dan hal lainnya apapun juga tidak lagi 
menyiksa umat percaya. “Di dalam kasih tidak ada 
ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan 
ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman 
dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam 
kasih.” 1 Yohanes 4:8.  
 
Ketakutan adalah bagian dari naluri alamiah kita 
sebagai manusia, dan dinyatakan dalam berbagai 
situasi dan dalam berbagai cara. Seringkali, kita 
mungkin takut untuk memberitakan injil kepada 
orang lain, dan berasumsi bahwa kita mungkin 
ditolak ataupun diejek. Bagaimana bila pernyataan 
iman kita memang senilai dengan nyawa kita, dan 
kita harus mengambil keputusan apakah kita mau 
melanggar perintah Allah atau mati? Yang manakah 
yang harus engkau pilih? 
  

Kristus telah menjawab pertanyaan ini  
 

“Karena barangsiapa mau 
menyelamatkan nyawanya, ia 

akan kehilangan nyawanya; 
tetapi barangsiapa kehilangan 

nyawanya karena Aku, ia akan 
memperolehnya.”  

Matius 16:25  
 
Para pionir gereja kita memilih mati sebagai para 
syuhada, daripada melanggar hukum Allah. Kasih 
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agape ini terhubung dengan kekuatan yang luar 
biasa, dan hadirnya Roh Kudus. Rincian tentang 
eksekusi dari banyak syuhada sungguh 
mengesankan, membayangkan bagaimana mereka 
menghadapi kematian mereka dengan nyanyian dan 
pujian dari mulut mereka. Dengan mengikuti teladan 
Tuhan kita, banyak yang juga mempersembahkan 
doa bagi musuh-musuh mereka: “Tuhan, janganlah 
tanggungkan dosa ini kepada mereka!" Kisah 7:60. 
 
Kesempurnaan 
 
Kesempurnaan dinyatakan dengan berbeda dalam 
berbagai agama dan kebudayaan yang berbeda. 
Beberapa guru Hindu mencapai “kesempurnaan” 
dengan mulai mendemonstrasikan kekuatan 
supernatural, misalnya mengangkat diri dan lain-
lain. Menurut Alkitab, meraih kesempurnaan rohani 
tidaklah berhubungan dengan pemilikan kekuatan 
supernatural, melainkan, lebih pada memantulkan 
tabiat ilahi yang supernatural. “Dan di atas 
semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat 
yang mempersatukan dan menyempurnakan.” 
Kolose 3:14. Menurut rasul Paulus, segala karunia 
Roh lainnya adalah bersifat sementara, serta hanya 
melayani orang percaya untuk memberitakan injil, 
dan untuk lebih penuh dalam memantulkan kasih 
ilahi dalam kehidupan mereka. “Kasih tidak 
berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh 
akan berhenti; pengetahuan akan lenyap. Sebab 
pengetahuan kita akan sirna.” 1 Korintus 13:8. 
 
Pengorbanan diri 
 
Salah satu dari pernyataan kasih ilahi ialah dengan 
memberikan nyawa bagi kepentingan orang lain. 
“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih 
[agape] seorang yang memberikan nyawanya untuk 
sahabat-sahabatnya.” Yohanes 15:13. Di lain pihak, 
sifat suka mementingkan diri, akan berjuang untuk 
mempertahankan dan mengamankan kepentingan-
kepentingan pribadinya sendiri. Teladan 
pengorbanan diri dan kerelaan untuk kehilangan 
demi kepentingan orang lain merupakan suatu bukti 
utama yang menunjukkan bahwa sifat 
mementingkan dirinya telah dikalahkan, bahwa Roh 
Allah berarti telah mengambil alih kendali penuh 
atas pikiran dan perasaan kita. Teladan sempurna 
dari kasih ilahi diantara umat manusia ialah Tuhan 
Yesus Kristus. “Akulah gembala yang baik. Gembala 
yang baik memberikan nyawanya bagi domba-
dombanya.” Yohanes 10:11. Bagaimanapun juga, 
Alkitab menyatakan kepada kita bahwa pengikut-

pengikut-Nya juga memiliki karunia kasih agape yang 
sama. Stefanus menunjukkan hal ini dalam 
kehidupan dan kematiannya. Rasul Paulus 
berkhotbah kepada para eksekutornya di akhir 
hayatnya. “Bahkan para serdadu yang kasar, yang 
mengurusnya [Rasul Paulus] mendengarkan 
perkataannya dengan takjub, melihat dia tampak 
ceria dan bahkan bersukacita, menjelang ajalnya.”      
-The Acts of the Apostles, hal. 509. Pada akhir zaman, 
orang Kristen sejati juga akan menunjukkan kasih ini 
dalam tabiat dan perilaku mereka.  
 
Menanggung Kesalahan Orang Lain 
 
Pernyataan kasih ilahi lainnya ialah adanya kerelaan 
untuk menanggung kesalahan orang lain. Ketika 
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ungkapan 
pertama dari keadaan mereka yang telah jatuh ialah 
membela diri mereka sendiri, dan melemparkan 
kesalahan kepada yang lainnya. Hawa menyalahkan 
ular, Adam menyalahkan Hawa, dan, secara tidak 
langsung, keduanya menyalahkan Allah atas 
ketidaktaatan mereka. Inilah keadaan sifat alamiah 
manusia yang berlaku sampai saat ini. Hanya oleh 
kehadiran kuasa supernatural, maka sifat ilahi di 
dalam diri kita ini akan memungkinkan kita untuk 
menyatakan dan menunjukkan kasih ilahi. 
 
Satu tangga bagi semua 
 
Tangga ini memiliki makna simbolis dan rohani yang 
mendalam. Roh Nubuat menjelaskan bahwa tangga 
ini melambangkan Juruselamat kita Yesus Kristus. 
“Kristus, yang menghubungkan bumi dengan sorga 
adalah tangga itu. Dasarnya diletakkan dengan teguh 
di atas muka bumi dalam kemanusiaan-Nya; dan 
puncaknya yang menjangkau sampai takhta Allah, 
adalah dalam keilahian-Nya. Kemanusiaan Kristus 
merangkul umat manusia yang telah jatuh, 
sementara keilahian-Nya berpegang teguh pada 
takhta Allah.” -Testimonies for the Church, jilid 6, hal. 
147.  
 
Banyak ayat Alkitab yang menerangkan bahwa 
pengalaman dalam menerima Tuhan kita Yesus 
Kristus sebagai seorang Juruselamat pribadi, adalah 
pengalaman yang paling penting, yakni yang 
menghubungkan kita dengan kerajaan sorga, dan 
menjaminkan keselamatan kita melalui iman di 
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita perhatikan 
ayat yang terdapat dalam 2 Timotius 1:9: “Dialah 
yang menyelamatkan kita dan memanggil kita 
dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan 
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perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan 
kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan 
kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan 
zaman” …. Keselamatan adalah pemberian yang 
dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus, 
bahkan sejak sebelum kita lahir. Tidak diragukan lagi 
bahwa Kristus dan hanya Dia saja yang adalah satu-
satunya jalan menuju keselamatan. “Dan akan 
terjadi, barangsiapa yang berseru kepada nama 
Tuhan akan diselamatkan.” Kisah 2:21. 
 

Pada saat kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, 
dan Roh Allah mengambil alih kepemilikan hati kita, 
maka kita memiliki kesempatan untuk mengakui 
iman kita. Janji Tuhan akan mulai berlaku dengan 
segera. Seluruh langkah pada tangga Petrus akan 
dipertalikan dengan kita melalui iman di dalam 
Yesus, sebab Ia menjadi perwakilan kita di hadapan 
pengadilan sorgawi. Mari memandang kepada Yesus, 
sebab Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang 
akhir, sebagai Juruselamat dan Pembela kita. Amin. 
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TANGGA MENUJU SORGA 
Oleh Ellen G. White 

“Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, 
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami 
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus.” 2 Petrus 1:1. 
 

isini Petrus menunjuk pada saudara-
saudaranya, yakni mereka yang memiliki iman 

yang berharga, dan ia memohon mereka untuk 
bergerak dengan penuh pengertian dan akal budi. 
Dan ia pun menyatakan bahwa ia merindukan kasih 
karunia dan damai sejahtera melimpahi mereka oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 
(ayat 2). Disini ia menyatakan perlunya bertambah-
tambah dalam pengetahuan, sebab itu ia 
melanjutkan dalam ayat 4, “Dengan jalan itu Ia telah 
menganugerahkan kepada kita janji-janji yang 
berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya 
kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, 
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang 
membinasakan dunia.” 
 
Kini, bila kita adalah para peserta sifat ilahi, maka kita 
akan berperang dengan kuasa kegelapan. Setan akan 
menghadang tiap langkah maju kita, dan jangan 
sampai kita berpikir untuk dapat mengalami 
kemajuan dalam kehidupan rohani, bila tanpa 
pertolongan khusus dari Allah. Kita harus memiliki 
kekuatan dari sorga, jika kita berharap untuk dapat 
maju di dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak akan 
menang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi, kasih 
karunia akan diberikan bagi masing-masing kita. 

 
Juruselamat telah menurunkan martabat-Nya 
dengan datang ke bumi ini dan menyerahkan nyawa-
Nya bagi kita, tetapi, dunia ini tidak akan menerima 
Dia dan membalas kebaikan dan belas kasihan-Nya 
dengan menolak-Nya. Betapa rendahnya penurunan 
martabat yang Yesus alami dalam meninggalkan 
singgasana kerajaan, dan mengadakan korban yang 
tiada taranya, dengan menutupi keilahian-Nya 
dengan kemanusiaan! Pencipta dunia ini pernah 
hadir disini, dan mereka yang Ia hendak berkati, 
malah menolak-Nya. Bagaimana kita dapat 
menjelaskan penghinaan terhadap Keagungan surga 
yang tinggi ini? Sementara di bumi ini, hati bersifat 
duniawi. Bukanlah pembawaan hati alamiah 
manusia untuk dapat mencintai kasih karunia – kasih 
karunia Kristiani, namun demikian, Roh Kudus telah 
diberikan kepada kita untuk menolong kelemahan-
kelemahan kita. Bukankah hal yang ajaib bahwa 

Kristus telah datang ke dunia ini, dan baha Ia, yang 
adalah Pencipta, memiliki perhatian yang istimewa 
bagi umat manusia, dan bahwa kasih-Nya yang tiada 
bandingannya itu mengasihiani kita dan memanggil 
kita untuk datang kepada-Nya, dan memperoleh 
kebahagiaan dan ketenangan? Hal ini hanya dapat 
dilakukan melalui pengetahuan akan Tuhan kita. 
Oleh memperoleh pengetahuan ini, maka kita akan 
dapat memiliki kekuatan untuk menang. Daging akan 
berperang melawan Roh, tetapi, dengan kuasa ilahi, 
maka pengetahuan ini akan dapat diperoleh. 

 
Rasul Petrus melanjutkan, “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.” 2 Petrus 1:5-7. Kita dapat melihat 
bahwa hanya ada sedikit orang yang benar-benar 
saleh di dunia ini. Dan kita juga dapat melihat bahwa 
terdapatlah suatu pekerjaan besar yang harus 
diselesaikan dalam pembangunan tabiat. Orang-
orang yang tidak memiliki kasih akan Allah, tidak 
akan menggemari perkara-perkara kudus. Langkah 
pertama untuk dapat memiliki kegemaran pada 
perkara-perkara sorgawi adalah dengan 
menambahkan kebajikan pada imanmu, lalu 
menambahkan pengetahuan pada kebajikanmu. 
Tidak akan ada maaf untuk tetap dalam kebodohan. 
Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat (Amsal 
9:10; Mazmur 111:10), dan dengan pemahaman ini 
kita akan takut menyinggung Pencipta kita. 

 
Sementara kita bertambah-tambah dalam kasih 
karunia Kristen, maka kita dipersiapkan untuk dapat 
membantu orang-orang lain juga dalam kehidupan 
rohani, dan menunjukkan kepada mereka prinsip-
prinsip yang benar dari kehidupan yang rohani itu. 
Merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk 
menanamkan ke dalam pikiran anak-anak tentang 
prinsip-prinsip yang benar, dimana olehnya, mereka 
akan terluput dari kerusakan yang sedang terjadi di 
dunia ini, dan akan menjadi berhasil dalam 
pembangunan tabiat mereka. Kita harus 
memulainya pada tahapan yang paling mendasar, 
dan membawa pikiran bertambah-tambah dalam 
pengetahuan, sebab, tiap-tiap kesanggupan kita 
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harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. 
Sebagai tambahan dari prinsip-prinsip yang telah 
disebutkan, maka pertarakan adalah yang 
diperhitungkan. Sudahkah kita melihat pentingnya 
prinsip ini, dan dalam memadukannya, kita perlu 
bertarak, bila tidak, kita akan gagal. Oleh sebab 
itulah, maka kita perlu bertambah-tambah dalam 
kasih karunia. 

 
“Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan 
berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi 
giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus 
Kristus, Tuhan kita…. Sebab jikalau kamu 
melakukannya, kamu tidak akan pernah 
tersandung.” Ayat 8, 10. Namun demikian, agar 
dapat mewujudkan hal ini, maka kita perlu 
dibersihkan dari segala dosa lama kita. “Karena itu,” 
kata rasul itu, “aku senantiasa bermaksud 
mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun 
kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam 
kebenaran yang telah kamu terima.” Ayat 12…. 

 
Merupakan hak istimewa kita untuk mengumpulkan 
berkas-berkas terang dan tidak berpuas diri dengan 
pencapaian-pencapaian kita saat ini, sebab, Tuhan 
memiliki terang yang berlimpah bagi kita. Apakah 
engkau berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan 
kehendaki agar kita lakukan? Bilamana Kristus 
datang dalam kuasa, bersama dengan malaikat-
malaikat kudus-Nya, tentu kita ingin menjadi anak-
anak Allah, dan kita pun ingin mendengar-Nya 
berkata kepada kita, “Mari, hai kamu yang diberkati 
oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah 
disediakan bagimu.” Matius 25:34. Di lain pihak, 
akan ada orang-orang yang akan berseru kepada 
gunung-gunung batu agar runtuh menimpa mereka, 
untuk menyembunyikan mereka “terhadap Dia, yang 
duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak 
Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka 
mereka dan siapakah yang dapat bertahan?” Wahyu 
6:16, 17. 

 
Tuhan yang empunya sorga telah menyediakan 
kebahagiaan kekal bagi anak-anak-Nya di bumi yang 
baru nanti. Yohanes menyatakan, ‘Lalu aku melihat 
langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit 
yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, 
dan lautpun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota 
yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, 
dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin 
perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu 
aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu 
berkata: Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan 
mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan 
menjadi Allah mereka.  Dan Ia akan menghapus 
segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak 
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau 
ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu 
yang lama itu telah berlalu.’ Wahyu 21:1-4. 

 
Inilah bujukan bagi orang-orang yang mau hidup 
kudus; dan bagi orang-orang yang tidak mau 
sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang 
ditentukan setelah bujukan itu diberikan kepadanya, 
adalah orang-orang yang ditegur oleh kata-kata yang 
disampaikan Paulus ini: “Hai orang-orang Galatia 
yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu, 
sehingga kamu tidak mau menurut kebenaran…? 
Galatia 3:1. Jika rasa takut akan Tuhan ada di 
hadapan kita, maka kita akan disanggupkan untuk 
bertahan dan mendapatkan pahala. Saya 
menyaksikan bahwa ada banyak orang muda yang 
akan mengalami kekecewaan yang mengerikan 
ketika mereka mendapati bahwa ternyata mereka 
telah kehilangan sorga. Oh, betapa pentingnya bagi 
kita untuk mengerti hubungan kita dengan Tuhan, 
dan untuk memastikan bahwa kita benar-benar 
selaras dengan kehendak ilahi-Nya! 

 
Kegelapan menutupi bumi ini, dan sekaranglah 
waktunya bagi hamba-hamba Tuhan untuk 
“Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan! 
Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, 
beritahukanlah kepada umat-Ku pelanggaran 
mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa 
mereka!” Yesaya 58:1. Dimanakah seruan 
peringatan terdengar? Dunia Kristen perlu 
dibangunkan, agar mereka dapat bertahan. Tangga 
itu harus dinaiki. Yakub telah melihat bahwa tangga 
itu terbentang dari bumi sampai ke sorga. Ketika di 
Betel, sementara ia sedang melarikan diri dari 
kesalahan yang telah diperbuatnya, sementara ia 
sedang terbaring dalam kesendiriannya, Tuhan 
mengasihaninya dan menunjukkan belas kasihan 
kepadanya dan menyatakan Diri-Nya kepadanya. 
Ditunjukkanlah kepadanya rencana keselamatan itu. 
Malaikat-malaikat tampak hilir mudik naik turun dari 
sorga, dan Yakub telah diijinkan untuk melihat istana 
sorga, dan disana ia menyaksikan bahwa terdapat 
terang yang diijinkan untuk bersinar dari sorga 
kepada para penduduk bumi ini. 

 
Kristus adalah tangga itu. Segala berkat kita berasal 
daripada-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk 
mengerjakan pekerjaan pertambahan ini dan kiranya 
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Ia melipatgandakan kasih karunia-Nya bagi kita 
sesuai keperluan kita. Terdapat terang yang 
berlimpah-limpah di sorga dan Bapa sorgawi kita 
menghendaki agar kita memiliki kepercayaan pada-
Nya. Bila kita meragukan janji-janji-Nya, maka kita 
sedang membuat-Nya sedih. 

 
Namun demikian, sebagaimana yang terjadi pada 
zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada 
kedatangan Kristus (Lukas 17:26). Sementara 
manusia menolak Roh Allah, maka Roh-Nya itu akan 
semakin berkurang dan terus berkurang di bumi ini. 
Akan terjadi masa yang mengerikan, ketika para 
malaikat melipat sayap mereka, dan menghentikan 
penjagaan mereka atas orang-orang yang menolak 
Roh Allah. Maka kemudian, akan terlalu terlambat 
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Tidak akan 
ada lagi doa-doa yang dipanjatkan bagi para penolak 
terang. Kota-kota di sekeliling kita telah dipenuhi 
dengan kejahatan, dan setelah pekabaran amaran 
itu diberikan kepada mereka, maka tidak akan ada 
lagi pekabaran damai bagi mereka. Kristus akan 

datang, dan Allah akan tertawa ketika ketakutan 
mereka datang. Akan tetapi, selagi masih 
berlangsung masa pencobaan, maka Kristus 
senantiasa rela untuk menolong kita untuk melawan 
kejahatan. Tetapi, betapa hebatnya kejahatan yang 
ada di dunia ini! Inilah waktu yang paling tepat untuk 
mengenakan selengkap senjata Allah, agar jangan 
kita terseret arus masa sekarang, dan ditelan oleh 
sapuan kehancuran. Terjagalah catatan tentang 
bagaimana kita memperlakukan Roh Allah. Tabiat-
tabiat kita tercatat di dalam kitab-kitab di sorga, 
sebagaimana wajah kita tergambar jelas dalam pelat 
foto. Demikianlah, rupa tabiat kita tercatat di sorga, 
dan melalui catatan-catatan ini, kita akan dihakimi. 
Doa saya adalah kiranya Tuhan menolong masing-
masing kita agar dapat melakukan segala kewajiban-
Nya, dan siap menghadapi segala hal yang ada di 
hadapan kita. -Manuscript 42, 1886, 1-7 (“The Ladder 
to Heaven,” Nasihat di Nimes, Prancis, pada 20 
Oktober 1886) Manuscript Releases, jilid 3, hal 81-
83, 85-87. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…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.” 

 


