250+ Prinsip Yang Saya Temukan Dalam
Perjalanan Saya Bersama Kristus
(Catatan: Ini adalah pelajaran-pelajaran yang telah saya pelajari BUKAN secara harfiah dari Tuhan, sehingga pelajaran-pelajaran ini
TIDAK dapat dianggap sebagai perkataanNya, beberapa mungkin saja salah, Anda perlu menemukannya sendiri untuk diri Anda yang
mana yang benar. Pelajaran ini juga kesimpulan dari banyak Kesaksian yang ada di website. Banyak dari prinsip-prinsip ini dapat
dijadikan khotbah. Mohon dimaafkan untuk kesalahan grammar yang ada.)

[Kesalahan Orang Kristen, Peringatan-peringatan, Penipuan dan
Jurang Kejatuhan]
1.

Peringatan Prophetik sedang datang dari seluruh dunia. Kembalinya Kristus sudah semakin dekat, dan
BANYAK orang Kristen yang TIDAK siap. Mereka yang siap akan diambil / diangkat, tetapi orang-orang
Kristen yang tidak siap (tidak hidup Kudus tetapi Duniawi), akan ditinggalkan. Mereka akan melalui masa
penganiayaan, masa yang paling buruk sepanjang Sejarah. Masa kekelaman, dimana dunia dengan segera
jatuh ke dalam kegelapan, suatu waktu dimana setiap orang yang mencoba mengikuti Yesus, akan
mengalami penganiayaan, disiksa dan dibunuh.

2.

Ada sebuah kontras besar antara apa yang sedang datang dari Yesus oleh pewahyuan dan apa yang sedang
dikhotbahkan di antara murid-murid.

3.

Penginjilan, (termasuk diri

saya), telah mengaburkan gambar Yesus
DARI seorang Yang Benar, Memerintah, Raja Kemuliaan yang Menabjukkan, untuk
ditakuti, dicintai dan di taati.
Menjadi seorang Tetangga yang Baik Hati.

Kita telah mencemari Injil menjadi “Ucapkan sebuah doa dan dapatkan tiket gratismu ke Surga.” Kita mengulurkan
tiket-tiket ke Surga, seperti permen-permen gratis, melupakan perkataan-perkataan
Yesus “adalah hal yang sulit bagi
seorang manusia untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah ” dan
“sempitlah pintu…. Sedikit yang akan menemukannya.”
Kita telah mencemari gambaran Neraka menjadi,
DARI sebuah tempat akan

Kesengsaraan yang Menyakitkan, Siksaan, Kemurkaan,

Pembakaran & Penyesalan,
Menjadi sebuah kalimat yang lebih dapat dicerna,

"Kekekalan orang-orang yang tidak

berTuhan" (yang sepertinya tidak menaruh rasa takut pada umat yang tidak percaya).
4.

5.

Setiap Injil yang tidak memasukkan hidup Kudus adalah tidak lengkap! Injil apapun jika tidak termasuk ketaatan
kepada Tuhan, tetapi justru seutuhnya bergantung pada Asertasi Mental, adalah tidak lengkap! Yesus adalah Sang
Jalan, jika Anda tidak berjalan dalam Jalan itu, Anda tidak akan tiba disana.
Waspadalah akan Injil Tanpa Salib. Yang menyatakan bahwa Yesus mengangkat salibNya, tetapi Anda tidak harus.
Pengorbanan masih merupakan sebuah bagian besar dari perjalanan Kekristenan, tetapi korbankan hanya apa yang

Tuhan perintahkan kepada Anda. Kematangan kerohanian Anda ditentukan oleh berapa banyak Anda bersedia untuk
berkorban bagi Tuhan.

6.

Jika Injil manapun tidak memperingatkan orang-orang akan pergumulan yang akan datang, tetapi hanya berfokus
pada memiliki sebuah kehidupan yang diberkati, Injil ini telah dibuat murah. Penerima pesan Injil ini mungkin tidak siap
untuk ujian keras, dan dapat jatuh menghilang.

7.

Saya bertobat dari mengajar dokrin “Sekali

Diselamatkan Akan Selalu Selamatt”. Saya sekarang mengerti

bahwa hal itu berlawanan dengan banyak ayat-ayat Alkitab, cenderung merendahkan penjagaan orang terhadap
dosa, dan juga berlawanan dengan banyak kesaksian-kesaksian orang yang telah ditunjukkan Neraka dan melihat
orang-orang Kristen yang meninggalkan kebenaran. Doktrin ini juga secara menabjukkan tidak ada dalam pengajaran
Yesus Kristus sendiri, dan biasanya datang dari pengertian yang buruk dari nabi-nabi lain. Secara mendasar berkata,
tidak ada lagi jalan yang sempit atau pintu yang kecil, Anda sudah melampaui hal tersebut.
8.

Semua 10 Perintah Allah masih berada di tempat, hal tersebut tidak dipindahkan. Banyak orang Kristen, termasuk diri
saya, telah melanggar perintah ke-4, dengan tidak menjaga

Sabbath/Minggu kudus. Saya telah berbicara secara

prophetik dari berbagai macam sumber bahwa jika orang-orang Kristen tidak menjaga hari Tuhan tetap suci, mereka
akan ditinggalkan.
9.

Perpuluhan adalah mekanisme untuk mendanai Injil. Mereka yang menahan perpuluhan dan persembahan dari Tuhan
adalah orang Kristen yang tidak taat, mereka tidak akan siap untuk kedatanganNya kembali. Oleh ketidaktaatan
mereka, menyebabkan Injil tidak dapat tersiar luas, membahayakan jiwa-jiwa. Hal tersebut telah TUhan peringatkan
kepada Gereja, bahwa setiap orang yang mencintai uang lebih dari DiriNya, tidak akan melihat Kerajaan.

10. Hal yang TUhan bicarakan melalui nabi-nabi berulang kali pada hari-hari ini, dan dalam pewahyuan demi pewahyuan
Tuhan telah menunjukkan bahwa banyak orang Kristen, yang berpikir mereka akan masuk Surga, tidak pernah
berhasil, tetapi justru berakhir di Neraka. Mereka tidak pernah “berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit itu ”.
Kekudusan masih diperlukan untuk masuk ke dalam Surga.
11.

Penipuan Besar yang telah memasuki Gereja, adalah bahwa HUKUM telah ditiadakan. Kepercayaan ini membayangi
seluruh perintah Perjanjian Lama, yang mengizinkan diri kita untuk mengambil dan memilih perintah Perjanjian Lama
yang mana yang ingin kita taati. Satu dari pengajaran Yesus adalah untuk mencegah kesalahan ini, ketika Dia berkata,
“Aku

tidak datang untuk meniadakan Hukum atau ajaran Nabi-nabi”. Karena itu, tidak ada jalan

diseputarnya, seorang Kristen Harus memisahkan Hukum Perjanjian Lama ke dalam kategori yang berbeda, sehingga
akan menjadi sangat jelas hokum-hukum mana yang masih kita ikuti. Siapapun yang berkata bahwa tidak ada
satupun dari Hukum Perjanjian Lama yang memiliki konsekuensi pada hari ini, adalah suatu kesalahan. Saya telah
membagi Hukum-hukum Perjanjian Lama ke dalam 6 kategori:
#1. Tradisi Manusia: hokum-hukum dan peraturan yang tidak memiliki sebuah asal yang asli. Kita TIDAK akan
mengikuti hal-hal ini (contoh:

JANGAN MENYEMBUHKAN PADA HARI SABAT, Mark 7:8)

#2. Hukum-hukum Bait Suci dan Pengorbanan: sejak Yesus menghancurkan dan membangun kuil, kita tidak lagi
melakukan keharusan yang diminta dalam kuil di Bumi, fungsinya sekarang adalah dalam alam surgawi. ( contoh:

PENGORBANAN DARAH, walaupun kita masih membutuhkannya, tetapi tidak di Bumi)
#3. Hukum-hukum yang secara khusus untuk orang-orang Yahudi: saya tidak menganggap perintah-perintah ini untuk
setiap bangsa. (contoh:

HARI-HARI LIBUR TERTENTU)

#4. Hukum-hukum yang diberikan oleh Musa, dan telah dikonfirmasi oleh nabi-nabi di tahun-tahun berikutnya, dan
tidak secara spesifik meniadakan oleh ayat-ayat Perjanjian Baru manapun. Saya percaya hukum-hukum ini masih
memiliki konsekuensi pada hari ini. (contoh:

PERSETUBUHAN SEDARAH, 10 PERINTAH ALLAH).

#5. Hukum-hukum yang pernah disinggung oleh Musa, tetapi tidak pernah disinggung lagi di bagian manapun dalam
kitab suci. (contoh:

JANGAN MEMAKAI PAKAIAN TERBUAT DARI 2 JENIS BAHAN, JANGAN
MEMOTONG KEDUA SISI JANGGUTMU). Saya tidak mengikuti hal-hal ini.
#6. Hukum-hukum yang menghasilkan Tuhan membunuh orang-orang: setiap kali Anda melihat TUhan membunuh
seseorang dalam kitab suci untuk suatu dosa spesifik, saya akan mengganggap dosa itu sangat serius, dan
menghindarinya, apakah hal itu disinggung atau tidak dalam Perjanjian Baru.

12. Adalah suatu doktin palsu yang mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa setelah pertobatan mereka yang
pertama, mereka tidak perlu untuk bertobat kembali untuk dosa-dosa baru. Darah Yesus tidak secara otomatis
menghapus semua dosa-dosa masa depan, dosa-dosa perlu pertobatan setelah dilakukan. Jika Anda tidak setuju,
tanyakanlah kepada Ananias

and Sephira mengenai dosa mereka yang tidak diakui.

13. Adalah sangat mungkin bagi Kristen lahir baru untuk memiliki roh-roh jahat dalam diri mereka.
14. Menuduh seseorang adalah hal yang sangat serius untuk dilakukan, tidak untuk dihadapi dengan ringan, tidak untuk
orang-orang yang belum dewasa, dan tidak dilakukan tanpa bertanya kepada Roh Kudus. Dalam kitab suci hal
tersebut dihadapi oleh para rasul, oleh pria dan wanita dewasa Allah. Tetapi bahkan para murid, seperti yang
ditunjukkan dalam Injil, telah salah menghakimi orang ((Mark

9:38).

Ketika Anda menuduh orang lain tanpa

bertanya kepada Roh Kudus, Anda berada dalam bahaya jebakan musuh, yang senjata terbesarnya adalah
menggunakan orang-orang Kristen untuk menuduh orang Kristen yang lain, dan menyebabkan pemecahan. Seringkali,
atas nama “membela kebenaran”, kita sering “menyerang tubuh”. Kita tidak membantu Tuhan dengan
menyerang anakNya.
Ambil peringatan keras dari Philip Elston, yang memiliki sebuah visi beberapa tahun yang lalu dimana Dia melihat
Tuhan berdiri dengan lenganNya direntangkan. Prajurit dalam seragam biru dan abu-abu sedang berbaris melewati
DiriNya pada sisi yang lain, dan sedang mengayunkan pedang berdarah mereka pada lenganNya. Tuhan menatap
lurus ke dalam mata masing-masing, berkata: “Tidak

seorangpun yang memiliki darah saudaranya
pada pedang mereka akan dipakai untuk membangun rumahKu."
15. Harga diri + pengetahuan Alkitab akan membawamu sejauh orang-orang Farisi. (mengucapkan pernyataan yang
bodoh, mengada-gada dan terdengar rohani seperti, “tidak dibenarkan untuk menyembuhkan pada hari Sabat ”,
“tidak ada nabi yang datang dari Nazaret”).
16. Yesus berkata, “tunggu…hingga kau diperlengkapi dengan kuasa dari atas.” Jika Anda ingin melayani Tuhan tanpa
dilengkapi dengan kuasa, adalah kebodohan, tidak alkitabiah dan kurang efektif.
17. Tanda-tanda, keajaiban, muzizat dan penyembuhan adalah untuk hari ini, hal demikian TIDAK menghilang, demikian
pula dengan karunia-karunia Roh.
18. Ada suatu gerakan Setan yang kuat dalam Gereja untuk menghentikan penyebaran Karunia-karunia dari Bahasa Doa.
Dalam banyak gereja-gereja Anda dapat mendengar pengajaran mengenai bahasa doa, dan memiliki sebuah diskusi
terpelajar mengenai hal tersebut, dan mempelajarinya, Anda hanya TAK BISA mendapatkannya.
19. Perbuatan baik Anda tidak membuat Anda masuk ke Surga, tetapi perbuatan jahat Anda DAPAT membuat Anda
tidak layak, jika tidak bertobat. Dari ayat-ayat suci kita tahu bahwa anugrah diberikan kepada mereka yang
bertobat, dan kasih Tuhan diberikan kepada mereka yang menyerah kepadaNya (salib). Mengajarkan orang-orang
bahwa anugrah dapat diberikan oleh karena sebab lain daripada pertobatan adalah tidak bertanggungjawab, dan
adalah suatu doktrin yang berbahaya untuk disampaikan kepada orang-orang bahwa kasih Allah tidak bergantung
kepada kebergantungan kepada diriNya.

20. Mendiamkan, mengabaikan dan menentang manifestasi dari Roh Kudus, adalah suatu bentuk mengutuk terhadap Roh
Kudus. Jika ada suatu manifestasi dari Roh Kudus (karunia lidah, tanda-tanda, penyembuhan, nubuat, dsb), dan Anda
katakan hal tersebut datang dari Iblis, Anda berada dalam bahaya mendukakan Roh Kudus. Jangan ambil resiko
ini! Jangan menahan gerakan dari Roh Kudus, yaitu Pengutukan yang telah diperingatkan kepada kita. Dalam sebuah
pewahyuan kepada Pendeta Kim, 70% dari orang-orang Kristen yang ada di Neraka, ada disana karena mereka
mengutuk Roh Kudus. 30% berada disana, karena mereka hidup tidak Kudus dan menyimpan Firman Tuhan dalam
hidup mereka.
21. Orang-orang Kristen perlu bersiap untuk bertobat pada saat kejadian.
22. Datang pada Tuhan, selalu melakukan bisnis atau mencari pengetahuan, dan bukan karena Anda mengasihi Dia,
mendukakan hatiNya. Seperti mencintai seorang suami, yang istrinya tidak mampu untuk mencintai atau emosi, tetapi
hanya memikirkan tugas-tugas dan kewajiban. Saya meninggalkan cinta pertama saya, dan mengejar tugas, bukan
hatiNya. Gambar sosok Yesus sebagai mempelai

yang menunggu bukanlah satu hal yang saya ketahui.

23. Bapa tidak memberikan anakNya, untuk menuai sejumlah budak. Dia menginginkan anak-anak, bukan budak.
Meninggalkan mentalitas budak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua anak Tuhan.
24. Jangan pernah mengarahkan mata Anda pada hal yang menajiskan. Mata Anda adalah gerbang menuju jiwa Anda
dan menuangkan kekotoran ke dalam hati Anda ketika Anda memandang kepada hal tersebut.
25. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin dekat Anda berjalan dengan Tuhan, semakin besar frustasi akan datang dari
ketidaktaatan Anda.
26. Ketika orang-orang Kristen berdebat, kita harus memeriksa dengan hati-hati motivasi hati kita. Saya pernah berdebat
dengan orang Kristen menggunakan prinsip-prinsip dan argumentasi alkitabiah yang baik, sementara berusaha
memotong orang tersebut ke dalam bagian-bagian kecil. Hanya ketika saya mengabaikan fakta-fakta, dan berfokus
pada motivasi hati saya, barulah saya menyadari apa yang sedang saya lakukan adalah jahat, walaupun saya
menutupinya dengan doktrin alkitabiah yang baik.
27. Hanya membutuhkan beberapa luka untuk mengubah seekor anjing gembala menjadi seekor serigala; yang membela
kawanan menjadi yang menyerangnya. Ketika orang-orang Kristen memiliki banyak luka yang tidak disembuhkan,
mereka sepertinya hanya mampu menyerang pelayanan lain dan orang, dan tidak membangun.
28. Ketika Anda membicarakan seseorang, hanya katakan apa yang menurutmu nyaman untuk diucapkan di hadapan
mereka. Bila tidak maka Anda akan bersikap seperti 2 wajah. Ingatlah setiap kata yang kita ucapkan akan diputar
ulang saat hidup kita berakhir. Dan saat orang lain sedang membicarakan gossip, suatu hal, hentikan itu, atau keluar
dari sana! Mendengar 1 komentar buruk atau rumor mengenai seseorang dapat mencemari hubungan Anda dengan
mereka untuk bertahun-tahun.
29. Semakin besar pengaruh Anda, semakin besar kemampuan Anda untuk salah menuntun orang lain, ketika Anda tidak
berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah meninggikan pengaruh Anda, tetapi manfaatkan itu dengan kewaspadaan
yang tekun.
30. Berulang-ulang mengucapkan doa Rosario bukanlah dari Tuhan.
31. Kita sering menjadikan orang yang paling dekat dengan Tuhan sebagai idola kita. Inilah mengapa Musa tidak diizinkan
memiliki pemakaman umum, karena Tuhan tahu bahwa orang-orang akan menggali tulang-tulangnya dan
menyembahnya, membuat mereka sebagai idola dan relik, yang mana terjadi pada tongkat Musa.
32. Orang-orang kudus, para nabi, para murid dan rasul-rasul BUKANLAH orang-orang besar yang bertemu dengan Tuhan
yang biasa, tetapi mereka adalah orang biasa yang bertemu dengan Seorang Tuhan yang Besar. Sehingga semua
kemuliaan adalah milik Tuhan seorang dan kita tidak boleh mengidolakan mereka.

33. Ketika Tuhan berbicara melalui seseorang, apa yang mereka katakan akan didukung oleh ayat-ayat suci. Tetapi juga,
ketika musuh berbicara, dia akan menggunakan ayat-ayat yang salah untuk mendukung racunnya. Bagaimana Anda
dapat membedakan? Jika Anda mengandalkan pengetahuan intelektual Anda akan ayat-ayat suci untuk
membedakan, hati-hatilah, Anda sedang bertarung melawan “yang lebih licik diantara semua”. Kebenarannya adalah
Anda harus tahu suara Allah. Jika Anda tidak, Anda akan percaya ayat-ayat yang salah digunakan dari agent musuh
sebelum Anda percaya hamba Tuhan!
34. Salah satu ujian yang paling sulit bagi orang-orang Kristen adalah mendekat kepada Tuhan dalam penyembahan,
sementara tidak teralihkan oleh kemuliaan yang terpancar ke atas diri kita.
35. Jangan mengecilkan gerakan Tuhan ke dalam kalimat “sebuah pengalaman emosional”, karena seringkali gerakan
Allah membuat orang-orang menanggis.
36. Sembunyi, pembenaran diri sendiri, memakai topeng, dan saling menuduh, adalah semua jalan yang akan menuntun
seorang yang baik, kembali kepada dosa-dosanya, seekor anjing kembali pada muntahannya.
37. Jika Anda menghidupi gaya hidup kudus, tetapi tidak secara verbal membagikan Kristus dengan orang lain, Anda akan
sukses seperti Lot saat tinggal di Sodom dan Gomora.
38. Banyak orang Kristen berfungsi sebagai orang atheis. Mereka percaya cerita Alkitab, tetapi jika cerita seperti itu terjadi
dalam hidup mereka pada hari ini, mereka menjadi orang pertama yang menyebutnya palsu.
39. Seorang bodoh akan membaca Alkitab 1 kali dan berkata, “saya tahu semua mengenai Tuhan”. Tetapi seorang yang
bijak akan membaca Alkitab 10 kali dan berkata “saya hanya tahu sedikit”. Semakin dekat Anda menghampiri
gunung, semakin kecil Anda nampak. Semakin dekat Anda kepada Tuhan semakin rendah hati Anda, tetapi semakin
dekat Anda kepada iblis, semakin Anda akan tinggi hati.
40. Jika ada sebuah masalah yang Tuhan sedang membawa Anda melaluinya dan Anda menolak untuk belajar
menghadapinya, masalah tersebut akan datang kembali kemudian dan menguasai Anda hingga Anda bersedia
menghadapinya. Anda akan berjalan “seputar gunung” hingga pelajaran tersebut selesai.
41. Sebelum Tuhan mengembangkan gerejaNya, musuh akan mengirimkan yang palsu.
42. Ketika Tuhan mengembangkan gerejaNya menggunakan orang-orang tertentu, orang-orang ini akan menjadi tidak
populer. Jika Anda mencari informasi mengenai orang-orang ini melalui internet, kebanyakan dari apa yang akan Anda
temui adalah negatif dan ditulis oleh orang yang “terhormat” dengan gelar yang bergengsi dibelakang nama mereka.
Mirip ketika Yesus berjalan di bumi.
43. Ketika kita katakan bahwa pengajaran Yesus adalah sebuah “symbol analogi” maka akan membuka pintu kepada
1000 pengertian, dan mengeser arti yang sesungguhnya. Tetapi sebuah “kenyataan spiritual” adalah berbeda dari
sebuah “simbol analogi”. Beberapa pengajaran alkitabiah adalah simbolik, tetapi tidak semua. Untuk contoh, Pohon
Kehidupan bukanlah simbolik, itu adalah pohon yang sesungguhnya yang dapat dilihat dan disentuh seseorang dalam
alam surgawi, Pedang Roh juga bukanlah simbolik, itu adalah nyata. Saya sedang membaca ulang pengajaranpengajaran Yesus, mengetahui bahwa mungkin saja hal-hal yang saya anggap simbolik, ternyata adalah “kenyataan
rohani”. Contoh lain dari hal ini berasal dari

Amsal 23:32 dimana dikatakan bahwa gigitan anggur / alcohol adalah

seperti seekor ular. Kebanyakan orang akan menganggap ini sebagai “analogi simbolik”, tetapi menurut orang-orang
Kristen dengan karunia-karunia roh, bahwa amsal ini bukanlah simbolik tetapi sebuah “Kenyataan rohani”. Ada roh-roh
seperti ular dalam minuman alkohol (lihat

disini) . Contoh lain mengenai hal ini berasal dari Matt 21:21, dimana

Yesus memberitahu kita bahwa kita dapat melempar gunung-gunung ke dalam lautan. Seseorang yang menganggap
hal ini sebagai suatu pengajaran simbolik akan berdoa seperti ini, “ saya melempar gunung hutang saya, kedalam
lautan, saya melempar gunung kesakitan saya ke dalam lautan”. Tetapi sekarang kita menemukan bahwa oleh
pewahyuan bahwa hal tersebut bukanlah simbolik, sebenarnya ada gunung-gunung setan dalam alam surgawi yang
butuh untuk di lempar keluar. (lihat

disini)

44. Jika ada karunia roh tertentu (sebuah karunia Roh Kudus), dan Anda berkata bahwa hal tersebut datang dari iblis,
Anda sedang mengutuk Roh Kudus. Jadilah SANGAT hati-hati!
45. Nabi palsu biasanya adalah orang pertama yang menuduh nabi yang sesungguhnya.
46. Jika Anda melewatkan nabi yang sesungguhnya, maka Anda akan memiliki kemampuan yang kurang dalam
mengenali nabi palsu, dan skeptisme tidaklah sama dengan pengertian yang benar.
47. Banyak orang lari MENUJU pelayanan Kristen dan MENJAUH hadirat Tuhan pada saat yang sama.
48. Anda akan perlu melalui banyak pintu yang mudah, untuk mendapatkan pertumbuhan rohani yang sama seperti
melalui 1 pintu yang sulit.
49. Jika Tuhan membangunkan Anda pada tengah malam untuk berdoa, tetapi Anda menolak, berguling dan kembali
tidur. Kemudian tempat tidur Anda akan menjadi kuburan Anda.
50. Iman Anda bukan hanya kepercayaan Anda pada SIAPAKAH Tuhan, tetapi pada BUKAN siapakah Anda. Tanpa
Tuhan, saya adalah seorang yang bodoh, lemah dan mudah tertangkap. Iman kita adalah pada Tuhan saja, TIDAK
PERNAH kepada manusia, TIDAK PERNAH pada lembaga manusia, dan TIDAK PERNAH pada sang mempelai wanita.
Saya mencintai gereja saya, tetapi banyak kali kami telah gagal dan menjatuhkan bolanya. Dan ketika orang-orang
mengikat sauh mereka kepada seseorang atau lembaga, mereka terikat pada kekecewaan.
51. Saya tidak menemukan bukti dalam Alkitab, atau diantara para nabi terkini, akan sebuah tempat “api penyucian”
yang muncul hari-hari ini.
52. Ketika seorang umat percaya jatuh, umat Kristen akan mengulurkan tangan mereka untuk memulihkan, tetapi orangorang yang rohani akan meraih pedang mereka untuk menghakimi.
53. Semakin jauh dari Tuhan, semakin banyak aturan dan peraturan yang Anda dapatkan untuk mempertahankan apa
yang pernah Anda miliki. Dan apa yang sekali pernah sangat hidup akan segera menjadi sebuah mekanisme dan
buatan saja. (keluarkan mesin dari dalam Gereja).
54. Jika sebuah luka disebabkan oleh seseorang di masa lampau masih memunculkan emosi negatif, maka mungkin saja
masih ada sikap tidak mengampuni.
55. Menghindari penipuan dari nabi palsu adalah penting. Tetapi jika Anda menaruh terlalu banyak penekanan pada
menghindari penipuan maka Anda akan menolak nabi yang benar dari Allah.
56. Orang yang menerima penglihatan dari Tuhan, berada dalam kebiasaan menerjemahkan penglihatan mereka dalam
cara yang paling positif, sementara beberapa hal dalam penglihatan mereka mungkin saja adalah peringatan atau
teguran.
57. Khotbah-khotbah di Gereja yang (tidak secara langsung) membawa kenyamanan kepada orang-orang yang tetap
tinggal dalam dosa-dosa mereka, mengakibatkan kerusakan besar pada diri mereka.
58. Saya pernah minum racun yang disebut “Jangan hakimi saya”. Sungguh manis, tetapi menuntun kepada kematian
saya. Hal tersebut menahan saya dalam kegelapan selama bertahun-tahun.
59. Banyak orang Kristen yang hanya akan mendengarkan mereka yang sependapat.
60. Setiap berkat Tuhan berada dalam bahaya untuk seseorang yang tidak takut Tuhan, dan mematuhi perkataanNya.
61. Anda dapat jatuh dalam level manapun dalam jalan Anda bersama Kristus. Jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak
terlihat, karena kesombongan / keangkuhan mendahului kejatuhan. Ketika dalam pemanjatan gunung, Anda dapat
dengan cepat mengetahui ketika Anda mulai jatuh, tetapi tidak demikian dalam hal rohani. Kebanyakan tidak tahu
ketika mereka mulai jatuh.

62. Banyak orang Kristen jatuh segera setelah sebuah kemenangan besar.
63. Masalah mengenai menerima pengurapan dari Tuhan, adalah bahwa hal tersebut dapat menarik orang-orang pada
diri Anda sendiri, daripada kepada Kristus.
64. Uang telah menyebabkan banyak masalah dalam Gereja, sehingga jika mungkin, pelayan-pelayan Tuhan harus belajar
hidup tidak melalui perpuluhan.
65. Jika ada seseorang yang melayani Tuhan, menolong yang miskin, dan mempelajari Firman, dan orang ini hanya mencuri
sejumlah kecil uang dari pekerjaannya setiap minggu, dia berada dalam bahaya api neraka. Jika ada seorang wanita,
melayani di Gereja, menuntun orang-orang kepada Kristus, dan mendanai pelayanan misionari, dan wanita ini terus
berbuat zinah dengan 1 orang pasangan, dia berada dalam bahaya api neraka. Anda tak seharusnya memiliki harapan
apapun bahwa Yesus mungkin akan membatalkan perkataanNya.
66. Dari sini hingga tujuan Anda ada 1000 penjara, belajarlah bagaimana caranya untuk keluar, ingatlah bagaimana Anda
telah masuk, dan jangan pernah berkata, “tidak ada lagi”. Apa yang kita anggap sebagai ikatan kebenaran,
sebenarnya adalah akar-akar ketakutan.
67. Satu hal yang terburuk yang dapat terjadi kepada seorang pelayan Kristen adalah mereka menjadi sukses sebelum
mereka siap.
68. Ancaman terbesar terhadap orang yang diurapi Tuhan adalah orang terakhir yang diurapi Tuhan. Untuk raja Daud
itu adalah Saul, untuk Yesus itu adalah orang-orang elite rohani, untuk Luther itu adalah Gereja. Kapanpun ada
perkembangan dalam Gereja, kebanyakan perlawanan datang dari hal yang sudah lama ditetapkan.

69. Jangan pernah marah di hadapan Tuhan. Sebanyak yang telah ditemukan oleh kita, hal itu membawa penghakiman
segera & kuat, dan membuat Bapa marah.
70. Ketika seorang remaja pria datang kepada Tuhan, mereka biasanya memiliki se-ons iman bergumul dengan se-kg
testoron, karena itu menuntut bahwa dia akan menjalani kehidupan yang murni, mungkin telah mengatur langkahnya
untuk sebuah kejatuhan.
71. Kita membutuhkan keseimbangan antara pelajaran dan pelayanan. Contoh, pikirkan mengenai 4 pendalaman alkitab
yang telah Anda hadiri. Jika pada waktu Anda telah menghadiri ke-4 pendalaman alkitab tersebut, Anda tidak pernah
keluar untuk melayani Tuhan, membantu orang-orang, memberi makan orang yang lapar, menguatkan yang lemah,
atau membangun umat Gereja, maka mungkin saja Anda telah kehilangan keseimbangan. “Hal terakhir yang
dibutuhkan oleh seorang Kristen adalah kelas pendalaman Alkitab lainnya” (Purpose Driven Life). Yesus berkata,
sekarang setelah kau mengetahui semuanya ini, kau akan diberkati jika kau melakukannya (Yoh

13:17).

72. Ada 2 jurang di kedua sisi jalan kehidupan. Jurang 1 berkata, “Anda harus melayani Tuhan dalam kekurangan dan
kemiskinan, tidak pernah menikmati sebuah moment. ” Biasanya saya melihat korban disana. Jurang yang 1 lagi lebih
umum, berkata “layani Tuhan dalam kenyamanan, pindahkan semua kesusahan, penderitaan dan segalanya yang
tidak menyenangkan. Maximalkan kesenangan sementara Anda melakukan pekerjaan Tuhan. ”
73. Keegoisan menghancurkan.
74. Penginjilan adalah seperti sebuah mobil, dan “Pengertian akan Neraka” adalah seperti Gas. Ketika seorang tidak
mengetahui mengenai Neraka, dia akan kurang menyukai untuk membagikan Injil dengan yang lain.
75. Saat saya mempelajari banyak pewahyuan dari Tuhan, mengenai Surga dan Neraka, ada 1 hal yang sangat konsisten.
Hal-hal yang Tuhan peringatkan kepada umatNya, akan menjadi nyata, jika mereka mengabaikan peringatanNya.
Jadi adalah sia-sia untuk berharap bahwa Tuhan akan membatalkan perkataanNya, hanya karena seseorang adalah
seorang Kristen. Untuk contoh, ketika Yesus memperingatkan kita, ‘kecuali kamu mengampuni saudaramu saat ia

berbuat dosa terhadap kamu, Bapamu di Surga TIDAK akan mengampuni dosa-dosamu’, hal ini adalah benar bahkan
jika Anda adalah gembala dari 10.000 jemaat. Jadi peringatanNya harus ditanggapi dengan serius. Inilah mengapa,
dalam beberapa pewahyuan akan Neraka, banyak orang Kristen yang berakhir di Neraka, karena secara salah
beranggapan bahwa Tuhan tidak akan melakukan apa yang Ia janjikan.
76. Semakin tinggi otoritas rohani yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda akan jatuh tanpa kasih dan
kerendahan hati. Semakin dekat Anda kepada Tuhan, semakin sempit jalannya.
77. Telah dinyatakan dalam 2 pewahyuan bahwa beberapa orang telah dikirim ke Neraka karena menjadi seorang
Pengerutu dan Pengeluh. (seperti saat Tuhan menghajar mereka di Keluaran, ada penghukuman hingga hari ini).
78. Ketika seorang teman saya (manusia Allah) jatuh ke dalam pencobaan, dia berkata dia mendengar 2 pesan dari
musuh. Kedua hal ini sangat licik dan menghancurkan. Pesan pertama adalah “ sepanjang kamu berada disini dalam
dosa, akan lebih baik kamu menikmati buahnya”. Ketika dia menerima pesan ini di dalam hati, dia terlibat dalam
segala jenis dosa yang bahkan tidak termasuk dalam kelemahannya. Pesan yang kedua adalah, “ kau dapat kembali
kepada Tuhan besok”. Ketika ia menerima pesan tersebut di dalam hati, besok tidak pernah datang hingga setahun
kemudian di dalam penjara.
79. Sang iblis, seperti seorang pegulat yang bagus, mengetahui kapan harus menarik dan kapan harus mendorong. Dia
dapat menahan siapapun untuk memasuki pelayanan yang telah ditugaskan kepada mereka, tetapi jika hal tersebut
tidak berhasil, kemudian dia dapat mendorong mereka dengan keras, menyebabkan mereka hingga stress.
80. Berjaga-jagalah, salah satu tempat yang paling berbahaya bagi umat Kristen adalah berada dibawah sorot lampu
(orang yang dipanggung). Dibawah sorot lampu kita berfokus pada diri kita sendiri. Banyak dari kita sangat efektif
melayani Tuhan dari belakang layar dalam ruang doa daripada mereka yang berada didepan sorot lampu.
81. Waspadalah terhadap kuk yang diberikan manusia. Kuk dari manusia terlihat bagus, tetapi hanya akan
memperlambat gerakan Anda sewaktu mendaki, dan akan membuat Anda kurang berbuah. Kuk Tuhan itu ringan,
mengangkat Anda, tetapi kuk manusia akan menurunkan Anda.
82. Untuk para nabi, Anda harus membuat perbedaan jelas antara pengajaran Anda dengan hal-hal pribadi yang telah
Tuhan tunjukkan kepada Anda secara ilahi. Jangan mencampur aduk mereka!
83. Jika seorang umat percaya berdoa untuk yang sakit, dan tidak ada yang terjadi, JANGAN salahkan Tuhan!
84. Di dalam pengejaran saya akan Tuhan di dalam penyembahan, satu hal secara luar biasa telah mencampuri dan
menghindarkannya. Saat saya mulai memfokuskan kepada Yesus, pikiran saya akan mulai disibukkan oleh kesalahan
doktrin teman-teman saya. Dan saya akan duduk disana selama 10-15 menit berpikir mengenai segala yang salah
tentang kepercayaan mereka, dan apa yang harus mereka percayai, bahkan hal-hal yang kecil. Hanya setelah
beberapa bulan mengenai hal ini, barulah saya akan menyadari bahwa saya telah ditarik menjauh dari Tuhan, oleh si
penuduh. Walaupun saya mengkoreksi setiap kesalahan dengan kebenaran ayat alkitab, saya kini dapat melihat
bahwa sesungguhnya telah menghalangi saya dari berfokus kepada Yesus.
85. Jangan mencoba memperbaiki kebiasaan berdosa, tetapi haruslah disalibkan. Solusi dari dunia adalah untuk
berdampingan dan mengembangkan kebiasaan berdosa, solusi dari Tuhan adalah membunuh dan menggantinya.
86. (@hak cipta) jangan mengcopi apa yang Tuhan katakan kepadamu. Kecuali ada suatu kebutuhan besar untuk
mengcopi, maka berikanlah secara cuma-cuma. Menaruhkan sebuah tanda hak cipta pada pewahyuan dari Tuhan
adalah seperti seseorang yang mempunyai karunia menyembuhkan, tetapi yang menagih setiap orang yang ingin
sembuh. Karunia-karunia Tuhan adalah untuk GerejaNya, bukan untuk laba! Hal yang menghasilkan laba yang bukan
dari Tuhanlah yang mengutuk Gehazi dalam II

Kings 5:27 .

87. Pekerjaan yang terlalu banyak dari Pelayanan Kristen adalah duplikasi dari apa yang orang Kristen lain telah lakukan
(biasanya karena hak cipta dan pelarangan). Orang-orang Kristen biasanya hanya melihat pelayanan lokal mereka,
dan bukan seluruh tubuh Kristus, sehingga kita sering hanya melakukan pekerjaan yang menguntungkan mereka yang
dekat, dan bukan seluruh Gereja.

88. Tidak bertindak secepatnya terhadap pesan dari Tuhan, dan Anda akan menemukannya sulit untuk diingat dan
ditindaklanjuti kemudian.
89. Jika Anda takut menjadi tertipu lebih besar daripada iman Anda terhadap Tuhan untuk menuntun Anda ke seluruh
kebenaran, maka telinga Anda akan tertutup terhadap utusan-utusan Tuhan.
90. Hanya karena seseorang melakukan hal yang besar dan muzizat-muzizat luar biasa dari Tuhan, bukan berarti bahwa
mereka secara otomatis memiliki hubungan yang benar dengan Allah.
91. Setiap orang Kristen yang mampu membedakan antara hikmat yang benar dan palsu. Mereka terlihat sama, sangat
sulit untuk dapat membedakannya. Apa yang membuatnya begitu sulit adalah ayat-ayat alkitab dapat digunakan
untuk mendukung baik hikmat yang salah maupun yang benar. Dalam pengalaman saya, hikmat palsu biasanya
memimpin kepada kepasifan bertindak, ketakutan dan kritik.
92. Jika seorang sales mobil bekas menaruh stiker Kristen pada sebuah mobil yang ia jual, apakah hal tersebut akan
membuat Tuhan terkesan? Dalam cara yang sama, ketika orang-orang Kristen menjual produk-produk mereka dengan
tema dan gambar-gambar alkitabiah, apakah yang sedang mereka lakukan lebih dari seorang sales sekular?
93. Adalah mungkin bagi nabi Tuhan untuk secara salah mendengar pada roh nabi palsu. Perkataan Tuhan adalah
sempurna, tetapi nabi-nabinya tidak, dan mereka perlu secara berhati-hati menguji setiap roh.
94. Seorang Kristen “yang suam-suam” sedang disimpan untuk hari penghakiman Tuhan. (Menjadi “suam-suam”,
sementara sisa dunia ini jatuh ke dalam dosa lebih lagi, dan tidak mengulurkan tangan untuk menolong mereka). Sikap
yang tidak cemburu ini akan membuat orang Kristen dalam kesulitan. (Hal ini berbeda dengani menjadi tenang.)
95. Orang-orang Kristen yang cemburu kadang bisa terjatuh ke dalam penipuan bahwa mereka dapat meraih kasih
Tuhan, dan bahwa kasihNya didasarkan pada perbuatan mereka (saya secara pribadi jatuh ke dalam penipuan ini).
Dan menjadi yakin untuk mengasihi Tuhan karena siapa Dia dan bukan karena apa yang dapat Ia berikan kepada
Anda. Kasih Tuhan tidaklah murah sehingga bisa diraih dengan pekerjaan tangan Anda atau keringat Anda.
96. Banyak orang Kristen sedang melakukan pekerjaan baik, tetapi bukan secara khusus mengerjakan apa yang Tuhan
panggil mereka kerjakan. Ini adalah suatu bentuk pemberontakan. Kita harus berdoa untuk mengetahui keinginan
spesifik Tuhan untuk hidup kita, dan memutuskan untuk melakukan hal tersebut.
97. 1 perangkap yang seringkali membuat saya jatuh ke dalamnya adalah ini, semakin besar kuasa yang Tuhan berikan
kepada saya, semakin sering saya berpikir bahwa saya tidak memerlukan diriNya. Kuasa Tuhan bisa menjadi sangat
mengkonsumsi seseorang yang tidak disalibkan, tidak rendah hati, dan tidak berjalan dalam kasih.
98. Mereka yang hanya bersandar pada alkitab, dan tidak pernah terganggu untuk meminta hikmat Roh Kudus, dapat
ditipu.
99. Diucapkan secara nubuat oleh Yesus, mengenai Kunjungan Ilahi oleh Maria: “Jika

Aku mau menyatakan
DIRIKU kepada seseorang, Aku tidak akan melakukannya melalui Maria. Dia adalah anakKu
yang terkasih, tetapi dia tidak menyatakan dirinya kepada orang-orang. Ini adalah
kebohongan besar dan diajarkan oleh gereja Katolik dan oleh grup-grup lain. Aku tidak
senang dengan semuanya ini. Dia tidak muncul, itu adalah iblis yang menyamar sebagai
dirinya, untuk menyesatkan orang sehingga mereka akan berdoa dan menyembahnya
daripada Aku. Aku tidak mengizinkan tuhan lain dihadapan WAJAH KUDUS-KU!"

100. Ketika ada perbuatan baik yang seseorang putuskan untuk tidak dikerjakan, seorang yang rohani akan memutuskan
untuk mengutuki tindakan tersebut, atau mengkritik mereka yang melakukan perbuatan baik, hanya untuk
membenarkan tindakan diam mereka.

101. Ketika seseorang siap untuk dibaptis, jangan hentikan mereka, tetapi cepatlah untuk membaptis mereka. Dapatkan
mereka selagi PANAS. Si Iblis akan mulai bekerja di dalam mereka untuk melemahkan supaya mereka tidak dibaptis,
dan Anda mungkin tidak mendapatkan kesempatan di kemudian hari. Baptislah mereka sebelum memuridkan
mereka. Banyak Gereja menaruh terlalu banyak batu sandungan administrasi di dalam jalan orang-orang untuk
dibaptis, contoh: hanya pada waktu tertentu dalam setahun, kelas-kelas pembinaan, pemuridan, pemeriksaan referensi,
perjanjian keanggotaan jemaat, sebuah pernyataan public yang telah disiapkan. Hal-hal ini tidak dipakai di dalam
kitab suci. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, dan siap untuk bertobat, alasan tersebut telah cukup untuk dibaptis.
102. Pemetaan alam spiritual (prinsip yang berbeda/kuasa/otoritas/roh-roh/dll) telah diperkenalkan ke alam fisik kita
melalui Film layar lebar, Game-game, Buku-buku, Komik, Kartun, dan sebagainya. Menurut ayat-ayat suci, kita telah
mengetahui bahwa roh-roh jahat diperkenalkan kepada orang melalui

agama-agama palsu. Tetapi kini banyak

kesaksian telah bermunculan dari orang yang telah melihat roh-roh jahat, dan mereka meneguhkan bahwa roh-roh
jahat ini memiliki penampilan yang sama / mirip dengan yang mereka tonton di Bioskop, Game-game, Kartun, dan
sebagainya. Hal tersebut bukanlah kebetulan, tetapi menunjukkan strategi Setan. Dan memperkenalkan dunia roh
jahat kepada manusia di bumi, telah dilakukan dengan nama Hiburan dan Budaya.
103. Pemerintahan Dunia Baru: (yang adalah pemusatan dan fokus atau kekuatan ekonomi/politik/militer dunia, pertama
ke dalam pembagian dunia, kemudian ke dalam 1 organisasi pusat, kemudian dibawah 1 pemimpin). Hal ini disebutkan
di dalam ayat suci sebagai sang Babilon besar,

yaitu ketika semua bangsa bersatu, tetapi tidak

dibawah Tuhan. Dan kesudahannya telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi (kebanyakan dalam buku Wahyu).
104. Ketika

sebuah bangsa datang bersama-sama, tetapi tidak dibawah Tuhan, mereka akan
mulai menentang Israel, dan akhirnya juga Gereja.

105. Ketika Anda berdoa, segera nyatakan dengan mulut Anda

"Aku percaya, aku menerima" sehingga tidak

ada gangguan dari kurangnya iman. -Gary Wood
106. Bahkan

bergosip dapat menuntun seseorang masuk Neraka. (Kesaksian Adelaida de

Carrillo)

Untuk Gereja-gereja & Pelayanan-pelayanan

1.

Orang yang paling di Tinggikan di Gereja Anda haruslah Yesus, orang penting berikutnya haruslah orang yang belum
diselamatkan, dan orang yang paling tidak ditinggikan di Gereja Anda haruslah pemimpin Anda.

2.

Dasar Gereja yang tidak benar. Klik Disini

3.

Jangan menamakan pelayanan Anda dengan nama Anda, tujuannya adalah memberi Yesus kemuliaan, bukan untuk kita.
Saya tidak dapat membayangkan mempunyai Pelayanan Robert Bro***ell ?!? kapanpun dimungkinkan, lakukanlah
pelayanan Anda tanpa dikenali.

4.

Pendeta-pendeta yang tidak mempersiapkan jemaatnya untuk kedatangan Tuhan kembali, akan mengalami pelampiasan
amarah dari jemaatnya terhadap diri mereka, ketika mereka ditinggalkan.

5.

2/3 dari orang di dunia adalah pelajar dari khotbah-khotbah, kecuali Anda mengirim media Kristen dalam bentuk audio
atau visual, maka tidak akan menjangkau mereka, karena mereka tidak akan membaca sebuah buku.

6.

Majalah Kristen, pamflet, brosur atau cetakan apapun yang mengarisbawahi nama pelayan atau pelayanan lebih dari
Yesus, sedang memuliakan manusia.

7.

Anda tidak dapat mengkhotbahkan injil hanya mengunakan perkataan yang lembut. Pesan dari Tuhan kadang-kadang
bisa menjadi tajam, langsung pada intinya, menyakitkan dan sulit untuk diterima. Tetapi pesan mereka tidak boleh
dicampur atau dikompromikan. Pendeta-pendeta perlu melindungi kawanan domba dari yang jahat, tetapi mereka tidak
seharusnya melindungi kawanan domba dari pesan keras Tuhan.

8.

Bangunlah orang, bukan pelayanan. Investasilah pada orang-orang, bukan pada proses. Banyak kali orang Kristen terlibat
dengan pelayanan, dan mengabaikan investasi pribadi kepada orang (hubungan), yang merupakan seluruh alasan sebuah
pelayanan.

9.

Persekutuan orang Kristen adalah hubungan interaksi 2 arah, tetapi banyak dari Gereja telah menjadi organisasi 1 arah
komunikasi.

10. Jika Anda hanya melayani mereka yang membayar Anda, apakah yang Anda lakukan lebih daripada yang lain?
Bukankah orang berdosa juga melayani yang membayar mereka? Pelayan dari seluruh tubuh Kristus, bukan hanya
pendukung keuangan Anda.
11.

Para pendeta, ketika Tuhan memberi Anda sebuah pesan, pelan-pelan singkirkan catatan khotbah Anda, dan khotbahkan
apa yang Tuhan ungkapkan. Kebanyakan pendeta-pendeta mengkhotbahkan dari Perkataan Tuhan yang menginspirasi,
tetapi sedikit yang terinspirasi berkhotbah dari Perkataan Tuhan yang menginspirasi. Khotbah-khotbah banyak yang tidak
terinspirasi, tetapi hanyalah sebuah catatan untuk pelajaran Alkitab mingguan, atau sebuah rally agamawi.

12. Jika sebuah Gereja mempunyai sebuah tempat parkir khusus untuk pemimpinnya, maka pasti telah memiliki fokus yang
salah!
13. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Pintu kepada Kehidupan adalah Kecil. Jika khotbah seorang pendeta
mengambarkan sebuah pintu yang besar, bukan kecil, maka ia sedang berlaku terhadap jemaatnya pelayanan yang salah.
14. Sidang jemaat harusnya tidak mengeluarkan pendeta-pendeta, ketika pendeta-pendeta melakukan kesalaha-kesalahan
atau jatuh. Adalah tanggungjawab Tuhan untuk mengangkat dan memindahkan pendeta-pendeta, bukan kita.
Melakukan hal ini akan mendatangkan penghakiman yang serius.
15. Jika 20% dari khotbah-khotbah yang Anda hadiri, membacakan bagi jemaat ayat-ayat suci mengenai hidup kudus, dan
95% dari khotbah-khotbah yang Anda hadiri, membacakan ayat-ayat suci mengenai perpuluhan dan persembahan, maka
Gereja Anda telah memiliki motif yang salah.
16. Untuk pengkhotbah-pengkhotbah, berhati-hatilah ketika pendengar Anda secara terus menerus memberi Anda tepuk
tangan saat Anda berkhotbah, karena hal tersebut mengangkat diri kita, dan segera kita akan berpikir bahwa mereka
sedang memuji diri kita. Murid-murid adalah tempat untuk menghormati Yesus, bukan selebritas.
17. Khotbah-khotbah yang hanya membicarakan mengenai hal-hal yang luar biasa mengenai para pemimpin dan pelayanan
lebih dari sekadar mengagungkan orang-orang. Khotbah seharusnya juga termasuk kesalahan-kesalahan dan kejatuhan
yang telah dibuat, sehingga yang lain dapat belajar dari hal tersebut dan menghindarinya.
18. Pendeta-pendeta berhati-hatilah dengan filosofi “berjaga-jaga” ketika melakukan pelayanan gereja. Adalah hikmat
manusia yang terbaik dan saya melihat hal tersebut menyerbu masuk ke dalam Gereja. Filosofi ini berkata, “siapkanlah
setiap detail service dimuka, siapkan musik penyembahan tepat seperti yang kamu inginkan. Siapkan dan berlatih
pengenalan akan khotbah, sehingga Anda tidak tersandung oleh perkataan-perkataan Anda. Tuliskan doa penutup dan
bersiaplah. Kemudian, Berjaga-jaga Tuhan tidak muncul, Anda masih bisa memperlihatkan pertunjukan besar!” Pelayanan
Gereja seharusnya TIDAK seperti sebuah produksi Broadway.
19. Banyak dari pelayanan Gereja masa kini adalah seperti sebuah pom bensin, dimana seluruh pesan adalah “datang dan
dapatkan pemenuhan Anda dari Tuhan”.
20. Pelayanan Gereja seringkali lebih memperhatikan jam daripada Roh Kudus. Keluarkan jam tersebut dari tempat kudus.

21. Ranking yang diberikan kepada seseorang oleh organisasi agama tidak menyamai ranking di dalam Kerajaan Tuhan.
22. Ketika sedang melayani seseorang, jangan pernah melayani pada topeng mereka, tetapi layanilah orang yang
sesungguhnya.
23. 90% doa dan 10% kerja! Pelayanan yang tidak masuk ke dalam doa pasti akan gagal.
24. Strategi musuh untuk Gereja adalah Penipuan, Adu domba, dan Hancurkan. Penipuan membawa perbantahan,
pertengkaran, perkelahian, memfitnah, dan sebagainya. Hal ini akan membawa pemecahan ke dalam Gereja, memisahkan
anak-anak Tuhan jauh dari keluarga, jauh dari para gembala. Saat terpisah, musuh dapat dengan mudah menguasai diri
kita dan membawa kita keluar. Begitu kita telah dikuasai dan tertangkap, kita kemudian dapat dengan mudah dipakai
untuk menyerang Gereja (mengatas namakan menolong Tuhan). Apapun yang dapat membawa pembagian ke dalam
sebuah Gereja haruslah diwaspadai dan dicurigai.
25. Perbedaan dari Gereja palsu dan Gereja yang sesungguhnya, ialah bahwa Gereja palsu akan memeluk nama Tuhan tetapi
bukan terang Tuhan. Jadi ketika isu Budaya datang menentang pengajaran dari Alkitab, gereja palsu akan berkompromi.
26. Pelayanan yang tidak melatih generasi berikutnya tidak akan bertahan.
27. Tempat terbaik untuk menginjili adalah dimana hati orang-orang dilembutkan.
28. Ada rasa kantuk yang terus menerus menyapu atas Gereja, menina bobokan diri kita hingga tertidur, menumpulkan segel
kita, menutup mata kita, dan mencuri gairah kita terhadap dunia yang terhilang. Pendeta-pendeta perlu berhati-hati akan
khotbah-khotbah yang menyebabkan orang-orang Kristen menjatuhkan penjagaan mereka, dan menjadi nyaman dengan
dunia ini. Salah satu dari tujuan utama musuh adalah untuk memadamkan api mereka yang bersemangat, menyisakan
semua orang yang suam-suam kuku.
29. Pokok pembahasan Perpuluhan dan Persembahan seringkali tidak populer, sehingga para pendeta seringkali meminta
anggota jemaat yang lain untuk berbicara mengenai persembahan, sehingga para sukarelawan dapat mengambil bagian
dalam ketidakpopuleran. Berhenti bermain gereja-gerejaan.
30. 1 hal yang umum dari Alkitab, dinyatakan lagi dan lagi, adalah “hanya berhentilah berdosa”. Anda tidak pantas untuk
berkhotbah mengenai Alkitab, jika Anda tidak mampu mengkhotbahkan pesan ini.
31. “RumahKU akan menjadi rumah doa untuk segala bangsa”. Tetapi kita telah menjadikannya sebagai rumah belajar. Gereja
barat kita didasarkan pada pengumpulan pengenalan akan Tuhan (Belajar tentu saja ada porsinya sendiri, tetapi bukan
fokus utama). Kami telah mengumpulkan 10 kali kebenaran dari nabi-nabi mula-mula, tetapi hanya memiliki 1/10 dari
keefektifannya.
32. Bagaimana seseorang dapat berkhotbah jika mereka tidak dapat mendengar? Orang dalam gereja yang berbicara paling
banyak, seharusnya tidak menjadi orang yang mendengarkan paling sedikit.
33. Kita seharusnya tidak berpikir hanya karena semua pesan rohani diberikan dengan gairah, kepercayaan diri, dan kuat
sehingga menjadi lebih berkuasa daripada pesan yang disampaikan dalam kelemahan. Tetapi pelayan-pelayan telah sering
menambahkan efek ini, oleh kekuatan mereka sendiri, supaya dapat melegitimasi pesan mereka. Dan kita telah salah
dalam berasumsi bahwa pesan-pesan Tuhan akan selalu datang dalam bentuk seperti itu.
34. Tidak ada orang-orang kudus, tidak ada orang-orang berdosa yang menangis. Tidak ada doa malam yang panjang, tidak
ada antrian panjang ke Gereja. Saya telah melihat untuk diri saya sendiri, semakin besar jemaat yang ada, semakin kecil
grup pendoa yang ada.
35. Ketika dalam sebuah pertemuan doa dengan orang yang memiliki karunia nubuat, karunia-karunia ini sepertinya tidak
mengalir jika ada yang lain dalam pertemuan tersebut yang tidak percaya atau menerima karunia tersebut.

36. Dokter mengunakan obat, bukan pedang. Dan begitu juga dengan mereka yang mencoba memperbaiki Gereja, jika semua
yang bisa mereka lakukan adalah mengkritik, menuduh dan menyalahkan, kemudian mereka bukanlah sang dokter.
37. Pendeta perlu mempersiapkan jemaatnya untuk akhir zaman, dan tidak mengabaikan subjek tersebut.
38. Anda tidak dapat membangun gereja Tuhan dengan ambisi manusia. Ambisi manusia akan berjalan di hadapan Tuhan, ke
dalam area yang belum disiapkan. Dan ketakutan manusia akan berada di belakang Tuhan.
39. Banyak gedung-gedung gereja yang sebenarnya adalah monumen-monumen untuk para pemimpin.
40. Perkumpulan Gereja adalah kesempatan yang luar biasa untuk doa bersama, malangnya hal ini seringkali diabaikan untuk
semua program yang sedang berjalan.
41. Kekurangan dari kesaksian yang sungguh-sungguh dari Khotbah-khotbah, dimana khotbah hanyalah doktrin dan teori,
secara besar-besaran telah mengecilkan iman orang-orang.
42. Ketika gereja mengkhotbahkan menentang dosa, seperti Homoseksual, kemabukan atau

aborsi,

maka peperangan

rohani dalam alam roh menentang prinsip-prinsip ini. Tetapi ketika Gereja diam terhadap sebuah isu, untuk menghindari
pertentangan atau supaya terlihat muncul memprovokasi, maka pertarungan rohani ini tidak terjadi, dan roh-roh ini berlari
serampangan, berkeliaran tanpa dilawan dan menemukan korban di mana-mana.

Tuhan telah berhenti berbicara” dan #2 jika
Tuhan berbicara hari ini, tidaklah berlaku seperti di masa lampau.

43. 2 doktrin palsu ada di gereja, dan mereka perlu ditangganin. #1

44. Tuhanlah yang dapat mengambil sebongkah lumpur kotor, dan mengubahnya menjadi bunga yang cantik dan manis
harumnya, atau pohon-pohon dengan buah-buah yang lezat. Manusialah yang mengambil buah yang cantik dan lezat, dan
mengubahnya menjadi sebongkah sampah kotor.
45. Kelemahan seorang pelayan seringkali adalah keluarga mereka. Saya dapat menanggani seseorang yang berteriak kepada
saya, dan polisi membawa saya pergi, tetapi jika putra saya berlaku salah, atau istri berdebat, maka saya dengan mudah
kehilangan ketenangan saya.
46. 8 pilar Gereja suam-suam kuku: (8 langkah besar untuk menjaga gereja Anda lemah dan suam-suam kuku)
1.

2.
3.
4.

5.

Jangan membicarakan mengenai Neraka atau Penghakiman Tuhan.
Anda dapat membicarakan mengenai Kasih, Belas Kasihan & Pengampunan. Tetapi Murka, Penghakiman &
Neraka bukanlah pesan yang populer lagi.
Jangan berbicara mengenai karunia lidah, karena keanehannya, Anda tidak ingin menakuti orang-orang hingga menjauh.
Jangan berbicara mengenai Kelepasan, serangan roh-roh jahat atau peperangan rohani, subjek-subjek ini hanyalah untuk
beberapa orang-orang pilihan, bukan untuk setiap orang.
Jangan mengakui nabi masa kini mana pun, visi terkini apapun, atau nubuat terkini. Anda perlu melindungi reputasi gereja
Anda dari apapun yang menimbulkan pertentangan. Jika seseorang dari jemaat Anda mendapat visi atau nubuat,
berbicaralah kepada mereka secara pribadi tetapi jangan biarkan jemaat mengetahui mengenai hal ini.
Jangan mengunakan penumpangan akan tangan.
 Beritakan Salib adalah sebuah cara supaya orang-orang dapat berpikir bahwa mereka perlu memikulnya juga.
6. Jangan berbicara mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus, cukup berasumsi saja saat seseorang mengucapkan doa kecil dan
menghadiri gereja, bahwa dia telah dipenuhi oleh Roh, dan tidak ada lagi yang dibutuhkan.
7. Untuk doa, sebuah doa 5 menit sebelum khotbah dan pertemuan lain haruslah cukup.

47. Injil Kemakmuran telah digunakan secara berlebihan oleh para murid. Penuh dengan ayat-ayat kitab untuk
membelanya, dan memiliki kebenaran di dalamnya, tetapi semua motif itu adalah salah, menunjukkan
ketidakmatangan dari sang pengkhotbah. Untuk mengenalinya Anda perlu melihat pada motif-motifnya. Disini adalah

gambaran umum dari Injil Kemakmuran. “Lakukan X dan dapatkan berkatmu. Saya melakukan X dan mendapatkan

berkatku. Joe tidak melakukan X, jadi dia kehilangan berkatnya, Dia mati supaya kau mendapatkan berkatmu.”

48. Seringkali, semakin besar Gereja tersebut, semakin berkurang respon mereka terhadap gerakan Roh, dan semakin
bergantung mereka kepada sistem sukses dari manusia.
49. Jika ada lebih dari 20% dari jemaat yang tidak dikenal Pendeta, maka Gereja tersebut mungkin terlalu besar.
50. Tiba pada suatu waktu dari kehidupan sang Pelayan, bahwa dia akan lebih berfokus dengan ketaatan daripada
jumlah.
51. Ada pewahyuan yang menabjukkan dari pernyataan

Roma 9:13 “Yakub Aku kasihi, tetapi Esau Aku benci”. Tuhan

mengasihi Gereja yang benar, dan membenci gereja palsu. Gereja palsu bergantung pada hak sulung, tidak menyadari
bahwa mereka telah kehilangannya.
52. Atmosir pengharapan adalah nafas dasar untuk muzizat-muzizat. Semakin banyak orang berharap muzizat akan
terjadi dari Tuhan, semakin iman akan menarik mereka. Kita perlu berkumpul dalam nama Yesus, lapar untuk melihat
gerakan dari Roh.

53. Banyak dari ajaran Perjanjian Baru tidak hanya membawa keamanan bagi mereka yang

berada dalam Kristus, tetapi juga menyerang Keamanan Palsu apapun. Sebagai contoh,
Yesus mengajarkan bahwa...
---seseorang tidak dapat bergantung hanya sebagai putra Abraham (Yoh 8:39).
---seseorang tidak dapat bergantung hanya dengan menjadi seorang pemimpin rohani
(Matius 23)
---seseorang tidak dapat bergantung hanya dengan mengetahui ayat-ayat suci (Yoh 5:39)
---seseorang tidak dapat bergantung hanya dengan menjadi seorang hamba Allah (Yoh 8:35)
---seseorang tidak dapat bergantung hanya dengan berkata "Tuhan, Tuhan". (Matius 7:21)
---seseorang tidak dapat bergantung hanya menjadi seorang anggota sebuah gereja. (Kisah
Para Rasul 5:1-11)
Dalam mengkhotbahkan SELURUH injil, seseorang perlu secukupnya mengurangi setiap
rasa aman palsu yang seorang 'Kristen' mungkin miliki.

54. Seorang percaya yang tidak diurapi menindas seorang percaya yang diurapi. -P. Kim

[Prinsip-prinsip yang perlu di Jalani]
1.

Ketika keluar dari sebuah dosa, luangkan waktu sejenak dalam Penyesalan, Pengakuan, dan menghakimi diri sendiri,
sebelum Anda lari kepada darah dan berkata “bersihkan saya”.

2.

Kasihilah sang Juruselamat, bekerjalah hanya untuk kemuliaanNya.

3.

Beberapa bagian dari kematangan rohani yang digumuli dan dipelajari oleh orang-orang Kristen dapat diperoleh oleh
penumpang tangan. Tetapi bagian lain haruslah secara perlahan dibangun, diuji dan dipelajari. Pelayanan
Penumpangan Tangan haruslah TIDAK boleh diabaikan. Para pemimpin seringkali mengabaikannya karena mereka
memiliki keyakinan lebih banyak pada pengajaran mereka sendiri, daripada kemampuan Roh Kudus untuk
mengimpartasi kehidupan; dan karenanya, karunia-karunia rohani seringkali diabaikan, tidak pernah diturunkan
kepada generasi yang akan datang.

4.

Jika Anda telah diberikan penglihatan dari Tuhan, jangan menyimpan sebuah rahasia

seperti itu)

(kecuali diperintahkan

tetapi bagikanlah penglihatan Anda dengan para pendoa syafaat, sehingga mereka dapat berdoa

mengenai hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan. Gambarkan penglihatan Anda di atas kertas, sehingga sisa Tubuh
Kristus dapat melihat. Hal ini akan mengubah sebuah grup pendoa ke dalam sebuah grup pendoa syafaat, yang
bahkan lebih strategis. Juga berhati-hatilah supaya jangan sampai orang Kristen lain memadamkan Roh, sang musuh
akan sering memakai orang Kristen yang lain untuk mematahkan semangat Anda dari menjadi matang dalam karunia
yang berkuasa ini.
5.

Pertobatan tanpa airmata adalah lemah. Jika Anda mempunyai sebuah dosa yang sedang Anda akui, mintalah Tuhan
untuk Perasaan berdosa yang Kuat, sehingga Anda dapat mempunyai pertobatan yang dalam, dan bukan hanya
pertobatan yang terucap. Karena Anda harus menunjukkan buah dari pertobatan.

6.

Ada 2 tipe aktivitas yang orang-orang Kristen lakukan. Makan dan bekerja? Maksud saya dengan bekerja, hal-hal
yang menguduskan diri Anda, pelajaran Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, konser rohani, dan sebagainya.
Maksud saya dengan bekerja, hal-hal yang membangun orang lain. Berkhotbah, Menginjili, Kemurahan, dan sbgnya.
Kebanyakan orang-orang Kristen hanya Makan! Sekarang berhenti Makan dan segeralah Bekerja!

7.

Ketika Anda melakukan sesuatu, jangan lakukan sesuatu hal yang akan memalukan diri Anda, jika yang lain sedang
menyaksikan. Jika Anda malu dihadapan orang-orang yang memiliki standar rendah, terlebih lagi di hadapan Tuhan
dengan standar yang sempurna. Ingat, setiap tindakan akan berada di bawah Terang ketika hidup kita di hakimi.

8.

Jika Anda mendapat 5 khotbah, sebelum Anda pergi ke pertemuan doa, maka Anda mungkin kehilangan
keseimbangan. Jika Anda menghabiskan 2 jam dalam gereja dan kurang dari 5 menit dalam doa, Anda mungkin
kehilangan keseimbangan.

9.

Tidaklah bijak untuk orang-orang Kristen mengcopi film-film dan lagu-lagu sekular, tanpa membayar. Hal tersebut
adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan.

10. Kehilangan kepercayaan diri kepada diri Anda sendiri adalah baik, jika hal tersebut digantikan dengan kepercayaan
kepada Tuhan. Hal-hal yang menuntun kepada ketidak bergantungan yang lebih besar kepada diri sendiri adalah
baik, tetapi hal-hal yang menuntun kepada ketidak bergantungan kepada Tuhan bisa sangat berbahaya.
11.

Hakimilah diri Anda sendiri, sebelum Tuhan melakukannya. Hakimilah diri Anda sendiri dengan PUKULAN BESI,
tetapi hakimilah orang lain dengan sarung tangan sutera. Hal ini akan menjaga Anda dari kemunafikan, tetapi
berhati-hatilah untuk tidak jatuh ke dalam Penghakiman Diri Sendiri dan Keputusasaan.

12. Jangan akhiri hidup Anda dengan kepala besar dan hati yang kecil.
13. Ketika menghakimi sikap yang lain, dimana Anda tidak memiliki semua informasi, mengasumsikan yang terbaik, bukan
yang terburuk. Mengasumsikan yang terburuk membawa divisi dan kepahitan. Saya pernah sekali mendengar sebuah
nasehat yang bijak dari seorang teman Yahudi yang berkata “percaya pada ketidakbersalahan seorang manusia,

hingga fakta-fakta tidak dapat diabaikan”.
14. Orang-orang Kristen harus belajar mendengar suara Tuhan melalui orang lain.
15. Anda mungkin hanya mendapatkan petunjuk terkecil dari seseorang, bahwa mereka akan meninggalkan jalan-jalan
Tuhan, sehingga ketika Anda mendengarnya, jangan diabaikan, buatlah sebuah usaha untuk mencegah dari terjatuh.

16. Ketika seseorang sedang bersemangat untuk Tuhan, musuh mencoba memadamkan mereka. Kemudian mereka dapat
pergi dari 1 ektrem kepada yang lain, menjadi sedingin es. Ketika Anda berpapasan dengan seseorang yang bernyalanyala bagi Tuhan, ambil penjagaan ektra BUKAN tidak melemahkan semangat mereka atau memadamkan api Roh.
17. Jangan kirim seorang pria ke ladang misi hingga dia menguasai hasrat sexualnya.
18. Anda tidak dapat menyakinkan seorang yang baik bahwa ia perlu bertobat kepada seorang allah yang jahat, Anda
hanya dapat menyakinkan seorang yang jahat bahwa ia perlu bertobat kepada seorang Allah yang kudus. Jika
seseorang yang belum diselamatkan tidak mengerti keberdosaan dan pemberontakannya kepada Tuhan, maka
pertobatannya tidak akan berada di atas dasar yang kuat.
19. Tujuan utama seorang Kristen bukan untuk membesarkan sebuah keluarga bahagia dan menjadi sukses di dunia ini.
Walaupun hal-hal ini baik untuk dimiliki, tujuan utama kita adalah untuk Mengasihi, Mentaati, dan Melayani Tuhan
Yesus Kristus.
20. Ketika orang dan institusi bekerja untuk Tuhan, JANGAN menerima pewahyuan dari Tuhan, mereka sering menjadi
kulit mati, dan sebuah batu sandungan bagi Tuhan. Walaupun mereka mungkin bekerja dalam tujuan-tujuan yang
“Baik”, mereka dapat mencampuri tujuan-tujuan “Utama” Tuhan. Kita harus selalu belajar mendengar petunjuk
Tuhan, menjadi siap untuk menjatuhkan rencana lama kita, dan berjalan dalam jalan yang Ia sekarang tuntun.
21. Jangan pernah melambaikan tropi Anda dihadapan Tuhan.
22. Tidak perduli seberapa dekat Anda dengan Tuhan, Bapa membenci keangkuhan Anda.
23. Roh Tuhan ada dalam umatNya (tidak sempurna sebagaimana mereka ada). Jika seseorang tidak ingin berada
disekitar orang Kristen lain, apakah mereka ingin berada diseputar Roh Allah?
24. Orang-orang akan belajar lebih banyak kesalahan-kesalahan Anda daripada tropi-tropi Anda.
25. Jangan memasang standar Anda berdasarkan standar orang lain, tetapi oleh Tuhan. Ketika Anda berbaikan dengan
orang yang telah Anda singung, seharusnya tidak bergantung pada bagaimana reaksi mereka atau apakah mereka
mau atau tidak berbaikan. Jangan biarkan standar rendah orang lain menghentikan Anda dari melakukan apa yang
benar.
26. Anda tidak dapat membebaskan seseorang dari sebuah dosa jika Anda sendiri masih dalam belenggu dosa.
27. 1 dari hal bodoh yang seringkali saya lakukan sebelum saya keluar menginjili adalah menghabiskan 1-2 jam menyiapkan
segalanya, berlatih, mempraktekan, bahan-bahan, dll, dan menghabiskan 5 menit dalam doa-doa. Hal ini
menghasilkan sedikit buah. Saya menaruh seluruh kepercayaan saya pada persiapan saya, dan sedikit percaya kepada
Tuhan. Akan menjadi lebih baik untuk berdoa 1-2 jam dan menghabiskan 5 menit dalam persiapan.
28. Mereka yang melayani Tuhan, tetapi tidak mendekat pada diriNya, akan keluar dari keharmonisan denganNya.
Mereka akan menuai ketika mereka seharusnya menabur, menghibur ketika mereka seharusnya memperingatkan,
atau menegur ketika mereka seharusnya menunjukkan belas kasihan. Dengan ini mereka tidak akan berbuah. Masingmasing kita haruslah mengetahui musim-musimnya Tuhan.
29. Ketika saya terbangun, saya hanya berasumsi bahwa saya secara rohani mati hingga saya berdoa.
30.

Adalah sebuah jebakan, beranjak dari
'mendengar Roh Tuhan dan menerima dorongan dari diriNya mengenai apa yang harus
dilakukan'
menjadi
'bergantung pada intelektual Anda sendiri, dan mengikuti pengertian rohani Anda sendiri.

31. Berhati-hatilah terhadap kecanduan, karena apapun yang Anda sedang tercandu, Anda menjadi hamba dari, contoh
merokok, video game, TV, anggur, judi, sex, masturbasi, dll. Dan seorang hamba tidak memiliki posisi yang tetap di
dalam keluarga. (Yoh

8:35)

32. Jangan memakai nama Tuhan seperti pakaian mencuci. Suatu waktu, saya menemukan diriku melakukan hal ini saat
sebuah tuduhan ditudingkan kepada diri saya. Ketika dihadapi, saya dengan segera berusaha menunjukkan identitas
Kristen saya. Dikemudian hari, saya menemukan bahwa saya melakukan lebih banyak sikap untuk merendahkan
Nama Tuhan, daripada mengangkat diri saya. Yohanes pembaptis adalah benar ketika dia berkata, “Dia harus

semakin bertambah; saya harus semakin berkurang”.
33. Kemanapun Anda pergi, tinggalkan tempat tersebut sedikit lebih baik dari saat Anda menemukannya, dan dengan
cara ini Anda sedang melayani yang lain. (Ayah saya menolong mengajar saya pelajaran ini. Jika dia butuh memakai

kamar kecil di pom bensin, dan dia menemukannya sangat bersih, dia akan memberikan tips kepada petugas yang
bertugas).
34. Jika Anda pergi kepada yang miskin, tertindas dan ditinggalkan orang-orang dunia, Anda akan menemukan Yesus
disana, menderita bersama mereka. Sebagian pribadi dari Yesus, tidak setiap Kristen telah temukan.
35. Pengejaran akan Tuhan bukanlah sebuah pengejaran intelektual tetapi sebuah pengejaran rohani. Karena banyak
sekali dari perjalanan saya bersama Kristus, saya hanya akan mengumpulkan informasi mengenai DiriNya, dan tidak
mencari Dia secara rohani. Jangan lewatkan hal yang terpenting, untuk mengenal Dia secara intim dan mengasihi Dia.
Lebih baik untuk mendengar seorang hamba Kristus yang rendah hati, pengasih, dan taat, daripada seorang
professional yang terlatih dan cantik rupa, yang memiliki jalan yang terlatih. Tetapi herannya, kita selalu tertarik ke
arah professional. Sebuah momen dipenuhi oleh RohNya, kasihNya, hadiratNya, akan mengubah Anda lebih cepat dari
aktivitas apapun.
JANGAN MENGENAL DIA DARI SUATU JARAK, MASUKLAH KE DALAM HADIRATNYA DAN DIUBAHKAN!
36. Adalah baik untuk bangun di pagi hari dan berdoa untuk hal-hal yang dibutuhkan hari itu. Saya percaya Tuhan
mengirimkan kepada kita malaikat-malaikat yang melayani. Dan bahwa seharusnya kita mengirim mereka keluar
untuk melakukan kehendakNya. Jadi jika Anda menemukan diri Anda bangun di saat subuh, mungkin saja bukan
suatu kebetulan, Anda mungkin memiliki sejumlah malaikat-malaikat yang sedang menunggu penugasan.

37. Jika Anda telah diberikan karunia lidah, Anda harus meluangkan waktu untuk memakainya. Saya memperhatikan
bahwa banyak hal yang dapat diselesaikan (secara spiritual) ketika saya melakukan hal ini. Sungguh telah
membangun saya ketika saya memakai karunia lidah ini. Dan ketika orang-orang berkata bahwa karunia lidah sudah
tidak ada lagi, atau Anda harusnya tidak pernah berdoa tanpa terjemahan, mereka sedang mencampur hikmat
manusia dengan karunia-karunia rohani, seperti yang dikatakan kepada Yesus “Jangan menyembuhkan pada hari

Sabat”.
38. Umat percaya diperintahkan untuk menumpangkan tangan pada orang yang sakit, sehingga mereka dapat
disembuhkan. Kita harus mentaati perintah ini, apakah kita melihat hasilnya atau tidak! Pakailah kesempatan apa saja
yang telah diberikan kepada Anda.
39. Berada dalam penyembahan adalah ketika seorang menjadi satu dengan Tuhan.
40. Malangnya, beberapa orang perlu mendengar Injil, supaya ketika mereka dihukum, mereka tidak dapat menuduh
Tuhan karena tidak memperingati mereka.
41. Ketika Anda berdoa, janganlah takut untuk meminta penghakiman Tuhan terhadap apapun yang menghalangi
KerajaanNya bertahta. Jangan berdoa seperti seorang pengecut. Ingatlah bagaimana Yesus mengutuki pohon ara,
dalam

Mark 11:21.

Tidak setiap doa harus menjadi “berkati ini dan berkati itu”. Tetapi jangan pernah berdoa

untuk murka Tuhan terhadap siapapun, karena 1 jiwa lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia ini.

42. Anda akan mendapat panas lebih banyak dari arang berwarna merah daripada arang berwarna gelap. Dan mereka
yang bergairah mengenai Tuhan juga akan mengimpartasikan kecemburuan terhadap Anda. Tetapi sungguh akan
melemahkan semangat untuk berjalan dengan orang-orang yang suam-suam kuku.
43.

Perbedaan antara Kebodohan dan Hikmat.

44. Idola dan gambar-gambar Kristen juga adalah suatu kekejian. Jangan berlutut dihadapan sebuah patung, atau
berbicara kepada sebuah gambar, atau mengagungkan benda apapun, atau memuliakan manusia.
45. Jika Anda tidak memberitahu orang dibelakang Anda bagaimana Anda telah jatuh, dia akan tersandung pada batu
yang sama.
46. Hal terburuk yang akan Anda lihat di Surga adalah ketidakhadiran orang-orang yang Anda kasihi dan teman-teman
Anda. Bekerjalah sekarang untuk mencegahnya. Bagikan, berdoa dan bersyafaat untuk mereka.
47. Tuhan telah menetapkan sebuah Gunung dihadapan kita, jangan menjatuhkan diri Anda diatas bukit pertama dan
berkata “saya telah melaluinya”. Tidak! Teruskan mendaki. Jika Anda terjatuh, bangkitlah dan mulai mendaki. Jangan
tunggu untuk banjir, Anda mungkin tersapu pergi, atau tidak mampu untuk kembali mendakinya. Berlomba dalam
pertandingan seolah-olah ingin menang sekarang. Tidak setiap orang yang berada di dalam perjamuan Pernikahan
menjadi sang Mempelai.
48. Banyak orang Kristen akan menunggu untuk sebuah dorangan, tuntunan dan konfirmasi dari Tuhan sebelum mereka
akan melakukan apa yang Alkitab telah katakana pada mereka untuk lakukan. Kecuali Anda mendengar yang
berbeda, lakukan sesuai Alkitab.
49. Walaupun hampir tidak pernah dikhotbahkan, dan seringkali hanya topic yang perlu diperhatikan, seorang Kristen
harusnya TIDAK minum darah (kecuali darah Tuhan). Jika Anda pernah, bertobat. Adalah sebuah dosa yang dapat
membawa sebuah jiwa ke Neraka.
50. Anda tidak dapat berbaris dalam barisan Allah menggunakan daging. Dan Anda berada dalam bahaya murkaNya
jika Anda mencoba.
51. Jika Anda ingin menjadi seorang Kristen yang besar, pelajari pelajaran-pelajaran dari yang besar, jangan pelajari para
pengecut.
52. Seorang yang bijak akan berkhotbah mengenai Yesus, tetapi seorang yang lebih bijak akan mengizinkan Yesus untuk
berkhotbah melalui mereka.
53. Anda tidak dapat selalu menerapkan logika manusia kepada hikmat Allah.
54. Ketika orang berdosa, sesungguhnya menyebabkan luka pada Allah. Itu bukan sekedar sesuatu yang Ia catat dan sesali.
Seluruh dosa umat manusia ada pada diriNya, dan menyebabkan pada diriNya rasa duka yang mendalam. Hanya
untuk alasan ini saja, kita seharusnya menghindarinya.
55. Orang yang mengangka salib terbesar akan memiliki pengaruh terbesar untuk mengubah yang lain.
56. Ketika mengoreksi seseorang, pertama-tama lakukanlah secara pribadi, jangan lakukan di depan yang lain untuk
mempermalukan mereka. Saya melakukan hal ini saat saya tidak dewasa. Saya memakai orang lain untuk
mempermalukan seseorang ke dalam penundukan, dengan rasa takut. Daripada membuat orang tersebut melihat dan
setuju dengan koreksi.
57. Setiap gerakan kekristenan yang mengabaikan dan tidak memfungsikan kemuliaan yang Tuhan taruh dalam wanita
dan anak-anak, tidak akan dewasa seutuhnya.

58. Adalah sikap yang bijak bagi orang-orang Kristen untuk menyimpan penyediaan makanan dan air terhadap bencana
alam yang telah dinubuatkan. Makanan dan air akan sulit untuk ditemukan pada masa ini, dan sisa dunia tidak akan
siap menghadapinya.
59. Segera tulis mimpi-mimpi Anda ketika Anda bangun, sebelum memori tersebut diambil dari Anda.
60. Semakin Anda bersandar pada pengertian Anda sendiri, semakin berkurang rasa percaya Anda kepada Tuhan.

61. Ketika seorang Kristen meluangkan waktu lebih banyak untuk menyempurnakan dan

memoles doktrin-doktrinnya, kemudian dia barulah datang kepada Tuhan, maka itu adalah
sebuah kejatuhan. Seperti seorang yang membawa mobilnya ke tempat pencucian mobil,
tetapi tidak pernah ke pom bensin, segera ia tidak dapat bergerak kemana-mana. Saya
menemukan diri saya meluangkan waktu terlalu banyak menyempurnakan kepercayaan saya,
dan sedikit waktu untuk sekedar datang kepada Tuhan sebagai seorang anak.

62. Siapakah yang membuat gadis-gadis Kristen yang baik berada dalam kesulitan? (Secara

sexual) Tidak bukan adalah para pria "Kristen". Setiap contoh seorang gadis Kristen jatuh ke
dalam persetubuhan / perzinahan dalam pengalaman saya adalah selalu dari seorang anak
lelaki / pria "Kristen". Entah bagaimana istilah "Kristen" dapat menyebabkan seorang gadis
Kristen polos untuk menurunkan penjagaannya, dan melakukan banyak hal yang tidak akan
mereka lakukan dengan seorang bukan-Kristen.

63. "Kebohongan terbesar iblis adalah untuk mengatakan bahwa, 'jika Tuhan ingin melakukan

sesuatu, hal tersebut akan terjadi'. Tuhan membutuhkan keterlibatan kita. Dia mengharapkan
kita bekerja di kebun anggur untuk membereskan segalanya!" - Ryan LeStrange

64. Ini ada sebuah prinsip yang telah saya pelajari, yang saya tidak sepenuhnya setujui, tetapi

saya simpan dalam pikiran saya untuk melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya.
"Tanda-tanda dan simbol-simbol menguasai dunia..." -Konfucius. Sejak saya mendengar
ini, saya selalu mencari simbol-simbol dunia fisik, untuk melihat jika mereka
mengungkapkan
kenyataan
rohani
apapun.
Dan
saya
menolak
untuk
memiliki/menghormati/membawa apapun yang memiliki kemiripan dengan simbol
satanik/jahat apapun.(selain uang)

65. Berdoa dengan suara keras, menambah kekuatan rohani ke dalam doa-doa Anda.(Ajaran

Pendeta Kim)

66. Ketika Sistem Ekonomi Dunia hancur, mereka yang berutang akan mengalami kehilangan

besar dan menjadi budak peminjam mereka. Dan mereka yang tidak memiliki hutang tetapi
memiliki uang tunai akan menjadi Raja, membeli property dengan diskon luar biasa besar.

67. Iman mengerakan Allah, tetapi Pengampunan melepaskan kuasaNya. -Brian Adams

[Pengajaran Umum]
1.

Secara sederhana terapkan: Kita diampuni oleh karena darah, diselamatkan oleh anugrah, diupahi oleh perbuatanperbuatan, dan digagalkan oleh karena pemberontakan.

2.

Jika tentaranya Allah TIDAK bertengkar dalam pertempuran yang spesifik, maka Anda tak seharusnya bertempur disitu
juga.

3.

TIDAK pengampunan, TIDAK ada keselamatan, TIDAK ada harapan dan TIDAK ada kesempatan kedua bagi siapapun
yang menerima tanda dari binatang (666). Ketika hal tersebut datang, hindarilah dengan segala usaha.

(Peringatan)

Salah satu dari tujuan utama pesan kekristenan setelah pengangkatan adalah, “Jangan terima tanda

itu”.
4.

Saya telah mempercayai bahwa penuaian terbesar dunia akan terjadi setelah pengangkatan. Adalah pengangkatan
yang akan membangunkan banyak orang kepada kebenaran Allah, karena akan menjadi kejadian yang tidak dapat
disangkal. Juga, banyak aspek dari kemasyarakatan akan hancur segera setelah pengangkatan (elektrik, internet,
pemerintah, komunikasi) dan orang akan perlu berjuang hanya supaya dapat bertahan. Kejadian pengangkatan
adalah hari terakhir dari Masa Anugrah, dan permulaan dari Masa Kemurkaan.

5.

Apapun juga yang tidak dibangun di atas Batu akan jatuh (sistem, organisasi, bisnis, Negara-negara, kelompokkelompok, budaya-budaya, dll).

6.

(Belas kasihan * Ditolak = Kemarahan) (Anugrah besar * Ditolak = Murka). Menolak pengorbanan Tuhan yang besar,
hanya akan membawa penghakiman yang mengerikan kepada seseorang.\

7.

Seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan lebih berkuasa daripada seorang Raja yang jauh dari Tuhan. Seorang
pendoa syafaat di tempat tersembunyi adalah lebih berkuasa daripada orang kaya yang ada diluar.

8.

Setelah kedatangan Tuhan kembali, Bumi akan ditinggalkan tanpa perlindungan tangan Tuhan. Dan tanpa hal ini,
kejahatan akan menyebar dengan sangat cepat, menghancurkan seluruh Bumi.

9.

Kebaikan manusia dan belas kasih manusia mungkin akan membantu yang lain, tetapi hal itu tidak akan menuntun
mereka kepada salib, dimana kesembuhan mereka yang sesungguhnya berada. Seluruh berkat yang sesungguhnya
datang dari Tuhan, dan segala yang Ia lakukan adalah menebus, memimpin yang lain kepada diriNya. Karena itu jika
Anda memberkati seseorang dalam suatu cara yang tidak menuntun mereka kepada Tuhan, maka Anda tidak
memberikan mereka suatu kekal apapun.

10. Alkitab berkata bahwa “Kita harus melalui banyak kesusahan untuk memasuki Kerajaan Allah”, Kisah Para Rasul

14:22. Banyak orang Kristen yang tidak terangkat akan melalui banyak penderitaan dalam masa kesusahan, supaya
dapat diselamatkan pada akhirnya.
11.

Gereja kini berjalan dalam kuasa yang sangat sedikit, apa yang kita sebut selama ini sangat sedikit yang berjalan di
dalamnya. 1 alasan adalah karena “kita tidak menerima upah seorang nabi”. Hanya sedikit orang Kristen yang dapat
menyebut nama nabi yang hidup di zaman ini. Sebuah pesan dari seorang nabi tidaklah populer sebagai sebuah pesan
dari seorang selebritas Kristen, penyanyi atau penulis professional.\

12. Ada perbedaan besar antara kekristenan dan konservatif politik, yang harus kita mengerti. Pekerjaan konservatif
adalah supaya orang-orang dapat hidup bebas, tetapi orang-orang Kristen bertarung supaya orang dapat hidup Kudus.
Konservatif bertarung melawan tirani, tetapi orang-orang Kristen bertarung melawan kekejian. Dasar pertarungan bagi
konservatif adalah berfokus pada pengadilan dan politik, tetapi dasar pertarungan bagi orang-orang Kristen adalah
dalam alam rohani dan dalam ruang doa mereka. Konservatif berjuang untuk memberi anak-anak pendidikan terbaik,
tetapi orang-orang Kristen berjuang untuk memberi anak-anak hikmat Tuhan. Konservatif adalah alat yang terbaik
bagi sebuah Negara, tetapi orang-orang Kristen menginginkan yang terbaik bagi Tuhan. Ada perbedaan yang jelas
antara kedua grup ini.
13. Sekali sebuah grup music Kristen memerlukan pembayaran untuk musik mereka, maka mereka telah menerima upah
mereka (dan nilai rohaninya telah dihilangkan). Jika seseorang atau sebuah grup mengharapkan kompensasi untuk
music Penyembahannya, apakah bedanya antara mereka dengan sebuah bisnis secular.
14. Kapanpun ada pertanyaan mengenai Doktrin tertentu, selalu cek dasarnya, surat-surat MERAH dari Kristus.
PerkataanNya adalah solusi untuk banyaknya ketidaksetujuan Kristen kita. Dalam menjadi seorang Kristen matang
terpelajar, adalah penting untuk pertama menguasai perkataan Yesus, sebelum menguasai nabi-nabi lain. Sejak
perkataanNya adalah dasar. “Saya mempunyai kesaksian yang lebih berat daripada Yohanes”. (Yoh 5:36)
15. Di dalam banyak Gereja, pengajaran rasul Paulus sebagai Dasar Iman harus diganti, dan perkataan Yesus haruslah
menjadi satu-satunya perkataan, semua yang lainnya haruslah dibangun diatasnya.
16. Jangan pernah mengarti-ulang perkataan Yesus, hanya untuk menyesuaikan dengan perspektif manusia lain (bahkan
pengajaran-pengajaran nabi atau rasul dalam Alkitab).
17. Saya pernah diberitahu bahwa Anda tidak dapat menyenangkan hati setiap orang, tetapi saya telah melihat sikap ini
dibenarkan sebagai alasan untuk tidak bersikap perduli. Dan saya telah melihat bahwa seorang yang rendah hati akan
menciptakan sedikit musuh.
18. Carilah, dan Anda akan menemukan bahwa bertindak atas otoritas yang tidak diberikan (asumsi), adalah dosa yang
paling umum ditunjukkan di dalam Injil, dan sebuah dosa yang sangat umum pula pada hari ini.
19. Nabi palsu akan seringkali mencoba menetapkan kredibilitasnya di awal. Dan menetapkan reputasinya akan menjadi
pokok utama di dalam bicaranya. Seorang nabi yang sesungguhnya tidak akan menaruh fokus yang terlalu besar
dalam hal ini.
20. Dari 2 pewahyuan yang berbeda: telah terlihat adanya kesibukan di Surga dan Neraka. Baik aktivitas setani dan
surgawi telah terlihat menjadi lebih cepat dan dalam tempo yang lebih cepat, karena sedang menantikan kedatangan
Tuhan.
21. Saya piker Mormon adalah orang-orang yang bagus, baik dan murah hati. Tetapi setelah mempelajari banyak
pewahyuan akan Yesus, Dia tidak pernah mengungkit buku lain ini (Kitab Mormon). Saya tidak pernah mendengar
Yesus pernah menuntun seseorang kepada buku Mormon, apakah secara nubuat, atau oleh kunjungan.
22. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi Kasih akan Tuhan adalah pengenapan dari hikmat.
23. Apapun yang Anda yakini secara berbeda daripada Yesus Kristus adalah penipuan, dan kita semua memilikinya.

24. Tujuan dari semua hal adalah Kemuliaan Tuhan, bukan kebahagiaan dari manusia (humanism).
25. Kuasa Tuhan adalah Kristus yang Disalibkan, dan kuasa Kristus adalah Anda yang Disalibkan. Seorang pelayan Tuhan
yang telah disalibkan dan taat dapat dipercayai dengan otoritas besar, dan akan melakukan exploitasi besar.
26. Dunia rohani, bukanlah sebuah alam berkabut, mistikal, dan simbolik, tetapi sebuah alam yang memiliki banyak
hukum fisik dan properti yang sama akan alam alamiah kita, hanya saja tidak terlihat. Banyak alat-alat, peralatan,
dan mesin-mesin dari dunia fisik kita yang juga ada dan dapat berfungsi di alam Spiritual. Pemetaan dari alam Fisik
(binatang, tumbuhan, tempat-tempat, dll) adalah pemetaan dari alam Spiritual.
27. Seorang ‘budak’ Kristen hanya dapat membawa orang lain kepada ‘Tuan’ Tuhan, tetapi seorang ‘anak’ dapat
membawa orang kepada Allah Bapa.
28. Pelayan-pelayan Tuhan di masa lalu telah meninggalkan Jubah-jubah untuk kita pakai dan melanjutkan.
29. Teman sejati Anda adalah dia yang akan menderita untuk Anda.
30. Satu dari pesan utama Yesus pada hari ini, adalah untuk menyiapkan bagi kedatanganNya, walaupun ini adalah
pesan yang sangat jarang dikhotbahkan. Nabi-nabi yang dekat dengan saya, telah memiliki penglihatan-penglihatan
banyak orang Kristen telah ditinggalkan. 2 nabi yang saya percayai, telah diberitahu bahwa kira-kira 80% orang Kristen
TIDAK siap. Seorang nabi bahkan pernah melihat seluruh jemaat ditinggalkan, menghasilkan pendeta yang dipukul
oleh setiap murid yang ia ajari, oleh orang yang ia khotbahkan.
31. Jika seseorang tidak memiliki rasa takut yang kudus terhadap Tuhan, maka mereka pasti akan terjatuh saat tertindas.
32. Satu-satunya alasan kenapa orang membenci Tuhan, atau tidak menjadi bersemangat terhadap Tuhan adalah karena
mereka memakai selubung. Mereka telah mempercayai beberapa kebohongan mengenai Tuhan yang telah
menganggu rupa kemuliaanNya.
33.

Apakah pendapat Allah mengenai Aborsi?

34. Benda-benda sekular yang terhebat tidak lebih berharga dari benda yang paling tidak Kudus.
35. Jika disimpulkan bahwa prostitusi terbesar yang disinggung dalam Kitab Wahyu, adalah Islam. Islam adalah ‘agama
keraguan’. Walaupun mereka mengakui percaya semua nabi dalam Alkitab, ketika Anda bertanya kepada mereka
secara spesifik mengenai Alkitab, setiap alasan yang masuk akal akan diberikan sebagai alasan mengapa mereka tidak
mempercayai hal tersebut.
36. Setelah Anda meninggal, Anda dihakimi berdasarkan berapa banyak terang yang Anda miliki. Ini sebabnya mengapa
lebih baik tidak mengenal Allah, daripada mengenal Ia dan berbalik menjauh.
37. Setiap Kristiani harus belajar memisahkan hal yang umum dari hal yang Kudus.
38. “Legalisme” selalu dikenali sebagai “siapapun yang mengikuti perintah-perintah lebih dari saya.”
39. Tuhan dari perjanjian lama adalah Tuhan yang sama dari Perjanjian Baru. Yesus tidak mengantikan Tuhan, Dia adalah
pewahyuan terbesar mengenai siapakah Tuhan.
40. Orang-orang sedang menuju Neraka, karena Kristiani tidak memikul salib mereka. Jikalau saja mereka pikul, maka
kebangkitan akan terjadi dimana-mana.
41. Baptisan Air adalah tidak sama dengan dengan baptisan Api. Kita membutuhkan keduanya.
42. Pembaptisan bayi-bayi tidaklah masuk akal, sejak mereka TIDAK dapat bertobat dari dosa-dosa mereka atau
mengerti apakah dosa-dosa itu.

43. Tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan manusia, tidak hanya menebus mereka. Sehingga manusia hidup sesuai
dengan tujuan kita diciptakan, bukan sekedar diselamatkan.
44. Orang-orang yang terdekat dengan hati Tuhan dapat menyebabkan sukacita terbesar bagi diriNya atau kesedihan
terbesar.
45. Tuhan bisa dimuliakan dalam kelemahan kita, tetapi dalam kekuatan kita, kitalah yang memperoleh ketenaran. Akan
lebih baik memiliki kelemahan yang menyebabkan kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan, daripada
sebuah kekuatan yang menyebabkan kesombongan dan ketidak bergantungan.\
46. Ketika Anda menyenangkan hati Tuan Anda, dia akan mengupahi Anda. Jika Tuan Anda adalah baik, Anda akan
diupahi karena kebaikan, tetapi jika ia jahat, Anda akan diupahi karena kejahatan.
47. Waktu terbaik untuk menyembah Tuhan, waktu yang paling berarti untuk menyembah Tuhan, adalah ketika Anda
berada dalam ujian-ujian dan pergumulan. Dan ingat, Dia lebih besar daripada semua masalah kita.
48. Seseorang (bahkan kristiani) dapat dihakimi karena melakukan dosa, yang tidak mereka anggap sebagai dosa. Karena
itu adalah sangat penting bagi kita untuk memahami alkitab sehingga kita dapat menghindar hal seperti ini.
49. Menaruh pikiran Anda kepada sang Pencipta daripada si ciptaan, membawa Anda pada penyembahan yang intim.
50. Ketika dunia menghakimi Tuhan atau umatNya, mereka sebenarnya sedang menyiapkan diri mereka untuk
penghakiman bagi diri mereka sendiri.
51. Saya percaya seseorang lebih jika dia berjalan dengan pincang. Berarti, dia telah mengalami kekalahan besar, dan
memetik pelajaran berat mengenai siapakah Tuhan itu dan siapakah musuhnya. Sebuah kekalahan biasanya adalah
satu-satunya hal yang dapat membentuk kesabaran kita.
52. Ada sebuah kesatuan yang sedang melanda tubuh Kristus yang telah saya lihat, dimana sebuah perjumpaan 30 detik
dengan seorang anggota lain dapat membangun sebuah ikatan yang lebih kuat daripada anggota keluarga. Karena
darah lebih kental dari air, tetapi roh lebih kuat dari darah.
53. Sebuah hubungan yang sehat dengan Tuhan akan melibatkan banyak airmata. Dan jika Anda tidak pernah menangis
sementara menyembah atau mencari Tuhan atau bertobat, maka ada seseorang yang hilang.
54. Saya telah menyadari suatu hal yang aneh. Saya telah menyadari bahwa ketika saya sedang digodai dengan pikiran
yang jahat dan jika saya menghembuskan melalui hidung saya dengan cepat, maka godaan tersebut seperti
menghilang. Seperti yang akan dilakukan seseorang bila mencium sesuatu yang bau. Saya telah menyadari bahwa
waktu penyembahan, jika saya secara penuh mengeluarkan nafas dari mulus saya, penyembahan tersebut semakin
intim. Saya telah menyadari hal ini 100 kali, tetapi saya tidak dapat menjelaskan mengapa.
55. Penghakiman-penghakiman Tuhan seharusnya dengan hasrat diinginkan terjadi dalam hidup Anda. Lebih baik sebuah
tamparan pada pergelangan sekarang, sebuah koreksi di awal, daripada sebuah penyesalan yang tidak dapat
dipadamkan. Besi dibuat lebih kuat dengan memukulnya, dan kita dibuat lebih kuat oleh disiplin yang kita dapatkan.
56. Semakin kuat Anda membuat sebuah fondasi, semakin tinggi Anda dapat membangun rumah.
57. Struktur dari ruang tahta Tuhan di Surga, adalah sesuai dengan ruang Tabernakel yang diungkapkan dalam Perjanjian
Lama.
58. Tuhan menghirup udara Pengorbanan, dan menghembus keluar udara Kehidupan. Dalam Kerajaan Allah, Anda
menghirup nafas Allah.
59. Kerajaan Tuhan adalah selalu semakin melebar dan menjadi semakin penuh kemuliaan.

60. Jika Anda kekurangan Hikmat, Anda akan menemukan Dia di persimpangan jalan. Mereka yang pergi tanpa hikmat,
akan ditangkap, dirampok dan di pukul. Kemudian mereka akan menangis dan diselamatkan lagi. Kristiani, seperti
saya, belajar pelajaran-pelajaran ini setelah terkena pukulan.
61. Perjamuan Makan sudah siap, tetapi Mempelai TIDAK!
62. Kebanyakan kristiani hari ini, akan mati dalam penganiayaan besar. Salah satu alasannya bahwa kesusahan akan
sedemikian gelap, karena sang Mempelai Kristus tidak berada di Bumi lagi.
63. Ketakutan menutup penglihatan seseorang.
64. Saya sekarang diyakinkan bahwa Tanda binatang itu bukanlah chip RFID, seperti yang dikatakan banyak orang.
65. Seperti manusia diciptakan dalam rupa Tuhan, Bumi diciptakan dalam gambar Surga.
66. Ketika Tuhan datang untuk mempelaiNya, Dia akan mengambil sang Anak denganNya.
67. Saat seseorang semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan, jalannya semakin sempit dan sempit.
68. Israel adalah milik orang-orang Yahudi. Nubuat alkitabiah yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi, masih tertuju
kepada orang-orang Yahudi dan bukan untuk Gereja. Gereja butuh untuk terus mendukung dan bersyafaat untuk
Israel. Saya percaya hal tersebut secara spiritual penting bahwa Israel mendiami tanah yang Tuhan janjikan bagi
mereka.
69. Dapatkan kita mendamaikan Ilmiah dan Agama? Ilmu ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dunia fisik kita. Agama
adalah ilmu yang mempelajari dunia spiritual. Ilmiah modern memiliki peraturan yang tidak tertulis bahwa TIDAK ada
alam rohani, dan tidak ada Tuhan. Karena apapun juga yang mengarah kepada dunia rohani, tidak perduli betapa
logika atau nyata kejadiannya, pastilah salah. Ilmiah tidak mengenali dunia rohani, tetapi mencoba menjelaskan segala
sesuatu secara fisik, yang adalah tidak mungkin. Hal tersebut seperti mempelajari warna-warna, sementara
mengunakan sebuah camera hitam dan putih (atau sebuah computer mencoba mengerti mengenai Cinta / Kasih).










Ilmiah menjelaskan kesadaran, cinta, kebencian, dll sebagai sebuah proses biologi,
Penciptaan kehidupan sebagai sebuah kecelakaan,
Alam semesta – hasil dari peledakan besar secara acak, pertama-tama adalah kosong, kemudian segalanya
tercipta, kemudian segalanya meledak, dan kini disinilah kita berada.
Mimpi-mimpi sebagai sebuah proses biologi,
Jiwa-jiwa sebagai sebuah mitos,
Kebaikan dan Kejahatan dianggap tidak ada,
Keajaiban sebagai kebiasaan aneh yang secara alami terjadi yang dijelaskan oleh rumitnya fisik,
Umat manusia sebagai sebuah bentuk paling tinggi dari seekor monyet,
Dan Tuhan sebagai sebuah ilusi yang dipercayai oleh orang-orang yang tidak tertarik untuk mempelajari
ilmiah.

70. Ayat-ayat kitab suci dapat secara salah diaplikasikan, ketika mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
71. Adalah Sulit untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Seperti yang telah kita temukan dari beberapa orang Utusan
Tuhan yang berkunjung ke Surga, banyak yang tidak mencapai Surga seperti yang kita sangka selama ini.
72. Kekuatan dari roh Anda ditentukan oleh kekuatan Anda untuk mentaati Tuhan dan menolak yang jahat.
73. Ketaatan adalah lebih penting daripada hasil. Saat membangun bahtera, Nuh taat kepada Tuhan selama 100 tahun,
tetapi tidak menyelamatkan seorangpun kecuali keluarganya sendiri.
74. Walaupun tubuh Anda terkunci dalam dunia fisik ini, roh Anda dapat berseru di Surga atau jauh di kedalaman.

75. Bumi telah diberikan kepada manusia, karena itu Kerajaan Allah, dan Kerajaan Iblis datang terutama dengan sebuah
undangan.
76. Bahkan untuk yang telah “matang” masih banyak tudung-tudung dan batu sandungan yang harus dikuasai. Mereka
yang bersedia mendengarkan, maka tudung-tudung mereka akan lebih cepat diangkat.
77. Roh Iman sedang bekerja membuka mata orang-orang, temukan orang-orang ini dan bagikan Injil dengan mereka.
Mereka yang belum pernah dikunjungi oleh iman, tidak akan mendengarkan Anda. Dan jika Anda tidak memberi
perhatian, Anda tidak akan tahu hendak pergi kemana, menjadikan kerja Anda tidak berbuah.
78. Tuhan tidak berubah. Tetapi Dia TIDAK statis! Tuhan itu seperti cairan, sebuah berhala berbentuk padat. Yang cairan
lebih besar daripada yang padat. Banyak kali kita telah melewatkan gerakan Tuhan, karena bukanlah apa yang kita
harapkan. Roh selalu bergerak.
79. Banyak orang yang kita pikir adalah musuh kita, sebenarnya adalah teman kita. Dan banyak orang yagn kita pikir
adalah teman kita, ternyata bukan. Dan banyak orang yang kepadanya kita tunjukan rasa hormat, masih juga belum
matang.
80. Roh Kudus selalu bergerak, tetapi tidak berinisiatif.
81. Selama masa kesusahan besar, perekonomian akan menjadi sangat buruk sehingga diperlukan kerja seharian penuh,
hanya untuk membelikan makanan 1 hari. Karena itu akan sangat bijak untuk orang-orang ini untuk menyimpan
persediaan sekarang, selama masih banyak.
82. Semua model yang terkenal dan berpengaruh, akan memimpin orang-orang kepada Yesus atau menjauh. Mereka
akan mengumpulkan atau memecahbelah.
83. Banyak pengajaran dari Kerajaan Tuhan adalah hal-hal yang tidak kita pelajari dari apa yang dunia ajarkan.
84. Ketika suatu kejadian terjadi dalam dunia rohani, umumnya selalu ada reaksi dalam dunia fisik. Mereka yang dapat
melihatnya akan melihatnya dan mengerti, tetapi mereka yang tidak dapat melihatnya akan mengabaikan hal-hal ini.
Dunia rohani sangat terhubung dengan dunia fisik lebih dari yang dapat kita pikirkan. Dunia fisik adalah pemetaan
samar-samar dari dunia rohani. Dalam pewahyuan Anna Rountree ditunjukan “Surga dan Bumi adalah satu”.
85. Adalah mudah untuk keluar dari jalur, tetapi sulit untuk masuk kembali. Kail seorang pemancing dibuat untuk masuk
dengan mudah, tetapi sulit untuk keluar. Begitu juga dengan dosa, mudah untuk dimulai, tetapi sulit untuk dihentikan.
86. Kebangkitan rohani seringkali terjadi karena doa-doa yang konsisten dari sekelompok kecil orang, dan kemudian
sebuah pertobatan yang kuat dari kelompok yang lebih besar.
87. Kebanyakan serangan-serangan musuh, tidak berfungsi terhadap seorang yang dagingnya telah disalibkan. Dan
kerendahan hati adalah sebuah selengkap senjata yang sulit ditembusi.
88. Ketika pertama kali mulai membaca alkitab, yang terbaik adalah memulai dengqn HURUF-HURUF MERAH,
Perkataan-perkataan Yesus dari Injil. Pertama-tama kuasai dulu ini, ini adalah Dasar. Ketika membangun sebuah
rumah, tidak seorangpun membangun tembok sebelum dasar lantai telah selesai.
89. Airmata Tuhan terus mengalir, mereka katakana “siapa yang akan menghibur aku? Apakah tidak ada seorang pun
yang akan menangis bagi dia? Tidakkah ada seorangpun yang akan meratapi dirinya?” Bukalah pintu Anda bagi
mereka, izinkan mereka masuk ke dalam rumah Anda, dan duduk di meja Anda, jangan tinggalkan mereka diluar. 1
tetes airmata lebih berat daripada 1 pounds keringat. Itu adalah doa yang paling sempurna.
90. Ketika seseorang terlahir kembali, mereka diberikan sebuah tubuh baru, sebuah tubuh rohani. Mereka kemudian
memiliki 2 set telinga, 1 tubuh fisik dan 1 tubuh rohani. Hal ini membantu mereka mendengar bukan saja apa yang
terucap dengan mulut, tetapi juga mendengar apa yang terucap dengan hati mereka. Melalui banyak kesalahankesalahan yang telah saya pelajari melalui cara yang sulit, bahwa adalah lebih penting untuk memahami apa yang

sesungguhnya dikatakan oleh seseorang dari hati mereka daripada perkataan yang tersusun dari bibir mereka,
khususnya bila mereka mencoba mengutip ayat-ayat suci. Tuhan melihat pada hati, bukan pada penampilan luar.
91. Kematangan rohani seseorang ditentukan oleh seberapa banyak mereka bersedia berkorban untuk Tuhan. Semakin
sedikit mereka berkorban, semakin lambat mereka menjadi matang.
92. Hal yang terus di dorong berusaha untuk mengambang ke atas air, walaupun terlihat besar, tetapi tidak berat sama
sekali. Tetapi yang berat dan padat akan berdiam di dasar. Orang-orang jahat berusaha untuk menguasai, tetapi
orang-orang rohani tidak memiliki masalah untuk melayani.
93. Anda seringkali bisa menemukan hal-hal yang baik, dalam diri orang yang paling jahat, dan hal-hal yang jahat dalam
diri orang-orang yang terbaik.
94. Banyak umat Tuhan yang sekarang berada dalam penjara musuh, dimanfaatkan oleh si jahat. Walaupun mereka
berpenampilan rohani, tetapi karena rasa takut, mereka akan menentang kegerakan Tuhan, untuk suatu alasan
agamawi. Seberapa licikkah sang iblis? Cukup licik untuk mendapatkan umat Tuhan untuk mengerjakan tugastugasnya.
95. (Kuasa Tuhan) + (Hikmat manusia) = ketidakefektifan.
96. Ada 7 gunung yang memiliki pengaruh atas bangsa-bangsa. Siapapun yang dapat mengendalikan gunung-gunung ini
dapat mengambilalih bangsa-bangsa. Ke-7 gunung adalah : GEREJA, KELUARGA, PENDIDIKAN, PEMERINTAH, MEDIA,
SENI / HIBURAN & BISNIS. Kita tidak dapat hanya melindungi Gereja dan membiarkan gunung-gunung yang lain jatuh
kepada musuh, kita harus memperebutkan ke-7 gunung-gunung tersebut.
97. Oleh pewahyuan, anak-anak yang masih berumur 8 tahun telah ditemukan di Neraka. Setan telah berhasil dalam
mengunakan kartun-kartun animasi untuk memperkenalkan anak-anak kepada roh-roh jahat.
98. Dalam rangka untuk membangun sebuah rumah yang lebih baik, Anda seringkali harus menghancurkan yang lama.
99. Sesungguhnya kita hidup dalam tubuh kematian. Tubuh fisik kita memiliki kemampuan untuk merasakan kesenangan,
sementara jiwa kita sedang dilukai. Dan tubuh fisik kita mampu untuk merasa tidak nyaman sementara jiwa kita
sedang disembuhkan. Karena itu, jika seseorang selalu mengejar kesenangan fisik, mereka akan lebih mudah jatuh ke
dalam dosa dan kematian.
100. SALIB adalah sebuah bentuk geometric yang menarik. Jika Anda mengambil sebuah kertas kosong, dan meninggalkan
patrun Salib, hasilnya akan menjadi persis seperti bentuk geometrik. Gambar Nazi swastika.

Klik disini untuk

melihat.
101. Sangat sering ketika Setan ingin menghancurkan umat Tuhan, dia dengan mudahnya akan menghubungkannya
dengan uang, supaya terlihat bahwa keserakahan adalah satu-satunya motivasi.
102. Jika Anda melihat 10 orang pria membawa sebuah batangan berat, dan 9 orang pria di ujung yang satu dan 1 orang
pria berada di ujung lainnya, dimanakan Anda akan membantu? Dalam memuridkan, kita harus melakukan hal yang
sama. Pergilah ke tempat dimana kita paling dibutuhkan.
103. Mereka yang tidak menghargai apa yang mereka miliki, akan diberikan sedikit.
104. Mempelai wanita mengetahui lebih sedikit daripada yang seharusnya ia pikir. Dan banyak kali, saat banyak hal
diucapkan mengatasnamakan mempelai pria, sebenarnya hanya mempelai wanita yang bicara. Semakin banyak
mempelai wanita berbicara, semakin sulit untuk mendengar mempelai pria. Saat ini ada ribuan buku-buku Kristen
yang mengandung pikiran-pikiran mempelai wanita, dan sulit untuk menyelidiki semuanya itu untuk menemukan apa
yang sedang dibicarakan mempelai pria. Ketika mempelai pria memang berbicara, sangat sedikit dari kita yang
menyadarinya, terutama orang yang sedang berbicara.

105. Menurut 2 nabi yang saya hormati, kurang dari 20% umat Kristen siap untuk menyambut kedatangan Tuhan! Sisanya
akan ditinggalkan.
106. Keselamatan adalah sebuah hadiah dari Tuhan, tetapi pengurapan tertentu dapat datang dengan sebuah harga, dan
ujian-ujian akan diperlukan sebelum sebuah otoritas diberikan.
107. Akan sangat sulit untuk menyadarinya ketika Anda telah kehilangan pengurapan Tuhan, seperti dengan Samson,
ketika dia kehilangan kekuatan Tuhan,

(Hakim-Hakim 16:20) > dia terbangun dari tidurnya dan berpikir, “saya

akan keluar seperti biasa dan mebebaskan diriku.” Tetapi ia tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan
dirinya.”
108. Banyak orang di Gereja belum dilahirkan kembali.
109. Iblis akan membuat penawaran yang sama kepada orang-orang seperti yang ia lakukan terhadap Yesus. Iblis akan
memberikan kerajaan dunia ini kepada mereka yang bersujud dan menyembah kepadanya, dan banyak yang telah
menerima tawaran ini.
110. Membaptis anak kecil tidak diterapkan pada zaman perjanjian baru. Jika Anda dibaptis sebagai seorang anak, hal itu
bukanlah baptisan yang berlaku.
111. Apakah oleh sunat (cara yang mudah) atau Penghakiman (jalan yang sulit), Tuhan akan menghancurkan kebiasaan
daging Anda.
112. Jangan memuridkan yang belum dibaptis. Baptislah mereka terlebih dahulu.
113. Beberapa pelayan Injil akan lebih berbuah jika mereka merekrut yang lain untuk bergabung, daripada jika mereka
melakukannya sendiri. Jika Anda bisa berpindah dari pelayanan, kepada pengrekrutan, maka lakukanlah.
114. Prinsip ini mungkin terdengar aneh, tetapi pikirkanlah mengenai hal tersebut. Kebalikan dari Salib adalah Kristal Meth.
Kristal Meth, memberi daging Anda segala yang diinginkan, kekuatan, fokus, tujuan, dan lain-lain. Tetapi
menghancurkan jiwa Anda. Salib Yesus bekerja justru kebalikannya.
115. Prinsip ini mungkin kedengaran vulgar dan tidak pantas tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya
lagi. Seorang pria tidak seharusnya berada di medan misi hingga ia telah memakukan penisnya pada salib. Jika dia
tidak dapat mengontrol kebutuhan seksualnya, dia sangat rentan dan dapat mengakibatkan banyak kerusakan
daripada kebaikan.
116. Pernyataan politik : suatu sistem sekolah tidak dapat mengantikan sebuah keluarga.
117. Mengetahui bahwa Pengangkatan akan terjadi dalam waktu dekat, menimbulkan 2 tipe mentalitas, yang pertama
adalah “Mentalitas Mari Kita Menghindar” dan yang kedua adalah “Mentalitas Mari Kita Selesaikan Semuanya”.
118. Ada banyak berkat yang sedang menanti orang Kristen, seandainya mereka mau masuk lebih dalam lagi ke dalam
pengampunan. Banyak roh-roh jahat akan diusir keluar dari Gereja jika saja para anggota mau masuk ke dalam ke
area pengampunan.
119. Ateis adalah produk dari Gereja yang tidak memiliki Kuasa.
120. MORALITAS TANPA TUHAN, datang dari Pohon Pengetahuan Baik & Jahat. Jalan yang paling indah ke Neraka,
bentuk paling menarik dari satanisme.
121. Setiap Kristiani memiliki ketidak seimbangan dalam doktrin-doktrin. Yesus adalah satu-satunya orang yang memiliki
keseimbangan. Lebih baik mengetahui bias Anda sendiri, daripada berpikir bahwa Anda berada di tengah dan setiap
orang berada dalam ketidakseimbangan.

122. Siapapun yang berpikir dia dapat hidup tanpa dosa, dan kemudian menanggis untuk belas kasihan di atas ranjang
kematiannya, akan memiliki kesadaran yang mengerikan mengenai hari penghakiman.
123. Dari pengalaman seumur hidup mengenai mimpi-mimpi, saya telah tiba pada kesimpulan yang sulit bahwa sebuah
mimpi bisa sedemikian berkabut, adalah karena mimpi-mimpi itu sering terjadi (tidak selalu), yang dikirim kepada
seseorang, dan diberi kode. Diberi kode supaya terjemahan apapun mengenai mimpi tersebut tidak tersingkap. Mimpi
tersebut dikodei dengan bagian-bagian dari kehidupan orang tersebut. Dan seringkali melalui doa-doa, dan orang
tersebut dapat membuka selubung misteri.
124. Teori Revolusi Darwin telah dipakai untuk memimpin jutaan orang yang tak terhitung banyaknya menjauh dari Tuhan.
Walaupun pada suatu masa secara ilmiah terlihat masuk akal dan beralasan; kini kebanyakan factor menunjukkan
kemustahilan dan alasan yang tidak masuk akal. Kebanyakan bukti yang dipakai untuk mendukung hal tersebut,
sebenarnya dapat dipakai untuk menentangnya, jika saja seseorang secara sederhana mau mengartikan bukti-bukti
tersebut. “Teori tersebut mati, Anda dapat menusukkan sebuah garpu ke dalamnya” . Kini hal tersebut dimunculkan
kembali di Akademi-akademi / R 8 D, politik dan kebudayaan.
125. Ketika Setan mengoda seseorang, godaannya berasal dari perasaan Ketidakamanan dan Rasa Rendah Diri. Hal ini
di demonstrasikan di dalam Taman. Ketidakamanan: “Apakah Tuhan sungguh berkata demikian”. Rasa rendah diri :
“Kau akan seperti Tuhan” – yang pada saat itu sepertinya Anda tidak seperti yang seharusnya. Mematahkan kedua roh
ini sangat diperlukan untuk membebaskan orang dari godaan.
126. Hari-hari Perayaan Alkitabiah, yang banyak diabaikan oleh Gereja, masih memegang peranan penting menurut waktu
Tuhan untuk kejadian & tanda-tanda.
127. Bagi mereka yang rindu akan kedatangan Tuhan, akan lebih aman bila pindah tinggal di Israel, pada masa Kesusahan.
128. Saya kini yakin bahwa anti-Kristus akan datang dari dunia Muslim, dan menjadi “penyelamat Muslim” yang di dukung
oleh para pendukung & pasukan dari bangsa Muslim. Anti-Kristus tidak akan datang Roma, Eropa atau Amerika
seperti yang banyak di prediksikan.

[Pelajaran-pelajaran Prophetik]
Walaupun saya tidak dikaruniai dengan kenabian, inilah beberapa pelajaran penting untuk nabi-nabi dari Beth Aves,
berjudul “Celah jurang untuk pendoa syafaat profetik”:
1.

Pendoa syafaat profetik adalah mereka yang dipanggil untuk menyiapkan jalan bagi kehendak Tuhan
terjadi di Bumi. Sebuah masalah dapat timbul, bagaimanapun, bila para pendoa syafaat ini terjebak pada
pola pikir bahwa mereka harus menjelaskan segalanya sebelum mereka berdoa atau melakukannya.

2.

Mencari identitas dalam doa profetik daripada Tuhan yang telah memberikannya.

3.

Menambahkan atau mengurangi apa yang Tuhan maksud dalam upaya supaya terlihat berpengetahuan
atau supaya tidak terlihat konyol.

4.

Menolak untuk mengizinkan perkataan atau perbuatan profetik tersebut menjalani pengawasan atau
otoritas.

5.

Berusaha menjadi “1 kepemimpinan” dengan berusaha menghapus doa profetik sebelumnya, perkataan
atau perbuatan.

6.

Menambahkan pendapat pribadi atau impresi yang dapat mendatangkan penghakiman atas seseorang,
sekelompok orang atau sebuah pulau.

7.

Membagikan rahasia yang belum disetujui Tuhan.

8.

Berspekulasi mengenai waktu Tuhan atau detail-detail lainnya.

9.

Memiliki hak milik atas perkataan atau tindakan profetik tersebut daripada membebaskannya untuk
tujuan jangka panjang Tuhan.

10. Menaruh lebih banyak otoritas pada diri sendiri daripada kepada Tuhan, sehingga akhirnya menjadi
sombong.
11.

Menyisihkan sedikit waktu dalam doa pribadi saat Tuhan membukakan pintu go publik.

12. Melupakan bahwa banyak nabi-nabi alkitabiah yang dicemooh dan dilempari batu karena ketaatan
mereka.
13. Menolak memberikan sebuah perkataan karena kecemburuan.
14. Jatuh dalam jebakan intimidasi atau ketidak percayaan.

Kesalahan profetik yang telah saya lihat:
1.

Perkataan profetik mengenai hubungan di masa depan, pasangan masa depan, perlu
pengawasan lebih secara keseluruhan. Saya sering menemukan bahwa hal ini dimotivasi oleh
keinginan daging.

2.

Perkataan profetik yang memberikan tanggal kedatangan Kristus, telah salah. Dalam 1
pewahyuan, Yesus berkata bahkan para malaikatpun masih belum mengetahui kapankah hari
itu.

3.

Jangan berasumsi bahwa para nabi adalah orang yang sempurna, mereka melakukan kesalahan
seperti kebanyakan dari kita. Bahkan Imam Tinggi yang menghakimi Yesus telah bernubuat.

4.

Para nabi yang telah atau sering bersama saya justru adalah orang yang sensitif, sehingga hinaan
atau argument akan lebih menganggu bagi mereka.

[Peperangan Rohani]
1.

Dimanapun iblis atau roh jahat berada di Bumi adalah terlarang, mereka TIDAK memiliki hak, mereka selalu
menjadi penjahat, dan semuanya terkutuk. Mereka tidak dapat diajak bernegosiasi, tetapi diusir, diremukkan,
dihancurkan! Mereka tidak memiliki motivasi yang baik, hanya mengunakan tipuan dan hanya merencanakan
yang jahat. Jangan memperlakukan mereka seperti suatu gangguan, tetapi seharusnya seperti terhadap
buronan pembunuh. Jangan berikan mereka dasar, lawanlah mereka secara lantang dan militan, dan gunakan
nama YESUS KRISTUS melawan mereka. Jangan biarkan 1 pun dari mereka hidup.

2.

Setiap kali para musuh berhasil menyerang kita, pengertian kita mengenai Tuhan semakin terselubung, dan
Tuhan semakin terlihat kurang mulia, dan kerinduan kita terhadapNya semakin berkurang.

3.

Tempat teraman saat terjadi peperangan rohani adalah di dalam Sallb.

4.

Kerajaan Allah memiliki banyak ruang yang memiliki banyak perlengkapan senjata rohani, yang diperlukan
untuk bertarung melawan kerajaan setan. Oleh doa dan syafaat kita dapat menjatuhkan mereka dan
mengunakannya dalam peperangan.

5.

Jika Anda menghardik roh jahat dan mengusirnya keluar, dia dapat kembali lagi nanti, jadi BUNUH mereka!

6.

Peperangan rohani yang ketat bisa sangat melelahkan tubuh, sehingga menjadi siap secara fisik akan sangat
menolong.

7.

Pewahyuan dari buku

Dibaptis oleh Api Yang Menyala-nyala:

gerakan fisik memang dapat

berpindah ke alam roh, sehingga Anda dapat bertarung melawan roh-roh jahat dengan pertarungan tangan.
Dan Anda dapat meminta Tuhan untuk senjata militer rohani (pedang, api, panah/anak panah, kapak, dll).
8.

Seorang prajurit yang tidak bersedia menanggung luka, bukanlah seorang petarung. Dan seorang Kristen yang
menjauhi isu kontroversi juga bukanlah seorang petarung.

9.

Kapanpun Tuhan muncul dimanapun, musuh akan datang kemudian untuk mengacaukan setiap perbuatan
baik. Jadilah siap. Jangan lewatkan sebuah kesempatan ketika Anda melihatnya, karena besok, mungkin telah
hilang. Saya telah belajar pelajaran ini dari seorang teman, dia tidak pernah menerima Injil hingga suatu hari
ketika Yesus berbicara kepadanya dalam sebuah mimpi. Hatinya lembut dan siap. Tetapi bodohnya, saya
tidak datang padanya segera dan berbagi dengannya. 4 jam kemudian, dia menjadi gila, dan tidak
menginginkan apapun yang berkaitan dengan Yesus. Saya telah melewatkan sebuah kesempatan besar, dan
sedang menunggu yang selanjutnya.

10. Ingatlah bahwa hanya dibutuhkan 1 tebing untuk menenggelamkan Titanic. Dan 1 dosa yang tidak kita
selesaikan, dapat menjatuhkan seorang yang kuat dalam Tuhan, 1 dosa yang terus bertumbuh, dapat
menghancurkan sebuah pelayanan.
11.

Tuhan memberikan kuasaNya kepada mereka yang bijak dan cukup matang untuk mengunakannya. Sang
Jahat memberikan kuasanya kepada mereka yang bodoh dan tidak matang untuk mengunakannya.

12. Dalam peperangan rohani, musuh yang kita hadapi kini tidaklah sama seperti sebelumnya, mereka tampil
lebih anggun, halus, terorganisir, bersatu dan terlatih. Roh-roh jahat bersekutu dengan berbagai dosa, sekarang
sepertinya bekerja bersama-sama dalam pergumulan mereka melawan kita.
13. Seorang yang bijak mungkin akan mengorbankan gol-gol kecilnya untuk mencapai gol yang lebih besar. Dan
musuh kita bersedia mendukung gol-gol kecil orang Kristen untuk mengagalkan gol yang lebih penting.
14. Ketika kita berada dalam kegelapan, kita memeluk musuh kita dan memukul teman-teman kita.
15. Kapanpun Tuhan datang disuatu tempat atau melakukan melakukan sesuatu, iblis akan dengan cepat
mengikuti untuk mengacaukan segalanya.
16. [Dari buku Dibaptis oleh Api Kudus Yang Menyala-nyala] Dengan rajin mengunakan karunia lidah dapat
mencegah dan mematahkan kemampuan roh jahat untuk memakai topeng roh yang baik untuk menipu kita.
Dan berdoa dengan tangan terangkat di udara, dapat membawa kekecewaan kepada roh-roh jahat.
17. Musuh menyerang para gembala untuk menghancurkan para domba, dia menyerang para pendeta untuk
menghancurkan jemaat, menyuap para selebriti untuk menghancurkan fans mereka, menipu para penulis
untuk menghancurkan para pembacanya, membodohi para guru untuk menghancurkan para murid, dan

pemimpin yang korup dalam rangka menghancurkan pengikutnya. Iblis menyerang mereka yang memiliki
pengaruh. Ketika ia menghampiri Anda, pastikan markas Anda tertutup, yang Anda awasi.
18. Tujuan utama setan dalam setiap gereja adalah melawan mereka yang sedang berapi-api untuk Yesus.
19. Gol iblis adalah untuk mencemooh Tuhan, dengan membuat manusia (yang diciptakan dalam rupa Tuhan)
tertukar berada dalam keadaan seperti binatang yang terendah, yang terjahat, menjijikan.
20. Ketika Cahaya Kristus bersinar atas roh-roh jahat, mereka menjadi kecil dan lemah.
21. Sang musuh seringkali disebut Penipu, selalu mengubah hal-hal kebenaran dari Allah. Tetapi Allah kita dapat
menyingkapkan segalanya, membuka setiap simpul, dan dapat mengubah sebuah tangan yang cacat menjadi
sebuah kepalan baja.
22. Apa yang Tuhan bawa adalah kebebasan, apa yang dibawa iblis adalah perbudakan. Jangan menunjukkan
suatu hal yang diberikan oleh iblis kepada Anda dan menyebutnya kebebasan. Hal itu adalah kebodohan
seperti seorang dokter yang memberikan Anda sebuah botol racun, dan menyebutnya “obat”.
23. Musuh berusaha membunuh Musa 80 tahun sebelum pelayanannya, dan berusaha membunuh Yesus 30 tahun
sebelum pelayanannya. Karena itu dia mungkin bisa melempari Anda sebelum hari terobosan Anda.
24. Seringkali terobosan terbesar kita adalah tepat setelah pergumulan tersulit kita.
25. Sebuah luka kecil dapat menjadi infeksi besar. Bukan luka tersebut yang melukai Anda, karena hanyalah
sebuah lubang kecil, dengan kehilangan sedikit darah, tetapi infeksi yang timbul kemudian. Dan begitu juga
dengan dosa, sebuah dosa kecil dapat menjadi kejatuhan seorang manusia hebat, karena sang iblis akan
menuang kerajaannya melalui pembukaan kecil tersebut.
26. Seperti yang telah saya lihat dengan pengalaman saya yang terbatas, tujuan utama penyerangan terhadap
para Kristen profetik akan datang dari dalam Gereja sendiri.
27. Jika Anda melihat perubahan radikal menjadi lebih buruk terjadi, dalam pribadi seseorang, curigai bahwa
seorang agent rohani telah terlibat.
28. Saya percaya lebih baik memiliki 3 orang berdoa saat jam strategis tengah malam, daripada memiliki 1 orang
berdoa sepanjang hari. Waktu-waktu tengah malam atau saat peperangan krusial terjadi. Mohon
pertimbangkan berdoa / menyembah paling sedikit 1 jam antara 1-6subuh.
29. Apakah keuntungan bagi seorang manusia yang disembuhkan Tuhan, jika ia terus melakukan dosa yang telah
melukai dirinya.
30. Hal terburuk yang akan kita dapatkan dari musuh adalah penghargaan. Alasan kita tidak berjudi, bukan
karena kita mungkin akan kalah, tetapi karena kita mungkin akan menang. Setiap “berkat” dari iblis berubah
menjadi kutuk.
31. Jika Anda memilih untuk percaya pada kebohongan musuh, akan membuat tugasnya untuk menghancurkan
Anda lebih mudah. Segala yang dibutuhkan musuh untuk dapat mengkontrol Anda adalah untuk membuat
Anda percaya pada kebohongannya.
32. Salah satu lengan setan yang paling kuat adalah Lengan Resmi secara hukum. Kebanyakan tugas-tugasnya
diselesaikan mengunakan sistem resmi sebuah Negara. Lengan ini perlu dipatahkan.
33. Orang Kristen termasuk diri saya, tidak memiliki kebiasaan untuk menghardik roh-roh kotor, dan mengusir
mereka. Tetapi kita perlu mengingat betapa penting hal tersebut, dan betapa sering Yesus melakukan hal ini di
dalam kitab Injil.

34. Sebagai orang Kristen, kita dipukul berulang kali oleh tangan musuh yang tak terlihat, sebelum kita bahkan
mengenalinya ada disana.
35. Kebenaran tanpa anugrah adalah apa yang dibawa iblis, ketika ia datang sebagai “malaikat terang”. Jangan
berfokus hanya pada fakta, kadang-kadang Anda perlu melihat motivasi sesungguhnya di belakang.
36. Pada akhir zaman, yang baik maupun yang jahat akan ditunjukkan pada kekuatan penuh mereka. Pada
waktu ini, tubuh Kristus sepenuhnya disatukan dengan diriNya, dan tubuh sang jahat akan sepenuhnya bersatu
dengan si jahat.
37. Jika sebuah tiupan angin mengoncangkan sebuah rumah, apakah yang akan terjadi pada rumah tersebut jika
sebuah banjir datang? Dapatkah bertahan? Jika Anda dikuasai oleh godaan kecil, maka Anda tidak akan
pernah siap menghadapi godaan yang lebih kuat.
38. Saat sehelai daun jatuh dari sebuah pohon, daun itu masih tetap hijau untuk beberapa hari. Tetapi pada
akhirnya semuanya akan mati, hanya apa yang tetap tinggal di pohon yang akan bertahan. Hanya mereka
yang berada dalam pokok anggur Kristus, yang akan sanggup menanggani badai, sedang yang lainnya akan
jatuh.
39. Sang musuh memiliki agent-agent dalam Gereja, (roh yang berkhianat Yudas masih ada di antara kita), kita
tidak tahu siapa, tetapi ketika waktu kesempatan tiba, musuh akan mengunakan mereka, jadi waspada dan
bersiap-siaplah.
40. Jauhkan sex oral & anal dari pernikahan kalian, karena hal ini menajiskan. Dalam sebuah mimpi, saya
ditunjukkan roh jahat sex oral, sangat menjijikan, percayalah Anda pasti tidak ingin terlibat dengan dosadosanya. Hasrat sex oral umumnya adalah hasrat seseorang untuk disembah oleh Anda. Jauhi diri dari hal
tersebut. Jauhi roh dominasi & perbudakan dari kehidupan pernikahan. Terakhir, saat seseorang bermasturbasi,
mereka berhubungan sex dengan setan dan mereka tidak menyadarinya.
41. Mengusir setan keluar mengakibatkan bau tubuh yang memuakkan.
42. Walaupun setan tidak ingin kerajaannya terbagi, prinsip-prinsip dalam kerajaannya memang saling membenci.
43. Selalu harapkan serangan balasan sesaat setelah kemenangan, jadi bersiaplah.
44. Setelah melakukan pelayanan pelepasan, kita selalu mengharapkan serangan balasan dari musuh. Tetapi doa
perlindunganku adalah: “Tuhan lindungi saya dari setiap serangan balasan, seiring saya menjalani hari ”. Tidak
pernah terlihat manjur sama sekali! Saya telah mengambil kesimpulan bahwa setelah pelayanan pelepasan,
saya perlu berjalan berkeliling dengan pedang di tangan, siap & waspada sepanjang hari! Dan tidak
bergantung pada sebuah doa sederhana yang saya ucapkan di awal hari tersebut. Seperti yang Yesus katakan,
“tidak dapatkan kau berjaga-jaga untuk 1 jam saja? Waspada dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke
dalam pencobaan.”
45. Anda tidak dapat hanya mengantikan iblis, kekosongan tersebut harus diisi oleh terang atau musuh akan
kembali lebih kuat daripada sebelumnya. Jika Anda mengusir iblis keluar dari diri seseorang yang mencintai
dosanya, dia akan segera kembali ke dalam perbudakan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
46. Sang musuh dapat juga memberi kita mimpi-mimpi. Seperti yang telah saya lihat, dalam sebuah mimpi saya
memiliki sebuah diskusi panjang dengan Kristus palsu, yang akhirnya mengutuki Bapa, yang kemudian
merusak kredibilitasnya sendiri.
47. Sang musuh datang dari bagian terendah sebuah tembok. Ingat, hanya dibutuhkan sebuah pembukaan, dan
sang musuh dapat memenangkan 1 kota. Sang musuh biasanya datang di malam hari.
48. Setiap kali musuh menyerang, dia mengungkapkan posisinya, yang mana Anda akan mendapat
pertentangan terbesar sebelum mengalami terobosan besar. Ada tertulis, “jika Anda ingin melihat siapakah

Mesiah yang sesungguhnya, temukan Yudas, dan lihat siapa yang ia hianati. ” Jadi setelah sebuah serangan saya
bertanya pada diri saya sendiri, “mengapa dia menyerang hal tersebut? Mengapa hal tersebut sangat penting
bagi dirinya?”
49. Hanya saat Anda bebaslah, Anda dapat menolong orang lain. Bagaimana Anda dapat membebaskan
seseorang yang berada dalam penjara, bila Anda sendiri berada di balik jeruji?
50. Jika Anda berdoa melawan roh kekuasaan tertentu, jadilah siap untuk serangan balik mengenai isu tersebut.

(Sebuah pelajaran sulit yang saya dapatkan setelah mengutuki sejumlah besar bisnis pornografi.)
51. Penyembahan yang sesungguhnya di dalam Tuhan dapat menyembuhkan banyak luka.
52. Iblis, roh-roh jahat dan roh-roh yang kotor membenci pujian penyembahan akan Yesus. Penyembahan akan
Tuhan menciptakan atmosfir dimana roh jahat pergi.
53. Pedang Roh (Firman Tuhan) menilai pikiran dan motivasi dari hati. Pedang ini dapat menembus hati sang
pemilik, mengusir keluar segala yang jahat yang berada di dalamnya.
54. Bencana yang menimpa para Yahudi adalah bayangan dari apa yang akan terjadi kepada semua umat
percaya semasa Kesusahan besar.

Beberapa tahun yang lalu saya mulai membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan tersebut telah
bertumbuh semakin kuat dan kuat, dan Ia telah mengubah saya dalam banyak cara. Berikut adalah sekumpulan koleksi dari
pelajaran harian yang telah saya pelajari melalui hubungan saya dengan Yesus. Sungguh tidak beruntung, adalah saya telah
mempelajari semuanya ini melalui kesalahan, semoga dalam pendakian Anda, Anda dapat menghindari celah dan jebakan ini.
(ctt: maafkan atas pengejaan saya yang buruk!)(jika Anda belum dilahirkan kembali, banyak hal ini yang tidak masuk akal
bagi Anda.) [Kesaksian Penulis]

2 Sudut Pandang Tuhan

Perspektif #1:

Sudut Pandang Dunia mengenai Tuhan.
Kita dibawah sini bergumul, banyak orang yang menderita, ada ketidakadilan dimana-mana,
perang, penyakit, gempa bumi, banjir, malapetaka di seluruh dunia, dan dimanakah Tuhan?
Dia berada di Surga, menikmati duniaNya, lupa dengan semua masalah yang kita miliki di bawah
sini. Mengapa Ia tidak melakukan sesuatu? Mengapa hal-hal yang buruk menimpa orang yang
baik? Mengapa Ia tidak merawat ciptaanNya? Apakah Ia tertidur? Tidakkah Ia perduli? Dan setelah

kita melewati kehidupan yang sengsara ini, Dia mengirim banyak orang ke Neraka? Tuhan seperti
apa itu?
Manusia alamiah menyukai perspektif ini karena dapat membenarkan dirinya, dan menunjukkan
bahwa Tuhan jelas sekali berada dalam posisi yang salah.

Perspektif #2:

Sudut Pandang Alkitabiah mengenai Tuhan.
Kita dibawah sini hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan, kita tidak menaati perkataanNya,
kita mengabaikan peringatan-peringatanNya, kita menolak untuk bertobat, kita membunuh nabinabiNya & menyalibkan AnakNya, kita membuatNya marah, kita menolak belas kasihanNya, kita
mengejek orang-orang yang Ia kirimkan kepada kita, kita mencemooh jalan-jalanNya dan kita
menjalani hidup kita sesuai nasehat setan, melakukan apapun yang kita sukai, membuat peraturan
kita sendiri, dan secara terus menerus melanggar perintah-perintah Tuhan.
Pemberontakan ini mengakibatkan luka besar & penderitaan pada Tuhan. Penderitaan yang Anda
lihat pada tubuh Kristus, mewakili penderitaan hati Bapa, karena ciptaanNya membenciNya dan
memberontak terhadapNya. Dia dengan sabar menahan penghakimanNya yang tajam, tidak
menghukum orang seperti yang layak mereka terima, sehingga beberapa orang mungkin bertobat
dan diselamatkan, sebelum menjadi terlambat.
Manusia alamiah membenci perspektif ini, karena dengan jelas menunjukkan bahwa ia berada
dalam posisi yang salah tanpa alasan apapun.

Jangan Membuat Kesalahan Apapun Mengenai Hal
Tersebut!
5-23-05

Saya dulu selalu menertawakan nabi-nabi Akhir Zaman, menganggap mereka semua pengecut, dengan sloganslogan mereka seperti "waspada terhadap tanda binatang 666!" Saya sekarang lebih matang. Kini saya
mengetahui kebenaran ayat nubuatan ini. Jadi tolong jangan lupakan janji satu ini dalam ayat-ayat suci, dari
Wahyu 14: 9-11.

(Peringatan MP3)
"Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka, berkata dengan suara keras, Jika manusia menyembah sang

binatang dan gambarnya, dan menerima tandanya pada dahinya, atau pada tangannya, maka ia akan minum
anggur kemurkaan Tuhan, yang dituang tanpa campuran ke dalam cangkir kemarahanNya; dan dia akan

disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat kudus, dan di hadapan anak Domba:
Dan asap penyiksaan mereka naik ke atas untuk selama-lamanya: dan mereka tidak beristirahat
pagi atau malam, mereka yang menyembah sang binatang dan gambarnya, dan siapapun yang
menerima tanda binatang tersebut (yang adalah 666)."
Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan terjadi, tetapi saya tahu bahwa siapapun yang menerima tanda
binatang 666 ini adalah TERKUTUK! Tidak ada jalan kembali. Tidak ada harapan bahwa, "Tuhan akan
mengerti, Dia akan mengampuni saya karena menerima tanda ini, Dia penuh belas kasihan dan Dia tidak ingin
saya kehilangan hidup saya, iyakan? Saya tidak perlu kuatir, saya telah diselamatkan." Jika Anda menerima
tanda binatang 666 ini pada dahi Anda atau pada tangan Anda, riwayat Anda tamat! Anda TIDAK akan
diselamatkan! Anda telah menyatakan kesetiaan kepada sang binatang. Pada saat tanda tersebut diberikan,
mungkin akan terlihat seperti hal terbijak yang harus dilakukan. Menyelesaikan banyak masalah. Dan akan
banyak tekanan supaya Anda menerimanya, seperti kehilangan kehidupan, kehilangan pekerjaan, kehilangan
anak, kehilangan harta, reputasi, rumah, kebebasan, dll. Pada saat itu, Anda HARUS siap untuk mati daripada
menerima tanda tersebut. Anda harus siap untuk menghadapi hukuman daripada menerima tanda tersebut.
Jangan berkompromi, dan jangan membuat kesalahan mengenai hal tersebut, mereka yang menerima tanda
tersebut, bahkan umat percaya, akan TERKUTUK selamanya!

Perjamuan telah siap, sang Mempelai TIDAK!
5-16-05

Perumpamaan ini tepat pada hari ini seperti ketika Yesus berjalan di bumi. (Lukas 14: 16-24)
Yesus menjawab: "Ada seorang yang sedang menyiapkan sebuah perjamuan bessar dan mengundang banyak
tamu. Pada waktu perjamuan ia mengirim pelayannya untuk memberitahu orang-orang yang telah diundang,
'Datang, karena semuanya kini telah siap.' Tapi mereka semua bersikap sama, mereka mulai membuat alasanalasan. Yang pertama berkata, 'Saya baru saja membeli sebuah ladang, dan saya harus pergi dan melihatnya.
Mohon maafkan saya.' Yang lain lagi berkata, 'Saya baru saja membeli 5 pasang lembu, dan saya dalam
perjalanan untuk memeriksanya. Mohon maafkan saya.' Masih yang lain berkata, 'Saya baru saja menikah,
sehingga saya tidak dapat datang.’ Sang pelayan kembali dan melaporkan semuanya ini kepada Tuannya.
Kemudian sang pemilik rumah menjadi marah dan memerintahkan pelayannya, 'Pergilah segera ke jalan-jalan
dan gang-gang kota dan bawalah kemari yang miskin, yang lumpuh, yang buta dan yang pincang.' " 'Tuan,'
sang pelayan berkata, 'apa yang kau perintahkan telah dilakukan, tetapi masih ada banyak ruang.' "Kemudian
sang Tuan berkata kepada pelayannya, 'Pergilah keluar ke jalan-jalan dan pinggir kota dan buatlah mereka
kemari, sehingga rumahku menjadi penuh. Saya berkata kepadamu, tidak satupun dari orang-orang yang
diundang itu dapat menikmati perjamuanku."
Banyak dari Gereja terikat pada hal-hal dan kekayaan dunia ini, membuat mereka tidak siap untuk kedatangan
Tuhan. Jangan membuat kesalahan, Tuhan kembali untuk seorang mempelai tanpa noda atau kerut, bukan untuk
mempelai yang tertangkap dalam dosa, orang-orang ini tidak akan terpilih. [raptureprophecy.com]

Garis Besar
5-25-05

Sebagai Kristiani kita harus tidak pernah kehilangan pandangan GARIS BESAR. Ambillah contoh dari dunia
Bisnis.
Seseorang memulai sebuah bisnis UNTUK MENGHASILKAN UANG.
Orang tersebut mempekerjakan karyawan-karyawan, untuk membantu bisnis tersebut, UNTUK
MENGHASILKAN UANG.
Orang tersebut mempekerjakan seorang manajer, untuk membantu para karyawan, yang mana membantu bisnis
tersebut, UNTUK MENGHASILKAN UANG.
Orang tersebut membelikan sang manajer sebuah komputer, untuk membantu manajernya, yang mana
membantu para karyawan, yang mana membantu bisnis tersebut, UNTUK MENGHASILKAN UANG.
Orang tersebut membelikan manajernya software, untuk membantu komputernya, yang mana membantu sang
manajer, yang mana membantu para karyawan, yang mana membantu bisnis tersebut, UNTUK
MENGHASILKAN UANG.
Sang pebisnis tidak pernah kehilangan pandangannya mengenai GARIS DASAR. Hal ini juga berlaku benar
untuk Gereja Kristen.
Yesus datang untuk MENYELAMATKAN YANG TERHILANG.
Yesus memberi kita Injil, UNTUK MENYELAMATKAN YANG TERHILANG.
Yesus membangun gerejaNya, untuk menyampaikan Injil, UNTUK MENYELAMATKAN YANG
TERHILANG.
Yesus membangkitkan para Nabi, untuk mengawasi gereja, untuk menyampaikan Injil, UNTUK
MENYELAMATKAN YANG TERHILANG.
Para Nabi yang Yesus bangkitkan, melatih yang lain, untuk membantu gereja, untuk menyampaikan Injil,
UNTUK MENYELAMATKAN YANG TERHILANG.
Malangnya GARIS DASAR dalam Gereja Kristen entah bagaimana telah berubah. Setelah mendengar banyak
khotbah, saya telah melihat bahwa GARIS DASAR seringkali adalah "Bagaimana cara supaya hidup
diberkati, penuh sukacita, makmur, hidup berkelimpahan." Yang adalah pesan yang bagus, tetapi
BUKANLAH GARIS DASAR!

Beraninya kita membuat Hak Milik atas Perkataan
Allah!
5-05-05

Apakah Anda tahu jika saya ingin mencetak alkitab NIV dan mengirimnya, saya tidak dapat, tanpa membayar
biaya royalty yang besar, karena telah diberi Hak Milik. Apakah Anda tahu jika saya ingin merekam musik
penyembahan di Gereja saya dan memberikannya, saya tidak dapat, karena telah diberi Hak Milik. Gereja saya

harus membayar sejumlah uang untuk dapat mengunakan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Juga, ada pelayanan
kaset yang terinspirasi secara ilahi yang dapat menguntungkan Gereja, tetapi mereka membebankan Anda
$39.95 jika Anda ingin mengirimnya kepada seorang teman. Sebuah Hak Milik berarti kecuali utang atau biaya
royalty telah dibebankan, Anda tidak berhak mengunakan barang MEREKA. Jika kita tidak dapat membuat
sebuah lagu untuk Tuhan, atau sebuah pesan kepada gerejaNya, kecuali kita mendapat utang dan uang,
kemudian apakah bedanya kita bila dibandingkan dengan orang dunia lainnya? Dan siapakah yang kita
layani? Saya tahu orang-orang sekular yang melakukan lebih dari hal tersebut.
Apakah kita percaya bahwa kita tidak dapat tinggal dalam bisnis kecuali kita selalu membebankan sebuah
keuntungan, dan melarang difotocopi? Jika kita membagikan Firman Allah kepada 5 atau 10 kali kepada
hadirin, apakah Tuhan akan membuatnya lebih mudah atau lebih sulit untuk kita tetap terapung?
Dapatkah Anda bayangkan rasa malu yang dapat timbul jika seorang Kristen, yang telah diberikan karunia ilahi
untuk menyembuhkan, berkata "Saya senang berdoa untukmu, untuk kesembuhanmu, hanya seharga $19.95
(cek or Kartu Kredit)." Kita akan menjadi marah! Tetapi kita melakukan hal yang sama dengan Firman Allah.
Gereja telah terikat dengan sistem dunia ini, dan telah membuat Firman Allah terhalang untuk tersebar. (Bukubuku, Film-film, Video-video, Artikel, dll). Saya lega nabi-nabi abad 1 tidak membuat Hak Milik surat-surat
mereka.

Keluarkan sang Akuntan dari Jemaat
Pernah ada 2 orang pendeta yang sedang menyiapkan untuk khotbah Minggu. Yang satu berkata kepada dirinya.
Saya mengasihi jemaat, saya ingin mereka bertumbuh dan menjadi matang, untuk belajar taat kepada Tuhan dan
menerima berkatNya. Saya akan mengajar mereka mengenai perpuluhan dan persembahan kasih.
Pendeta yang lainnya berkata kepada dirinya, "tagihan angsuran rumah segera tiba, masih banyak tagihantagihan gereja yang belum terbayar, dan saya juga perlu membayar gaji para staff segera. Saya mengajar
mengenai
perpuluhan
dan
persembahan
kasih.”
Keduanya sedang menyiapkan khotbah yang persis sama, dan mengajarkannya. Jadi apakah perbedaannya?
Khotbah yang satu diajarkan oleh suara seorang Gembala, dan yang lainnya diajarkan oleh suara seorang
Akuntan. Dan walaupun kedua khotbah alkitabiah dan benar, yang terakhir meninggalkan kesan buruk pada
jemaat, karena mereka diawasi oleh seorang Akuntan yang berpura-pura menjadi seorang Gembala.
Keluarkan sang akuntan dari dalam jemaat.

Terjepit di garis batas, meninggalkan Hikmat
Manusia di belakang.
4-23-05

Kebanyakan Gereja terjepit di Pinggir Supernatural, dan takut untuk menyeberang. Kebanyakan karena
beberapa orang lain yang menyeberang terlibat ke dalam berbagai jenis masalah. Dan karena “Hikmat Manusia"
hancur berkeping-keping dalam ala mini. Hikmat manusia tidak mengetahui jika seseorang sungguh-sungguh
berbicara dalam karunia lidah, atau jika ia hanya sekedar berguman. Hikmat manusia TIDAK dapat
membedakan sebuah mimpi dari Tuhan atau jika itu hanyalah pizza kemarin malam. Hikmat manusia TIDAK
dapat membedakan antara sebuah nubuat dan sebuah pendapat yang kuat. Hikmat manusia TIDAK dapat
membedakan apakah seorang jatuh dibawah kemuliaan Tuhan atau oleh kelemahannya. Hikmat manusia dapat
dengan mudahnya mengerti bagaimana pelajaran alkitab dapat secara rohani mendewasakan seseorang,
sehingga dengan bijak terdorong, tetapi hikmat manusia TIDAK dapat melihat bagaimana penumpangan
tangan, atau hadirat Tuhan dapat juga mendewasakan seseorang. Hikmat manusia TIDAK akan pernah
mencoba mengusir roh yang kotor, atau melakukan peperangan rohani, atau menambahi beban, atau pergi ke
sebuah pertemuan doa, atau membedakan roh-roh, atau melakukan apapun juga yang mungkin dapat
menyinggung jemaat dan kehilangan para pendukung Anda, atau kehilangan kehormatan Anda.
Jika gereja Anda kaya dengan hikmat manusia, maka Anda mungkin akan melihat 2 petugas parkir, 1
penyambut tamu, 1 petugas yang standby, 2 kasir Toko Buku, 5 pekerja teknik Audio/Video, 8 ushers, 5
anggota band, 1 penerjemah tuna rungu, semuanya bekerja sepanjang khotbah, semuanya sementara TIDAK
SEORANG PUN berada di ruang doa. Hikmat manusia akan membawa Anda ke tingkat 3 kerohanian, tetapi
Anda tidak akan pernah berjalan dalam seluruh panggilan Tuhan jika Anda takut mengunakan karunia-karunia
yang Dia berikan kepada kita. Jangan berpikir untuk sesaat pun bahwa kerajaan musuh terbatas oleh hikmat
manusia. Mereka akan mengunakan semua kuasa yang mereka miliki untuk melawan kita.

Segalanya adalah tentang Salib!
5-19-04

Sebagai kristiani, kita dipanggil untuk hidup oleh Salib. Tetapi apakah artinya hal tersebut? Yesus berkata
mereka yang tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Dia, tidak layak untukNya. Bagaimana kita
dapat melakukannya? Pengertian saya mengenai salib telah berubah akhir-akhir ini. Saya dulu berpikir bahwa
hal ini berarti, merayakan kematian Tuhan atas kematian. Dan hal itu penting, tetapi memikul salib Anda jelas
sekali bukan sebuah perayaan. Saya dulu berpikir bahwa memikul salibmu ada hubungannya dengan
menghargai anugrah Tuhan mengenai kehidupan kekal. Dan hal ini penting, tetapi memikul salibmu bukanlah
suatu tindakan bersyukur. Saya seringkali berpikir bahwa itu berarti, mengetahui bahwa kita memiliki
pengampunan atas dosa melalui darahNya. Dan hal ini penting, tetapi memikul salibmu bukanlah suatu konsep
yang kita pegang atau prinsip yang kita sepakati. Saya seringkali berpikir bahwa memikul salibmu berarti
mengikuti ajaran-ajaran Kristen. Dan hal itu sangatlah penting, tetapi memikul salibmu bukanlah ketaatan
kepada prinsip-prinsip atau mengikuti peraturan-peraturan ilahi.
Anda dapat merayakan kemenangan Tuhan atas kematian, bersyukur untuk keselamatan Anda, mengenal kasih
karunia dan pengampunan yang Anda miliki, dan mengikuti prinsip-prinsip Kristen dan MASIH JUGA TIDAK
MEMIKUL SALIB ANDA.
Jadi apakah yang Ia maksudkan dengan 'memikul salib Anda?' bagaimana caranya kita melakukannya? Apakah
tujuannya? Mengapa kita harus memikul salib kita jika Ia telah memenangkan pertarungan?

Saya memperoleh sebuah pengertian baru mengenai Kuasa Salib dari film The PASSION. Anda harus mengerti
bahwa salah satu penghalang terbesar atas ketaatan Anda kepada Tuhan adalah daging Anda. Daging selalu
berperang melawan roh, dan roh melawan daging. Mereka yang mentaati daging lebih rentan kepada pengaruh
iblis, daripada mereka yang berjalan dalam roh. Mencoba menjadi seorang Kristen sementara Anda berada
dalam daging adalah seperti mencoba untuk berlari sebuah marathon dengan sebuah beban 50 kg. Lebih sulit,
lambat, melelahkan, mengalahkan dan sangat meletihkan.
Saya menyadari sebuah fenomena aneh setelah menonton film tersebut...
A. Pertama, pengaruh daging saya telah hilang, setelah terkuras habis karena menanggis sepanjang film.
B. Kedua, berjalan dalam roh lebih mudah. Secara rohani saya menjadi hidup, dan saya dapat mendengar Tuhan
lebih mudah daripada sebelumnya.
C. Ketiga, melihat penderitaan Tuhan memberi saya sebuah kasih yang dalam untukNya.
D. Dan melihat Dia menderita juga memberi saya sebuah perasaan jijik terhadap dosa, sebuah kebencian untuk
dosa.
Hal ini meninggalkan diri saya dalam keadaan dimana saya secara rohani lebih kuat. Saya menyadari bahwa ada
kuasa dalam Salib, yang dapat mengubah seseorang.
Memikul salib Anda adalah menyerah ke dalam kehendak Tuhan. Itu adalah cara yang paling mendalam dalam
berkata, "bukan kehendak saya, tetapi kehendakMu yang jadi." Menaruh seluruh hasrat daging dibawah
kehendak Tuhan. Bukan berserah kepada sebuah doktrin atau sebuah keyakinan, tetapi kepada Tuhan sendiri.

Doa Syafaat
Apakah prioritas untuk seorang perantara doa? Disini ada sebuah cerita singkat untuk membantu
menjelaskannya.
Bayangkan bahwa mobil Anda mogok di tengah sebuah padang yang gersang, terhilang, Anda
belum makan atau minum selama 3 hari, dan matahari menyengat Anda. Berada dalam kondisi
sangat kehausan dan kelaparan, Anda tidak sengaja menginjak seekor ular berbisa yang mengigit
Anda. Karena rasa sakit yang tajam akibat gigitan, Anda terjatuh dan membenturkan kepala Anda
pada sebuah batu tajam dalam sebuah area kaktus. Kemudian dalam kondisi berdarah, terpincangpincang, teracuni, kelaparan dan kehausan, Anda mulai mendengar sekelompok serigala-serigala
ganas mengejar Anda. Dalam usaha Anda untuk lari dari para serigala, Anda tak sengaja
melangkah ke dalam sebuah jebakan beruang, yang mengikat erat sangat ketat pada siku Anda.
Katakan pada saya, dalam situasi seperti ini, apakah hal pertama yang akan Anda doakan?
(Jawab: Keselamatan bagi Jiwa-jiwa Terhilang!) Sekarang Anda mengerti prioritas sebuah
perantara.

Penyembahan yang Sengsara
11-24-03

Sebagai seorang Kristen kita seringkali melewatkan bagian penting sebuah penyembahan. Kita menikmati
menyanyikan lagu-lagu, memuji Tuhan, mengangkat tangan kita ke surga, merendahkan diri kita dan
menyembah Tuhan, dll, tetapi kita seringkali melewatkan Penyembahan yang Sengsara. Apakah itu? Bilangan
21:8, Tuhan menyuruh Musa membuat sebuah tiang dengan seekor ular, dan siapapun yang melihat kepada
tiang
itu
akan
hidup.
Ini adalah contoh awal akan salib Kristus. Saya pernah mendengar seorang pendeta mengkritik Krusifix
Katholik karena "membuat Yesus tergantung di atas salib", padahal Ia telah bangkit. Tetapi Tuhan
menunjukkan kepada saya bahwa sangat diperlukan untuk melakukan hal ini. Kekristenan pada hari ini
memandang salib, dan mereka melihat kemenangan Kristus, mereka melihat hukuman dosa, mereka melihat
Penghakiman Tuhan, mereka tidak menanggis. Menangis untuk sang Juruselamat, menangis untuk apa yang
telah Ia lakukan untuk kita, dan membayangkan diriNya melewati semua penderitaan itu karena dosa kita.
Tontonlah 'Passion of the Christ' film. Sulit tapi jangan abaikan hal ini. Inilah Penyembahan yang Sengsara itu
yang membakar kasih Juru slamat kita dalam hati kita.

Takut akan Manusia
4-26-05

Setelah membaca [pesan ini dalam Takut akan Manusia] saya menjadi sangat yakin kalau saya kekurangan
dalam bidang ini. Saya akan menyarankan semua orang yang berada dalam pelayanan untuk membaca hal ini,
dan melihat takut akan manusia akan menjauhkan diri kita dari melayani Tuhan.

Pesawat yang rusak
1-26-05

Ketika sebuah pesawat rusak dan butuh diperbaiki, hal terakhir yang boleh dilakukan adalah terbang.
Seharusnya berada di hangar, diperbaiki oleh para mekanik. Dan dengan cara yang sama, ketika seorang
manusia Allah jatuh, tempat terakhir dimana ia harus berada adalah dibelakang para murid, memberitahu orang
lain bagaimana cara menjalani hidup. Tidak, ini adalah waktu bagi pemulihan dan penyembuhan. Dan ketika
dipulihkan, dia kemudian akan mampu kembali ke dalam panggilannya. Tuhan mengerti kebutuhan akan waktu
khusus untuk pemulihan. Tetapi jika seorang manusia Allah berfokus pada gambar dan reputasinya dihadapan

manusia, atau pada tekanan untuk tampil, kemudian dia akan melewatkan waktunya, dan menjadi seorang pelari
yang sakit berusaha menyelesaikan lomba marathon.

2 Piramida
1-17-05

Ada 2 piramida yang bekerja di dunia ini. (2 kerajaan) Dalam 1 kerajaan, setiap orang berjuang menuju puncak
piramida, sehingga mereka dapat memiliki kuasa dan control atas orang lain. Dan ada kompetisi yang tajam
mengenai ini. Supaya mendapat promosi Anda harus memanfaatkan atau memanipulasi cara Anda melampaui
yang lain. Sekali Anda lakukan, Anda diberikan prestasi dan pengaruh atas bawahan Anda. Pada level atau
otoritas berikutnya, adalah situasi yang sama, Anda harus bertarung dengan gigi dan kuku untuk mengecoh
yang lainnya supaya dapat berkembang. Orang selalu memfokus pandangan mereka kepada bagaimana caranya
mereka dapat maju. Dalam piramida ini, yang paling kuat dan yang paling cerdik naik ke puncak. Kuasa,
prestasi, dan otoritas sangat dihormati disini. Terkadang, favorisme, atau janji untuk sepenuhnya tunduk dapat
memberi Anda kemajuan dalam piramida ini. Tetapi seorang harus membuat bawahannya berada dalam takut
untuk memperoleh control atas mereka. Piramida ini sifatnya tidak stabil karena tidak memiliki kesatuan.
Piramida ini selalu bekerja melawan dirinya sendiri. Level yang satu memanfaatkan level dibawah mereka,
yang juga memanfaatkan level dibawah mereka, membentuk sebuah piramida otoritas.
Dalam piramida lain (Kerajaan) setiap orang tidak sedang berjuang menuju ke puncak, melainkan ke bawah.
Untuk menjadi pelayan ilahi Tuhan yang rendah hati, penuh kasihlah yang diharapkan disini. Promosi tidak
dibutuhkan, tetapi diberikan oleh Tuhan. Karena itu mereka yang paling dewasa dalam Tuhan berkembang
pesat dalam piramida ini. Orang selalu menujukan mata mereka kepada bagaimana caranya melayani yang lain.
Level tertinggi adalah mereka yang bersedia untuk berkorban paling banyak bagi yang lain. Kristus adalah
kepala piramida ini, dan piramida ini sifatnya stabil, bekerja sebagai satu kesatuan. Walaupun tidak semua level
dalam piramida ini sempurna, tetapi fondasinya sempurna. Tetapi piramida yang lain adalah sepenuhnya
terkorupsi.
Orang dari piramida pertama selalu berusaha untuk mempertahankan image mulia mereka dalam piramida
pertama. Ketika orang dari piramida pertama berusaha untuk bergabung ke dalam organisasi dalam piramida
kedua (organisasi buatan manusia) , mereka menemukan sedikit kompetisi. Mereka dengan segera naik ke puncak
dengan title dan posisi yang ditunjuk manusia, tetapi tidak dalam otoritas yang sepenuhnya. Orang-orang ini
membuat piramida kedua sedikit kurang stabil. Ketika ada tekanan yang terjadi dalam piramida kedua, jika
orang-orang ini belum berubah, maka mereka akan jatuh.

Daging dan Manna
1-04-05

Kita harus belajar untuk makan keduanya, daging dan manna. Daging membangun tubuh, tetapi manna
memberi kita energi. Kita harus memiliki keduanya. Kita tahu dimana kita dapat menemukan daging, ada dalam
alkitab. Tetapi manna harus dikumpulkan setiap hari. Seperti yang telah ditunjukkan oleh ayat suci, Anda tidak
dapat memakan manna kemarin sore. Manna tersebut lembut dan mudah terinjak. Apakah bagusnya jika Anda
sekuat tentara 200 kg yang selalu tidur, atau jika Anda adalah tentara seberat 100 kg, penuh energi, tetapi tidak
dapat mengangkat sebuah senjata. Keduanya memiliki apa yang dibutuhkan pihak satunya.
Hati-hati, mereka yang tidak makan daging dapat mengambil sebuah kegerakan Allah dan mengubahnya
menjadi sebuah sekte atau sebuah cabang dan memecah tubuh, karena mereka tidak mengenal Allah masa
lampau. Dan mereka yang tidak makan manna, dapat mengambil sebuah kegerakan Allah dan penuh semangat
menentangnya, karena mereka tidak mengenal Allah masa kini. Waspadalah terhadap mereka yang berkata,
"semua manna telah dikumpulkan, sudah tidak ada lagi."

Mendaki sang Gunung
12-28-04

Apa yang Tuhan telah tunjukkan kepada saya, hanyalah satu jalan naik menuju gunung. Lainnya telah
mengambil jalan-jalan yang berbeda; jalan pengorbanan, belas kasihan, pelayanan, yang berbeda dengan jalan
saya. Tidak seorang pun telah mengunjungi seluruh seluk beluk gunung ini. Beberapa jalur lebih cepat daripada
yang lain. Yang belum dewasa biasanya mengambil jalan yang termudah, yang adalah yang terlamban.
Walaupun beberapa jalan harus dilalui oleh semuanya, contohnya pertobatan, keselamatan. Jangan pernah
berasumsi bahwa jalan Anda adalah satu-satunya jalur untuk berjalan bersama Kristus. Dan ingatlah jalan
tercepat menuju puncak adalah melalui salib.
Waspadalah terhadap "Doktrin Kenyamanan", Hal ini datang dari mereka yang berada di dataran terbawah.
Walaupun dibuat sesuai dengan kebenaran ayat Alkitab, umumnya cara yang terpelan menuju puncak. Carilah
mereka yang berada pada dataran yang tinggi, dan amatilah mereka.
Salah satu buku-buku yang telah memberi saya pengertian mendalam adalah PENGLIHATAN dari Rick
Joyner. Anda dapat membaca bagian ini dalam "THE VISION". Mereka yang mengenal suara Tuhan akan
membedakan apakah ini adalah visi yang sesungguhnya atau sebuah tipuan.

Hikmat manusia vs. hikmat Tuhan?
12-22-04

Mana yang lebih mudah untuk memindahkan 1 juta gallon air, daripada memindahkan hanya 3 gallon? Mana
yang lebih mudah untuk memindahkan 1000 batu besar daripada hanya memindahkan 1 buah batu? Mana yang
lebih mudah untuk membakar 1000 pohon daripada membakar hanya 1 batang? Orang yang bekerja pada
sebuah Menara Air dapat memindahkan 1 juta gallon air dengan mudahnya melepaskan sebuah katup. Tetapi
akan membuat saya mengeluarkan lebih banyak usaha untuk memindahkan hanya 3 galon air dengan
mengangkatnya. Orang yang berada di puncak gunung, dengan 1 tendangan, dapat mengoyangkan 1000 batu
besar, lebih mudah daripada saya membawa 1 buah batu. Kemudian orang yang berada dalam hutan, dengan 1
korek api dapat membuat 1000 pohon terbakar, lebih mudah daripada saya dapat membakar 1 batang. Jadi
kapankah lebih mudah untuk melakukan perbuatan hebat? Bukan pada saat Anda mendesak, tetapi saat Anda
MELEPASKAN.
Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa semua yang kita butuhkan untuk mengenapi kehendakNya sudah
tersedia, dan semua yang perlu kita lakukan hanyalah MELEPASKAN. Dengan hikmat manusia kita mendesak,
dan memproduksi sedikit buah. 1 perkataan dapat memindahkan sebuah gunung, 1 airmata dapat mendatangkan
tuan rumah, dan doa-doa seorang yang benar adalah kuat dan efektif.

Sang mempelai tidak dewasa seperti yang ia anggap
11-25-04

Satu kebenaran yang sulit kita pegang, adalah betapa seringnya si jahat mengunakan orang Kristen untuk
melakukan hal-hal yang jahat. Saya telah melihat hal ini dalam kehidupan saya sendiri. Saya telah berada di
tempat-tempat dimana sebuah koment kecil tak berdosa dari bibir saya, menyebabkan banyak kehancuran. Dan
hanya kemudian menyadari bagaimana strategisnya hal tersebut. Ini adalah 1 alasan saya menaruh keyakinan
pada daging saya, dan saya seharusnya tidak. Seperti yang kita lihat dengan Simon Petrus dalam Matius 16,
hanya sesaat setelah Yesus berkata, "Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, karena hal ini tidak disingkapkan
padamu oleh manusia, tetapi oleh BapaKu di Surga". Yesus kemudian berkata, "Menyingkirlah setan! Kamu
adalah batu sandungan bagiKU" Betapa mudahnya kita menjadi terbiasa. Jadi Amsal adalah benar, "Jika
seorang manusia yang tidak menjaga pintu depannya, siapapun dapat berjalan masuk."

Ketika Anda kosong
11-25-04

Ketika Anda kehabisan air, kemanakah Anda pergi? (Sumur) Ketika Anda lapar, kemanakah Anda pergi? (Kulkas)
Ketika bensin mobil Anda habis, kemanakah Anda perg? (Pom bensn) Tidak ada yang berkata, "Saya tidak dapat
pergi ke pom, saya kehabisan bensin" atau "Saya terlalu lapar untuk makan". Tidak, ini adalah waktu yang
tepat. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika persediaan kita kosong, tetapi bukan demikian dengan jiwa
kita. Mengapa saat secara spiritual kita koson, tempat terakhir yang kita dekati adalah tahta Allah. Seharusnya
itulah tempat pertama kita.

Ketika Anda jatuh ke dalam lubang ular, jangan jalan berputar. Tentunya itu adalah saatnya untuk berseru
meminta bantuan. Ketika menjadi depresi dan tidak semangat, itu bukanlah waktunya untuk menebak-nebak
segalanya. Kita tidak dapat melihat dengan jelas di dalam lubang, hanya memandang ke atas dan berseru
meminta tolong.

Sebuah kemenangan 90%?
11-09-04

Saya ditunjukkan dalam sebuah mimpi sebuah kesulitan mengejar saya, dan saya dapat melihat 2 jalan untuk
melarikan diri. Jalan yang satu menuju jalan belakang, lamban dan melalui tanah yang berbatu, dan jalan yang
lain mulus dan mudah. Teman-teman di dekat saya terus memberitahu saya untuk mengambil jalan yang sulit,
tetapi sangat jelas bahwa jalan yang mudah adalah jalan keluar termudah. Saya memilih jalan yang mulus, dan
dengan segera keluar dari kesulitan. Dia sepertinya tidak mampu untuk mengejar saya, dan menaruhkan sedikit
daya tahan. Saya lari dan lari menjauhi dia, hanya untuk menyadari bahwa setelah satu waktu, jalan ini adalah
jalan buntu. Sekarang saya ditinggalkan dengan tugas rumit untuk kembali melalui jalan mulus tersebut,
melawan kesulitan saya langsung, dan partner lainnya yang tidak mengejarku pada saat pertama. Sang musuh
memberiku sukses yang mudah, sebuah rasa aman yang palsu. Tetapi dia menawari saya sedikit daya tahan
untuk menuntun saya dalam jebakan, dan mengagalkan rencana saya. Dia mengizinkan saya untuk memiliki
kemenangan 90%, yang mana akhirnya adalah sia-sia. Jika saya mencari hikmat di awal, saya akan tahu kapan
saya harus kembali. Ayub 42:2, "Saya tahu bahwa kau dapat melakukan segalanya, tidak ada rencana-mu yang
dapat digagalkan".

Kedewasaan?
8-25-04

Melewati tahun-tahun perjalanan Kristen saya, saya telah melihat banyak orang-orang Kristen yang berbeda
dengan berbagai tingkat kematangan. Dan saya mulai melihat perbedaan antara Kristen yang normal dengan
yang dewasa. Ini ada beberapa pemisahannya.. sayangnya saya telah belajar bahwa saya tidak dapat
mempercayai seseorang terlalu dalam kecuali mereka telah mencapai tahapan ini.

1. Orang Kristen yang telah dipatahkan dan telah direndahkan dihadapan Tuhan. Bukan jenis
kerendahan hati yang kita pelajari dari masyarakat, tetapi jenis kerendahan hati "yang telah dihancurkan diatas
batu cadas". Ketika seorang datang ke dalam hadirat Tuhan, sangat rendah hati, dan harga diri telah
menghilang, tetapi tidak masalah dengan seorang Kristen yang telah dewasa.

2. Yang matang memiliki luka-luka pertempuran, dan pengalaman. Ketika orang masuk ke dalam arena
dengan Iblis, dan menderita beberapa pukulan keras, mereka menyadari betapa musuh mereka sangat
bersungguh-sungguh, licik, dan menghancurkan. Tetapi sebelumnya, para Kristen memiliki jenis sikap "Hei
jangan gemetar,ia telah dikalahkan, tenang, jangan kuatir”. Dan hal ini menyebabkan mereka untuk
menurunkan kewaspadaan mereka. Saya telah terjatuh dengan keras, dan saya telah melihat banyak orang yang
lebih dewasa dibandingkan saya, terpukul jatuh. Saya telah menghabiskan 10+ tahun dalam perbudakan, hingga
saya menyadari bahwa musuh tidak dapat dianggap enteng. Orang Kristen yang dewasa memiliki mentalitas
.."Saya tidak akan pernah kembali ke Mesit".
3. Orang Kristen yang dewasa dapat menanggani karunia-karunia rohani. Apakah karunia nubuat,
kesembuhan, penglihatan, karunia lidah, dipenuhi dengan roh, perkataan hikmat, dll, dia dapat menanggani halhal yang rohani. Tetapi yang belum dewasa seringkali membatasi Tuhan hanya untuk penyembuhan sementara,
dan terdorong oleh Roh Kudus. Apapun yang di luar hal tersebut tidak lagi dibutuhkan, dan dianggap ajaran
sesat.
4. Orang Kristen mengenali sang Tubuh, dan mencari persekutuan. Seorang Kristen yang dewasa tertarik
kepada anggota lain dari tubuh Kristus. Dia tidak mencoba untuk memisahkan dirinya dari tubuh. Karena itu
Tuhan dapat berbicara kepadanya, melalui orang Kristen yang lain.
5. Orang Kristen yang dewasa selalu berdoa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya akan keluar
menginjili, tetapi sebelum saya lakukan saya akan selalu berdoa 5 menit. Apakah hasilnya? Tidak ada! Ketika
akhirnya saya memiliki iman untuk berdoa di seluruh minggu sebelum saya pergi keluar menginjili, itu adalah
ketika saya memiliki kesuksesan terbesar. Seorang Kristen yang dewasa sering berdoa, dan dapat berdoa untuk
waktu yang panjang ketika diperlukan, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mendengarkan.
6. Orang Kristen yang dewasa selalu sangat berhati-hati dengan pedang mereka. Mereka tidak dengan
menyerang anggota lain dari tubuh berdasarkan perkiraan semata, tetapi hati-hati dengan pedang mereka.
Mereka tidak pergi berperang, hingga mereka memiliki tugas yang jelas.
7. Orang Kristen yang matang tidak bersembunyi atau memakai topeng-topeng. Mereka dapat dengan
bebas mengakui banyak kesalahan mereka dihadapan yang lain, bahkan sekalipun hal tersebut memalukan
mereka. Anda akan melihat mereka menangis karena mereka menaruh nilai yang kecil dalam mempertahankan
komposisi yang bermartabat.
8. Orang Kristen yang dewasa Menyembah Tuhan. Bukan hanya untuk 1 jam pada hari Minggu, tetapi
sering. Mereka terus fokus kepada Tuhan, dan mencari Dia.
9. Orang Kristen yang dewasa telah menyalibkan daging mereka dan telah memikul salib mereka.
Mereka tidak dikuasai oleh reaksi dari keadaan mereka yang berdosa.

M.T.B!
6-17-04

Dalam menyelidiki motif-motif saya, saya menemukan bahwa saya telah melewatkan point utama dalam
banyak hal yang telah saya lakukan. Dalam bertanya kepada diri sendiri mengapa saya melakukan semua hal
ini, saya menemukan bahwa motivasi saya bagus, tapi mereka mati. Sebagai contoh…

1. Mengapa saya menyembah Tuhan?
Karena hal tersebut menghormati Tuhan.
Karena hal tersebut memulihkan jiwa saya.
Karena hal tersebut membuat kita bersama.
Karena Dia berharga.
2. Mengapa saya menaati Tuhan?
Karena hal tersebut menjaga saya menjauhi masalah.
Karena Tuhan memerintahkan kita demikian.
Karena hal tersebut memberi contoh bagi yang lain.
Karena hal tersebut menguntungkan saya untuk taat.

Ini semua adalah motivasi yang baik, tetapi jangan pernah lupakan yang terutama,

HAL INI MEMBUAT TUHAN
BAHAGIA.
Dan itu seharusnya dapat menjadi alasan yang cukup untuk melakukan apapun. Semoga saya tidak pernah
melupakannya lagi.

Ini adalah sebuah Perang, bukan sebuah permainan!
3-11-04

Salah satu dari kesalahan terbesar yang saya lihat seorang Kristen lakukan adalah memperlakukan kekristenan
seperti sebuah permainan, dan bukan seperti sebuah peperangan. INI ADALAH SEBUAH PERANG; ada
musuh yang sangat nyata. Kerajaan Iblis sangat terorganisasi, terfokus, dan tanpa lelah untuk jiwa-jiwa
manusia. Dan ketika Anda memperlakukannya seperti sebuah perang, Anda akan mulai menang. Tetapi kita
membuat kesalahan bodoh yang tidak akan diperbuat oleh seorang prajurit pada tahun pertamanya.





Kita pergi ke wilayah musuh, tanpa bentuk, tidak siap dan sendirian.
Kita tidak tahu bagaimana caranya mengunakan senjata kita. (Firman Allah, Doa Syafaat, dll.)
Kita bermain-main dengan musuh (DOSA), daripada menyerangnya.








Kita menolak untuk mengikuti latihan. (berpuasa, doa kelompok, grup yang dapat dipercaya, menjalani
hidup yang tersalib, dll.)
Kita tidak menyelamatkan prajurit yang terluka, tetapi meninggalkan mereka hingga mati di medan
pertempuran.
Kita mencari rekrutan baru.
Kita kita tertangkap, kita tidak menanggis untuk pertolongan.
Kita bekerja sebagai individu dan bukan seperti sebuah tim. Kita menyerang ranking kita sendiri.
Ketika kita jatuh ke dalam sebuah perangkap, karena rasa malu kita tidak memperingatkan orang lain
mengenai perangkap tersebut.

Jika Anda ingin menjadi seorang Kristen yang kuat, dan bukan seorang rakyat sipil dalam perang, maka
tenanglah, dan mulai berakting seperti seorang prajurit!

Syafaat yang terfokus
3-10-04

Ayat suci mengajarkan kita untuk menginginkan karunia-karunia rohani. (1 Kor 14:1) Saya akhir-akhir ini telah
bertanya kepada Tuhan untuk sebuah karunia rohani tertentu. Karunia yang saya cari adalah kemampuan untuk
mendapatkan nama-nama orang yang harus kita doakan. Sehingga doa-doaku akan lebih efektif, dan tidak
hanya secara membuta ditembakkan. Setelah berdoa untuk karunia ini beberapa kali, hal tersebut mulai tersebut.
Saya telah diberikan 1 hingga 3 nama sehari, dan telah bersyafaat bagi mereka. Jika Anda seorang pendoa
syafaat, pertimbangkanlah untuk meminta Tuhan karunia yang sama.

Apakah yang seharusnya membuat Anda stress?
2-05-05

Apakah yang seharusnya membuat Anda stress? Ada begitu banyak hal yang membuat kita stress di dunia ini:
uang, karir, makanan, reputasi. Tetapi hanya ada 1 hal yang seharusnya membuat kita stress, dan itu adalah
ketika Anda atau yang lainnya berada diluar kehendak Tuhan. Anda mungkin menemukan diri Anda dalam
situasi yang tidak nyaman. Tetapi berkata kepada diri Anda sendiri, "Saya hanya perlu melakukan apa yang
Tuhan katakana kepada saya untuk dilakukan, dan berada dimana Dia inginkan saya berada." Lebih baik
menjadi gelandangan yang mematuhi Tuhan, daripada seorang Raja yang kaya tetapi tidak taat.

Doa-doa Kerajaan vs. Doa-doa Pribadi
1-24-04

Fokus doa kita sebagai orang Kristen, seharusnya adalah doa yang berorientasi Kerajaan bukan hanya doa –doa
pribadi. Doa yang berorientasi Kerajaan adalah abadi, contohnya keselamatan untuk seorang teman,
pertumbuhan rohani, hikmat, tuntunan, berdoa untuk pelayanan, berdoa melawan belunggu iblis. Doa-doa
pribadi umumnya Cuma sementara, contoh menolong saya menjual mobil saya, kaki saya sakit, saya kehilangan
kunci-kunci saya, berikan saya kenaikan gaji, dll. Gunakan doa-doa Anda untuk memperluas tujuan Tuhan,
bukan hanya untuk Anda pribadi. Jangan gunakan para malaikat Tuhan untuk bekerja hanya demi kepentingan
Anda!

Firman Tuhan & PERKATAAN Tuhan
1-16-04

Sebagai orang Kristen, kita perlu untuk mampu membedakan antara FIRMAN Tuhan dan perkataan Tuhan.
FIRMAN Tuhan adalah ayat-ayat suci, dan perkataan Tuhan, adalah ketika Tuhan berbicara langsung kepada
Anda. Untuk contoh, Anda mungkin membaca 3 pasal Alkitab, tetapi dalam 1 pasal Tuhan berbicara secara
langsung kepada Anda. Anda perlu mengetahui perbedaannya. Terkadang PERKATAAN Tuhan datang melalui
umat percaya lain, bahkan orang yang tidak percaya, sehingga Anda akan selalu perlu untuk mendengarkan.
Mereka yang TIDAK dapat membedakan antara Firman dan PERKATAAN akan dibodohi ketika ayat-ayat
suci salah digunakan. Iblis seringkali akan mengutip ayat suci kepada kita, seperti yang ia lakukan saat
mengoda Yesus. Jadi dengarkan dengan hati-hati!

Jangan meraih Kendali
1-16-04

Disini ada sebuah pelajaran yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya memiliki kebiasaan meraih kendali.
Ini adalah apa yang saya maksud... Dalam segala situasi, ada pengendali yang menguasai keadaan. Dalam
pembicaraan, yang berbicara yang memiliki kendali. Dalam mobil, yang menyetir yang memiliki kendali.
Dalam sebuah bisnis adalah bos yang memiliki kendali. Adalah buruk untuk mencoba meraih kendali sehingga
memiliki kontrol. Anda mulai memanipulasi segalanya. Seorang yang rendah hati tidak selalu perlu untuk
memegang kontrol, tetapi dapat berada dibawah otoritas orang lain bila diperlukan.

Makanan yang Seimbang
1-16-04

Kita semua tahu bahwa sebuah tubuh butuh makanan yang seimbang untuk menjadi sehat. Dan seseorang tidak
dapat hanya memakan 1 jenis makanan tertentu dan tetap kuat. Dalam cara yang sama, tubuh rohani Anda juga
butuh makanan yang seimbang. Dan Anda tidak akan sehat secara rohani jika Anda hanya mengkonsumsi 1
bagian dari ayat-ayat suci, dan mengabaikan yang lainnya. Saya mengatakan hal ini karena saya telah
menyadari guru-guru tertentu, terlalu menekankan suatu ayat suci tertentu, hingga pada titik yang tidak
seimbang dalam pesan Injil Tuhan. Pesan "Taburlah benih Anda, Tuailah Panenan Andat" adalahh sebuah
kebenaran besar, tetapi telah secara berlebihan diajarkan. Dan pesan "Tuhan menginginkan Anda mendapatkan
berkat Anda" adalah kebenaran yang lain, tetapi kurang keseimbangan. Kita gemuk dengan ayat-ayat ini, dan
kurus dalam ayat yang lain.
Saya mencoba untuk berhati-hati ketika mengkritik Gereja, karena seringkali kita jatuh ke dalam rencana si
jahat ketika kita mengkritik. Tetapi kritik-kritik ini juga diperlukan. Jika satu-satunya alasan yang Anda berikan
kepada Tuhan adalah untuk mendapatkan sesuatu kembali, maka motivasi Anda mati. Bahkan seorang yang
jahat akan melakukan sesuatu yang baik, jika Anda memberinya upah.
Tuhan tidak ada untuk kesenangan dan tujuan-tujuan umatNya, kita ada untuk kesenangan dan tujuantujuan Tuhan! Dan jika Anda berpikir kehidupan Kristen semuanya adalah mengenai berkat, tetapi bukan, dan
bahwa hal tersebut harus menjadi fokus Anda. Ingatlah ke-12 murid; semuanya pergi melalui pergumulan besar
dan penganiayaan dalam pelayanan mereka kepada Tuhan.

Formula-formula Tuhan
1-7-04

Saya teringat mendengar sebuah cerita mengenai sebuah Gereja Afrika, yaitu pertemuan pada malam hari.
Mereka sedang berdoa dan menyembah, ketika salah satu anggota pergi ke toilet. Tidak memiliki kamar kecil di
gereja, orang tersebut pergi keluar. Hal yang tidak beruntung, saat itu sangat gelap dan dia tidak dapat melihat
kemana ia akan pergi. Dia berjalan masuk ke dalam lubang, terjatuh dengan kepala terlebih dulu. Lubang
tersebut memiliki rongga sempit, yang menyangkut di sekitar pinggangnya. Sehingga bagian atas tubuhnya
terbenam dibawah tanah, sementara kakinya terangkat ke udara. Dia mulai berteriak meminta pertolongan,
tetapi karena dia ada di bawah tanah, tidak seorangpun yang dapat mendengarnya. Setelah lebih dari sejam
bergumul dengan posisi tergantung terbalik, dia berdoa dengan putus asa untuk pertolongan.
Akhirnya, dia merasa tangan seseorang memegang kakinya, dan dia ditarik keluar dari lubang. Tetapi ketika dia
keluar untuk melihat siapakah itu, dia tidak dapat menemukan seorangpun. Tidak ada seorangpun disana. Dia
akhirnya menyimpulkan bahwa pastilah seorang malaikat telah menyelamatkan dirinya. Dengan penuh
semangat dia kembali ke dalam Gereja untuk memberitahu semua orang bagaimana Tuhan telah
menyelamatkan dirinya ketika dia tak berdaya dan dalam posisi tergantung terbalik.

Jadi tebak apakah yang dilakukan oleh para anggota gereja setelah mendengar ceritanya? Mereka mulai berdoa
dalam posisi terbalik!
Seperti itulah seseorang bisa sedemikian bodoh, daripada mencari Tuhan, kita mencari formula-formula.
JANGAN BERDOA POSISI TERBALIK, jangan mengikuti teknik buta untuk mendekat kepada Tuhan. Jika
segalanya yang Anda lakukan hanyalah sebuah ritual, Anda tidak akan menemukan Tuhan. Satu-satunya cara
untuk mengenal Tuhan adalah berjalan denganNya. Jangan mencari karunia tetapi carilah si pemberi, jangan
hanya mencari kolam tetapi carilah sungai, jangan melihat kepada bayangan tetapi lihatlah kepada cahaya,
JANGAN PERLAKUKAN TUHAN SEPERTI SEBUAH OBJEK, tetapi sebagai seseorang. Jangan
berfokus kepada tubuhNya, kekuatanNya, hikmatNya, atau bagian manapun dari diriNya, berfokuslah
kepadaNya.

Sel Manusia vs. Sel Lumut
1-7-04

Tubuh manusia mungkin adalah organism yang paling
rumit dari semua makhluk hidup. Walaupun demikian
ketika Anda membandingkan sel manusia dengan
sebuah sel lumut, tebak sel mana yang lebih maju dan
rumit?
Percaya atau tidak, ternyata adalah sel Lumut! Itu
karena setiap sel lumut telah memiliki semua yang
dibutuhkan untuk berfungsi, di dalam 1 sel, dan hanya
bekerja untuk dirinya sendiri. Secara kontras, sel-sel
tubuh manusia bekerja untuk seluruh tubuh, sebagai
sebuah tim. Dan karena itu tubuh manusia lebih tinggi
tingkatannya dibandingkan mos, walaupun sel lumut
lebih maju daripada punya kita. Dalam cara yang
sama, sepasukan yang berisi 100 orang, bekerja
sebagai sebuah tim, dapat mengalahkan sepasukan
yang berisi 500 orang yang hanya mempedulikan diri
mereka sendiri.
Ada sebuah pelajaran rohani disini, karena kita adalah
sel-sel tubuh Tuhan. Dan ketika kita bekerja hanya
untuk diri kita sendiri, contohnya berdoa hanya untuk
kebutuhan kita, bekerja hanya untuk keinginankeinginan kita, menumpuk harta kita sendiri, maka
tubuh menjadi tidak efektif dan lemah. Tuhan telah
memberikan setiap orang sebuah posisi dalam
tubuhNya, dan jika tubuh tersebut ingin sukses Anda
akan butuh menemukan POSISI ANDA, DAN
MENYELESAIKAN TUGAS YANG DIBERIKAN
OLEH TUHAN, JANGAN BEKERJA HANYA
UNTUK KEPENTINGAN ANDA SENDIRI!

Yang mana lebih bijak, seekor laba-laba atau seekor
ular?
1-7-04

Yang mana lebih bijak, seekor laba-laba atau seekor ular? Keduanya memiliki sengat, keduanya memiliki bisa
beracun, dan keduanya membunuh mangsa mereka. Ketika seekor ular mencoba mengigit korbannya, sang
korban akan mencoba melawan atau lari. Sang korban umumnya mati kemudian dan hancur, dan perjalanan
kabur. Tetapi seekor laba-laba lebih bijak, ketika ia mengigit korbannya, mereka tidak pernah menyerah, dan
mereka tidak pernah menjauh. Karena mangsa laba-laba telah terbungkus dan tanpa daya berada di dalam
jarring-jaring.
Ketika sang jahat menyerang, dia menyerang seperti seekor laba-laba, membungkus korbannya dalam jarringjaring dosa. Sungguh tidak beruntung, orang-orang berpikir mereka dapat tinggal dalam sebuah jaring-jaring
dosa, dan menolak iblis ketika ia akhirnya datang. Tetapi pada waktu itu, mereka bahkan tidak melawannya.
KELUAR DARI JARING, SEKARANG!

Ketika terhilang, Jangan Lari
12-28-03

Ketika berjalan dalam sebuah jalur di hutan, jika Anda kenal dengan area tersebut, adalah ok untuk bergerak
cepat. Tetapi jika Anda terhilang, atau berada dalam kegelapan, maka tidak akan bijak untuk bergerak cepat.
Karena ada 1 arah yang benar dan 359 arah yang salah dan ketika orang berada dalam kegelapan, mereka
membuat keputusan-keputusan yang bodoh. Secara rohani, ketika Anda berada dibawah serangan musuh, dalam
kebingungan, dan dalam kegelapan, itu adalah saat paling buruk untuk merencanakan strategi, membuat golgol, atau mendiskusikan isu-isu.

Ketaatan yang Tersembunyi
12-25-03

Dalam sebuah mimpi telah ditunjukkan kepada saya sebuah sumber besar harta rohani yang seringkali telah
saya anggap remeh. Saya menyebutnya Ketaatan yang Tersembunyi. Dalam mimpi ini, malaikat berdiri di
depan sampah yang terhampar di atas jalan. Dan saat orang berjalan melaluinya, malaikat memanggil mereka
untuk mengangkat sampah tersebut dan membuangnya. Tetapi hanya beberapa orang yang dapat
mendengarnya, dan mereka yang dapat seringkali mengabaikan seruan malaikat tersebut. Akhirnya 1 orang
mendekat untuk mengangkatnya, dan pada saat dia melakukannya, malaikat berkata kepadanya dan
mengungkapkan hikmat besar kepadanya. Adalah hikmat pada bagaimana secara efektif dapat melayani Tuhan.

Saat berdiskusi mengenai mimpi tersebut dalam saat teduh saya, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa
Ketaatan yang Tersembunyi ini ada dimana-mana, dalam berbagai bentuk, untuk semua orang. Tetapi mereka
yang tidak rendah hati, mereka yang tidak berjalan dalam roh, mereka yang kedagingan, akan melewatkan harta
besar ini.

Kesaksian-Single, Doa-Single
12-25-03

Bayangkan sebuah medan pertempuran, dimana 2 pasukan sedang berperang; saling menembak kepada masingmasing pihak. Tetapi 1 pasukan mengunakan metode bertempur yang tidak efektif. Mereka akan mengambil
penembak jitu mereka, dan hanya mengizinkan dia menembak pada musuh. Semua prajurit lain harus
menyimpan senjata api mereka pada sisi mereka. Dia akan sukses memukul kalah banyak prajurit musuh, tetapi
hanya mengandalkan dirinya sendiri tidak akan cukup untuk memenangkan pertempuran.
Sungguh tidak beruntung, gereja modern mengunakan tekhnik-tekhnik ini. Dalam setiap perkumpulan, Tuhan
bekerja dalam kehidupan setiap anggota. Setiap anggota memiliki kesaksian atas sebuah ujian, pergumulan,
penglihatan, kemenangan dan pelajaran-pelajaran dari Tuhan. Tetapi hal yang tidak beruntung ketika kita pergi
ke Gereja kita hanya mendengar 1 kesaksian, dari siapapun yang sedang berbicara. Setiap orang dari kita harus
membagikan dan mendengar kesaksian dari yang lain. Dalam Wahyu 12:11 berkata "Mereka mengalahkan dia
(sang jahat) oleh darah sang Domba dan oleh perkataan kesaksian mereka;" Jadi bagikanlah!
Sungguh tidak beruntung, kita juga mengunakan metode yang tidak efektif dengan Doa-doa dalam Gereja, 1
orang berdoa dan setiap orang yang lain mendengarkan. Ide siapakah ini? Ambillah senjata doa Anda, dan
mulailah menembak. Berdoalah untuk orang miskin, yang lapar, dan yang tertindas; kita berada dalam perang!
Dan Tuhan telah memperlengkapi kita.

Dimana para nabi?
2-08-05

Dimana para nabi? Tahun-tahun belakangan ini, kita telah melihat 2 kejadian besar terjadi, 9/11 dan Tsunami
raksasa. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah Tuhan mengungkapkan mengenai hal ini kepada
seorangpun di bumi saat hal-hal ini akan terjadi? Akan sulit dipercaya bahwa Tuhan tidak memperingatkan
siapapun. Dalam ayat-ayat suci kita memperingatkan orang banyak kali sebelum bencana terjadi, apakah Ia kini
menjadi berbeda? Saya telah mendengar pengakuan seseorang bahwa malaikat telah mengunjungi dirinya, dan
mereka telah mengungkapkan 4 kejadian yang akan datang 5 tahun sebelum 9/11 terjadi. Dia telah diberitahu
mengenai 9/11, Tsunami, gempa bumi besar di kota New York dan 1 di Eropa. Dia bahkan menuliskan hal-hal
ini dalam sebuah pamphlet dan telah membagikan ribuan. Kini saya tidak yakin apakah hal ini adalah
pewahyuan ilahi dari Tuhan, atau bukan. Tetapi inti yang ingin saya bagikan disini adalah, ada ribuan media
Kristen; Radio, TV, Majalah, Koran-koran, dll. Sepengetahuan saya tidak seorangpun yang mempublikasikan
kesaksian orang ini. Mengapa tidak? Hal pertama yang kita dengar mengenai ini adalah setelah pewahyuan

kedua terjadi? Saya telah menyimpulkan semuanya terjadi karena 1 alasan. Terlalu banyak kekacauan, setiap
orang sedang berbicara (termasuk diri saya). Dan hal ini seringkali melemahkan orang-orang yang telah dipilih
Tuhan untuk berbicara. Beberapa orang telah diberikan kesaksian besar daripada yang lain. Contohnya adalah
Yohanes pembaptis dan Yesus adalah para nabi, tetapi dalam Yoh 5:36, Yesus berkata, "Saya memiliki
kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes:" Karenanya, ketika saya [Robert Brownell] menemukan
seseorang dengan kesaksian yang lebih besar dari diri saya, saya akan mencoba menaruh pemisah dan tautan
(link) kepada mereka pada halaman SUMBER. Saya tidak dapat menaruh setiap orang disana, tetapi mereka
yang saya yakini memiliki pewahyuan yang lebih besar.

Mengapa kita membutuhkan para nabi?
bayangkan ada musuh bangsa yang membenci negeri Anda (not too hard to imaging). Dan bangsa tersebut akan
menyewa teroris untuk datang ke negeri Anda dan meledakkan gedung-gedung penting. Satu per satu mereka
akan menyerang, menyebabkan kerusakan missal dan memulai kebakaran besar. Sehingga Negara Anda akan
merespon, tetapi bagaimana caranya mereka merespon? Sebuah Negara tanpa sebuah visi akan hanya menaruh
sumber mereka pada pertempuran api. Lebih banyak senjata api, lebih banyak tim penyelamat, lebih banyak
alarm, dll. Tetapi sebuah Negara dengan sebuah visi yang kecil akan berkata, "Bukan api yang perlu diarahkan,
tetapi bom-bom ini." Dan mereka akan menaruh sumber-sumber kepada perlindungan bom. Lebih banyak tim
bom, lebih banyak detektif, dll. Tetapi sebuah Negara dengan lebih banyak visi akan berkata "Bukan bom yang
harus menjadi fokus kita, tetapi para teroris." Dan mereka akan menaruh sumber-sumber mereka pada usaha
anti-teror. Lebih banyak Intelijen, lebih banyak agen rahasia, dll. Tetapi sebuah Negara dengan sebuah visi
besar akan berkata, "Bukan terorisnya, tetapi musuh Negara ini yang perlu ditujukan." Dan mereka akan
mengirim pasukan mereka melawan Negara tersebut.
Sebagai orang Kristen kita kekurangan visi, kebanyakan dari doa-doa kita adalah "Tuhan terkasih, lebih banyak
mesin api" dan hal tersebut akan menjadi sebuah kekalahan terhadap musuh kita. Dalam Yoel 2:28 berkata,
Saya akan menuang Roh saya kepada semua orang. Putra dan Putri-mu akan bernubuat, para tua-tua akan
memimpikan mimpi, anak muda-mu akan mendapatkan penglihatan. Tuhan memberi kita sumber-sumber yang
kita butuhkan untuk melihat dan mengalahkan musuh. Tetapi pada hari ini, jika saya bertanya kepada 10 orang
Kristen untuk menyebutkan beberapa orang nabi yang hidup, mereka akan memiliki kesulitan untuk
menyebutkan seorangpun. Jika saya bertanya kepada 10 orang Kristen untuk memberitahu saya beberapa
penglihatan yang telah Tuhan berikan kepada umatNya, mereka juga mendapatkan kesulitan untuk
menyebutkan bahkan 1 pun. Mengapa begini? Apakah tak seorangpun memiliki visi, apakah tidak ada seorang
pun yang bernubuat? Ada nubuatan dalam Perjanjian Lama, Yesus bernubuat, dan ada nubuatan di Kitab Nabinabi. Ide siapakah bahwa nubuat telah using?
Jika Anda telah diberikan sebuah nubuat atau visi, bagikanlah. Dan jangan takut jika orang lain membagikan
apa yang mereka dapatkan dengan Anda. Seperti yang kita pelajari di ayat-ayat suci, Matius 10:41, Siapapun
yang menerima seorang nabi karena ia adalah seorang nabi akan menerima upah seorang nabi, dan siapapun
menerima orang benar karena dia adalah orang benar akan menerima upah orang benar." Jadi jika kita tidak
menerima seorang nabi, maka kita tidak menerima upah mereka, dan kita akan menjadi lebih buruk untuk hal
tersebut.

Berikan pujian ketika pujian dibutuhkan
11-17-03

Ketika mengamati seorang pelayan Tuhan, pastilah untuk melihatnya sebagai sebuah bayangan dari Yesus.
Maka Anda akan memberi pujian ketika pujian dibutuhkan dengan sesuai. Tetapi ketika melihat kepada sebuah
refleksi dari Yesus, JANGAN melihat orang yang berada dibelakangnya, karena Anda akan melewatkan sang
Juru slamat. Dan hal tersebut mungkin saja menjadi batu sandungan bagi orang tersebut.
Saya telah melihat hal ini ketika saya bersaksi kepada orang-orang, setelah sebuah khotbah atau sebuah
pelayanan penyembahan. Saya memperoleh banyak pujian dan penghargaan dari khalayak, yang mengangkat
saya. Saya berharap mereka tidak menaruh iman mereka pada saya. Karena sebenarnya, mereka sungguhsungguh tertarik kepada Kristus, yang sedang berbicara melalui saya. Pakaian yang saya pakai bukanlah
kepunyaan saya. Dan banyak kali saya bahkan tidak tahu ketika Dia berbicara melalui saya. Dan Dia hanya
berbicara melalui seseorang, pada tahapan sesuai dengan penyerahan mereka kepadaNya.
Semoga tidak akan pernah seperti itu ketika Yesus bersinar-pembicara mendapat pujian, dan ketika pembicara jatuh-Yesus yang
disalahkan..

Jubah dan Kompas
10-21-03

2 hal yang paling kritis seorang Kristen butuhkan adalah Kasih dan Kerendahan Hati. Tanpa mereka kita akan
dengan mudahnya dimanfaatkan oleh musuh. Kerendahan hati adalah sebuah jubah tebal, dan sebuah pakaian
baja yang berat. Kita tidak suka memakainya karena benda tersebut memperlambat kita, dan terlihat sangat
sederhana dan tidak indah. Tetapi sedikit senjata musuh yang dapat menebusnya. Harga diri, kemarahan,
keegoisan, nafsu, pembenaran diri; ini semua memiliki kesulitan untuk menebus perlengkapan senjata orang
yang rendah hati. Tetapi tanpa kerendahan hati, akan lebih mudah bagi musuh untuk menembus dan
mempengaruhi Anda.
Kasih pada sisi lain bekerja seperti sebuah kompas. Karena kebanyakan kekristenan seringkali mendapat
tuntunan harian mereka dari Tuhan, berkata "hari ini kamu harus melakukan ini...." karena itu, dalam
keseharian, kita umumnya tidak mengetahui apa yang secara spesifik Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi
dengan Kasih sebagai sebuah kompas, pada umumnya kita akan menuju arah yang tepat. Tetapi tanpa Kasih,
bahkan seorang Kristen yang dewasa dapat bergerak ke arah yang salah. Pertimbangkan rasul Paulus sebelum
pertobatannya, dia adalah seorang yang sangat disiplin dan dewasa dalam Hukum. Dia mempelajari Alkitab,
dan dengan semangat mengikuti dan mematuhinya. Tetapi bahkan tanpa hal tersebut, dia sedang bekerja secara
langsung bertentangan dengan Tuhan. Itulah mengapa kita butuh kompas kita.
Hal terakhir yang Anda inginkan, ketika Anda tidak memiliki Kerendahan Hati atau Kasih, adalah pengurapan.
Karena pengurapan, seperti sebuah kanon, adalah sebuah senjata yang kuat melawan musuh. Tetapi jika kanon
tersebut tidak dihadapi dalam arah yang tepat, maka akan menjadi malapetaka yang merusak, melewatkan
musuh dan memukul pasukan kita sendiri. Dan kemudian pengurapan Anda akan menjadi sebuah kewajiban
bagi Tuhan, dan bukan sebuah asset. Anda akan menuai pemecahan dalam tubuh, dan membuat jalan masuk
menuju Gereja dimana musuh dapat menyerang. Inilah mengapa sangat sedikit orang Kristen yang memiliki
pengurapan, dan kita jarang melihat hal-hal terjadi seperti di dalam kitab para rasul.
Kenakanlah Jubah dan Kompas Anda!

Iman dan Kebohongan
10-21-03

Apakah
Iman?
sebagai orang Kristen kita tahu bahwa ada dunia rohani dan dunia fisik. Tetapi kita tidak melihat dunia rohani
dengan mata kita atau mendengarnya dengan telinga kita, tetapi hal ini nyata ada. Iman adalah bertindak
berdasarkan apa yang kita ketahui benar dalam dunia rohani, tidak perduli apapun yang dikatakan oleh dunia
fisik kepada kita. Tetapi untuk mempercayai dunia fisik dan mengabaikan dunia rohani adalah mempercayai
sebuah kebohongan. Hanya sesederhana itu. Apakah Anda berjalan dalam iman atau dengan Kebohongan?

Dunia Kertas dan Dunia Nyata
10-21-03

Ini
adalah
sebuah
test
untuk
Anda.
Bayangkan bahwa Anda adalah seorang CEO dari sebuah bisnis kecil yang akan bankrut karena keputusan
bisnis bodoh yang telah dibuat. Kini Anda dihadapi dengan tantangan merumahkan 100 orang. Setelah
bergumul untuk sementara pada bagaimana merumahkan orang-orang, Anda menemukan bahwa ada jalan
keluar. Dengan hanya memalsukan beberapa angka pada laporan keuangan Anda, Anda dapat menyelamatkan
pekerjaan-pekerjaan ini. Sebuah angka yang kecil untuk sebuah keuntungan besar. Jadi pertanyaannya adalah,
apakah Anda akan melakukannya? Dan mengapa?
Well ada banyak alasan untuk tidak melakukannya, tetapi 1 alasan kecil adalah ini. Dunia kertas harus
merefleksikan dunia nyata, karena dunia kertas hanyalah sebuah model dari dunia nyata. Kebenarannya adalah
bisnis telah bangkrut, dan tidak ada sejumlah kertas yang akan mengubah keadaan tersebut. Saat sebuah
perusahaan sedang berjalan baik, seharusnya terlihat baik di atas kertas, dan ketika terjatuh, seharusnya terlihat
jelek di atas kertas. Dalam cara yang sama, Dunia Fisik ini adalah Dunia Kertas, tetapi Alam Rohani adalah
Dunia Nyata. Dan adalah baik untuk menjaga kedua dunia ini tetap sama. Untuk contoh, ketika kita melihat
seorang yang mengaku sebagai manusia Allah, dan dia hidup tidak berbeda daripada orang-orang dunia, ada
ketidaksamaan disini, dia memalsukan angka-angka tersebut. Dan banyak orang dengan butanya menerima apa
yang mereka lihat di atas kertas. Kita perlu hidup berdasarkan apa yang kita lihat dalam alam Rohani, bukan
oleh apa yang kita lihat dunia ini. Disini ada beberapa contoh lagi...
(A) Ketika seseorang memberitahu Anda sebuah gossip, secara rohani adalah sama dengan memberi Anda
segelas anggur yang telah diperciki dengan racun. Dan itulah seharusnya bagaimana Anda bereaksi. Akan terasa
manis di kerongkongan, tetapi akan mengkorupsi jiwa Anda.
(B) Ketika seseorang secara terus menerus mengutuki di depan Anda, secara rohani adalah sama dengan mereka
meludahi dan melemparnya kepada Anda.
(C) Ketika seorang pria sedang bernafsu dengan wanita lain dalam hatinya, secara rohani adalah sama dengan
melakukan perzinahan.
Selalu menganggu saya ketika saya membaca dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menghapus Peradaban
tertentu. Sebagai contoh (1 Sam 15:3 Sekarang pergilah, seranglah bangsa Amalek dan menghancurkan
semuanya secara total yang dimiliki mereka. Jangan mengampuni mereka; bunuh setiap pria dan wanita, anakanak dan bayi, ternak dan biri-biri, unta-unta dan keledai-keledai.' ") Hal ini sepertinya tidak konsisten dengan
Tuhan yang saya kenal. Tetapi ketika saya melihat ke dalam hal-hal ini dalam terang yang berbeda dan melihat
bahwa Tuhan hanya menjaga Dunia Fisik tetap sama dengan Dunia Rohani. Kebenarannya adalah mereka

sudah mati, Tuhan telah membuatnya sangat jelas. Kita perlu untuk belajar untuk hidup berdasarkan apa yang
sedang terjadi dalam Dunia Rohani, bukan berdasarkan Dunia Fisik.

KeIstimewaan Suatu Penderitaan
10-21-03

Ketika kita menderita untuk Tuhan, Dia memakainya untuk kemuliaanNya. Dan Dia memberi mereka yang
menderita kemampuan untuk menolong orang lain yang sedang bergumul dengan masalah yang sama. Sebagai
contoh, Yesaya 53:5 menunjukkan kepada kita bahwa "Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan." Oleh
penderitaan Kristus, kita telah di untungkan, dan Dia menyembuhkan diri kita. Jadi ketika Anda sedang
menderita untuk Tuhan, jangan melihat pada situasi saat itu, tetapi lihatlah pada bagaimana hal tersebut akan
menguntungkan banyak orang setelah Anda.

Kemuliaan Tuhan
10-12-03

Kemuliaan Tuhan ada di seputar kita, tetapi kita kehilangan banyak akan hal tersebut. Kita seperti anak manja
yang bertumbuh dalam keluarga yang makmur, tidak pernah menyadari semua hal indah yang telah kita terima
Cuma-Cuma. Tuhan memberikan berkat kepada mereka yang berjalan dalam jalan-jalanNya. Tetapi ketika kita
tidak berjalan dalam jalanNya, kita melewatkan karunia-karunia kemuliaanNya, tidak pernah mengambilnya.
Bagi yang lembut hatinya, mereka mewarisi bumi, bagi yang berbelas kasihan, mereka menerima belas kasihan,
bagi yang murni di hati, mereka melihat Tuhan, bagi pencipta damai, mereka dinamakan anak-anak Tuhan.
Daftar ini terus berlanjut dan lanjut, dan hanya pada hari Penghakiman barulah kita akan menyadari betapa kaya
kita sesungguhnya.
Saya lebih suka menganggap diriku sebagai seorang Kristen yang dewasa, dan untuk alasan yang baik saya
memiliki iman yang sangat sedikit atas diri saya. Dalam perkiraan terbaik saya, untuk setiap 10 hal yang telah
Tuhan beritahukan kepada saya, saya memahami 1 hal, dan untuk setiap 10 situasi yang Tuhan atur untuk saya,
saya memanfaatkan 1. Tetapi seiring dengan kedewasaan saya, saya akan belajar untuk memanfaatkan lebih
banyak.

Kemuliaan Surga
7-23-03

Siapakah yang layak untuk ke Surga? Siapakah yang memiliki hak untuk pergi kesana?
pikirkan mengenai hidup Anda di bumi, dengan semua pelajaran-pelajaran, pergumulan dan ujian, seperti

melalui tingkat ke-1. Beberapa orang melakukannya dengan baik, dan beberapa orang melakukannya dengan
buruk.
Jika Anda membayangkan Kemuliaan Surga seperti melalui tingkat ke-2, maka akan masuk akal bahwa setiap
orang baik harus pergi ke surga, seperti setiap orang yang lulus tingkat ke-1 harus melanjutkan ke tingkat 2.
Tetapi Kemulian Surga tidak seperti tingkat ke-2, lebih seperti sebuah PHD pada sebuah universitas berprestasi.
Berapa banyak peringkat 1 yang cukup cerdas untuk mendapatkan PHD? Tidak ada. Jadi ketika saya bertanya
kepada Anda lagi. Siapakah yang layak pergi ke Surga? Siapakah yang telah memperoleh hak untuk pergi ke
sana? Tidak seorangpun, bahkan yang terbaik dari kita, hanya oleh kasih karunia Tuhan.
Ini ada sebuah analogi lain untuk mengilustrasikan konsep ini.
Bayangkan sang Presiden mendapatkan serangan jantung, dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Para staff
Presiden mengumpulkan dokter jantung terbaik dari dunia dan menerbangkan mereka kemari; mereka
mengumpulkan penasehat pengobatan yang paling berpengalaman semungkinnya, ahli cardiovascular yang
tersedia, dll. Tidak ada penghematan. Sepanjang prosedur sang Presiden memiliki ahli pengobatan terbaik yang
pernah dikumpulkan dalam 1 ruangan. Kemudian di tengah-tengah operasi, pada satu jeda waktu kritis dalam
operasi sang Presiden, seorang anak berumur 13 berpakaian fifthly lari masuk ke dalam kamar operasi. Dan dia
berkata, "Saya mendengar Presiden terluka sehingga saya membawa perlengkapan pertolongan pertama saya.
Apa yang dapat saya lakukan untuk menolong?
Saya sama seperti pengalaman pengobatan anak tersebut tidak melayakan dirinya untuk berada dalam kamar
operasi; kebenaran kita dalam melayani Tuhan tidak melayakan diri kita untuk masuk ke Surga, tetapi hanya
oleh kasih karunia Tuhan.

Lagu sepanjang Hari?
6-24-03

Tuhan membangunkan banyak orang dengan sebuah lagu di dalam hati mereka. Ketika hal ini terjadi kepada
Anda, carilah di internet, carilah seluruh lirik lagu tersebut dan print. Dalam lirik tersebut ada sebuah pesan
untuk Anda, khusu untuk hari itu.

Emosi?
6-17-03 (Taken from a personal email)

Saya percaya bahwa perasaan-perasaan dan emosi-emosi bukan sekedar reaksi kimia dalam tubuh Anda, tetapi
sebenarnya adalah wujud pikiran dari hati Anda. Sebagai contoh, ketika seorang tidak sabar, ini adalah jenis
pikiran yang sedang terjadi dalam hati.
- "Mengapa saya harus menunggu dalam antrian ini?"
- "Mengapa orang ini hanya melakukan saja tugasnya, maka saya perlu menjalani ini semua."
- "Mengapa bos saya memberikan kepada saya tugas bodoh ini?"
- "Saya harap saya tidak harus membereskan semua kekacauan ini?"

Ini adalah jenis pikiran yang muncul dalam pemikiran seorang yang tidak sabar. Ketika Anda melihat perasaanperasaan dan emosi-emosi tersingkap seperti ini, maka Anda akan mengerti bahwa sebuah EMOSI BURUK
(seperti kemarahan, keegoisan, ketidaksabaran, dll) ADALAH HASIL DARI PIKIRAN JAHAT DALAM
HATI SEORANG. Semuanya ini adalah pikiran yang hanya berpusat pada diri sendiri, dan pikiran-pikiran
untuk seorang yang baik tidak akan pernah terucap oleh bibirnya, tetapi dia mungkin mengizinkannya di dalam
hati mereka.
Bagaimana caranya saya dapat menyingkirkan emosi-emosi buruk dalam hidupku? Saya secara pribadi bertanya
kepada TUHAN untuk menyingkapkan hati saya, dan ketika Ia lakukan, saya hanya dapat terheran betapa
jahatnya hati saya. Walaupun saya seorang Kristen yang dewasa, hati saya penuh keangkuhan & pikiran yang
berpusat diri sendiri. Segera saya dapat melihat ke dalam hati saya, dan melihat apa yang sedang terjadi di
dalamnya. Kemudian saya sangup melawan pikiran-pikiran tersebut dengan Firman Allah.
Sebagai contoh,
Pikiran Alamiah: "Mengapa saya harus menunggu dalam antrian ini?"
Firman Allah: "Bersyukurlah dalam segala situasi"
Pikiran baru: "Tuhan, terima kasih untuk berkat yang memampukan saya untuk membeli makanan yang saya
sukai di took ini, 24 jam sehari."
Pikiran Alamiah: "Mengapa orang ini tidak melakukan saja tugasnya, maka saya tidak perlu menjalani semua
ini."
Firman Allah: "Jangan hanya pikirkan kebutuhan-mu saja, tapi juga kebutuhan orang lain."
Pikiran Baru: "Kasir ini mungkin mengalami hari yang sulit; saya akan memberikannya sedikit semangat
ketika saya tiba disana"
Pikiran Alamiah: "Mengapa bos saya memberi saya tugas bodoh ini?"
Firman Allah: "Layanilah majikan-mu seolah-olah kau melayani Tuhan."
Pikiran Baru: "Saya akan belajar melakukan hal ini, tidak perduli berapa lama waktu yang dibutuhkan."
Pikiran Alamiah: "Saya harap saya tidak perlu membereskan kekacauan ini?"
Firman Allah: "Anak Manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani"
Pikiran Baru: "Saya dengan senang hati akan membersihkan tumpahan ini di kantor, sehingga orang lain tidak
perlu melakukannya."
Ketika seorang terus berada dalam proses ini, menyingkapkan perasaan-perasaan dan mengantikannya dengan
Firman Allah, emosi-emosi mereka segera menjadi selaras.

Apa yang tidak berhasil?
6-11-03

Banyak orang kehilangan iman mereka dalam Kekristenan karena mereka mengambil pendekatan yang salah
terhadap hal tersebut, dan mempunyai konsep yang salah mengenai Tuhan. Berikut ini adalah apa yang
membuatnya tidak berhasil...
Doa orang benar berkuasa dan efektif, tetapi doa orang berdoa lemah dan tidak berguna. Jika seorang
Kristen, tidak mematuhi Roh Kudus, tetapi hanya hidup dengan cara yang ia jalanin sebelumnya, jangan harap
gunung-gunung pindah ketika ia berdoa.

Apa yang Anda tabor Anda tuai. Mereka yang menabur dimana-mana; akan menuai dimana-mana,
mereka yang menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati. Jika seorang Kristen menaruh
sebutir benih di tanah, dia tidak seharusnya mengharapkan untuk menemukan sebuah taman firdaus pada hari
berikutnya. Prinsip-prinsip Alkitabiah memiliki berkat dan kutuk. Ketika Anda taat, Anda umumnya
mendapatkan berkat. Ketika Anda tidak taat, Anda umumnya akan terlibat dalam masalah. Jangan harap Tuhan
untuk membatalkan hukum sebab akibat.
Orang benar akan hidup oleh iman. Ketika Tuhan ingin memberitahu saya mengenai sesuatu, saya tidak
mempunyai malaikat-malaikat muncul di hadapan saya dengan instruksi lengkap apa yang harus dilakukan.
Tetapi ketika saya merendahkan diri saya, berdoa, menyembah dan mencari Tuhan, saya menyadari bahwa Ia
mengarahkan langkah kaki saya dalam jalan kebenaran, Ia menuntun pikiran-pikiran saya, dan Ia mengarahkan
orang-orang di sekeliling saya. Kemampuan saya untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan adalah
berdasarkan kesediaan saya, dan betapa sering saya mencari Dia (dan seperti kebanyakan orang, saya jauh dari
sempurna). Suara Tuhan sering disebut "suara kecil yang lembut" 1 Raja-raja 19:12, jika Anda tidak memberi
perhatian, Anda akan melewatkannya.
Dia menyegarkan jiwaku. Masuk ke dalam gerbangNya dengan ucapan syukur, dan pelataranNya
dengan pujian. Ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah waktu terintim Anda denganNya.
Ayat-ayat suci mengatakan bahwa Tuhan berdiam dalam pujian-pujian umatNya. Karenanya, jika kehidupan
Kristen Anda hanya berisi pembelajaran Alkitabiah dan aktivitas gereja maka Anda akan terbakar. Anda perlu
waktu intim dengan Tuhan. Dan ketika Anda menyembah, menjatuhkan gambar diri Anda. Jangan kuatir seperti
apa Anda terlihat ketika Anda menyembah, jangan kuatir jika orang lain melihat Anda menanggis atau
menaikkan tangan Anda. Gambar diri hanya akan menghancurkan penyembahan Anda. Saya seringkali
menangis
seperti
seorang
bayi
selama
pujian
dan
penyembahan.
Kita tingal dalam dunia yang telah jatuh, yang adalah hasil dari manusia berdosa. Ada peperangan antara
yang Baik vs Jahat, dan iblis adalah musuh yang kuat. Orang Kristen menderita kemenangan dan kekalahan.
Karena itu jangan salahkan semua hal buruk yang terjadi kepada Tuhan. Ketika sebuah tragedy terjadi, seperti
seorang anak yang meninggal dalam api, jangan mengangap bahwa Tuhan menghendakinya. Itu berarti
menghina siapa diriNya.
Tuhan bekerja melalui anakNya. Ketika ada kebutuhan dalam tubuh Kristus, dan tidak ada seorang Kristen
yang mau membantu, berdoa atau melakukan apapun, dan tidak ada seorangpun yang mendengar Tuhan, maka
ada sebuah kesempatan besar bahwa kita akan segera mengalami sebuah kekalahan.

Mengapa Berpuasa?
6-10-03

Dalam hubungan kita dengan Tuhan, banyak hal bergantung kepadaNya. Tetapi kedekatan kita denganNya,
bergantung pada diri kita. Dalam Yeremia 29:13 berkata, "Kamu akan mencari Aku dan menemukan Aku ketika
kamu mencari Aku dengan segenap hatimu". Jadi setiap Kristen dipanggil untuk mencari Tuhan dengan segenap
hati. Seperti dalam sebuah hubungan, apa yang Anda dapatkan, adalah berdasarkan pada apa yang Anda telah
lakukan.
Dalam 2 Samuel 24:24, Raja Daud berkata, "Tidak, saya tetap akan membayar Anda untuk itu. Saya tidak akan
mempersembahkan kepada TUHAN Tuhan saya korban bakaran yang gratis." Tetapi saya, Robert, terbiasa
hanya melakukan sekedarnya. Ibu saya akan menyuruh saya ke took untuk membeli sesuatu, dan saya akan
menaruh kembalian ke dalam tabung amal toko. Betapa murah hatinya saya. Tidak membebankan saya
sepeserpun. Uang tersebut adalah milik ibu saya. Jadi itu bukanlah sebuah korban bagi saya untuk

memberikannya. Tetapi berpuasa adalah sebuah pengorbanan. Hal itu membebankan kepada Anda apa yang
Anda inginkan, makanan, TV, film, uang, permainan game, waktu, dll.
Dalam sebuah buku menarik yang saya baca, The Vision: The Final Quest oleh Rick Joyner. (saya sangat
merekomendasikannya) Dia diberikan penglihatan hebat pada bagaimana proses seorang Kristen menjadi
dewasa. Dalam 1 penglihatan, Kristus diwakili oleh sebuah Gunung. Dan semakin tinggi Anda mendaki gunung
tersebut, semakin Anda akan dewasa dalam Kristus. Sebagai contoh, ada sebuah tingkat yang disebut
"Kesabaran", dan sekali Anda telah bergumul mendaki ke tingkatan itu, Anda akan dewasa dalam area tersebut,
dan menjadi seorang yang sabar. Gunung tersebut besar, dan Anda dapat menghabiskan seluruh hidup Anda
dalam
mendakinya.
Dalam penglihatan ini, saat Rick Joyner sedang memanjat sang Gunung, dia dengan segera dilewati oleh
seseorang dari bagian yang lebih rendah. Dan Rick terus melanjutkan memanjat lebih cepat. Tetapi anehnya,
ketika Rick tiba pada puncak gunung, orang tersebut sudah ada disana. Rick sangat dibingungkan oleh
bagaimana cara orang tersebut lambat dalam memanjat (tidak dewasa dengan segera) dapat tiba di Puncak
dengan cepat. Rick kemudian menemukan bahwa ada jalan pintas dalam gunung yang Tuhan taruh, untuk
mempercepat
pendakian
(untuk
mempercepat
kedewasaan
Anda)
Dan jalan pintas tersebut adalah sebuah pengorbanan. Sebagai contoh, jika Anda berada dalam tingkat
"Melayani Tetangga Anda," Anda dapat mengorbankan diri Anda untuk tingkat itu; dengan memberikan waktu
bagi tetangga Anda, dengan melakukan kebaikan bagi tetangga Anda, dengan menaruh kebutuhan mereka di
atas Anda. Berdasarkan pada pengorbanan Anda pada tingkat "Melayani Tetangga Anda", Anda akan diberikan
sebuah jalan pintas menuju puncak Gunung. Dan area dimana Anda belum dewasa, sebagai contoh kesabaran,
akan dengan tiba-tiba diberikan kepada Anda. Dimana orang lain yang tidak berkorban banyak akan lambat
menjadi
dewasa
dalam
setiap
area.
Hal ini pada akhirnya membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada saya ketika saya berpuasa untuk
Tuhan. Ketika saya sedang berpuasa, banyak bagian dari kepribadian saya, ketidakdewasaan, bodoh, bagianbagian yang egois, dengan cepat menjadi dewasa. Saya menjadi dewasa lebih cepat selama waktu itu daripada
orang lain yang menjadi dewasa selama 10 tahun. Itu adalah waktu yang menabjukkan untuk pertumbuhan, dan
saya akan merekomendasikan kepada setiap orang untuk mempertimbangkan puasa. Jika fakta, pengorbanan
menjadi kunci aspek untuk setiap perjalanan Kristen; Mengorbankan waktu Anda untuk Tuhan dan bagi yang
lain, Mengorbankan keuangan Anda untuk Tuhan, Mengorbankan keinginan Anda untuk kehendak Tuhan, dll.
Tetapi jika tujuan utama seorang Kristen dalam hidup adalah untuk memaximalkan kenyamanan hidup mereka,
maka orang tersebut akan dewasa sangat lambat, dan akan merugikan mereka pada akhirnya. Pengorbanan
bukan hanya untuk Masa Perjanjian Lama, juga bekerja pada hari. Kita hanya berkorban hal-hal yang berbeda.

Sang Musuh dan taktik mereka
5-31-03

Banyak Tingkatan Penipuan: Untuk setiap kebenaran ada ribuan kebohongan. Dan kekuatan utama iblis adalah
penipuan, kebohongan yang berbeda untuk orang yang berbeda. Kebohongan yang menjebak beberapa orang
tidak berfungsi untuk orang lain, sehingga dia mengunakan banyak tingkatan penipuan.
Tetapi beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa mereka telah dibohongi. Well, orang bodoh berkata "tidak
ada Tuhan," dan penipu berkata "tidak ada musuh". Ya, tidak ada musuh, dan sebuah motif dibelakang setiap
kebohongan. Tujuan utamanya adalah bahwa orang tidak akan pernah mengenal Tuhan, tidak pernah bertumbuh
mendekat padaNya, tidak pernah dewasa, tidak pernah berbuah, dank karenanya tinggal dibawah control
iblis. Orang-orang ini bukanlah ancaman baginya.

Jadi setiap kebohongan yang membuat seorang menjauh dari Tuhan adalah sebuah kesuksesan. Dia
memberitahu orang bahwa "tidak ada Tuhan, tetapi hanya kemanusiaan, dan kita akan menetapkan masa depan
kita sendiri." Banyak orang jatuh ke dalam kebohongan ini, tetapi banyak orang percaya kepada Tuhan.
Sehingga dia memberitahu mereka, "Ya tdak ada Tuhan, dan semua jalan menuju kepada Tuhan." Dia
kemudian membuat air berlumpur sehingga orang mengejar semua hal kecuali Tuhan. Tetapi beberapa orang
tidak percaya kebohongan tersebut, mereka percaya kepada Yesus. Sehingga dia memberitahu mereka, "Yesus
mungkin telah menjadi seorang yang baik, tetapi karena alkitab telah ditulis ulang banyak kali, tidak ada
seorang pun yang tahu siapakah Dia, dan kamu tidak dapat mempercayai agama yang terorganisir." Sehingga
banyak orang tidak percaya Yesus, yang adalah sebuah kemenangan bagai iblis.
Tetapi tetap saja yang lain percaya Yesus, sehingga iblis mengunakan sebuah senjata yang kuat melawan
mereka, kepalsuan. Dia memberi mereka gereja-gereja yang memiliki sebuah bentuk ketuhanan, tetapi tidak
pernah membawa orang ke dalam hubungan yang dewasa dengan Tuhan. Dia memberi mereka mentor yang
memiliki pengetahuan intelek mengenai Tuhan, tetapi bukan sebuah hati untuk Tuhan. Dan dia mencoba untuk
membuat orang terikat dengan setiap perkara dunia ini.
Apakah seorang jatuh untuk kebohongan yang pertama, atau yang terakhir, mereka masih tertipu, dan pada jalur
yang
salah.
Jangan pernah berkata, "Saya tidak dapat ditipu." Kesombongan seperti itu hanya akan membahayakan Anda.
Semua kita dapat tertipu. Bagaimana Anda tahu jika Anda telah tertipu? Well, apakah perbedaannya antara
rumput dengan tumbuhan? Keduanya memiliki daun-daun, akar dan batang. Tetapi hanya 1 yang menghasilkan
buah yang baik. Jika Anda sering menemukan diri Anda membaca Firman Tuhan, atau membantu orang lain,
atau di dalam doa, maka ada semacam penipuan. Jika Anda menemukan bahwa pujian dan penyembahan
bukanlah hal yang penting dalam hidup Anda, maka ada semacam penipuan. Jika Anda tidak dapat menjawab
pertanyaan, "Apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupku hari ini," maka ada sebuah penipuan. Jika Anda
tidak bersemangat mengenai Tuhan dan apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup Anda, maka mungkin ada
semacam penipuan. Anda perlu untuk membuat pengukuran untuk nadi kerohanian Anda, untuk melihat
dimanakah Anda berada. Kedekatan dan ketergantungan Anda kepada Tuhan akan menjadi factor utama dalam
bagaimana Anda bertindak. Untuk saya, pujian dan penyembahan adalah yang membuat nadi kerohanian saya
naik kembali, dan menjauhkan saya dari penipuan.

Perhiasan Palsu
5-31-03

Kuasa kepalsuan: Iblis mendandani orang dengan perhiasan palsu, sehingga ketika mereka melihat kebenaran
yang sesungguhnya mereka akan berkata "Saya telah memilikinya, tidak perlu lagi." Dan mereka
melewatinya. Perhiasan palsu adalah indah, berkilau, tetapi tidak berharga. Tidak ada seorangpun yang dapat
memberitahu perbedaannya hingga mereka melihat benda yang sesungguhnya. Belajarlah untuk mengenali
perhiasan palsu, singkirkan itu, dan jauhi orang yang menjualnya.

Berpusat pada Diri sendiri
5-31-03

Setiap tangkai dosa berasal dari berpusat pada diri sendiri. Memikirkan diri sendiri lebih banyak daripada Tuhan
dan yang lain. Ini adalah mangsa yang iblis incar.

Bermegahlah dalam kelemahan Anda dan bukan
dalam kekuatan Anda
5-9-03

Ada banyak batu sandungan yang iblis telah taruh di dunia ini. Dan orang-orang Kristen jatuh karenanya
sepanjang waktu. Biasanya terjatuh karenanya sangat memalukan sehingga kita tidak membagi pengalaman kita
dengan yang lain. Dan hal ini sangat bodoh, karena tidak berbagi dengan yang lain, kita membiarkan orang lain
yang setelah kita untuk jatuh karena batu yang sama. Apa yang harus dilakukan seorang Kristen yang
bertanggungjawab setelah kejatuhannya karena batu sandungan adalah untuk memperingatkan yang lain.
Milikilah kerendahan hati untuk bermegah atas kelemahan Anda dan bukan pada kekuatan Anda. Kitab suci
penuh dengan contoh-contoh orang yang telah mempelajari pelajaran yang sulit, dan dengan membacanya; kita
akan lebih baik menghindari tema tersebut. Ketika seorang terlalu malu untuk membagikan pelajaran-pelajaran
mereka dengan yang lain, mereka telah menaruh lebih banyak fokus kepada reputasi mereka sendiri disbanding
pertumbuhan rohani yang lain.

Hasrat untuk melihat pakaian kotor
5-9-03

Saya telah diberikan sebuah mimpi pada suatu hari. Dan dalam mimpi tersebut saya diberikan sebuah
kesempatan untuk melihat seseorang dalam kondisinya yang paling memalukan, dengan semua pakaian
kotornya. Saya dengan semangat melihat kesempatan tersebut….dan gagal dalam ujian.
ujian tersebut adalah bagaimana saya berhasrat untuk melihat orang. Ada sebuah hasrat dalamku untuk melihat
orang ini telanjang, dengan tidak ada yang dapat disembunyikan, dan kemaluan dalam seluruh penglihatn. Hal
ini memberi saya sebuah perasaan superior. Saya berkata kepada diriku, sekarang karena saya tahu kebaikan
pada orang ini, saya akan selalu memiliki kesempatan atas mereka. Well ini adalah keinginan yang jahat.
Keinginan ini untuk melihat kemaluan orang lain, adalah keinginan yang sama yang memotivasi orang terhadap
pornografi. Anda juga melihat keinginan jahat ini dalam banyak acara talk show TV, seperti Jerry
Springer. Orang akan keluar ke panggung, mengudarakan semua pakaian jelek mereka, dan orang-orang akan
menyukainya.
Firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus berjuang untuk melihat orang seperti yang Tuhan inginkan,
bukan dengan cara iblin inginkan. Hal ini paling baik diilustrasikan oleh sebuah kisah ketika seorang pelacur
mencuci kaki Yesus (Lukas 7:36-40). Yesus melihatnya dan memperlakukan dia seperti seorang anak Tuhan
yang manis, sementara para farisi melihatnya sebagai seorang pelacur. Sudut pandang Yesus adalah lebih baik.

Air atau Serum
4-21-03

Misalnya ada seorang digigit oleh seekor ular di padang gurun. dalam keputus-asaannya dia dengan segera
mencoba untuk kembali ke dalam peradaban. Setelah berjam-jam berjalan, dia menjadi lelah, gosong, kehausan,
dan racun tersebut secara perlahan membunuh dirinya. Segera ia tiba pada sebuah toko. Sekarang ini adalah
sebuah pertanyaan untuk Anda: Jika Anda adalah pemilik toko, yang mana akan Anda berikan terlebih dahulu,
air atau penawar racun?

sang "Kebenaran"
4-21-03

ada seorang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Dia hampir tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang
ditugaskan kepada dirinya. Seorang manajer, datang kepadanya dan berkata kepadanya, "kamu mengalamai
kemunduran, pekerjaan-mu sedang-sedang saja, saya pikir kamu tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan
ini." Tetapi manajer yang lain, datang kepadanya dan berkata "saya tahu kamu sedang bergumul sekarang, dan
itu sulit, tetapi telah melakukan pekerjaan hebat di waktu lampau, dan saya tahu bahwa kamu dapat lebih maju
lagi." Apakah manajer ini berbohong kepada pegawai ini, tetapi mereka apakah keduanya memberitahu dia
kebenaran? Well semuanya bergantung bagaimana kamu mendefinisi kebenaran. Jika definisi kebenaran Anda
adalah "Informasi nyata yang tepat," maka keduanya memberitahu kebenaran. Tetapi itu mengunakan definisi
yang miskin mengenai "kebenaran." Hikmat yang sesungguhnya terdiri dari 2 bagian, sebuah pikiran dan
sebuah hati. Dan hanya karena sesuatu adalah tepat nyata (pikiran) bukan berarti memiliki motivasi dan
perhatian yang tepat (hati). Ambillah contoh ketika Hawa sedang dengan iblis di Taman Eden. Iblis berkata
bahwa dengan memakan buah pohon tersebut matanya akan terbuka, dan matanya memang terbuka. Iblis
berkata bahwa ia tidak akan mati, dan setelah memakan buah tersebut dia hidup lebih lama lagi. Jadi apakah
iblis berbicara yang sesungguhnya? Jika Anda tidak mempunyai pengertian yang baik mengenai apa
sesungguhnya KEBENARAN itu, maka Anda tidak akan sanggup membedakan antara apa yang Iblis katakana
pada Anda dan apa yang Tuhan katakana kepada Anda.
Yesus berkata, "Kebenaran akan membebaskan Anda". Kebenaran selalu membebaskan, bukan memperbudak.
Motifnya murni. Perhatiaannya adalah benar.

Malaikat yang ramping dan gemuk
4-15-03

Saya percaya bahwa seseorang menaruh kepercayaannya kepada Kristus, dia diberikan sumber-sumber surgawi.
Sebagai contoh, para malaikat melayani Anda. Dan saat seorang menjadi lebih berbuah, maka akan lebih
banyak sumber yang diberikan. Tetapi jika seorang tidak berdoa atau mencari Tuhan, maka banyak kali sumbersumber ini menjadi tidak berguna. Dalam Yakobus 4:2 berkata "Kamu tidak memiliki, karena kamu tidak
meminta kepada Tuhan." Pakailah sumber-sumber yang Tuhan berikan kepada Anda.

(Analogi
saya)
Anda tidak ingin ke Surga dan melihat sekelompok malaikat yang gemuk. Anda akan bertanya kepada mereka
mengapa mereka tidak ramping, dan mereka akan berkata, "Well, sepanjang waktu kami disana bersama-mu,
kamu
tidak
meminta
kami
melakukan
apapun."
Ketika saya tiba di Surga, saya ingin melihat semua malaikat yang ramping. Kenyataannya, mereka mungkin
berkata, "Oh,tidak, ini datang sang pengemudi budak. Dia tidak memberi kita sedetik pun waktu untuk
beristirahat."

Magnet-magnet Rohani
4-15-03

Dalam pelajaran saya mengenai alkitab dan pengalaman dalam hidup, saya menemukan konsep Terang dan
Gelap
sejajar
dengan
cara
magnet
bekerja.
Sebagai contoh, ketika seorang datang mendekat kepada Tuhan, seperti sebuah potongan besi mendekat kepada
sebuah magnet; segera besi tersebut berubah menjadi seperti sebuah magnet. Tetapi ketika seorang yang baik
pergi ke wilayah iblis, itu akan seperti mengambil sebuah besi dan menaruhnya pada magnet yang berlawanan
tarikannya. Ada sebuah perlawanan awal, dan potongan besi tersebut terpengaruh untuk berputar 180 derajat.
Tetapi jika menetap disana dalam jangka waktu lama, maka besi tersebut akan berubah menjadi magnet yang
berlawanan. Semakin lama potongan besi tersebut tinggal dekat sebuah magnet, semakin kuat
kiblahnya menjadi. Adalah sangat sulit untuk mengubah kiblah sebuah magnet, tetapi tidak sulit untuk
mengubah kiblah sebuah potongan besi. Hal ini pernah terjadi pada seorang pria yang saya layani. Pada hari
saya bertemu dirinya, dia sedang berapi-api untuk Yesus, seperti yang belum pernah saya lihat sebelumnya;
bersiap untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tetapi suatu hari kemudian, setelah dia kembali ke jalan,
dia kembali pada kebiasaan lamanya dan kehilangan hasrat tersebut. Bagaimana mungkin hal ini terjadi begitu
cepat? Well, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ia seperti sepotong besi; mengubah pandangannya
tergantung magnet jenis apa yang berada di dekatnya. Sebagai seorang Kristen kita dipanggil untuk menjadi
magnet-magnet rohani, yang tidak berubah mengikuti lingkungan sekitar kita. Dan kecuali kita meluangkan
waktu yang cukup bersama Yesus, orientasi kerohanian kita tidak akan pernah menjadi sangat kuat.

Jangan membuat manusia jerami
4-15-03

Ketika seorang memberitahu Anda sesuatu, jangan mengira bahwa mereka menjelaskannya dengan cara yang
terbaik. Berusahalah untuk melihatnya dalam terang yang terbaik. Berilah pernyataan yang memberi
keuntungan kepada yang ragu, kemudian buatlah panggilan penghakiman. Tetapi seringkali saya melihat bahwa
kita menerjemahkan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita seperti yang disampaikan oleh anak
kelas 5, dan kemudian kita menembaknya hingga berkeping-keping.

Jangan berikan iblis peluru apapun
3-25-03

Firman Tuhan adalah senjata yang kuat terhadap musuh, tetapi seorang harus berhati-hati untuk tidak
memberikan amunisi apapun kepada iblis. Sementara saya bernyanyi mazmur di depan penampungan
tunawisma, saya bertanya sekelompok orang untuk berdiri. Untuk mendorong lebih banyak orang yang berdiri
saya berkata sambil bercanda, "Ok, sekarang mari dapatkan orang Kristen yang sejati untuk berdiri". Sedikit
yang mau berdiri, tetapi kemudian malam itu seorang pria memberitahu saya bahwa pernyataan saya sungguhsungguh telah menyinggung dirinya. Dia berpikir dalam dirinya, "apakah pria ini berpikir bahwa saya tidak
diselamatkan kecuali saya berdiri, betapa berani dia berkata demikian". Dia kemudian berkata bahwa dia
menyadari bahwa pikiran ini hanya sebuah godaan dari iblis, dan dia tidak tersinggung lagi. Tetapi hal itu
membuat saya menyadari bahwa dengan sebuah komentar kecil saya dapat memberi iblis amunisi.

Taruhlah senapan angin dan masuklah ke dalam
Tank
Ketika kita sedang melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita, adalah sangat lemah; seperti pergi ke
dalam pertempuran dengan dengan senapan angin. Yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah membuat
memar musuh. Tetapi ketika Tuhan sedang bersama kita, adalah seperti pergi ke dalam pertempuran dengan
tank
bersenjata
lengkap.
bagaimana caranya Anda membawa Tuhan besertamu? Well, ketika Anda melayani untuk seseorang yang tidak
Anda kasihi, atau perduli, Roh Tuhan tidak akan bekerja kuat dengan Anda. Dan jika Anda tidak berdoa untuk
mereka atau meminta Tuhan untuk turut campur dalam hidup mereka, Kuasa Tuhan tidak akan menjadi sangat
kuat dengan Anda. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, berdoalah terlebih dahulu, dan miliki
belas kasihan yang murni untuk mereka yang Anda layani. Jika Anda tidak mengasihi mereka yang Anda
layani, mintalah Tuhan untuk airmataNya, dan Dia akan menaruhnya ke dalam hati Anda, yang menjadi
kekurangan Anda. Sekarang taruhlah senapan angin itu dan masuklah ke dalam Tank.

Perbedaan antara yang terkecil dalam Kerajaan
Tuhan, dan yang Terbesar
Ada perbedaan antara yang terkecil dalam Kerajaan Tuhan, dan yang Terbesar. Yang terkecil adalah mereka
yang minum susu, mereka tidak pernah bertumbuh. Mereka adalah orang yang dipersiapkan untuk bertemu
Tuhan yang berbelas kasihan, tetapi mereka tidak disiapkan untuk bertemu dengan Tuhan sebagai Hakim Benar.
Mereka memiliki kasih untuk Tuhan, tetapi bukan takut akan Dia. Mereka mengambil apapun yang diberikan,
dan berjalan dengannya. Jika Tuhan pernah meminta mereka untuk mengorbankan hidup mereka untukNya,
mereka secara total tidak akan siap. Mereka berkata, "Saya telah diselamatkan oleh Anugrah, dank arena itu
tidak ada sesuatupun yang perlu saya lakukan." Keselamatan cukup untuk mereka, dan mereka diberkati

melampaui imajinasi terliar mereka dengan keselamatan.
Tetapi yang Terbesar dalam Kerajaan Allah, mengambil apapun yang diberikan dan lari dengannya. Mereka
mengerti kedua sisi Tuhan, belas kasihan dan penghakiman. Mereka berganti dari susu Injil, kepada makanan
keras. Mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata dalam Matius 10:38-39, siapapun yang
tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku tidak layak untukKU. Siapapun yang mempertahankan hidupnya
akan kehilangannya, dan siapapun yang kehilangan hidupnya karena Aku akan mendapatkannya kembali.
Mereka mengerti pengorbanan dan penderitaan untuk Kerajaan Tuhan. Dan mereka diberkati melampaui
imajinasi terliar mereka dengan keselamatan, tetapi dengan lebih, lebih lagi.
Sebagai kristiani kita mengikuti Kristus, Putra terbesar dalam Kerajaan Tuhan. Ikuti yang terbesar, bukan yang
terkecil.

Dua Sisi dari Tuhan
Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membuatnya serupa dalam gambarNya. Berlawanan dengan
kepercayaan umum, Tuhan tidak mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan Hawa. Apa yang alkitab
nyatakan adalah bahwa Tuhan mengambil 1 dari "sisi" untuk menciptakan Hawa. Dengan perkataan lain,
setengah dari Adam adalah Adam sebagaim manusia pertama, dan setengah dari dirinya menjadi Hawa. Adam
dipisah menjadi bagian yang maskulin dan bagian yang feminim; bagian yang agresif dengan bagian yang
patuh, sebuah bagian yang kompetitif dengan sebuah bagian yang berbelas kasihan. Inilah mengapa pria dan
wanita sering berpikir dalam cara yang secara total berbeda. Tetapi Tuhan, tidaklah terbatas seperti diri kita, Dia
berbelas kasihan dan penuh kasih, dan Dia juga galak dan marah. Dia dapat menunjukkan belas kasihan, dan dia
juga dapat menunjukkan Keadilan. Tetapi kita tidak dapat mengikat diriNya hanya pada satu cara. Tuhan adalah
sama kemarin, hari ini dan selamanya, Dia tidak berubah. Tuhan Perjanjian Baru juga adalah Tuhan Perjanjian
Lama. Kadang-kadang ketika saya membaca mengenai penghakiman Tuhan dalam Perjanjian Lama, saya
berkata kepada diri saya, "Tidak mungkin, Tuhan saya tidak akan melakukan hal semacam itu." Karena dalam
kebanyakan pendidikan keKristenan saya, saya hanya mempelajari satu sisi Tuhan, sisi Penuh Kasih Belas
Kasihan. Sangat sedikit perhatian diberikan kepada sisi yang lain. Tetapi ketika saya berbicara dengan para
Muslim, mereka seringkali mengubah impresi Tuhan. Kesan mereka mengenai Tuhan adalah seorang yang
Allah yang penuh kuasa dan benar, tetapi sedikit yang menyingung mengenai sisi belas kasihanNya. Jika Anda
ingin sebuah gambaran lengkap seperti apakah Tuhan, cobalah untuk mengerti gambar ini. Dia haruslah di
Takuti dan di Cintai.

Bangunlah rumah Anda dari bawah ke atas, bukan
dari atas ke bawah
Ketika membangun sebuah rumah, Anda pertama-tama bangun Dasar, bukan Atap. Walaupun lebih mudah
menyelesaikan atapnya terlebih dulu, akan lebih sulit membangun tahap selanjutnya, yaitu dinding. Karena atas
yang sudah selesai akan menjadi beban yang berat untuk membangun dinding yang lengkap. Yang juga akan

menjadi beban untuk membangun sebuah dasar. Anda harus membuat rumah Anda, dari bawah ke atas. Dalam
contoh dunia nyata ini berarti...

1. Anda tidak dapat mengabarkan Injil jika Anda belum diselamatkan,
2. Anda tidak dapat menegur seseorang untuk sebuah dosa, yang belum Anda kuasai,
3. Anda tidak dapat memuridkan sekelompok orang jika Anda tidak berjalan dengan Tuhan,
4. Anda seharusnya tidak meminta untuk karunia kesembuhan jika Anda tidak mengasihi orang yang Anda
layani,
5. Anda seharusnya tidak meminta pewahyuan jika Anda tidak mau repot membaca Firman Tuhan.
Membuat semuanya ini keluar dari tatanan, akan menjadi sebuah batu sandungan bagi Anda, dan akan
menganggu perluasan Kerajaan Allah.

3 Tahapan Dosa
Ada 3 tahapan dosa. Dibawah ini bagaimana cara untuk mencegahnya.
3 tahapan dosa, adalah aksi itu sendiri.
Untuk mencegah aksi tersebut, jangan masuk tahap ke-2...
Yaitu mengizinkan pikiran Berdosa untuk masuk ke dalam pikiran Anda.
Untuk mencegah pikiran tersebut datang kepada Anda, jangan masuk tahap ke-1...
Yaitu menaruh diri Anda ke dalam posisi dimana Anda mungkin memiliki pikiran berdosa, (sebagai contoh,
sebuah bar, menonton film biru, dll)
Memotong dossa adalah pada tahap ke-1 adalah cara termudah untuk menghentikan seluruh proses.
Dan tawanlah seluruh pikiran.

Murid Kristus
Sebuah pelajaran singkat tapi sungguh benar:
jika setelah suatu waktu menjadi seorang Kristen, Anda tidak semakin seperti Kristus, dan lebih tidak sanggup
untuk melampaui apa yang telah Ia lakukan untuk kita, maka Anda sedang tidak menjadi seorang murid Kristus,
dan mungkin saja membuang waktu Anda.

Sekeping uang dalam Kerajaan Tuhan
3-15-03

Ketika Yesus kembali, Dia berkata bahwa Ia akan mengupahi setiap orang untuk apa yang telah diperbuat.
Ketika Anda mulai tidak mentaati Tuhan, Anda kehilangan warisan Anda. Tidak semuanya, tetapi sebagian.
Anda berpikir bahwa hanya dosa kecil yang tidak akan berakibat apa-apa. Tapi saya akan beritahu Anda, jika
Anda hanya kehilangan sepeser dari warisan Anda, itu adalah harta besar, lebih dari yang dapat Anda
bayangkan. Jadi jalanilah sebuah kehidupan ilahi, dan berusahalah supaya Anda tidak kehilangan warisan Anda.

Mengulang Sumpah Pernikahan Anda
Terkadang dalam pernikahan kita, beberapa hal menjadi basi, dimana cinta yang semula hadir, tidak lagi
bertumbuh. Untuk mengatasi hal ini, orang umumnya mengadakan pernikahan ulang. Hal ini membantu
mempertahankan hubungan mereka tetap kuat.
ini adalah tanda bahwa Anda memiliki sebuah hubungan yang bertumbuh dan kuat dengan Tuhan. Ciri sifat ini
menjadi bagian dari diri Anda;
kasih, sukacita, damai, penderitaan, kelembutan, kebaikan, iman, penurut, dapat menguasai diri, kerendahan
hati, tidak sombong, penuh kebenaran, sebuah hasrat untuk berdoa, sebuah hasrat untuk memuji namaNya.
Jika Anda tidak melihat perubahan ini dalam kepribadian Anda, maka Roh Kudus tidak sepenuhnya
memanifestasikan buahnya di dalam Anda. Jika benih Kristus tidak bertumbuh di dalam Anda dan mengubah
Anda, maka ulang ikrar sumpah Anda kepada Tuhan. Katakan lagi doa yang Anda katakana ketika Anda
menerima Dia dalam hati Anda.
"Tuhan Yesus, saya ingin berhenti mempercayai diri sendiri, dan apa yang dapat saya lakukan, dan mulai
mempercayai Engkau. Saya tahu bahwa saya adalah seorang pendosa, dan saya minta ampun untuk dosadosa saya. Terima kasih karena Engkau membayar upah dosa saya. Saya meminta Engkau untuk
mengampuni saya, dan saya mengundang Engkau untuk datang dan tinggal dalamku. Tuhan Yesus, saya
menyerah kepadaMu, dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Slamat-ku."
--jangan sungkan untuk menelfon saya, saya adalah hamba Anda, dan saya akan berdoa untuk Anda. - Robert
Brownell +86 134-2953-0765 (Beijing)

Dalam pelayanan Kehambaan
Ketika Yesus datang ke bumi, Dia datang bukan sebagai Raja tetapi sebagai seorang hamba. Dan setiap orang
yang mengatas-namakan Kristus juga harus menjadi seorang hamba. Disini ada beberapa aspek menjadi seorang

hamba, dimana Anda harus mengenali ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan membaca
jawabannya hingga Anda memiliki jawaban Anda sendiri.

Apakah perbedaan antara seorang pelayan yang melayani Anda dengan Bunda Teresa?
(Yang seorang melayani untuk uang, tetapi seorang pelayan Tuhan melayani bukan untuk keuntungan.)

Apakah perbedaan antara melayani sang Presiden ketika ia meminta tolong, dan melayani seorang pengemis
ketika dia meminta tolong?
(Yang seorang melayani untuk kehormatan, tetapi seorang pelayan Tuhan juga harus melayani orang dari posisi rendah.)

Apakah perbedaan antara melayani seorang di muka umum dan melayani seseorang secara pribadi?
(Yang seorang melayani seseorang sementara semua orang sedang mengamati, tetapi seorang pelayan Tuhan harus juga melayani mereka ketika tidak seorang pun yang melihat.)

Apakah perbedaan antara membantu seseorang yang baru saja mengalami serangan jantung dan butuh bantuan
seorang dokter, dan membantu seseorang yang memiliki kebutuhan kecil, seperti membuka penutup kaleng?
(Adalah mudah untuk melayani seseorang untuk kebutuhan besar seperti darurat, tetapi seorang pelayan Tuhan akan melayani mereka bahkan dalam hal-hal kecil.)

Apakah perbedaan antara membantu seorang yang telah meminta bantuan Anda, dan membantu orang lain yang
tidak pernah Anda temui?
(Adalah responsive ketika Anda menolong seseorang yang meminta pertolongan Anda, tetapi seorang pelayan Tuhan akan melayani Anda sebelum Anda meminta, secara aktif.)

Apakah yang dirasakan seorang pelayan Tuhan saat ia melayani?
(Seorang pelayan Tuhan akan merasa sukacita ketika ia melayani, tetapi yang lain akan merasa bahwa mereka sedang memenuhi kewajiban mereka, atau diharuskan untuk itu.)

Apakah Anda harus mengingatkan seseorang bagaimana engkau telah melayani mereka.
Orang yang normal akan menyimpan catatan mengenai pelayanannya, sehingga ia dapat mengingatkannya kelak, "Ingat, ketika saya membantu-mu, bukan karena saya
membutuhkan sesuatu." Tetapi seorang pelayan Tuhan tidak akan mencatat pertolongan yang telah diberikan.

Apakah perbedaan antara mendonorkan darah untuk seorang teman dalam kondisi yang kritis, dan
mendonorkan sebuah Ginjal untuk seorang teman dalam kebutuhan kritis.
(Siapapun dapat memberikan apa yang mereka dapatkan dengan mudah, tetapi seorang pelayan Tuhan akan memberikan apa yang sulit di dapatkan oleh dirinya.)

Apakah perbedaan antara membantu saudara Anda, dan membantu seorang asing.
(Banyak orang akan membantu seorang teman dan keluarga, tetapi seorang pelayan Tuhan akan membantu mereka yang tidak juga ia kenal.)

Mimpi-mimpi
[sebuah kisah rohani]

jika saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda, Anda dapat membayangkannya dalam pikiran Anda. Tetapi
jika saya mengunakan gerakan dan emosi ketika saya berbicara, maka Anda dapat, maka Anda dapat mendapat

gambaran yang lebih baik dari cerita tersebut. Bahkan lebih lagi, jika saya mengunakan sebuah gambar, maka
Anda mengerti cerita tersebut lebih baik. Kini jika saya menambahkan video, dan suara efek, Anda akan
mengerti karena kisah tersebut akan terus dikembangkan.
Betapa lebih baik lagi saat Roh Kudus menceritakan sebuah kisah, karena sebuah mimpi adalah sebuah kisah
rohani. Kisah tersebut tidak kita dengar dengan telinga kita, tetapi kita di taruh dalam dunia cerita, seolah-olah
kita mengalami seutuhnya.
Mengapa kita diberikan mimpi-mimpi? Well, mengapa kita menceritakan kisah-kisah? Kita dapat menceritakan
kisah-kisah untuk menghibur orang, atau mengajarkan mereka sebuah pelajaran, menyiapkan mereka untuk
sesuatu, atau banyak pelajaran lainnya. Ada banyak alasan mengapa Roh Kudus memberikan Anda sebuah
mimpi. Dan ketika Ia lakukan, Anda seharusnya tahu bahwa ia telah memiliki sebuah tujuan dibaliknya.
Mimpi yang saya miliki pagi ini (3-25-02) adalah sebuah mimpi yang menghantui, menunjukkan beberapa dari
kesalahan-kesalahan saya. Saya sedang berbicara dengan seseorang di telepon, dan dia sedang memberikan saya
petunjuk-petunjuk, dan saya tidak sungguh-sungguh mendengarkan dirinya, atau memperhatikan
sedikitpun. Tetapi saya sedang berakting seolah-olah saya sedang memperhatikan, berkata "ya, saya tahu, ok,
baiklah, ya, saya dengar kamu." Saya sedang berakting 2 wajah. Ketika saya terbangun, saya bertanya kepada
Roh Kudus untuk sebuah pengertian atas mimpi tersebut, dan hal tersebut untuk menunjukkan kepada saya
kekurangan pribadi saya. Dalam mimpi ini dan 3 mimpi berikut, Tuhan menunjukkan kepada saya 15
kekurangan saya.
Ketika Tuhan memberi Anda sebuah mimpi, berdoalah untuk pengertian dan berdoa bahwa Anda dapat
mengingatnya, tetapi jangan diabaikan. Tuliskan, atau Anda akan melupakannya. Adalah bagian yang berharga
dari pertumbuhan rohani Anda. Jika sesuatu yang buruk terjadi atas Anda dalam sebuah mimpi, Tuhan mungkin
akan memperingatkan Anda akan sesuatu, jadi berdoalah terhadap mimpi tersebut dari terjadi. Jika itu adalah
sebuah mimpi yang menakutkan, atau mimpi buruk, maka mungkin sangat penting, sesuatu yang mempunyai
kebutuhan segera. Jadi berdoalah bahkan lebih lagi atas perkara ini.

Firman Tuhan yang Hidup dan yang Mati!
Firman Tuhan adalah hidup dan aktif, itu adalah pengertian rohani. Tetapi Firman dapat juga Mati. Ketika para
farisi melempar pelacur tersebut ke hadapan Yesus, dan menyatakan bahwa Hukum membutuhkan dirinya
untuk dihukum, mereka mengunakan Firman Tuhan yang Mati. Walaupun adalah benar dari Kitab suci, Roh
Kudus tidak menyuruh mereka mengatakan demikian, dan Roh Kudus tidak mengkonfirmasi Yesus untuk
menghukum
dia.
Ayat-ayat suci dalam Tangan seorang yang tidak memiliki Roh Kudus atau yang tidak mendengar kepada Roh
Kudus dapat menjadi berbahaya dan menyesatkan. Iblis akan sering mengunakan Firman Tuhan yang Mati,
walaupun Firman tersebut masih berlaku, dia akan mengunakannya pada waktu yang salah. Seperti sebuah
perumpamaan dalam mulut orang bodoh, atau sebuah senapan dengan amunisi yang salah, hanya akan
menembak
ke
belakang.
Hati-hatilah dengan penuduhan moral terhadap saudara Anda, jika sebuah waktu tiba untuk menegur saudara
Anda, pastikan hanya mengunakan Firman Allah yang hidup.

Apakah Perjanjian Anda dengan Tuhan?
Setiap orang harus membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Sebuah perjanjian adalah doa dari Hidup Anda.
Tidak berfokus pada kebutuhan Hari lepas Hari, tetapi menjumlahkan apa yang Anda inginkan terjadi dalam
kehidupan Anda. Doa haruslah menjadi segala yang Anda butuhkan untuk menjalani sebuah Kehidupan Kristen
yang
utuh.
-untuk melihat perjanjian saya dengan Tuhan, klik disini---My Covenant Prayer

Anak lelaki, seorang Pria, dan sang Malaikat.
Ada seorang anak lelaki, seorang pria dan malaikat berdiri dihadapan meja Anda. Anda berkata kepadanya,
"Tunjukkan kepada saya uang Anda"
Jadi anak lelaki ini menarik sejumlah uang makan siang dari saku celananya, dan menaruh $1.25 di meja Anda.
Pria ini melihat kepada anak lelaki itu dan berkata, "Bocah, itu tidak seberapa", dan dia menarik tagihan
sejumlah $100 dari dompetnya, dan menaruh $1,600 di atas meja Anda.
Malaikat melihat kepada pria ini dan berkata, "Pak, hal itu tidak seberapa." Sang malaikat menyentuh meja, dan
mengubahnya menjadi emas murni.
Kemudian Anda bertanya kepada mereka, "Pengalaman paling pahit apa yang pernah Anda alami?"
Maka anak lelaki tersebut, memberitahu Anda mengenai suatu waktu ketika ia dipukul oleh teman sekolah.
Pria tersebut memandang anak lelaki itu dan berkata, "Bocah, itu bukan apa-apa" dan memberitahu Anda bahwa
suatu kali dia menghabiskan 3 tahun di dalam penjara sebagai tawanan perang.
Sang malaikat memandang pria tersebut dan berkata, "Pak, itu bukan apa-apa, saya telah melempar orang ke
dalam lubang neraka, dimana mereka mengalami pengalaman penderitaan, kemaluan, dan tak berpengharapan
yang tak berkesudahan."
Tidak perduli seberapa buruk yang kita anggap telah kita miliki, atau seberapa cerdas kita mungkin berpikir,
hidup ini adalah secercah dari kehidupan yang akan datang. Anda belum melihat keseluruhannya.

Lukisan peringkat 3
Berapa banyak dari murid tingkat 3 yang pernah membuat lukisan yang dipajang di museum seni, atau
menciptakan benda-benda yang membantu kemajuan perkembangan umat manusia. Dengan cara yang sama,
kebenaran seorang manusia, dalam pandangan Tuhan, adalah seperti sampah peringkat 3. Tidak pernah
mencapai standarNya. Seperti yang Yesus katakan (Yoh 15:5), "jauhlah daripadaKu kau yang tidak dapat
melakukan apapun." Anda sepenuhnya membutuhkan Dia jika Anda ingin hidup kehidupan yang penuh arti dan
ilahi.

Surga & Gedung Putih
Yang mana yang menurut Anda lebih mudah? Masuk Surga dan melihat Tuhan, atau masuk ke dalam Gedung
Putih dan melihat sang Presiden? Tentu saja standar Tuhan lebih besar daripada manusia. Tetapi tidak ada
seorang pun yang masuk ke dalam Gedung putih dan berkata, "Hei, panggilkan saya sang Presiden, saya ingin
melihat dia, saya warga Amerika, saya telah membayar pajak." Jangan berpikir Surga dengan pikiran standar,
bahwa orang pergi kesana saat mereka meninggal, kecuali mereka melakukan beberapa dosa mematikan. Surga
tidak sekedar standar, Yesus berkata dalam Matius 7:14 "sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju hidup,
dan hanya sedikit yang menuju kepada hidup, dan hanya sedikit yang menemukannya." Jangan terima secara
Cuma-Cuma. Tetapi menempellah kepada Tuhan dan hidupilah kehidupan yang rohani.

Senyum Tuhan
Seorang ayah mempunyai 2 anak. Ketika sang ayah pulang dari kerja, dia menemukan seorang anak duduk di
sofa menonton TV dan seorang anak membersihkan rumah dan membantu ibunya. Sang ayah mencintai kedua
anak sama rata, tetapi anak yang mana menurut Anda akan mendapatkan senyum paling lebar dari sang ayah?
Anak yang sedang membantu. Maka lakukanlah hal yang sama dengan Ayah surgawi Anda. Karena
senyumNya sangat berharga, dan layak untuk diperjuangkan.

Apa yang perlu di investasikan ke dalam
Apa yang Anda investasikan? Jangan berinvestasi dalam hal-hal yang akan binasa, tetapi investasikan dalam
hal-hal yang akan abadi. Tidak ada seorangpun yang berkata, pada hari Penghakiman, "jika saja saya berlatih
lebih banyak" atau "jika saja saya menghabiskan lebih banyak waktu dalam pekerjaan." Tidak, mereka akan
berharap diri mereka menghabiskan waktu pada hal-hal yang kekal.

Bagaimana untuk Mengingat
Kita kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita ingin Dia mengingat kita di saat terburuk kita? Apakah kita
menginginkan Dia mengenal diri kita oleh pendapat terbodoh kita? Tidak.
Karena itu kita juga tidak boleh mengingat seseorang oleh perbuatan terburuk mereka, atau mengingat mereka
oleh pendapat terlemah mereka.

Jangan berdasarkan iman Anda pada perasaanperasaan Anda
Saya dulu terbiasa dengan pendapat bahwa kapanpun Anda melayani Tuhan, maka harusnya itu adalah hal yang
penuh sukacita dan menyenangkan. Sebagai contoh, seorang hamba yang baik akan ingin mengerjakan
pekerjaan majikannya. Tetapi jenis iman seperti apakah itu, ketika Anda hanya melakukan hal yang membawa
sukacita? Siapapun dapat melakukannya. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika Anda mentaati Tuhan, bahkan
ketika Anda dengan putus asa tidak menginginkannya. Saya tidak lagi memiliki keyakinan dalam daging saya,
dan apa yang saya inginkan.
Ketika saya seharusnya membaca Firman Tuhan, daging saya ingin tidur.
Ketika saya seharusnya berdoa kepada Tuhan, daging saya ingin makan, atau melakukan hal lain.
Ketika saya seharusnya menyumbangkan waktu saya, daging saya ingin bekerja pada proyek lain.
Seorang Kristen yang dewasa tidak memiliki keyakinan pada kedagingannya, dia harus secara terus menerus
berkata, "saya tidak perduli apa yang saya inginkan, saya akan melakukan apa yang rohku ketahui adalah
benar." Karena Anda bukan lagi makhluk daging, tetapi telah dilahirkan kembali.

Tujuan legitimasi untuk darah Kristus
Darah Kristus adalah untuk pengampunan mutlak dosa-dosa, untuk seseorang yang bertobat dan mencari
Tuhan, bukan untuk orang jahat yang tidak perduli mengenai kebenaran tetapi hanya mencari sebuah kartu
bebas penjara.

Habiskan sekarang, bayar kemudian
Satu perbedaan antara manusia yang bodoh dan yang bijak adalah bahwa yang bodoh seringkali akan
menghabiskannya sekarang dan membayar kemudian, dan yang bijak akan menyimpan sekarang dan
menghabiskannya nanti. Belajar untuk menghindari kebutuhan untuk kepuasan instant, dan bersedia berkorban
adalah tanda sebuah kedewasaan.
Ini adalah beberapa contoh,
1. Pelajari dan dapatkan sebuah pendidikan sekarang, dan tuailah manfaat dari Pekerjaan yang bagus di
kemudian hari.

2. Dengan sabar menginvestasi sekarang, dan menuai sebuah hasil yang bagus kelak.
3. Tetaplah bugar dan sehat sekarang, dan tetap sehat bugar ketika Anda menjadi lebih tua.
Ketika iblis mengoda seseorang, adalah untuk kesenangan sesaat dengan harga kesakitan jangka panjang. Tetapi
ketika Tuhan berbicara kepada seseorang, adalah sering untuk korban khusus, untuk keuntungan jangka
panjang. Inilah mengapa selalu lebih mudah dan menyenangkan untuk mendengarkan iblis, tapi pada akhirnya
Anda akan selalu berharap Anda mendengarkan Tuhan.

Kesaksian Penulis (Robert Brownell)
Pada awal hidupku, saya menjadi pecandu pornografi, hal itu dimulai dengan majalah-majalah dan
beberapa video. Tetapi dengan bejamurnya internet, saya bisa mendownload 1000an gambar dalam
1 malam. Saya menjadi tenggelam dalam hawa nafsu, secara ektrim cabul dan saya tidak dapat
memandang seorang wanita tanpa berpikir mengenai dia secara sexual.
Pada waktu ini saya juga berjemaat di gereja lokal, dan belajar beberapa hal mengenai Yesus.
Ketika saya pertama kali berseru kepadaNya, Dia menyatakan diriNya kepada saya dengan cara
yang kuat, saya menangis, bergetar, dan merasa sebuah perasaan damai dan kasih yang tidak dapat
dijelaskan. Saya juga merasa bersih, secara rohani bersih, untuk pertama kalinya dalam hidupku.
Hal ini berlangsung untuk sekian waktu. Sebuah ayat yang menguatkan telah diberikan kepada
saya, yang melampaui segala pengertian saya. Saya hanya mengenai bahwa hal itu adalah benar,
seperti saya yakin akan banyak hal lainnya. Hadirat Tuhan ada bersama saya. Tidak ada penjelasan
biologi, kimiawi, psikologi atau ilmiah untuk apa yang telah terjadi, saya bertemu Putra Allah,
tidak ada yang lain dan sesederhana itu. Anda akan mengetahui apa yang saya maksud jika hal
tersebut terjadi kepada Anda.
Saya menyadari sesuatu yang aneh kemudian, hasrat untuk hawa nafsu entah bagaimana
menghilang. Hal tersebut tidak ada disana lagi. Saya dapat dengan mudah berkata tidak kepada
hawa nafsu dan percabulan. Saya sungguh-sungguh lahir kembali. Kemerdekaan baru ini hanya
bertahan 3 minggu. Kemudian saya mulai memiliki hasrat untuk pornografi lagi. Tetapi dengan 3
minggu menyangkal hawa nafsu saya, saya dapat dengan mudah tetap bersih jika saya berketetapan
untuk itu.
Tetapi saya membuat sebuah kesalahan bodoh, saya pikir saya dapat menonton pornografi dan tetap
dekat dengan Tuhan. Saya sepenuhnya SALAH! Seperti yang Yesus katakan, “Kamu tidak dapat
mengabdi kepada 2 majikan, kamu akan mencintai yang 1 dan membenci yang 1 lagi” saya
telah mempelajari apa yang kitab suci maksudkan…” Tuhan adalah seperti sebuah api yang
menyala-nyala, semua dosa terbakar di hadapanNya.” Saya tidak dapat memegang dosa saya
dan mendekat kepada Yesus. Hal itu sesulit mencoba untuk tetap mengapung sementara memegang
besi berat.

Segera setelah kembali ke dalam pornografi, hadirat Tuhan meninggalkan saya, seperti yang Yesus
peringatkan, “Sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah akan dipotong”. Saya
merasakannya, dan hal itu sangat mengerikan, kedamaian dan hadirat telah hilang, dan saya merasa
menjauh dariNya.
Dengan perginya hadirat Tuhan saya masih dapat berbicara mengenai Tuhan, saya dapat mengerti
hal-hal rohani, saya dapat terlibat dalam diskusi filosofi yang dalam mengenai agama, tetapi saya
TIDAK dapat mendekat kepadaNya. Seperti yang Alkitab ajarkan, “Dosa-dosa kamu lah yang
telah memisahkan-mu dari Tuhan”. Saya sangat jauh, hidup dalam pemberontakan terhadapNya.
Mengapa? (Tidak ada gula disini.) Karena saya mencintai dosa saya, lebih dari saya mencintai
Yesus. Saya mencintai kegelapan lebih dari terang.
Karena gereja tidak pernah mengajarkan Takut akan Tuhan, saya tidak pernah benar-benar
mengetahui beratnya pemberontakan saya.
Alkitab berkata bahwa
“Upah dosa adalah kematian”

“Jika kamu menabur dalam kedagingan, kamu akan menuai
korupsi, tetapi jika kamu menabur dalam roh, kamu akan menuai kehidupan
kekal”
 “Adalah lebih baik tidak pernah mengenal Tuhan, daripada mengenalNya
dan kembali kepada dosa”
 “Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat”

“Takutlah akan Dia yang sanggup menghancurkan baik tubuh dan jiwa
di Neraka"
 “No fornicators will inherit the Kingdom of God, their part is the Lake of
fire, which is the 2nd death”
 “Semua yang jahat akan dibinasakan”
 “dan mereka akan dilemparkan ke dalam api, dimana ada tanggisan dan
gertakan gigi”


Dari apa yang saya pelajari di Gereja mengenai Tuhan yang ramah, saya hanya tidak dapat
percaya Tuhan sanggup menghukum siapa saja dalam kekekalan, walaupun peringatan akan
keadilan dan Penghakiman Tuhan telah secara terus menerus diberikan oleh Yesus, oleh para Nabi
sebelum Yesus, oleh para murid, oleh ayat-ayat suci, oleh Musa, dan oleh para nabi hari ini.
Yesus berkata, “Akulah kebenaran”, sehingga menjadi jauh dari Yesus, saya hanya tidak dapat
mempercayai kebenaran, saya harus mempercayai sebuah kebohongan. Saya pikir segalanya baikbaik saja, ini bukan kesalahan saya, saya telah dilahirkan dengan keinginan yang kuat, ini tidak
adil, tidak ada yang salah dengan hawa nafsu, saya tidak menyakiti seorangpun atau melanggar
hukum apapun, setiap orang melakukan hal ini.
Dosa yang ada di dalam saya, seperti sebuah pohon, tumbuh lebih kuat melalui tahun. Kembali
kepada Tuhan beberapa tahun kemudian adalah sulit, karena saya harus kembali lagi ke dalam api.
Di hadapan hadirat Tuhan yang membakar tidak ada persembunyian, tidak ada alasan-alasan &
tidak ada pembenaran diri. Kekudusan Tuhan begitu kuat, yang akan membuat orang kudus yang

terbesar terlihat seperti sebuah coretan. Dia menyingkapkan diri saya untuk siapa diri saya, seorang
pendosa yang berontak, jahat, cabul. Bersalah sepenuhnya, saya tidak memiliki apapun yang dapat
ditawarkan dalam pembelaan saya, tidak ada yang dapat memberikan saya pujian, saya hanya dapat
memohon untuk Belas kasihan. Meminta untuk pengampunan tanpa berbalik dari dosa-dosa saya
tidak dapat diterima olehNya. Dia akan menjadi Tuan dan Juru slamat saya, tidak ada pilihan lain.
Penyerahan adalah jalan satu-satunya.
Dan ketika saya bertobat dan berhenti berdosa, Dia mengampuni saya dan hadiratNya kembali
kepada saya. Dia memenuhi saya dengan Roh Kudus, yang adalah satu-satunya jalan untuk
mengenal Tuhan. Kini saya menemuiNya setiap hari, sering berbicara denganNya dan melihat
muzizat-muzizatNya. Saya menerima disiplinNya, penguatan, damai, pengajaran-pengajaran dan
pewahyuan. Tidak ada jalan lain. Anda tidak dapat menghampiri Bapa, hingga sang Anak
membersihkan Anda.
Datanglah kepada Yesus sementara masih ada waktu. Yesus adalah Kehidupan, mereka yang
menolak Dia, akan menuai kematian. Setiap waktu Tuhan mengetuk pintu hati Anda, dan Anda
menolak membukanya untuk Dia, hati Anda menjadi lebih keras. Jika Anda menolak Dia setelah
semua penderitaan yang Dia lalui demi Anda, Anda akan menyesalinya dalam kekekalan. Dia
dengan putus asa menginginkan Anda, dan membayar harga yang mahal untuk jiwa Anda, mohon
jangan menolak penawaranNya akan belas kasihan. Menyerah, adalah satu-satunya jalan.
Berdoalah dengan Kuat, Tetap Berjaga-jaga, Kasihilah Tuhan, Pujilah Yesus, Tetaplah
Rendah Hati, Beritakan Kristus, Tolaklah si jahat, Tunjukkan Anugrah, Berbuahlah,
Tetaplah Murni, Berdirilah Teguh, Jadilah Siap!
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