Tapi Tuhan - Tuhan, bukankah aku? …….…………..”Aku tidak pernah mengenal kamu: enyahlah
dari pada-Ku”
Kita membaca dalam kisah yang menghancurkan hati ini di Mat. 7:22-23, yang segera, akan
menjadi realitas bagi banyak orang Kristen. Kita juga membaca dalam Mat. 22:11-12 di mana
Yesus berjalan di antara mempelai-Nya dan bertanya, “Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke
mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?” Tidak seperti yang lain yang masih ingin berusaha
berbantah, orang ini diam saja, karena ia tahu kebenaran. Allah berkata bahwa Ia akan
menumpahkan amarah-Nya dengan api yang bernyala-nyala, pada mereka orang-orang yang tidak
percaya dan mereka yang tidak menaati Injil 2 Tes. 1:8. Apakah Anda yakin Anda memiliki cukup
minyak, apakah Anda yakin minyak itu murni, sesuai standar Allah Kel 27:20. Hai anak Allah –
apakah engkau sudah disucikan, apakah engkau siap berdiri di hadapan-Nya?
Terikat – Selama berabad-abad, banyak orang telah berusaha mendiskreditkan firman Allah, tetapi
seperti sebuah batu, firman Allah tetap teguh. Banyak orang menyebut dirinya sebagai orang
Kristen, namun jika Anda melihat buahnya, Anda tidak melihat buah yang sesuai dengan
pertobatan Mat. 3:8. Orang tidak lagi membaca kitab yang asli, dan berakhir mengukur dengan
menggunakan ukuran yang salah. Beberapa bertobat dan dilahirkan kembali John 3:3, sehingga
Roh Kudus dapat membukakan Firman bagi mereka. “Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa
yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat
memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani” 1 Kor. 2:14. Alkitab semakin dan
semakin banyak diterjemahkan untuk mengakomodasi semua orang. Firman kemudian dipahami
secara daging bukan secara roh sehingga Yesus dan Injil lain lahir, menciptakan roh yang lain 2
Kor. 11:4. Dengan membaca Injil, jelas bahwa Yesus memperingatkan kita berulang kali untuk agar
waspada agar kita tidak terperdaya Luk. 21:8. Menurut Yesus tepat sebelum kedatangan-Nya yang
kedua akan ada banyak nabi-nabi dan pengajar palsu yang akan mecoba menyesatkan orang-orang
pilihan. Ia memperingatkan kita bahwa orang “tidak dapat lagi menerima ajaran sehat; tetapi
mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan
telinganya; Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng”
2 Tim. 4:1-5. Banyak orang yang berada di bawah kesan bahwa baptisan sebagai seorang anak aka
menyelamatkan mereka. Sebagian percaya bahwa mereka adalah orang pilihan dan yang dipilih
oleh Allah, dan yang lainnya percaya bahwa jika mereka pernah diselamatkan mereka akan selalu
diselamatkan. Kebanyakan diajar bahwa anugerah Allah melindungi mereka dan mereka tidak ikut
bertanding sebagai seseorang yang berlari untuk mendapatkan hadiah 1 Kor. 9:24. Dosa-dosa tidak
diatasi namun ditekan, dan kemudian muncul lagi. Kemudian proses pengampunan dimulai lagi.
Hanya sedikit yang membaca dan mempelajari Firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk
menemukan apa yang dikatakan Allah mengenai hal itu 1 Kor 2:10. Terlalu banyak orang, secara
membuta, mempercayai pengajaran gereja mereka dan tidak pernah bebas dari ikatan setan atas
mereka. Kebanyakan doktrin mengajarkan bahwa darah Yesus adalah seperti selimut antara
mereka dan Allah. Sekali mereka berada di bawah selimut itu, Allah tidak dapat melihat dosa
meeka. Sepanjang mereka tetap berada di balik selimut itu mereka selamat. Mereka terus berada
di bawah kuasa Setan dan tidak pernah mendapatkan kemenangan atas dosa. Mereka diajar bahwa
mereka diselamatkan pada saat mereka percaya kepada Yesus. Kebanyakan orang Kristen dan
bahkan pendeta menjadi seperti Nikodemus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka sangat
berdedikasi, namun tidak dilahirkan kembali Yoh. 3:1-12. Mereka tetap tersesat dan terikat.
Tujuan Yesus – Ketika Yesus mati di kayu salib tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah,
dan untuk pertama kalinya manusia memiliki akses ke ruang Maha Kudus! Mat.27:51. Yesus
membentangkan sebuah jembatan ke dunia yang hilang dan ke ruang Maha Kudus! Kini kita semua
memiliki akses, namun jika Anda merasa Anda dapat melintasi jembatan itu ke ruang Maha Kudus
dengan tabiat dosa Anda, karena Anda percaya Yesus dan Ia mengasihi Anda – Anda sedag
melakukan sebuah kesalahan besar. Anda dapat melintasi, apabila Anda sudah disucikan, melalui
darah Yesus 1 Yoh. 3:3. Tujuan kelahiran Yesus, perjalanan Hidup-Nya, Penyaliban-Nya dan
kebangkitan-Nya
bukan untuk mengampuni dosa kita berulang-ulang. Kita harus
bertobat dari dosa kita 1 Yoh. 1:9 dan meninggalkannya! Ams. 28:13. Yesus menang atas
Setan, kematian dan dosa. Melalui kemenangannya kita dapat memiliki kemenangan; 1 Kor. 15:57.
bahkan jika kita harus mencucurkan darah, berjuang melawan dosa Ib. 12:4. Kejahatan kita
memisahkan kita dari Allah Yes. 59:2. Jika Anda tidak tumbuh dan memperoleh kemenangan atas
dosa Anda akan memperoleh sebentuk keilahian, namun memungkiri kekuatannya 2 Tim. 3:5.
Anda kemudian tidak akan siap untuk bertemu dengan Tuhan Anda. Ib. 12:14. Jika agama Anda

tidak mengajari Anda dan mendorong Anda untuk berlutut dan berada di salib, Anda sedang berdiri
dalam fondasi yang salah.
Bagaimana bisa Anda menyaksikan Injil, kemenangan Yesus,
kebangkitan-Nya jika Anda tidak dapat menyaksikan kemenangan atas dosa setiap hari, dan
menghasikan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Mat. 12:33. Yesus sendiri berkata dalam
Mat. 10:39 Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Hai anak-anak Allah
apakah Anda sibuk dengan perkara-perkara duniawi, atau apakah Anda sibuk menyucikan diri Anda
untuk Tuhan, atau apakah Anda menjejakkan satu kaki di dunia ini dan satu lagi dalam bentuk
agama Yak. 1:8
Anak Allah – Sebagian besar orang yang menyebut diri mereka anak-anak Allah, mengutip Yoh.
1:12. Mereka mengatakan mereka sudah menerima Allah dan percaya kepada Yesus, itulah
sebabnya mereka adalah anak-anak Allah. Tapi bukan itu maksud ayat tersebut. Jika Anda
menerima Allah dan percaya kepada Yesus, Ia memberikan kepada Anda kuasa untuk menjadi anak
Allah. Sesuatu harus terjadi, sesuatu itu kita temukan dalam Rom. 8:14 “Semua orang, yang
dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.” Kemana Roh Allah memimpin Anda – dari keadaan
terbelenggu ke keadaan berkemenangan, dibebaskan. 1 Yoh. 1:7 berkata “Tetapi jika kita hidup di
dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang
dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. Kita
harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam terang sehingga kita dapat menerima
hukuman dari Tuhan saat ini. Jika Anda tidak menerima hukuman saat ini anda akan dihukum
bersama-sama dengan dunia ini 1 Kor. 11:31-32. Allah menegur dan menghajar orang-orang yang
Ia kasihi Wah. 3:19. Kita harus dibebaskan dan mengizinkan-Nya untuk menebus kita dari segala
kejahatan kita, dan menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin
berbuat baik Tit. 2:14. Apakah Anda menyadari bahwa hidup ini hanyalah sebuah kemah tempat
kediaman di bumi ? 2 Kor. 5:1. Atau apakah dosa Anda telah membuat Allah menyembunyikan
wajah-Nya dari Anda, sehingga Ia tidak akan mendengar Anda. Jika Anda tidak dapat mendengar
suara-Nya untuk mengetahui apa yang masih menjadi penghalang antara Anda dengan Allah,
bagaimana Anda akan mendengar peringatan-Nya akan kedatangannya yang kedua Kej. 19:14 –
semua tanda-tandanya sudah ada.
Pertobatan – Kita semua dilahirkan dalam keadaan berdosa Ps. 51:7, dan upah dosa adalah maut
Rom. 6:23. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan 1 Tim. 2:4. “Sebab, barangsiapa
yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.” Rom. 10:13. Allah akan memanggil Anda
dan mengetuk pintu hati Anda, dan jika Anda merespons dan membuka hati Anda untuk Dia, Ia
akan masuk dan makan bersama dengan Anda Wah. 3:20. Sayangnya banyak orang yang tidak
merespons panggilan ini, dan malah mengeraskan hati mereka. Tapi Allah tidak berhenti di sana, Ia
akan melangkah sangat jauh mengirimkan krisis dalam kehidupan Anda, untuk mendapatkan
perhatian Anda Ayub. 33:14-30. Jika Anda merespons panggilan ini dan menerima-Nya sebagai
Juru Selamat Anda, Ia akan masuk ke dalam hati Anda. Tetapi sekali lagi, banyak orang yang tidak
merespons dan semakin mengeraskan hari mereka Ib. 3:15. Allah hanya bisa menyelamatkan
Anda apabila Anda menyadari bahwa Anda terhilang. Roh Kudus melakukan penyadaran ini
saat Anda merespons panggilan Allah. Sekali Anda merespons Anda harus bertobat dengan
berbalik dari dunia ini dan mengakui dosa-dosa Anda. Anda harus mengikuti Yesus, ke tempat yang
tidak diketahui, melepaskan diri dari segala milik Anda Luk. 14:33. Ini adalah sebuah langkah
dalam iman murni saat Roh Kudus memimpin Anda ke dalam hubungan pribadi dengan Yesus
Kristus.
Dilahirkan Kembali – Setelah pertobatan Anda, jika Anda sungguh-sungguh mengakui semua
dosa-dosa hati dan kepala Anda, oleh karena rahmat-Nya Anda menjadi dilahirkan kembali Tit. 3:5.
Ini adalah sesuatu yang terjadi di surga dan hati Anda bersekutu dengannya. Banyak orang
mengharapkan sebuah perasaan seketika, dan jika mereka tidak mendapatkannya mereka jatuh
kembali. Semua ini harus terjadi dalam iman, pada waktu yang tepat Anda mengalami kedamaian
ilahi Yoh. 14:27. Kini dosa-dosa dihadapi sama seperti merokok, minum minuman keras,
perzinahan, mencuri, berkelahi, bisnis yang curang dll. Setelah Anda dilahirkan kembali Allah akan
menyingkapkan dirinya kepada Anda. Ia akan bertindak dalam hidup Anda sehingga Anda akan
selamanya percaya bahwa Ia hidup dan bahwa semua yang ada di dalam Alkitab adalah benar.
Segala sesuatu dalam hidup Anda akan mulai berubah! 2 Kor. 5:17 Anda mengembangkan kasih
yang kuat terhadap sesama, bahkan musuh Anda Rom. 12:20. Jika Anda tidak dapat mengakui

bahwa segala sesuatu di dalam hidup Anda terkena dampak, saat Allah semesta menyentuh Anda
Kidung Agung 5:3-4 tentunya Anda sedang berdiri di atas fondasi yang salah tentang dilahirkan
kembali.
Menyesatkan – Setelah dilahirkan kembali merupakan waktu yang berbahaya bagi seorang
Kristen, Anda seperti sebuah spons yang akan menyerap semua informasi. Roh Anda baru saja
bangkit. Setan akan mulai dari sini dan akan menyesatkan Anda. Ia akan berusaha membuat Anda
sibuk, dibawah embel-embel “Kekristenan”. Yesus berkata, kita tidak datang kepada terang,
supaya perbuatan-perbuatan jahat itu nampak Yoh. 3:19-21, melainkan berkeliling-keliling di
sekitar terang. Setan menggunakan hal ini dan menawarkan banyak pilihan kepada kita untuk
tidak datang kepada terang. Injil kemakmuran ditawarkan, dan diterima dengan mudah, karena hal
itu merupakan “Kekristenan”. Mereka mengajarkan bahwa kini Anda adalah seorang raja, dan kini
akan diberkati dengan nilai-nilai materialistik. Mereka mengajar, bahwa kini Anda memiliki semua
kekuatan surgawi untuk memanipulasi dan mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Mereka
menghibur orang-orang Kristen dengan music Kristen duniawi dan sedihnya, banyak orang percaya
bahwa nuansa emosional musik itu merupakan kehadiran Roh Kudus. Mereka tidak pernah
dibebaskan dari dosa mereka, karena mereka pekerjaan Roh Kudus yang sejati adalah
mengajarkan kepada kita segala hal tentang Yesus dan menginsafkan kita akan dosa kita Yoh.
16:8. Dunia kini tergesa-gesa dipersiapkan untuk gereja akhir zaman yang pada akhirnya
berpegangan tangan dengan semua orang Wah. 18:3-4. Orang-orang Kristen dibombardir dengan
pemikiran positif dan wacana digerakkan oleh tujuan. Hasilnya adalah mereka tidak lagi
mendengarkan suara Roh Kudus, yang ingin menuntun mereka kepada salib. Mereka berakhir
dengan memotivasi dan membangun “diri” bukannya menyalibkannya. Mereka percaya bahwa
mereka adalah anak-anak Allah, tapi mereka tampak sama seperti dunia, berbicara seperti dunia
dan melakukan apa yang dilakukan dunia 1 Yoh. 2:15-17. Mereka menjadi orang Kristen yang
suam-suam kuku yang berkata, “Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak
kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin,
buta dan telanjang:” Wah. 3:14-22.
Kekudusan – Saat Anda dilahirkan kembali, Roh Kudus memimpin Anda lebih jauh. Fase Anda
berikutnya adalah mencapai titik di mana Anda secara total mati untuk diri sendiri dan keduniawian
Rom. 12:1-2. Dan bersaksi seperti Paulus “Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup,
tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.” Gal. 2:20.
Allah hanya bisa menggunakan Anda untuk menolong orang lain, saat Anda bebas. Semua orang
yang telah dibaptis di dalam Kristus dibaptis dalam kematian-Nya! Rom. 6:3. baptisan mungkin
merupakan fondasi terpenting untuk kehidupan ang kudus dan berkemenangan. Namun sedikit
yang pernah mencapai titik ini karena mereka dibaptis saat masih anak-anak dan tidak yakin apa
itu baptisan. Banyak orang yang dibaptis pada saat dewasa namun tidak dilahirkan kembali.
Dengan baptisan Anda, Anda memasuki sebuah hubungan pernikahan dengan Tuhan dan tidak
boleh mundur dalam sehari, seperti dalam perceraian Ib. 6:1-6. Dengan baptisan, diri akan dikubur
bersama-sama dengan Dia Kol. 2:12, dan Roh Kudus akan memimpin Anda lebih jauh ke arah
terang. Kini dosa-dosa seperti kebencian, kepahitan, tidak
mengampuni, gosip, caci maki,
perpecahan, amarah, dusta dll. akan diatasi. Saat Anda berbaring dan menjadi berkemenangan
Anda menjadi semakin serupa dengan Kristus, inilah Kekudusan, inilah mengumpulkan minyak.
Bukan perbuatan yang membenarkan Anda, saat Anda mendapatkan kemenangan dan bertumbuh,
secara otomatis perbuatan akan mengikuti, iman saja tidak dapat menyelamatkan Anda Yak. 2:14.
Jika Anda sungguh-sungguh mati untuk diri sendiri, dan menaruh semua yang Anda miliki di altar,
dan meninggalkannya di sana, Allah akan melakukan karya anugerah yang lebih dalam di hidup
Anda, yang disebut pengudusan seluruhnya 1 Tes. 5:23. Dalam pengudusan ini akar dosa dan
cengkeraman Setan atas diri Anda dibereskan. Rom. 6:22. Pada titik ini mungkin Anda tidak akan
punya banyak teman, dunia akan membenci Anda Mat. 10:22, dan Anda akan tampil, berbicara,
berpikir dan bertindak sama sekali berlawanan dengan dunia 1 Yoh. 3:1. Sayang sekali hanya
sedikit yang pernah mencapai titik ini karena mereka tidak pernah mati untuk dirinya sendiri.
Mereka menjadi orang-orang Kristen yang hidup sebentar dan jatuh lagi, tidak berbuah, tidak
menghasilkan murid - Mat. 28:19

Perlawanan – Akan ada tiga hal yang melawan Anda di jalan sempit menuju salib.
1) Daging Anda – cenderung berbalik ke dunia, namun Tuhan akan turut campur dan memberi
kemenangan
2) Iblis – terus-menerus menyerang pikiran Anda, tetapi sekali lagi ada kemenangan memalui
Yesus
3) Orang Kristen suam-suam kuku – yang menawarkan kepada Anda Kekristenan yang lebih
murah. Inilah yang terburuk dari ketiga hal ini, karena di sini tidak ada yang dapat turut campur
untuk Anda, dan Anda sendiri, dalam iman, memerangi pertarungan salib yang sepi. Allah
mengatakan bahwa Ia akan memuntahkan mereka dari mulut-Nya Wah. 3:16 Banyak orang Kristen
tergelincir mundur karena orang Kristen suam-suam kuku dan orang yang memperjualkan
Kekristenan.
Bahayanya – Penyesatan sangat bagus, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang 2 Kor.
11:14. Jika Anda tidak membiarkan Roh Kudus memimpin Anda ke tempat di mana bisa berserah
dan mengizinkan Allah memimpin jalan, di mana Anda harus mati bagi diri sendiri, Anda sangat
berpeluang untuk terhisap dan disesatkan oleh gereja Laodikia akhir zaman yang suam-suam kuku
dan duniawi Wah. 3: 14-22. Ingatlah bahwa dosa Anda mendukakan Roh Kudus Efe. 4:30, dan
bahkan dapat memadamkan-Nya 1 Tes. 5:19. Yesus sendiri berkata bahwa ini adalah jalan yang
sesak Luk. 13:24 dan meskipun banyak yang akan mencoba hanya sedikit yang akan
menemukannya. 1 Tim. 4:16 berkata “Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah
dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan
semua orang yang mendengar engkau”. Paulus berkata dalam 2 Tim. 2:11 bahwa orang yang mati
bersama dengan Yesus akan hidup dengan dia. 1 Kor. 1:18 memperingatkan kita “Sebab
pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi
kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah”. Ingatlah bahwa semua yang mau
hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya 2 Tim. 3:12, bukan berkat materi dan
bukan kuasa yang luar biasa. Berhati-hatilah dengan injil yang ramah pengguna, ini ada di manamana. Injil ini mengajarkan Yesus yang lain dan Injil yang lain dan menerima Roh yang lain. Allah
berkata jika Anda bermain-main dengan ajaran palsu, Ia sendiri akan mengirimkan kesesatan yang
kuat, sehingga Anda percaya kebohongan itu: 2 Tes. 2:9-11.
Apa kata Allah tentang dosa! – orang yang berbuat dosa harus mati Yeh. 18:4. Allah tidak
mendengarkan orang-orang berdosa Yoh. 9:31. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya
semakin bertambah kasih karunia itu? – Sekali-kali tidak Rom. 6:1. Jika Allah tidak menyayangkan
malaikat-malaikat ketika mereka berdosa, bagaima dengan kita ? - 2 Pet. 2:4. dan menguduskan
bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik. Tit. 2:14. Setiap orang
yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa 1 Yoh. 3:6.
Peringatan – Apakah Anda melihat tanda-tanda di salib? Luk. 21:28. Ribuan tahun yang lalu
semuanya diramalkan di dalam Alkitab Anda Yes. 46:9-10, sebagai sebuah peringatan untuk kita,
yang akan tertimpa akhir zaman 1 Kor. 10:11. Yesus berkata dalam Mat. 25:1-13.Pada waktu itu
hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis perawan, bukan gadis, bukan perempuan muda –
BUKAN…. “PERAWAN”, disucikan di dalam darah Domba, Yesus Kristus. Ketika sang mempelai lama
tidak datang-datang juga, mereka semua mengantuk dan tertidur. Tetapi Waktu tengah malam
terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!
Tetapi hanya lima yang
bijaksana – dan memiliki cukup minyak. Lima diantaranya bodoh –minyak mereka terlalu sedikit. –
Anak Allah – Di mana engkau berdiri saat ini? – Apakah engkau punya cukup minyak? – Dengar,
Ia sedang datang!
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