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Semakin Menjelang Terakhir Semakin Gigih Maju 

Seseorang akan ada banyak tahap cobaan yang harus dilewati di dalam Xiulian, 

penyebabnya ialah manusia sejak dilahirkan secara tanpa henti sedang membentuk 

beraneka ragam konsep di dalam pengenalannya terhadap masyarakat manusia, 

dengan demikian timbullah keterikatan. Karena masyarakat manusia memang adalah 

sebuah dunia di mana penderitaan dan kenikmatan keuntungan seiring sejalan, 

kehidupan manusia niscaya terdapat banyak penderitaan, sekalipun anda memiliki 

berapa banyak uang dan tingkat sosial yang bagaimana. Oleh karena penderitaan akan 

membuat manusia merasa pedih, sehingga manusia dengan sadar maupun tanpa 

sadar akan melawan penderitaan dan kesusahan, tujuannya adalah ingin hidupnya 

lebih bahagia, maka di dalam mengejar kebahagiaan, manusia akan terbentuk sesuatu 

yang membuat dirinya sendiri bagaimana supaya tidak terluka, bagaimana untuk hidup 

nyaman, bagaimana baru dapat menonjol, sukses dan terkenal di tengah masyarakat, 

bagaimana untuk dapat memperoleh lebih banyak, bagaimana menjadi orang kuat dan 

sebagainya. Untuk hal-hal demikian, bersamaan dengan perolehan pengalaman-

pengalaman tersebut, maka terbentuklah konsep kehidupan manusia, di tengah realitas, 

pengalaman juga membuat konsep menjadi keras membatu. 

Sesungguhnya prinsip masyarakat manusia adalah prinsip kontra di dalam alam 

semesta. Adanya kesusahan dan penderitaan pada manusia adalah untuk manusia 

membayar karma, dengan demikian akan mempunyai masa depan yang bahagia. 

Maka orang Xiulian harus berkultivasi mengikuti prinsip yang lurus. Menanggung 

penderitaan dan mengalami kesusahan adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan 

karma, menghapus dosa, memurnikan tubuh seseorang, meningkatkan taraf kondisi 

pikiran dan menaikkan tingkatan, adalah hal yang amat baik, ini adalah prinsip hukum 

yang lurus. Tetapi di tengah Xiulian yang realistis, ketika muncul penderitaan, ketika 

lubuk hati sedang diterpa, terutama di saat konsep yang keras membatu itu sekali 

diterpa, masih sangat sulit bagi anda untuk melewati cobaan, bahkan jelas-jelas tahu 

bahwa dirinya sedang diuji juga tidak dapat melepaskan keterikatan. Khususnya 

pengikut Dafa memang Xiulian di tengah apa yang disebut masyarakat realitas, yang 

penuh dengan godaan, akan lebih sulit untuk mengubah konsep, sedangkan 

perubahan tersebut juga lebih penting. Maka saya sering kali menyuruh kalian banyak 

belajar Fa di dalam Xiulian, bersamaan itu saya masih sekali-sekali menerbitkan artikel 

untuk menunjukkan masalah yang eksis secara umum, tiada hentinya memperbaiki 

arah kalian supaya lurus. Kendati demikian, di dalam perjalanan Xiulian sekali-sekali 

masih akan ada masalah baru yang muncul ke luar. Dalam kaitannya pada dewasa ini, 

situasi penganiayaan yang muncul di dalam jalan Xiulian pengikut Dafa telah 

mengalami perubahan yang sangat besar di tengah pelurusan Fa alam semesta dan 

pembuktian kebenaran Fa oleh pengikut Dafa. Biarpun lingkungan Xiulian maupun 

pengenalan orang-orang di dunia, semuanya sedang berubah secara mendasar. Ini 

sebenarnya sudah merupakan manifestasi dari pelurusan Fa dan masa akhir Xiulian 

dari pengikut Dafa, namun masih ada sebagian kecil praktisi, bahkan juga praktisi lama, 

di saat ini malah sedikit banyak muncul keadaan yang memudar semangatnya, telah 
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mengendurkan tekad yang gigih maju, tidak menyadari bahwa ini juga disebabkan oleh 

keterikatan terhadap waktu pelurusan Fa dan gangguan dari konsep pasca lahir yang 

tidak benar, dengan demikian disusupi celah kekosongannya oleh unsur gangguan 

yang ditinggalkan sebelumnya oleh kekuatan lama pada lapisan permukaan ruang 

dimensi manusia, juga roh jahat dan setan busuk, keterikatan dan konsep manusia 

tersebut telah diperbesar dan diperkuat, dari itu telah menyebabkan keadaan 

memudarnya semangat semacam ini. 

Sesungguhnya coba anda semua pikirkan, orang Xiulian di masa lalu bahkan 

tidak berani bersikap lengah walau sekejap di dalam perjalanan Xiulian-nya yang akan 

menghabiskan waktu seumur hidup baru dapat ditempuh sampai tamat, sedangkan 

pengikut Dafa yang ingin menghasilkan buah status sebagai kehidupan yang 

diselamatkan Dafa, di tengah Xiulian-nya terdapat pula metode Xiulian yang paling 

praktis, bagaimana bisa tidak lebih gigih maju di dalam waktu Xiulian yang singkat ini, 

di mana kemuliaan yang paling agung dari Xiulian pembuktian kebenaran Fa semacam 

ini akan segera berlalu dalam sekejap? Kalian sudah tahu cara Xiulian pengikut Dafa 

adalah Xiulian di tengah manusia biasa di dunia, selama Xiulian diarahkan pula 

langsung pada hati manusia. Keterikatan manusia, konsep-konsep yang mengganggu 

pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan makhluk hidup, semua itu adalah yang 

harus disingkirkan. Bagi praktisi Xiulian yang melangkah di atas jalan Dewa, apakah 

begitu sulit untuk menyingkirkan keterikatan dari sifat hati manusia dan mengubah 

konsep yang ada? Seorang praktisi Xiulian jika hal-hal seperti ini bahkan tidak ingin 

disingkirkan, lalu apa manifestasi dari orang Xiulian? Tentu saja, kebanyakan pengikut 

yang berada dalam keadaan semacam ini sesungguhnya dikarenakan pada mulanya 

tidak menyadari gangguan dari keterikatan ringan atau konsep diri sendiri, sehingga 

disusupi celah kekosongan oleh kejahatan, kemudian telah diperbesar faktor-faktor 

tersebut. Saya tahu kalian setelah mengerti akan mengejar ketinggalan dengan cepat, 

tetapi apabila kalian dapat sesedikit mungkin melewati jalan yang berliku di atas jalur 

Dewa yang paling agung ini, tidak meninggalkan penyesalan bagi masa depan diri 

sendiri, jangan merenggangkan jarak tingkatan, itu barulah yang saya dan juga kalian 

harapkan, bahkan para makhluk hidup yang menanti dan mendambakan kalian. 
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