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Pengembangan tabiat dikatakan sebagai pekerjaan yang paling penting yang pernah 

dipercayakan kepada manusia. Selama satu jam kedepan kita akan mendalami hak istimewa 

kita dan tanggung jawab kita supaya menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Bergabunglah 

bersama kami dalam waktu yang berharga ini untuk pembaharuan diri sebagaimana Pendeta 

Stephen Wallace akan membawa kita "Dari Kemuliaan kepada Kemuliaan."   

  Meluap Dari Dalam Hati Selamat datang kembali, saudara-saudari terkasih. 

Terima kasih untuk tetap tinggal. Terima kasih telah memberikan begitu banyak waktu dua minggu terakhir ini 

untuk mempelajari Firman Tuhan. Kehadiran Anda yang konsisten, dan beberapa dari Anda yang telah begitu 

setia. Saya tidak mengenal nama Anda, tetapi saya mengenal wajah Anda, dan Anda telah setia datang di sini 

dan saya sangat menghargai itu. Saya memuji Tuhan untuk itu karena itu adalah indikasi yang jelas bahwa Roh 

Kudus bekerja di dalam hati dan hidup Anda; indikasi yang jelas. 

Anda ketahui, tidak ada yang menarik bagi manusia daging kita tentang apa yang telah kita 

pelajari dan bagikan di sini, tidak ada. {Rm 8:7} Tidak ada yang sensasional, tidak ada yang menghibur. Ini 

hanyalah pelajaran yang terang-terangan tentang "apa yang difirmankan Tuhan" (PH167 26.1} untuk menjadi 

seperti Kristus dalam tabiat. Jadi fakta bahwa Anda telah memilih untuk datang, adalah indikasi yang jelas 

bahwa Roh Kudus sedang melakukan sesuatu yang supernatural dalam hidup Anda, memberi Anda rasa lapar 

dan haus {Mat 5:6} akan Firman Tuhan. {Amos 8:12} Saya memuji Tuhan untuk itu, dan saya hanya 

memohon kepada Anda untuk mengizinkan Dia memimpin kepada kesempurnaan {Kol 1:28} apa yang 

telah Dia mulai. Oke? Tetap datang kepada Firman dan belajar, dan Anda akan menemukan bahwa itu akan 

membebaskan Anda {Yoh 8:32}, dan itu akan menguduskan Anda karena Yesus adalah Firman. {Yoh 

17:17} Amin? {Amin} Itu adalah Dia yang sesungguhnya, yang membebaskan kita dari ikatan alami kita dengan 

dosa, diri sendiri/manusia lama dan setan, dan membawa kita kembali kepada kedaulatan Kasih Allah yang 

lembut, dan mengubah kita dari orang-orang yang egois secara alami menjadi orang Kristen yang penuh kasih 

dan dikasihi. {LDE 191.4} Anda harus mengasihi Tuhan seperti itu, amin? {Amin} Anda harus, Anda harus 

mengasihi Dia.  

Nah, sekarang adalah adalah pertermuan terakhir kita. Ini tidak seperti biasanya di mana pelajaran telah 

selesai, tapi kita harus mengakhiri karena waktulah yang memisahkan. Tapi saya ingin melihat sekali lagi pada 

hukum pengaruh timbal balik ini, dan saya ingin mendorong Anda untuk mengenali bahwa karena pengaruh 

timbal balik terjadi antara pikiran dan kata-kata kita, maka kata-kata kita sangat membantu dalam hal 

memeriksa hati kita. {GW92 109.3} Saya ulangi lagi: Pertimbangan yang cermat dan objektif tentang apa yang 

keluar dari mulut kita, sangat membantu kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita; 

dan apakah penting untuk menguji diri sendiri? dan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam hati? Apakah itu 

penting? Saudara-saudari terkasih, Saya tidak mungkin terlalu berlebihan mengenai pentingnya itu, terutama 

mengingat fakta bahwa kita secara nyata begitu biasa menipu diri sendiri bahwa itu adalah ciri khas dari gereja 

akhir zaman ini. Kita pikir kita, apa? ...kaya dan memperkayakan diri tidak kekurangan apa-apa, dan kita 

tidak tahu bahwa kita, apa? ... melarat, miskin, buta, malang dan telanjang. {Wahyu 3:17} Mengapa? Seperti 

yang telah kita catat sebelumnya, itu karena kita secara lahiriah menjalankan ibadah. {2 Tim 3:5} Kita 

menuruti huruf harafiah hukum relatif lebih baik daripada orang lain. {DA 173.6-174.2} Jadi apa yang 

kita simpulkan? Umat Allah yang tersisa, sudah siap dan hanya menunggu kedatangan Yesus. 

Hati-hati. Anda mungkin bukan seperti yang ada dalam pikiran Anda; tapi sebagaiman Anda berpikir 

demikianlah Anda. Seperti [orang] berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. {Ams 23:7} Tapi itu tidak 
mudah, karena apa yang terjadi di dalam hati, tidak terlihat oleh mata. Itu membutuhkan, apa? ... penglihatan 

rohani. {1 Kor 2:13-14} Maka tidak mudah untuk mengenali apa yang ada dalam jiwa kita, kecuali mata kita, 
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apa? ...diurapi dengan pelumas mata. {Wahyu 3:18} Tapi salah satu cara terbaik untuk membantu kita 

memahami bagaimana dengan jiwa kita, adalah mendengarkan apa yang keluar dari hati kita melalui mulut kita, 

dengan mendengarkan itu. Itu bisa memberi tahu kita banyak hal. Saya ingin menantang Anda untuk belajar 

melakukan itu, dan lagi, ini... Ini mungkin sesuatu yang tidak nyaman untuk Anda, diberkatilah hati Anda, tapi 

ini perlu, ini perlu. Roh Kudus mungkin menyuruh saya melakukan sedikit pemeriksaan sedikit penyelidikan. 

Jangan membenci saya untuk itu, tolong. Saya hanya... Saya tidak ingin ada yang merasa benar sendiri, menipu 

diri sendiri sampai terlambat untuk mengatasi hal itu. Nah, saya tidak menuduh siapa pun di sini sebagai orang 

munafik. Tapi saya tahu, berdasarkan putusan Saksi yang setia dan benar {Wahyu 3:14}, bahwa ada banyak 

kemunafikan di antara kita. Jadi saya hanya ingin menantang Anda seperti saya menantang diri saya sendiri, kita 

perlu sedikit menyelidiki hati. Amin? Kita perlu menyelidiki hati sejenak, jadi mari kita bersedia untuk 

melakukan itu. Tapi mari kita mulai dengan memohon urapan untuk pelumas mata rohani kita. Saksi yang 

Sejati ingin memberikannya kepada kita, bukan? Dia secara khusus mengatakan kepada gereja Laodikia 

untuk meminta kepada-Nya. {Wahyu 3:18} Mari kita lakukan sekarang. 

Bapa di surga, sekali lagi dalam nama Yesus, Aku datang atas namaku dan atas nama saudara dan 
saudariku. Aku datang dengan keyakinan diri karena Saudara Terkasih kami dan kelayakan-Nya. Aku datang, 

pertama-tama untuk memuji-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu. Kami tidak melakukan itu sebagaimana 
yang seharusnya. Kami banyak meminta, tapi tidak banyak berterima kasih. Engkau telah memberkati kami 

dalam mempelajari Firman-Mu, dan kami sangat berterima kasih. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami 

lagi. Mohon, Bapa, tolong kami untuk melihat lebih dekat pada kebenaran sederhana bahwa, "Apa yang 
diucapkan mulut meluap dari hati." Karena demikian adanya, kami bisa belajar banyak tentang hati kami, 

hanya dengan mendengar dari mulut kami. Tolonglah dengan jujur dan objektif tentang diri kami sendiri dalam 

pemeriksaan ini, dan menemukan, jika perlu, setiap kemunafikan, tolong, sementara masih ada waktu untuk lari 
ke salib dan mendapatkan hati yang baru dan menjadi sadar. Bimbing dan arahkan setiap pikiran dan kata-

kataku saat aku memimpin dalam penyelidikan ini, adalah doaku dalam nama Yesus. Amin. 

Seperti yang Anda perhatikan, yang telah terjadi sebelumnya, kita tidak begitu jelas dengan pelajaran terakhir. 

Tapi tidak apa-apa, karena itu terkait erat dengan topik yang terakhir. Semoga kita semua memahami berkat luar 

biasa yang menjadi bagian kita jika kita belajar mengekang lidah. {2T 315.2} Sudahkah kita memahami itu? 

{Ya} Saya harap kita semua telah memahami juga, kerusakan hebat yang ditimbulkan pada diri kita sendiri jika 

kita tidak mengontrol lidah. Betapa pentingnya itu, sehingga jika kita berharap untuk menjadi seperti Kristus 

dalam tabiat dan menjadi dewasa dalam pengalaman Kristen kita, untuk mengalami kebangunan rohani yang 

sejati, betapa pentingnya belajar menjinakkan lidah. Amin? Tapi Yakobus menulis sesuatu mengenai hal itu, dan 

pada bacaan pertama, itu sedikit mengecewakan. Yakobus 3:8 dan selanjutnya, ayat 8: Tetapi tidak 

seorangpun yang bisa, apa? "...menjinakkan lidah." Apakah itu berarti kita hanya dapat membuat kerusakan 

dan malapetaka dalam pengalaman Kristen kita oleh lidah yang tidak terkendali? Apakah itu berarti kita tidak 

akan pernah bisa menuai berkat yang melekat saat memuji Tuhan dengan lidah kita? {Ada yang bisa 

menjinakkan lidah.} Terima kasih. Dikatakan, "Tidak seorangpun yang bisa menjinakkan lidah." Tanpa Dia 

kita, apa? ...Tidak dapat berbuat apa-apa. {Yoh 15:5} Tapi dengan Dia, kita dapat melakukan segala sesuatu. 

Amin? {Amin} Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, {Flp 

4:13} termasuk menjinakkan lidah. Apakah saya mendengar kata "amin"? {Amin} Bagus. 

Tapi tolong perhatikan bersama saya sumber masalahnya, masalah lidah yang tidak terkendali. Apa 

sumber masalahnya? Mari kita baca sedikit lebih jauh: "Tetapi tidak seorangpun yang bisa menjinakkan 

lidah. Ini adalah kejahatan yang sulit dikendalikan, penuh dengan racun yang mematikan. Dengan itu 

kita memberkati Allah dan Bapa kita, dan dengannya kita mengutuk manusia, yang diciptakan serupa 

dengan Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, hal-hal ini 

seharusnya tidak terjadi. Apakah mata air mengeluarkan air tawar dan pahit dari lubang yang sama?" 

Jawabannya, tentu saja, tersirat, yakni "tidak". Tapi tolong perhatikan, Yakobus telah mengidentifikasi bagi kita 

sumber masalahnya. Itu adalah sumbernya. Oke? Mulut adalah sumbernya, dan apa yang keluar adalah kata-kata 

kita, tetapi yang secara langsung menentukan kata-kata yang keluar, adalah apa yang terjadi dalam pikiran. 

Apakah kita jelas? Oleh karena itu, jika kita hendak menjinakkan lidah, jika kita hendak belajar untuk 

menawan setiap kata-kata ke dalam ketaatan Kristus, kita harus belajar untuk menawan semua pikiran dalam 

ketaatan kepada Kristus. {2 Kor 10:5} Bisakah kita melakukannya sendiri? {Tidak} Tidak ada satu pikiran 
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pun yang dapat Anda tawan oleh kekuatan sendiri. Tapi dengan hati yang baru, dimotivasi oleh kasih dan 

dikuatkan oleh Roh Kudus, Anda dapat menawan setiap pikiran kepada ketaatan Kristus. Anda bisa! Saya 

berjanji, Anda bisa. Permintaan-Nya adalah dimungkinkan. {KOL 333.1} Kenyataan bahwa Dia 

menganjurkan kita itu adalah merupakan janji bahwa Dia akan memampukan kita untuk melakukannya. Itu 

janji-Nya. Setiap pikiran; saudara-saudari terkasih, ketika kita menawan setiap pikiran, kita akan menwan 

setiap kata-kata juga. Mengapa? Yang diucapkan mulut, meluap dari hati. {Mat 12:34} Yang diucapkan 

mulut, melimpah dari hati.  

Anda lihat, Testimonies, Volume 5, halaman 176: "Dosa berbicara jahat dimulai dengan 

menyimpan pikiran jahat." Di sana Anda memilikinya. Saudara-saudari terkasih, kita harus melacak 

masalahnya sampai ke sumbernya, dan dengan anugerah Tuhan, belajarlah untuk menawan pikiran kita. 

Kemudian kita akan, dengan anugerah yang sama, menawan lidah kita. Kita akan menjinakkan lidah. Kita 

mampu menjinakkan lidah. 

Amsal 4:23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah," apa? "... 

terpancar kehidupan." Jika Anda ingin belajar mengendalikan lidah, Anda harus belajar menguasai hati. 

Review and Herald, 12 Juni 1888. Omong-omong, ini mengomentari ayat di mana Daud tuliskan dalam 

Mazmur 19:14, saya yakin. "Biarlah ucapan mulutku dan, apa? "…renungan hatiku berkenan di mata-

Mu, ya TUHAN, gunung batuku dan Penebusku." Anda lihat, itu hanya dalam kekuatan Kristus maka 

renungan hati kita dapat berkenan, atau kata-kata dari mulut kita dapat berkenan. Hanya dalam kekuatan-Nya 

kita mendapati keduanya dapat berkenan. Dan jika yang satu hendak diperkenan, yang lain harus diperkenan 

juga karena, apa? Hukum pengaruh timbal balik. Sekarang mohon dengarkan komentarnya yang dibuat oleh Roh 

Nubuat pada ayat itu. Dalam Review and Herald, 12 Juni 1888: "Kita harus mendisiplinkan pikiran untuk 

berpikir dalam alur yang sehat, dan tidak membiarkannya memikirkan hal-hal yang jahat. Pemazmur 

berseru, Biarlah ucapan mulutku, dan renungan hatiku berkenan di mata-Mu, ya Tuhan, gunung batuku 

dan Penebusku.' Sebagaimana Tuhan bekerja dalam hati oleh Roh Kudus-Nya, manusia harus bekerja 

sama dengan Dia." Kita kembali ke konsep penting itu. "Sebagaimana Allah bekerja dalam hati oleh Roh 

Kudus-Nya, manusia harus bekerja sama dengan Dia. Pikiran harus diikat..." Seperti apa kedengarannya? 

Petrus, "siapkanlah(ikat kencang) akal budimu," ya. {1 Petrus 1:13} "Pikiran harus diikat, dibatasi, 

ditarik dari percabangan dan perenungan hal-hal yang hanya akan melemahkan dan mengotori jiwa. 

Pikiran harus murni, perenungan hati harus bersih, jika kata-kata dari mulut hendak menjadi kata-kata 

yang berkenan kepada Surga, dan menolong sahabat-sahabat Anda." Anda lihat bagaimana kita 

mendapatkan kemenangan atas lidah yang tidak dikekang? Kita belajar menjaga hati dengan segala 

kewaspadaan. {Ams 4:23} Kita belajar untuk mengikat pikiran, membawanya sebagai tawanan kepada 

Yesus Kristus. Siapkanlah (ikatlah) akal budi kita. Itu rahasianya, saudara-saudari, itu rahasianya. 

Tapi kita juga perlu berdoa agar Tuhan membantu kita menjaga sumber mata airnya, dan Dia akan 

melakukan itu, bukan? Mazmur 141:3, "Awasilah mulutku, ya TUHAN; berjagalah pada pintu bibirku." 

Saudara-saudari, saya ingin mendorong Anda untuk melayangkan doa itu saat Anda belajar bagaimana 

menjinakkan lidah dengan anugerah ilahi yang dikombinasikan dengan upaya manusia yang gigih. {RH, 

6 Mei 1890 par. 10} Itu memerlukan keduanya; perlu kedua-duanya. Perlu diketahui bahwa bagaimana kita 

mengendalikan lidah kita adalah indikasi yang jelas dan benar dari kedewasaan rohani kita. Yakobus membuat 

ini sangat jelas. Inilah tepatnya mengapa mendengarkan diri kita sendiri berbicara dan menganalisis apa yang 

keluar dari mulut kita sangat membantu dalam proses penyelidikan hati yang sangat penting ini {ST, 10 

Februari 1890 par. 7} sebagaimana kita semua harus berada di - di Hari Pendamaian yang sesungguhnya. 

{GC 428.1} 

Tolong izinkan saya mengingatkan Anda kembali poin yang telah kita bahas sebelumnya dalam seminar 

ini. Kita adalah orang-orang yang memberitakan kabar, dan kabar apa itu? "Takutlah akan Allah dan 

muliakanlah Dia karena," apa? "…telah tiba saat penghakiman-Nya." {Wahyu 14:7} Anda semua tahu itu, 

saya percaya, bahwa kita sekarang hidup di Hari Pendamaian yang sesungguhnya {PH002 25.2}, Hari 

Penghakiman; dan selama Hari Pendamaian dulu di Israel (yang adalah simbol), apa yang dilakukan kaum 
Israel? Mereka berpuasa dan berdoa. Mereka menyelidiki hati mereka untuk melihat apakah baik dengan 

jiwa mereka {Im 16:29-31}; dan saudara-saudari terkasih, jika itu pantas dan penting untuk dilakukan secara 

simbol, tidakkah menurut Anda itu pantas, bahkan lebih penting, untuk melakukannya pada saat sekarang? 
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Mengapa, tentu saja, namun betapa sedikitnya yang kita lakukan; betapa sedikit yang kita lakukan: dengan jujur, 

sungguh-sungguh, menyelidiki jiwa. {DA 650.5} Dan dalam proses penyelidikan jiwa ini, karena fakta 

bahwa... kata-kata berada dalam ranah perilaku yang kelihatan, kita sangat terbantu untuk memahami tentang 

apa yang terjadi di ranah pikiran kita yang tidak kelihatan. 

Anda lihat, dasar kebenaran yang dinyatakan dalam Lukas 6:45. "Orang yang baik dari 

perbendaharaan hatinya mengeluarkan," apa? "…barang yang baik; dan orang yang jahat dari 

perbendaharaan hatinya mengeluarkan," apa? "…barang yang jahat. Karena yang diucapkan mulut, 

melimpah dari hati." Anda lihat, di sini kita memiliki masalah mendasar dengan kejatuhan manusia, 

konsekuensi kejatuhan manusia. Orang tua yang pertama kita makan dari pohon pengetahuan, apa? yang 

baik dan yang jahat. {Kej 3:6} Sekarang pengetahuan tentang yang baik adalah tabiat Tuhan, dan hanya itu 

yang Dia ingin untuk diketahui oleh umat manusia. Tetapi ketika mereka makan buah terlarang, mereka 

memperoleh pengetahuan tentang yang jahat, yang adalah tabiat siapa? … setan. 

Sekarang bagaimana kita bisa tahu tabiat mana yang kita miliki? Pentingkah mengetahui tabiat yang 

kita miliki? Ya tentu. Dapatkah kita mengevaluasi tabiat dan kondisinya dengan benar? berdasarkan perbuatan 

kita, perilaku kita? Tidak, karena Anda dapat melakukan semua hal yang benar dengan motif/alasan yang salah. 

Ingat, itulah artinya "suam-suam kuku". Anda ingat itu, bukan? "Dingin" adalah melakukan semua hal yang 

salah untuk alasan yang salah - secara lahiriah jahat karena batin/hati Anda tidak bertuhan. "Panas" adalah 

melakukan semua hal yang benar dengan alasan yang benar - secara lahiriah baik/benar karena hati Anda 

percaya Tuhan. Jadi "Suam-suam kuku" artinya, apa? Melakukan semua hal yang benar dengan alasan yang 

salah. "Menjalankan ibadah, tapi," apa? "...memungkiri kekuatannya." {2 Tim 3:5} Jadi ketika menyelidiki 

tabiat kita, apakah kita memiliki pengetahuan tentang yang baik atau yang jahat, apakah kita memiliki pikiran 

Kristus atau pikiran setan, tidaklah benar untuk melakukannya berdasarkan perbuatan kita dari luar. Kita harus 

melihat lebih dalam dari itu. Tapi perlu diketahui bahwa satu hal yang pasti akan mengatakan kepada kita benar 

dan hal-hal valid tentang tabiat kita, adalah apa yang keluar dari mulut kita sebagai kebiasaan, setiap hari. 

Sebagai, apa? ... kebiasaan, sehari-hari. Saya ingin menggarisbawahi itu. Adalah mungkin untuk berbicara 

seperti seorang Kristen ketika Anda dilihat dan diharapkan untuk itu. Ayo, sekarang. Dimungkinkan untuk 

berbicara fasih yang memukau ketika orang-orang mendengarkan Anda ingin meyakinkan orang lain bahwa 

Anda adalah seorang Kristen. Tapi saudara-saudari terkasih, tolong dipahami bahwa apa yang keluar dari mulut 

setiap hari dan menjadi kebiasaan, itulah yang benar-benar menunjukkan apa itu kelimpahan hati. Apakah Anda 

mendengar ini? Ini adalah persyaratan penting yang perlu diingat dalam hal memeriksa diri sendiri melalui 

analisa apa yang keluar dari mulut Anda. Jangan hanya menganalisa apa yang keluar dari mulut Anda ketika 

Anda berada di kelas sekolah Sabat pada hari Sabat pagi. Apakah Anda mendengar apa yang saya coba 

jelaskan? Periksalah diri Anda berdasarkan apa yang keluar dari mulut Anda saat Anda di rumah hanya dengan 

keluarga Anda, atau saat Anda bersama rekan yang belum bertobat setiap hari. Itu adalah tempat yang menjadi 

petunjuk dan indikator valid kondisi hati Anda. Apakah kita jelas? 

Oke, Steps to Christ, halaman 58: Kita berada di bagian atas halaman 82: "Memang benar..." dan 

kita mencatat ini sebelumnya, dan tidak nyaman saat pertama kali membacanya dan mungkin tidak akan nyaman 

saat kita membacanya sekarang, tapi tidak apa-apa; kita tetap harus membacanya. "Memang benar bahwa 

dimungkinkan," apa? "... Kelakuan yang baik dari luar tanpa kuasa pembaruan Kristus." Anda dapat 

menjalankan ibadah, tetapi tidak memiliki kuasa {2 Tim 3:5} untuk mengubah, apa? …hati kita. Anda tahu, 

kekuatan sejati Injil mengubah kita di mana sesungguhnya kita berada. Dan di mana itu? "Seperti seorang 

berpikir dalam hatinya, demikian ia." {Ams 23:7} Injil yang benar mengubah kita dari dalam ke luar. Injil 

yang palsu mengubah kita dari luar, tetapi tidak pernah menembus ke dalam. Ini hanya perubahan perilaku 

melalui motivasi ego. Oke? 

"Memang benar bahwa dimungkinkan kelakuan yang baik dari luar tanpa kuasa pembaruan 

Kristus. Keangkuhan dan keinginan untuk dihargai orang lain dapat menghasilkan kehidupan yang 

tertata dengan baik. Harga diri dapat membawa kita untuk menutupi apa yang jahat. Hati yang egois 

dapat melakukan tindakan yang murah hati." Luar biasa; melakukan hal yang benar tetapi dengan alasan 
yang salah; hati yang egois; keegoisan adalah motivasinya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kondisi hati 

kita? Kita harus mengajukan pertanyaan berikut: "Siapa yang memiliki hati kita?" Baiklah, pertama-tama ada 

sebuah kalimat di sana: "Kalau begitu, dengan cara apa kita menentukan di sisi siapa kita berpihak?" 
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Pertanyaan pertama: "Siapa yang punya hati?" "Siapa yang memiliki hati kita?" Nah, pertanyaan berikutnya 

membantu kita menjawabnya. "Kepada siapa pikiran kita tertuju?" Anda tahu, apa yang paling kita cintai 

adalah sesuatu yang paling kita pikirkan. Oke? Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang paling kita pikirkan? 

Pertanyaan selanjutnya. Dan tidak lama kemudian, kita berpindah dari ranah yang tidak kelihatan yakni alam 

pikiran kepada ranah yang kelihatan atau perilaku kita. Apa pertanyaan selanjutnya? "Dengan siapa kita suka," 

apa? "…berbicara?" Anda lihat, sekarang apa yang terjadi di sumbernya telah dikeluarkan melalui, apa? 

...mulut. Sekarang, kita dibantu untuk melihat lebih baik apa yang terjadi kembali ke alam pikiran. Sekali lagi, 

kita harus menganalisa apa yang keluar dari kebiasaan sehari-hari. "Dengan siapa kita senang berbicara?" 

Anda lihat, saudara-saudari, jika Anda ingin benar-benar tahu siapa yang Anda sembah, dengarkan diri Anda 

berbicara. 

Kata "worship" atau "menyembah", adalah kata yang lemah untuk mengatakan "worth-ship" atau 

"berharga". Benarkah? Apa yang kita sembah adalah yang kita berikan penghargaan tertinggi. Yang kita anggap 

layak di atas segalanya waktu kita, energi kita, sumber daya kita, semua milik kita, itulah yang kita anggap 

"berharga". Apa yang kamu sembah? Nah, dengarkanlah diri Anda berbicara. "Karena apa yang diucapkan 

mulut melimpah dari hati." {Luk 6:45} Apa yang paling Anda sukai, apa yang Anda anggap paling penting, 

paling berharga dalam hidup, adalah hal yang paling sering Anda bicarakan. Demikianlah adanya. Saat kita 

duduk dan menganalisa tema favorit percakapan kita, kita dapat sangat terbantu dalam menemukan mungkin 

penyembahan berhala tersembunyi dalam hidup kita. 

Anda tahu, jika kita sangat mengasihi Yesus... Ikuti ini sekarang; Anda tidak dapat secara logis 

menyangkal ini. Jika kita sangat mencintai Yesus, apa yang paling ingin kita bicarakan? Yesus. Anda tahu itu. 

"Karena apa yang diucapkan mulut, melimpah dari hati." {Mat 12:34} Sekarang diberkatilah hati Amda, 

mohon tanyakan pada diri Anda sendiri, "Apa yang benar-benar saya suka bicarakan lebih dari apa pun?" 

Apakah itu Yesus? Anda tahu, kebanyakan dari kita merasa sangat sulit untuk berbicara tentang Yesus. Kita 

agak malu berbicara tentang Yesus. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Semoga Tuhan mengampuni kita. Tuhan 

menolong kita untuk lebih mengasihi-Nya walaupun kita mungkin ditolak karena berbicara tentang Dia, kita 

tidak akan bisa menahan diri karena kita sangat mengasihi-Nya. Dengarkan dirimu berbicara. Bagaimana 

dengan jiwamu? {RH, 9 April 1889 par. 11} Dekatkan telinga Anda ke lubang yang langsung menghubungkan 

apa yang terjadi di sumbernya terpancar keluar, dan dengarkan, dengarkan. Dengarkan secara objektif; 

dengarkan secara analitis. Dengarkan dengan jujur: apa yang keluar? 

Dalam tulisan di Southern Watchman, 5 Desember 1899: "Juru-selamat yang tinggal SELALU 

diungkapkan dengan kata-kata." Apakah Anda mendengar itu, saudara-saudari? Jika Kristus tinggal di dalam 

kita, itu akan terungkap, di mana? {Dalam kata-kata kita.} Dalam kata-kata kita, dalam kata-kata kita. Apakah 

Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan? {Kol 1:27} Nah, apa yang keluar dari mulut Anda? 

Inilah pertanyaan menyelidik yang harus saya tantang untuk Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, dan saya 

harus bertanya pada diri sendiri. Itu ditemukan di Southern Watchman, 21 November 1905: "Saudara-

saudariku, bagaimana Anda menggunakan karunia berbicara? Sudahkah Anda belajar mengendalikan 

lidah agar selalu patuh kepada suara hati nurani yang baik dan kasih yang murni? Apakah percakapan 

Anda bebas dari kesembronoan, kesombongan, kedengkian, tipu daya, dan kenajisan? Apakah Anda 

tanpa dusta di hadapan Tuhan? Kata-kata memiliki kuasa untuk memberitahu. Setan akan, jika 

mungkin, menjaga lidahnya tetap aktif dalam pelayanannya. Oleh kekuatan sendiri, kita tidak dapat 

mengendalikan anggota tubuh yang tidak patuh. Anugerah Ilahi adalah satu-satunya harapan kita. Di 

mana ada kemurnian hati dan keluhuran tabiat, itu akan terungkap dalam kemurnian dan keluhuran 

tindakan dan ucapan." "Itu akan terungkap." Apakah yang keluar dari mulut Anda mengungkapkan 

kemurnian hati dan keluhuran budi pekerti? Apakah demikian? Yakobus mengatakannya dengan blak-blakan di 

ayat 1:26: "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya ia 

menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Wow. Kitab Suci terkadang menusuk sampai ke intinya, 

bukan? Dan benar-benar mengatakannya apa adanya. Sia-sia! 

Soalnya, saudara-saudari terkasih, jika hubungan kita dengan Yesus Kristus tidak cukup untuk 
memampukan kita mengendalikan lidah, maka kita tidak benar-benar memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. 

Paulus tidak mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung kecuali menjinakkan lidahku di dalam Kristus 
yang menguatkan aku." Dia berkata, "Segala perkara," apa? "…dapat kutanggung di dalam Kristus yang 
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menguatkan aku." {Fil 4:13} Jadi jika kita benar-benar memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan 

Yesus Kristus, kita akan memiliki kekuatan yang cukup, anugerah yang cukup untuk mengendalikan lidah kita. 

Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Anda tidak mungkin menyangkal itu, karena menyangkal itu berarti 

bahwa Kristus tidak memiliki kuasa yang cukup untuk memampukan Anda mengendalikan lidah Anda. Apakah 

Anda dapat mengatakan itu? Saya tidak bisa. Anda tahu, masalahnya bukan pada kurangnya kekuatan-Nya. 

Masalahnya adalah kurangnya ketergantungan kita pada-Nya. Kita harus datang ke tempat dimana kita terus-

menerus dan sungguh bergantung pada Yesus Kristus. Dalam kuasa-Nya kita tidak hanya dapat mengendalikan 

setiap pikiran, tetapi setiap kata. Kita tentu bisa. Tolong, Anda harus percaya jika Anda mau mengalaminya. 

Anda harus mempercayainya; Kasih karunia-Nya cukup. {2 Kor 12:9} Anda ketahui, kedewasaan Kristen 

kita, pertumbuhan kita di dalam Kristus, akan selalu terwujud dalam kemajuan yang semakin konsisten dan 

pengendalian lidah kita yang terus menerus sampai akhirnya kita memiliki kendali penuh dan konsisten atas apa 

yang keluar dari mulut kita. Sekali lagi, Yakobus menjelaskannya, pasal 3, ayat 2: "Sebab kita semua 

bersalah dalam banyak hal. Barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, 

yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Anda tahu, kita bisa menjadi sempurna, kita bisa 

menjadi dewasa di dalam Kristus; dan jika kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus {Ef 4:13}, 

seorang pria yang utuh, seorang wanita yang utuh, dalam Yesus Kristus, itu akan dibuktikan dalam pengendalian 

lidah yang konsisten. Kita akan belajar mengekang, menjinakkan, lidah. 

Omong-omong, alasan lidah adalah anggota tubuh yang digunakan Yakobus untuk menunjukkan 

apakah kita telah menguasai seluruh tubuh atau tidak, karena lidah adalah yang paling sulit dikendalikan. bukan? 

Itu yang paling licin, dan memiliki hubungan terdekat dan langsung ke otak. Oh, sangat mudah kehilangan 

kendali. Tapi saudara-saudari terkasih, ketika kita belajar bagaimana, dengan anugerah Kristus, dan demi kasih 

Kristus, untuk mengendalikan lidah, kita dapat menguasai, apa? Seluruh tubuh, seluruh tubuh, itulah yang 

dikatakan Yakobus. "Menawan setiap pikiran dan menaklukkannya." {2 Kor 10:5} Menawan setiap kata 

dan menaklukkannya, itulah kedewasaan Kristen yang sejati. Dengarkan bagaimana Roh Nubuat menyatukan 

ini. Dalam buku In Heavenly Places, halaman 270: "Ketika kita memasuki keadaan yang sulit, ketika 

perasaan kita sedang bergejolak, dan kita ingin melampiaskannya, maka iman kita sedang diuji; maka 

kita harus menyatakan kerendahan hati dan kelembutan Kristus. Tidak dengan satu katapun..." Tidak 

dengan apa, saudara-saudari? {satu katapun} "Tidak dengan satu katapun kita mengungkapkan perasaan 

hati kita sendiri." Itu standar yang tinggi, bukan? Tapi diberkatilah hati Anda, jangan menggunakan standar 

yang lebih rendah. Tolong! "Tidak dengan satu katapun kita mengungkapkan perasaan hati kita sendiri 

yang alami." Dan kemudian dia mengutip teks: "'Barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia 

adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya,' (Yakobus 3:2) - manusia 

seutuhnya. Yang kita inginkan adalah berada di bawah kendali Yesus..." Saya ingin mendengar lebih dari 

satu "amin." Saya akan memberi Anda kesempatan kedua. "Yang kita inginkan adalah berada di bawah 

kendali Yesus..." {Amin} Ya. "Berpeganglah pada lengan Sang Maha Kuasa, sambil berkata, "Aku akan 

datang kepada Tuhan sebagaimana adanya, dan memohon kepada Kristus untuk memberiku 

kemenangan. Aku akan menjadi lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihiku."  

Saya harus meminta Anda mengatakannya lagi. "Dalam kekuatan Yesus Kristus, aku akan menjadi 

pemenang." {TMK 16.5} Sekarang Anda tahu kita akan mengatakannya lagi, Saya ingin Anda mengatakannya 

dengan sungguh-sungguh. "Dalam kekuatan Yesus Kristus, aku akan menjadi pemenang." Ya. Saudara-

saudariku, kekuatan-Nya cukup. Anda dapat menaklukkan pikiran dan kata-kata Anda dalam kekuatan Yesus 

Kristus. Tanpa Dia Anda tidak bisa berbuat apa-apa, {Yoh 15:5} tetapi "Segala perkara dapat kutanggung 

di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku." {Fil 4:13} Saya bisa mengatur setiap pikiran saya; 

Saya bisa mengendalikan setiap kata-kata saya. Apakah Anda percaya? {Ya} 

Ingatlah, iman tanpa perbuatan adalah mati. {Yak 2:20} Semoga Tuhan menolong kita 

membuktikan iman kita dengan menjinakkan lidah. Mungkin ada yang agak kecewa menyadari bahwa mereka 

harus mengendalikan lidah terus menerus dan menjaga supaya tidak melampiaskannya meskipun hanya satu kata 

menuruti kemauan hati. Beberapa orang mungkin agak tertekan dengan keadaan itu. Dalam buku Testimonies, 

Volume 1, halaman 307: "Beberapa orang mengajukan pertanyaan, Apakah saya harus selalu waspada 

dan terus-menerus menahan diri?' Saya telah ditunjukkan," ia (EG White) menanggapi, "...bahwa kita 

memiliki pekerjaan yang penting di depan kita untuk menyelidiki hati kita, dan mengawasi diri kita 
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dengan hati-hati. Kita harus belajar pada saat kita gagal, dan kemudian berhati-hati dalam hal itu. Kita 

harus memiliki kendali yang sempurna atas diri kita sendiri. Barangsiapa tidak bersalah dalam 

perkataannya, dia adalah orang sempurna, dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.'" Saudara-

saudari terkasih, tolong berlarilah kepada tujuan. {Flp 3:14} Itu adalah standar yang tinggi, diberkatilah hati 

Anda. Itu adalah standar yang mulia. Tetapi kita lakukan demi kasih Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus, kita 

harus mencapai standar itu jika kita berharap berada di antara 144.000. {Maranatha 241,8} Apa salah satu 

ciri-ciri utama dari 144.000? Wahyu 14:5, "Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta." Tidak ada 

dusta; "...karena mereka tidak bercela di hadapan takhta Allah." Semoga Tuhan menolong kita. Apakah 

saya mendengar kata "amin"? {Amin} Semoga Tuhan menolong kita. 

Saya ingin mengakui kepada Anda secara terbuka, Saya belum mencapainya dan saya belum 

sempurna. {Fil 3:12} Tapi saya ingin meyakinkan Anda bahwa demi kasih Kristus, Saya mengejar/berlari ke 

tujuan. {Flp 3:14} {Amin} Apakah Anda memahami hal ini? {Amin} Demi kasih Kristus semoga kita boleh 

tiba di tempat di mana kita tidak akan pernah salah menggambarkan Dia dengan satu kata pun. Amin? Semoga 

Tuhan menolong kita. Semoga Tuhan menolong kita. Jika kita benar-benar milik Kristus, Dia adalah Tuhan 

Kebenaran kita {Yer 23:6}, ingat? Dan Kekuasaan-Nya pasti akan diwujud-nyatakan dalam penguasaan lidah 

kita. Benar? Jika Anda mengaku tunduk di bawah Kuasa Kristus dan lidah Anda benar-benar di luar kendali, 

pengakuan Anda ditolak oleh lidah Anda sendiri. Apakah Anda melihat itu? 

Dalam buku Mind, Character and Personality, halaman 579: "Kamu perlu berhati-hati dengan 

apa yang kamu katakan, karena kata-kata yang kamu ucapkan menunjukkan kuasa yang mengendalikan 

pikiran dan hatimu. Jika Kristus memerintah di hatimu, kata-katamu akan menyatakan kemurnian, 

keindahan, dan keharuman tabiat yang dibentuk dan dijadikan oleh kehendak-Nya. Tapi sejak kejatuhan 

manusia, setan telah mendakwa saudara-saudara kita, dan kamu harus waspada agar tidak menyatakan 

roh yang sama." Saudara-saudari terkasih, inilah mengapa saya begitu putus asa ketika saya melihat begitu 

banyak kritik dan mencari-cari kesalahan di antara kita sebagai umat. Kita secara mutlak menyangkal pernyataan 

apapun yang kita buat yang mengaku di bawah Ketuhanan Kristus, jika kita saling mengkritik dan mencari-cari 

kesalahan, kita menunjukkan bahwa kita berada di bawah tirani dosa, diri/manusia lama dan setan karena kita 

mewujudkan rohnya. Dia adalah pendakwa saudara-saudara kita. {Wahyu 12:10} Benar? Tolong, 

diberkatilah hatimu. Saya memiliki beban yang luar biasa di sini, karena, seperti yang kita catat sebelumnya, itu 

adalah ciri khas pengalaman seseorang yang merasa benar sendiri untuk mengkritik dan mencari-cari kesalahan, 

karena Anda harus selalu berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Anda benar, dan Anda melakukannya dengan 

menunjukkan bahwa Anda melakukan jauh lebih baik daripada orang lain, dan Anda melakukannya dengan 

menuding semua kesalahan mereka. Itulah tepatnya karena kita memiliki  pembenaran diri yang kuat, penipuan 

diri sendiri sehingga kita memiliki godaan untuk mengkritik dan mencari-cari kesalahan. 

Saudara-saudari, saya memohon kepada Anda demi Kristus, dengan kata-kata yang telah perintahkan 

kepada kita untuk dinyatakan kepada dunia: "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia" terutama dengan 

lidah Anda, "karena telah tiba saat penghakiman-Nya." {Wahyu 14:7} Ketahuilah, peran yang dimainkan 

kata-kata kita dalam penghakiman. Dengar, dengarkan Yesus sendiri, Matius 12:36-37, "Tetapi Aku berkata 

kepadamu, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari 

penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula 

engkau akan dihukum." Itu adalah pernyataan serius, dan itu datang langsung dari Yesus. Beberapa dari Anda 

mungkin berkata saat ini, "Wah, kedengarannya seperti kebenaran oleh kata-kata... Kebenaran oleh perbuatan 

lidahku, yaitu kata-kata." Apakah Yesus memberi tahu kita bahwa ketika semuanya telah dikatakan dan 

dilakukan, akhirnya kita akan dibenarkan berdasarkan kata-kata kita? Apakah itu yang Dia katakan kepada kita? 

Hati-hati; mohon mengertilah: Kita menjadi benar, saudara-saudari terkasih, hanya melalui iman kepada Firman 

dan melalui apa yang telah Dia lakukan untuk kita {Amin}, tetapi iman kepada Firman akan selalu 

mengungkapkan dirinya dalam kata-kata kita. {Amin} Iman tanpa kata-kata adalah mati, dan saya tidak salah 

mengutip Kitab Suci di sana, saya sedang berbicara tentang pekerjaan lidah; "Iman tanpa perbuatan adalah 

mati," {Yak 2:20} tetapi perbuatan lidah adalah perkataan kita... Apakah Anda memahaminya? Jadi jika kita 

memiliki iman sejati yang menyelamatkan dalam Firman, kata-kata kita akan membuktikannya. Jika kata-kata 

kita tidak membuktikannya, maka kita tidak memiliki iman kepada Yesus, dan jika kita tidak memiliki iman di 

dalam Yesus, kita tidak dapat dibenarkan oleh iman. Apakah Anda mengikuti ini? 
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Inilah sebabnya, diberkatilah hati Anda, pada saat penghakiman pekerjaan kita dipertanyakan: bukan 

karena kita dibenarkan olehnya, tetapi karena pekerjaan kita mengukuhkan keaslian iman kita dalam karya 

Kristus. Apakah Anda dapat memahami itu? Itu adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Banyak orang 

yang menuduh kita sebagai umat memiliki pemahaman tentang pengadilan pemeriksaan, sebagai legalis yang 

mengajarkan bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan. Bukan, bukan kebenaran kita... Itu kebenaran-Nya. 

Perbuatan-Nya menyelamatkan kita, dan iman kita pada karya-Nya saja menyelamatkan kita. Tapi iman yang 

menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. {Amin} Selalu, apa? … bertindak; itu selalu membuktikan dirinya, 

dan itu akan menyatakan dirinya secara khusus dalam perbuatan lidah kita, kata-kata kita. Apakah Anda 

memahaminya? {Amin} Inilah tepatnya mengapa kata-kata kita khususnya disebut dalam pemeriksaan pada saat 

penghakiman, karena apa yang keluar dari mulut Anda memvalidasi atau menyangkal pengakuan Anda untuk 

memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Yesus. 

Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Yesus memiliki cukup bukti, dalam catatan yang sempurna 

tanpa salah itu tentang segala sesuatu yang pernah keluar dari mulut Anda, apakah Dia memiliki bukti yang 

cukup yang menguatkan pengakuan Anda untuk beriman kepada-Nya? Anda tidak harus menjawabnya secara 

terbuka, tetapi jawablah secara pribadi. Yakinlah, saudara-saudari terkasih, pada jaminan yang berharga bahwa 

"jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga," apa? "…Ia akan mengampuni 

segala dosa kita." {1 Yoh 1:9} Darahnya akan menutupi catatan kata-kata yang salah yang keluar dari mulut 

kita, tetapi harap dipahami bahwa pertobatan sejati pasti akan memimpin pada pembaharuan. {Amin} Apakah 

Anda mengikuti ini? Anda tidak cuma memulai bertobat dan mengaku bertobat tetapi tidak, mengatasi lidah 

yang sulit dikendalikan, dengan anugerah yang sama yang mengampuni Anda. Apakah Anda mendengar saya? 

{Amin} 

Jika Anda sungguh-sungguh percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk membebaskan Anda dari 

hukuman dosa, Anda juga akan percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk membebaskan Anda dari kuasa 

dosa. {2 Kor 12:9} Itu adalah anugerah yang sama. Anugerah yang sama yang membebaskan Anda dari 

penghukuman akan membebaskan Anda dari kuasanya. Amin? {Amin} Saudara-saudari, jika kita tidak 

membuktikan dengan kata-kata kita fakta bahwa kita telah percaya dan menerima anugerah-Nya yang 

memampukan, kita memberikan bukti bahwa kita belum percaya dan menerima anugerah pengampunan-Nya 

juga. {Betul sekali.} Anda tidak bisa membantahnya. Anda tidak dapat memiliki anugerah pengampunan tanpa 

anugerah yang memampukan. Itu adalah anugerah yang sama. Yakobus 2:17, "Demikian juga halnya dengan 

iman, jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati." Kita diselamatkan 

melalui iman, bukan karena perbuatan, tetapi iman yang menyelamatkan selalu bekerja. {Amin} Jadi saat 

penghakiman, keaslian iman Anda harus dikukuhkan oleh perbuatan Anda. Bukannya Anda dibenarkan oleh 

perbuatan itu, tetapi itu mengesahkan pengakuan Anda untuk dibenarkan oleh iman dalam karya-Nya. Apakah 

Anda semua jelas tentang itu? Saya ingin itu dipahami dengan sangat jelas. 

Sekarang perhatikan bagaimana iman dan lidah tidak dapat dipisahkan jika iman akan menjadi iman 

yang menyelamatkan. Ini adalah pemahaman yang dalam; jangan lewatkan. Roma 10:9: "Jika..." "Jika kamu 

mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan," apa? "...diselamatkan." Harap perhatikan 

dua hal: "Jika Anda," apa? "...mengaku dengan mulutmu," dan apa lagi? "...percaya pada hatimu bahwa 

Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Apakah cukup hanya 

dengan percaya dalam hati Anda? Tidak. Mengapa? "Iman tanpa perbuatan adalah," apa? "...mati." {Yak 

2:20} Apakah pekerjaan pertama yang akan dilakukan oleh iman yang menyelamatkan? Pengakuan dari mulut. 

{Haleluya} Apakah Anda mengikuti ini? Inilah sebabnya mengapa ayat berikutnya mengatakan, ayat 10, 

"Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan," apa? 

"…diselamatkan." Apakah saya mendengar "amin"? {Amin} Anda tahu, Anda percaya dengan hati Anda 

bahwa Kristus adalah Tuhan Kebenaran Anda. {Yer 23:6} Tapi jika iman itu asli, mulut Anda akan 

membuktikan kuasa-Nya, dan Anda akan mengakuinya dengan mulut Anda. 

Saudara-saudari, inilah alasannya pencuri di kayu salib akan berada di surga; pikirkan hal itu! Apakah 
pencuri di kayu salib akan masuk surga? Ya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu pada hari ini, kamu 

akan bersama-Ku di surga." {Luk 23:43} Pekerjaan apakah yang ada dalam catatannya untuk mengesahkan 

imannya? Bagaimana dia menyebut Yesus saat Dia tergantung di kayu salib? "Tuhan... Ingatlah akan aku 
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apabila Engkau datang sebagai Raja." {Luk 23:42} Dia adalah satu-satunya orang di antara kerumunan yang 

memanggil Dia Tuhan. Bahkan para murid pun tidak siap untuk melakukan itu. {DA 750.3} Imannya 

nyata, bukan? Itu nyata. Itu dimanifestasikan oleh pengakuan dari mulut-Nya. Dia mengakui Yesus sebagai 

Tuhan. Dia mengakui Dia sebagai Mesias. "Ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." {Luk 

23:42} Itu adalah iman yang luar biasa. Terlepas dari semua yang kelihatan, inilah seorang yang dibenci dan 

ditolak manusia {Is 53:3}, dan bahkan dikira ditindas Allah {Is 53:4}, tertikam dan diremukkan dan 

berdarah, dan dengan iman, pencuri melihat melalui semua penampakan itu dan mengakui bahwa itulah Mesias; 

itu Anak Tuhan di sebelahnya, {Puji Tuhan, Haleluya} dan dia memanggil-Nya "Tuhan." 

Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak seorangpun dari kita akan diselamatkan kecuali kita memanggil 

Dia "Tuhan," dan lidah kita menyatakan Ketuhanan-Nya. {Amin} Perlu diketahui itu. Ini bukan opsional. Ini 

bukan pilihan. Matius 10:32, "Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan  

mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, 

Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Apakah Anda mendengar betapa 

seriusnya kebenaran ini, saudara-saudari? Jika mulut kita tidak mengakui Ketuhanan Yesus Kristus, Mulut-Nya 

tidak bisa mengakui kita di depan Bapa. Mengapa? Karena kita tidak mengizinkan Dia. Mengapa? Karena Dia 

tidak bisa menjadi Kebenaran kita di hadapan Bapa kecuali Dia adalah Tuhan kita di bumi ini. Dan Ketuhanan-

Nya akan terwujud dalam apa yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ini... Mohon 

dengarkan saya, sesama orang Laodikia. Inilah tepatnya mengapa Yesus berkata bahwa jika keadaan tidak 

berubah, Dia harus melakukan, apa? …memuntahkan kita dari mulut-Nya. {Wahyu 3:16} Dia harus 

berhenti mengakui kita di hadapan Bapa sebagai umat-Nya jika kita tidak mulai mengakui Dia di hadapan umat 

manusia. Mohon memahami betapa pentingnya apa yang kita bicarakan. 

Saya memohon! Yesus akan datang, saudara-saudariku. {Amin} "Takutlah akan Allah, dan 

muliakanlah Dia; karena telah tiba saat penghakiman-Nya." {Wahyu 14:7} Belajarlah untuk mengakui Dia 

dengan lidah Anda. Ketika Dia datang, apa yang akan terjadi? Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah 

mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. {Flp 2:10, 11} Setiap lidah akan mengakuinya ketika Dia 

datang. Tapi saudara-saudari terkasih, hal yang tragis adalah sebagian besar lidah akan membuat 

pengakuan itu dengan penyesalan yang menyedihkan. {Mar 346.1} Tuhan menganugerahkannya agar 

kita mengakui dengan sukacita yang besar. {Mar 346.2} {Amin} Kita akan dapat melakukannya hanya saat 

kita belajar untuk mengakui Dia dengan lidah kita di sini dan sekarang. 

Saudara, saudari, saya memohon kepada Anda.Kenalilah Ketuhanan Yesus Kristus. Kenalilah Dia 

sebagai kebenaran Anda agar Anda dibenarkan. Kenalilah Dia sebagai Tuhan Anda agar Anda disucikan. 

Kenalilah Ketuhanan-Nya secara penuh sehingga Dia mampu tidak hanya untuk menawan setiap pikiran 

kepada ketaatan Kristus {2 Kor 10:5}, tetapi juga setiap kata. {Amin} Itu tujuan Anda. Demi kasih Kristus, 

berlarilah (maju terus) kepada tujuan. {Flp 3:14} {Amin} Mari kita berdiri untuk berdoa. 

Tuhan Bapa, anugerah-Mu cukup. Dalam kekuatan Yesus Kristus, kami akan menjadi pemenang. 
{Amin} Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kasih Kristus, dan oleh Roh Kristus, kami 

dapat melakukan apa pun yang Engkau minta. Engkau meminta kami untuk menawan setiap pikiran dan untuk 
menaklukkan dan menjinakkan lidah kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup untuk memampukan kami 

melakukan itu. Tuhan, tolonglah ketidakpercayaan kami, dan bantu kami untuk meneguhkan keaslian iman kami 

dengan membiarkan Engkau mengucapkan kata-kata-Mu melalui mulut kami, sehingga pada saat penghakiman, 

Engkau akan memiliki cukup bukti untuk meneguhkan keaslian iman kami di dalam Firman yang menjadi 

daging, yang kebenarannya semata-mata dapat membenarkan kami. Bapa, kami sedang berada di saat-saat 

penghakiman; tolong kami untuk memastikan bahwa lidah kami meneguhkan pengakuan kami untuk percaya 

kepada Yesus. Inilah doa kami dalam nama-Nya dan demi-Nya, dan kita semua berkata, "Amin." 
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