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MEMPUNYAI LIDAH SEORANG MURID
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2. Mengajar kebenaran firman Tuhan
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan. (Ams 15:2)
Seorang murid Kristus sepatutnya mengisi dirinya dengan pengetahuan
akan kebenaran firman Tuhan dan juga mengikuti perkembangan
pengetahuan umum dunia sehingga menambah wawasan sebagai seorang
murid. Ketika dirinya sudah dipenuhi pengetahuan-pengetahuan tersebut
maka mulutnya dapat digunakan untuk memberkati dengan mengajar
kebenaran kepada banyak orang.

Lidah adalah anggota tubuh
yang paling kecil namun lidah dapat melakukan hal-hal yang besar dalam
kehidupan (Yakobus 3:5). Kita dipercaya atau tidak dipercaya, terlepas dari
masalah atau terjerat masalah, tergantung lidah kita. Di dalam era
Pentakosta ketiga saat ini dan sebagai Pembawa Pesan Pentakosta ketiga
(Messenger of the third Pentecost) sepatutnya kita mempunyai lidah
seorang murid Kristus.

Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi
lidah dusta hanya untuk sekejap mata. (Amsal 12:19)

Ada beberapa fungsi lidah seorang murid Kristus:

Sebagai orang beriman, Tuhan telah menaruh kuasa di mulut kita. Melalui
mulut, kita dapat mengalahkan musuh di dalam hidup kita dan hidup orangorang di sekitar kita. Mulut yang senantiasa dijaga, bersih dari ucapanucapan kotor akan memiliki kuasa.

1. Menyembuhkan dan memberikan semangat
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah
orang bijak mendatangkan kesembuhan. (Amsal 12:18).
Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya
dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang
letih lesu. (Yesaya 50:4a)
Perkataan seringkali seperti tikaman pedang bagi yang mendengarnya
sehingga menimbulkan sakit hati, kecewa, dan luka batin. Orang percaya
pun dapat mengeluarkan perkataan yang menimbulkan sakit hati bahkan
melemahkan sehingga potensi dirinya terhambat. Sebagai seorang murid
Kristus, hendaknya lidah kita mengeluarkan perkataan kebenaran yang

3. Mengalahkan musuh
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar
kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan
pendendam. (Mazmur 8:3)

ACTION:
● Ingatkan anggota cool menggunakan mulutnya untuk memuliakan
Tuhan.
● Ajak anggota cool sering memperkatakan firman Tuhan terutama
Mazmur 91.

