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keuntungan diri sendiri atau untuk menutupi pelanggaran yang telah
dilakukan karena takut dihukum.

JAGA MULUT (PERKATAAN) MU

Sebagai orang benar sudah seharusnya kita menjaga mulut untuk tetap
mengucapkan kebenaran (berkata jujur) apa pun kondisinya. Dengan begitu
kita adalah orang yang bertanggung jawab dalam hidup pribadi di mata
Tuhan dan menunjukkan identitas sebagai seorang murid Kristus.

Jagalah lidahmu terhadap yang
jahat dan bibirmu terhadap
ucapan-ucapan yang menipu.
Mazmur 34:14
Tema tahun 2021 adalah tahun
integritas. Integritas menurut
Kamus Besar Bahasa
Indonesia
adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan; kejujuran. Seorang yang berintegritas adalah seorang yang
menunjukkan kesatuan di dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Setiap
orang percaya yang telah dibenarkan oleh Tuhan sudah seharusnya hidup
dalam integritas penuh. Standar integritas yang sejati adalah firman Tuhan,
karena Tuhan adalah sumber dari segala apa yang baik.
Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam hidup berintegritas adalah
perkataan kita. Perkataan menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Ada dua
hal yang harus dilakukan oleh mulut kita:
1. Senantiasa mengatakan kebenaran
Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi
sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah
kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu
jangan kena hukuman. (Yakobus 5:12)
Seseorang menjadi dapat dipercaya jika ia berkata jujur. Kejujuran ini harus
menjadi sebuah gaya hidup sebagai orang benar. Ada banyak hal dan situasi
dalam hidup ini yang dapat mendorong seseorang untuk tidak mengatakan
kebenaran (tidak berkata jujur/ berbohong), entah itu karena untuk mencari

2. Menyerahkan mulut kita kepada penguasaan Tuhan
Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: "Siapakah yang membuat lidah
manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang
melihat atau buta; bukankah Aku, yakni TUHAN? (Keluaran 4:11)
Lidah ada di dalam mulut dan dengan lidah kita dapat mendatangkan
perubahan dalam kehidupan. Tuhan yang menciptakan lidah manusia dan
sesungguhnya Tuhan juga yang berkuasa atas lidah kita. Untuk itu
hendaknya setiap hari kita menyerahkan lidah kita dalam penguasaan
Tuhan dengan lebih banyak dan lebih sering memuji, menyembah Tuhan,
berbahasa roh dan memperkatakan janji/Firman Tuhan. Lidah yang tidak
diserahkan ke dalam penguasaan Tuhan akan mendatangkan berbagai
masalah dan pencobaan.
Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil
bibirnya.
Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan
buahnya. (Amsal 18:20-21)
ACTION:
• Ajak anggota COOL untuk minta ampun atas perkataan negatif,
perkataan buruk, sumpah serapah dan kutuk yang sempat keluar
dari mulut kita masing-masing. cabut dan patahkan kuasanya di
dalam nama Tuhan Yesus.
•

Ajar anggota cool untuk selalu berkata-kata yang baik (kata-kata
positif sesuai firman Tuhan) serta perbanyak berdoa, memuji,
menyembah Tuhan dan berbahasa roh.

