
Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu 
 

Saya sangat bersukacita jikalau Anda ingin merangkul kebenaran yang penting ini: "kamu 

akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."  (Yoh 8:32) 

Kebenaran tidak membebaskan Anda!  Sela.  Kebenaran yang Anda kenal dengan intim 

yang akan memerdekakan Anda.  Untuk merangkul kebenaran yang baru, ada tujuh 

langkah perkembangan.  Setiap ketergesa-gesaan apa pun akan menghasilkan 

kecemasan yang dengan cepat / segera hanya akan berakhir dengan kekecewaan / 

frustasi. 

  

 a) Meruntuhkan benteng pertahanan (2 Kor 10: 4-5) 

 b) Membangun fondasi-fondasi baru (Yer 1:10) 

 c) Berjalan bersama rhema (Luk 1: 37,38) 

 d) Berlatih dijalan yang baru  (Ef 4: 1; 5:15) 

 e) Hidup dari pencerahan / terang firman (Mz 119: 105.130) 

 f) Buah-buah yang dihasilkan (Yoh 15: 2,5,8,16) 

 g) Saksi daripada kebenaran (Yoh 4:39; 1 Yoh 1: 1-4) 

 

 Meruntuhkan benteng-benteng pertahanan 

 Saya telah mempelajari pelajaran ini dengan jelas pada tahun 1997. Setelah saya dengan 

kuat mengakui kebenaran tentang kemakmuran selama 3 bulan, saya masih belum 

mencapai suatu kemajuan.  Karena pikiran saya masih bercokol dengan kebiasaan-

kebiasaan yang lama. 

 

 Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa kirbat anggur lama (mentalitas lama) tidak 

dapat menyimpan anggur baru (wahyu yang segar).  Meninggalkan cara kehidupan yang 

lama dan pengaruh tradisi yang lama atau ideologi agamawi (Ams 4: 13-15). 

 

 Saya harus berurusan dengan masa lalu saya dan program lama yang membekas di 

benak saya.  Saya harus mengingat dan membuat daftar-daftar pemikiran dan pendapat 

yang kontradik ini yang bertentangan dengan kebenaran.  Saya tempelkan semua daftar-

daftar pemikiran beracun ini didinding.  Setiap kali pikiran beracun ini muncul, saya 

dengan segera harus menyalibnya dengan menolak dengan tegas dengan cara 

pengakuan / deklarasi firman.  Detoksifikasi dan pengudusan rohani ini berlangsung 

selama satu tahun penuh.   

 

Selanjutnya sisa dari pikiran-pikiran peninggalan yang lama berakhir empat tahun 

kemudian.  Siklus keseluruhan untuk langkah yang pertama ini berlangsung selama 5 

tahun!  Memang, perjalanan kerohanian ini tidak  pernah ada jalan pintas. 

 

 Membangun fondasi-fondasi baru 

 Setelah pembongkaran kehidupan pikiran negatif anda, datanglah pembangunan kembali 

atau pemograman kebenaran yang baru.  Batu, perekat dan semen setidaknya akan 



menjadi 10 relevan firman tentang topik tertentu.  Pengakuan firman Anda adalah proses 

pembangunan Anda.  Anda yang membuat bangunan dan kata-kata Anda adalah bahan-

bahan bangunan (1 Kor 3: 9-11).  Anda mulai membingkai dunia baru masa depan Anda 

dengan mengdeklarasikan / memperkatakan firman (Ibr 11: 3; Ayub 22:28). 

 

Proses ini dapat berlangsung selama 3 hingga 9 bulan.  Mereka yang memikirkan formula 

jalan pintas harus berhenti dari metode ini.  Untuk orang percaya yang putus asa dan 

malas, saya sarankan Anda berhenti sekarang.  Jangan membuang waktu Anda.  Hanya 

yang rajin / tekun yang akan berhasil! (Amsal 21: 5) 

  

 Berjalan Bersama Rhema 

 Sampai ada ekstraksi / keluar sinar terang atau keyakinan batin, rhema tidak akan pernah 

lahir (Mz 43: 3; 2 Pet 1:19).  Aliran sinar terang ini berasal dari aktivasi urapan dari Roh 

Kudus (2 Pet 1:21). 

 

 Rhema lahir dengan melatih Roma 10:17.  Ribuan jam yang diinvestasikan sebelum 

firman logos melahirkan firman yang disebut rhema. Keberhasilan langkah ini 

membutuhkan disiplin dan dedikasi.  Setelah Anda mendapatkan rhema, mulailah melatih 

rohani Anda dengan mengerjakan firman rhema yang satu ini dengan segenap hati dan 

sangat berhati-hati. Banyak yang gagal mencapai kesuksesan karena kebanyakan orang 

percaya berhenti difase ini dan kemudian berlanjut pada topik lain.  Kesuksesan sering 

disebut sebagai "W.O.R.K." (kerja).  Ada banyak peluh dan ketekunan (keringat dan air 

mata) sebelum seseorang melihat sinar terang di ujung terowongan.  Fase ini biasanya 

berlangsung selama satu sampai tiga tahun. 

 

Berlatih Dijalan Yang Baru 

Latihan 1 Yohanes 2: 6,17 bergerak bersamaan dengan pengakuan dari rhema.  Anda 

sekarang adalah pelaku firman-Nya: Anda melakukan  

 

kebenaran.  Jika Anda bermeditasi tentang kemakmuran, Anda harus menjadi pemberi 

persepuluhan dan persembahan yang konsisten 

 (Mal 3: 8).  Anda tidak harus mengubah Tuhan dan menipu diri sendiri.  Pada titik ini, 

seharusnya tidak ada alasan atau alasan mengapa Anda harus menangguh dan menunda 

tindakan ini. 

 

 Jangan melakukan kebenaran secara membabi buta.  Jangan pernah melakukan apa 

yang diperintahkan oleh orang lain.  Anda hanya berjalan maju dengan keyakinan dari 

pewahyuan. Anda bertindak berdasarkan terang dari kebenaran ini. 

 

Hidup dari pencerahan / terang firman 

 Jangan pernah berhenti sampai Anda menerima pencerahan.  Tujuan Anda adalah 

menuai sinar terang, bukan pengetahuan.  Ketika wahyu ini menudungi dan membanjiri 

Anda, Anda akan mengalami Ayub 32:19.  Ketika keyakinan yang meluap-luap ini 

mengatur jalan pikiran dan perilaku Anda, Anda akan meninggalkan segalanya dan 



menjadi murid yang berkomitmen 100% dari kebenaran ini.  Anda sekarang telah 

membakar semua jembatan-jembatan yang ada dibelakang Anda.  Tidak ada jalan untuk 

kembali ke jalan-jalan yang lama.  Anda mengucapkan selamat tinggal  

 

kepada semua nasihat, ide-ide dan pendapat dari semua rekan dan teman Anda.  Anda 

tidak akan pernah tertarik oleh pemberitaan media dan surat kabar.  Selama sisa hidup 

Anda, Anda hanya mengadopsi gaya hidup baru ini. 

 

 Buah- Buah Yang Dihasilkan 

 Sampai pengurapan datang untuk memberdayakan deklarasi Anda, gunung 

permasalahan Anda tidak akan pernah tersingkirkan (Mrk 11:23).  Iman yang 

mengalahkan dunia (kebutuhan sekarang) ini adalah iman yang hidup yang berdetak 

bersamaan dengan kehidupan wahyu zoe.  Saat ini sama sekali tidak ada lagi keragu-

raguan, ketidakpercayaan atau ketakutan.  1% keragu-raguan yang tersisa akan 

dilumpuhkan oleh cara kerja iman ini. 

 

Dipersenjatai dengan Lukas 8:15 dan Ibrani 6: 12,15, Anda akan menaklukkan semua 

perlawanan dan pertentangan.  Anda sama sekali tidak akan takut pada orang-orang 

disekitarmu.  Pada tingkat pertumbuhan iman ini, Anda mulai melihat buah-buah dan 

terobosan yang murni dan kekal.  Selanjutnya Anda akan melanjutkan ritme terobosan 

ajaib panen yang terus menerus.  Ini adalah fase panen / tuaian.  Panen ini adalah bukti 

kehidupan  

 

bahwa kebenaran yang sekarang menghidupi dan memerintah didalam hatimu. 

 

 Saksi Daripada Kebenaran 

 Pelaksanaan dan penyelesaian keseluruhan siklus ini menuntut Anda menjadi penginjil 

dan pengkhotbah yang mewartakan kebenaran kepada teman-teman Anda.  Bibir Anda 

akan mengdeklarasikan buah pewahyuan dengan spontan yang berlimpah-limpah (Ibr 

13:15).  Anda akan mulai memuridkan murid-murid tentang kenyataan dan kekuatan 

kebenaran ini.  Dengan demikian, proses 7 langkah ini berlangsung antara 5 hingga 10 

tahun.  Hanya orang percaya yang tekun dan memiliki iman buldog yang akan selamat 

dari pencobaan pelatihan yang panjang ini untuk menjadi seorang pemenang Olimpiade 

dalam perlombaan kehidupan ini (Ibr 12: 1-3). 

 

 Pemenang di dalam Kristus 


