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Saya ingin menyambut setiap orang yang ada di sini hari ini terutama saya ingin menyambut
kaum muda, anak-anak yang ada di sini, dan pesan ini khusus untukmu hari ini. Kita telah
belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita hidup dihadapan Tuhan dan hidup
menyenangkan hatiNya. Yang memberikan Dia kesenangan.
Sekarang, kita telah temukan pertama supaya kita menyenangkan Tuhan kita harus mengasihi
Tuhan, tetapi agar kita mengasihi Tuhan kita harus mengenal Dia. Harta terbesar anakanak bahwa kamu mengetahui siapa Tuhan itu. Sebagian besar dari kamu punya halaman di
rumahmu. Bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa ada harta karun di kubur di halaman
belakang? Apakah kamu akan mencarinya hari ini sepulang gereja? Saya yakin kamu pasti
cari. Sekarang bagaimana jika Saya bilang itu di tanam 10 kaki di bawah tanah, itu harta karun
terbesar di seluruh dunia? masihkah anda pergi mencarinya? engkau akan menggali dan
menggali dan menggali dan menggali dan bagaimana jika saya katakan harta itu dikubur 10
kaki dalamnya diantara bebatuan keras? Masihkah anda terus menggali dan menggali. kamu
akan pakai semua sendok ibumu. Semua sekop ayahmu karena ada harta karun terbesar di
dunia, namun harta terbesar di alam semesta adalah mengenal Tuhan, mengenal Dia.
Sekarang, agar membawa kegembiraan di hati Tuhan. untuk menyenangkan hati Tuhan, kita
harus mengenal Dia, tetapi ada hal lain yang kita butuhkan. Kita harus tahu bagaimana hidup
seturut perintah-Nya. Anda mengerti? Sekarang dalam firman Tuhan kita memiliki perintah
dan kami juga memiliki prinsip-prinsip hikmat. Kita harus mencari semua ini untuk belajar
bagaimana untuk hidup. Apakah anda tahu apa kebohongan itu? kebohongan adalah hal yang
tidak benar. Tahukah anda? Setiap hari dunia ini penuh kebohongan dan kebohongan akan
mengatakan padamu bagaimana dunia ini seharusnya, tapi itu tidak benar, dan kebohongan
dapat menyesatkan kamu. Itulah mengapa anda perlu firman Tuhan.
Sekarang, ada ayat yang ingin saya bacakan pada anda. Apakah anda siap? ada di dalam
Mazmur 119:105 dan firmanNya demikian: firman-Mu itu plita bagi bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. anak muda saya ingin Anda berpikir sejenak dan jika Anda ingin, nanti, ketika Anda
tiba di rumah malam ini, Anda bisa lakukan ini. Orang tua Anda bahkan dapat melakukan ini
dengan anak Anda. matikan semua lampu. Mematikan semua lampu kemudian mencoba
berjalan melalui ruang tamu tanpa melanggar kaki Anda. Ini sangat sulit bukan. Hampir-hampir
mustahil, maka orangtua apa yang dapat Anda lakukan adalah mengatur anak Anda di tempat
tertentu dalam ruang tamu dan kemudian menulis peta. Bahwa Anda telah tahu lokasinya
dan Anda katakan kepada anak terdengar. "Sekarang berjalan 5 langkah maju," mereka
berjalan lima langkah ke depan, berhenti, mereka berhenti. "Sekarang berjalan 2 langkah ke kiri

Anda, "dan mereka melakukannya berhenti dan Anda dapat memimpin mereka melalui semua
jalan di rumah tanpa mereka pernah menyakiti kakinya. Mengapa Anda melakukan itu? Karena
Anda mendengarkan sesuatu yang benar, yang mengatakan Anda cara berjalan. Apakah Anda
melihat itu? Sekarang ini cara yang sama, kau dan aku tidak tahu bagaimana berjalan.
Anda ingin pelajaran yang baik? orang tuamu mungkin telah katakan ini beberapa kali: Ketika
anda lahir Anda tidak mengetahui apa-apa, oke, nol, dan jika Anda tahu sesuatu itu salah.
Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus belajar berjalan. Sekarang bayangkan ini.
Tahukah Anda bahwa dalam perang ada hal yang mengerikan yang disebut ranjau dan apa
itu, Ini sesuatu yang mereka letakkan di bawah tanah dan tak terlihat, tapi Jika Anda menginjak
atasnya itu akan berbunyi klik dan ketika Anda menarik kaki Anda dari itu dan tidak ada berat
benda itu meledak. Jika anda tentara itu hal paling menakutkan lebih dari apapun disaat
perang.
Sekarang, tidakkah lebih baik jika Anda harus berjalan melalui lapangan ranjau dan memiliki
sebuah peta yang menunjukkan dimana semua ranjau itu, sehingga Anda dapat menghindari
mereka? Bukankah itu baik. Yah aku ingin mengatakan sesuatu pada anda jika ayah Anda
berkata "ambil koran itu," tapi antara Anda dan surat kabar ada sekitar seratus ranjau yang
akan meledakkan anda, apa anda akan pergi mengambil koran itu? Semoga tidak, tapi jika
Anda memiliki peta dan kau bilang oke aku bisa jalan dua langkah maju menurut peta ini. Uh oh!
Ada satu. Sekarang aku harus kesebelah sini, oke, oke Aku baik-baik saja lihat. Sekarang biar
saya sampaikan sesuatu. banyak orang yang menyebut dirinya Kristen saat ini tidak melakukan
apa yang aku katakan pada Anda sekarang. Mereka berkata bahwa mereka percaya kepada
Yesus tapi mereka hidup di jalan yang luas. Mereka berjalan dengan cara yang terlihat benar
kepada mereka dan Anda bahkan dapat pergi kepada mereka dengan Alkitab dan jika Anda
mengatakan sesuatu yang Alkitab jelas sampaikan mereka akan marah padamu. Kami tidak
ingin seperti itu. Kami ingin percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang Dia katakan
karena apa yang dia katakan akan membawa kesenangan jika kita taat, tapi hal itu akan
menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda ingin membawa kemuliaan bagi Allah belajar firmanNya apa yang Dia katakan untuk dilakukan dan lakukan. Sekarang aku akan menyelesaikan
dengan cerita yang selalu ceritakan pada anak-anak, berulang-ulang mereka mendengarnya
ribuan kali, oke. Satu hari ada misionaris di Afrika dan anaknya yang kecil bermain diluar di
bawah pohon di depan rumah dan misionaris berjalan keluar dan ketika ia berjalan keluar ia
melihat anaknya bermain di sana dan dia berkata "Jatuh!" dan anak itu menjatuhkan diri,
berbaring lurus di tanah, seperti ini, dan kemudian ia berkata "Merangkak kepada saya!" dan
dia merangkak dan kemudian ia berkata "berdiri pada kakimu." dan ia melompat dengan
kakinya. Dia berkata "lari pada saya!" dan ia berlari. Sekarang Anda berkata itu kedengaran
gila. Nah inilah yang terjadi. Sang ayah berjalan keluar ke teras depan dan ia melihat anaknya
sedang bermain dan ada ular yang mematikan tepat di belakang kepala, di sini. ular
mematikan, mengerikan, tergantung di sana. Sekarang anak-anak jika ayah berkata.
Katakanlah ayah ada di sana dan Anda bermain dan dia berkata "jatuh" dan anda akan
lakukan "Kenapa?" dan berbalik ke arah ular. anda lihat? Apa yang terjadi jika si anak
menjawab "Mengapa ayah?" atau "Aku tidak mau!" atau "Kenapa?" dan berbalik ke arah ular.
Dia akan mati bukankah begitu, tapi lihat apa yang dilakukan anak itu ketika Ayah

berkata "Jatuh!" Dia dipercaya ayahnya. Sekarang bapa-bapa jika Anda ingin kepercayaan
seperti ini Ibu-ibu Anda sebaiknya dapat dipercaya. "Jatuh!" Dia jatuh kemudian "merangkak!",
Dia merangkak di bawah ular. "Lari ke saya!" Dia berlari. Ini adalah baik orang tua juga bagi
kita. Ketaatan mutlak yang sepenuhnya, benar-benar hikmat Allah akan menyelamatkan Hidup
anda. Akan selamatkan hidup Anda. Mari berdoa. Anak-anak mari berdoa.
Bapa berkati anak-anak ini supaya mereka mengenal Engkau, Allah. supaya mereka mengasihi
Anda. supaya mereka, hidup mereka ditandai dengan sukacita. Tak terkatakan dan penuh
kemuliaan. supaya mereka bisa keluar dari tempat ini Tuhan dan bahkan menjadi misionaris
di seluruh dunia. Kehilangan segalanya, bahkan mungkin hidup demi Anak-Mu. Dalam nama
Yesus '. Amin. Tuhan memberkati Anda.
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