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Seperti Mefiboset berkata kepada Daud, "apakah hambamu ini, sehingga 
engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" (2 Samuel 9:8) dan itu terjadi setelah Daud 
berkata "Anda harus makan sehidangan dengan saya seumur hidupmu." Saya katakan yang 
sama, mengapa Tuhan harus membayar bagi saya, anjing mati, kutu, cacing? Saya tidak tahu, 
saya mulai berkata saya tidak tahu mengapa dia membayar untukku, tapi saya tahu karena 
Yesaya 43:7 berkata, Dia selamatkanku, aku diciptakan untuk kemuliaan-Nya sehingga Tuhan 
akan dipermuliakan. Karena itu saya di sini bersaksi hari ini, karena saya percaya Tuhan akan 
dimuliakan melalui kesaksian saya akan Keselamatan besar yang mencakup semua kasih 
karunia Allah dan anda tahu saya berdoa Tuhan bantu saya menjadi seperti Kristus, saat saya 
saksikan hal-hal dari masa lalu saya sehingga saya ada saat ini. Dan selebihnya -- anda tahu, 
aku dibertumbuh di gereja, dan saat saya berusia tahun, saya mengucapkan doa orang 
berdosa di tangga di dalam rumah nenek saya, saya ingat saat itu. Dan saya ingat tahun-tahun 
berlalu setelah itu, pengharapan saya akan keselamatan ada dalam doa itu, saya menerima 
Yesus. Saya selalu teringat hal itu. Saya ingat tempat itu, saya akan berpikir hal itu dan 
menerima kepastian saat itu dan berharap. Pengharapan saya bukan dalam Kristus. Kekuatan 
saya bukan pada-Nya. Saya percaya pada bingkai saja yang tampak kokoh, yang pada 
akhirnya mengecewakan saya. Dan sekitar usia 12 tahun, saya pergi ke supermarket bersama 
ibu saya – jauh sebelum itu, tapi sekitar waktu itu, saya mulai melihat majalah di rak dekat kasir. 
dan pada usia 12 tahun saya kecanduan berat pada pornografi dan selama 9 tahun kehidupan 
saya menjadi hamba akan hal itu, baik dari internet atau majalah, di mana pun saya berada. 
Saya dikuasai nafsu. Itu yang menguasai hidup saya, apa yang memuaskan saya dan hal yang 
luar biasa adalah tidak peduli berapa banyak yang anda dapatkan, pasti akan meninggalkan 
kehampaan. Satu hal terbesar, kebohongan tentang dosa apapun adalah membawa diri kepada 
dosa. ketika anda mengejar dosa, ada kegembiraan dan kesenangan, tetapi sekali anda 
berbuat dosa, dan memuaskan diri sendiri dengan dosa, dan itu membuat diri anda kering dan 
hampa. Seperti yang saya pernah dengar, "Dosa akan membawamu lebih jauh dari yang 
engkau inginkan, membuat dirimu lebih lama tinggal dari yang anda ingini, dan membayar lebih 
besar dari yang anda ingin bayar." sekitar usia 18 tahun - anda tahu - saat saya SMP orang tua 
saya mengeluarkan saya dari sekolah dan home schooling di rumah. Saya berbohong. Saya 
tidak belajar sama sekali- saya hanya bermain video game selama 15 jam tiap hari selama 5- 6 
tahun hidup saya. Itu terus yang saya lakukan, main game. Saya lebih senang menjadi karakter 
video game dan kuatir akan tingkat permainan lebih tinggi dan mengendalikan karakter saya 
dari karakter kehidupan saya yang sebenarnya. Saat saya 18 tahun, orang tua saya memaksa 
saya untuk mengambil SIM, karena saya tidak ingin mengemudi. Saya hanya ingin duduk di 
rumah, di depan komputer bermain game sepanjang hari. Itu menjadi ilah saya, idola saya, dan 
terus-menerus berlanjut dengan internet dan pornografi karena komputer itu-- saya ada di sana, 



sesungguhnya dalam hati saya, saya sudah menjadikan kebiasaan ini ilah dengan berlutut dan 
menyembah. Dan anda tahu? saya mengingat ke belakang sekarang dan saya sadari, begitu 
bodohnya saya. Saya hampir bertumbuh dalam hal itu dan kehilangan jiwa saya untuk 
selamanya. sekitar usia 18 tahun, saya benar-benar membenci dosa pornografi - Maksudku, 
malu, rasa bersalah yang menghancurkan hidupku - sungguh membuat saya sengsara. Saya 
hanya bisa menatap menangis kepada Tuhan, berkata, "Tuhan, saya tidak akan pernah 
lakukan ini lagi " Tapi saya terus kembali melakukan hal yang sama. saya dihabiskan, saya 
dikendalikan oleh dosa itu. Kemauan itu datang terus pada saya untuk mengejar dosa - mereka 
benar-benar mengontrol saya dan Saya berusaha keras untuk dapat melepaskan. saya ingat 
mengerjakan pelajaran, saya ingat memasang internet filter. Dan pada usia 18 tahun, saya 
terbeban untuk bersaksi, karena saya rasa telah bebas dari pornografi kurang lebih 30 hari dan 
saya membuat kesaksian video audio di YouTube - ini terjadi 3 tahun sebelum Tuhan 
selamatkan saya, 3 tahun sebelum saya memulai situs illbehonest.com Saya ingat saya pasang 
video itu, dan saya mulai jatuh kembali dalam dosa. Saya hapuskan video itu. Saya hilangkan. 
Dan saya terus berusaha mengejar kebebasan dari pornografi. Berikut sesuatu yang saya 
inginkan tekankan - dan ini penting sekali - tuhan saya adalah kebebasan - Tuhan saya bukan 
Kristus. Saya mengejar kebebasan daripada mengejar Kristus. Alasan saya akan pergi ke 
neraka oleh karena dosa saya, tapi idola terbesar adalah kebebasan. saya ingin dilepaskan dari 
pornografi, benar-benar ingin dibebaskan dari mastubasi. saya ingin hal itu dilepaskan dari 
hidup saya. Saya ingat hubungan yang saya jalin, saya pikir, "kalau saya menikah dengan 
orang ini, bagaimana saya hidup dengan diriku sendiri, menikah dan masih menonton 
pornografi. Saya pikir, saya tidak ingin ada dalam situasi seperti itu, jadi saya berdukacita dari 
dunia ini, seperti dalam firman-Nya di 2 Kor. 7:10 yang memotivasi saya mengejar kebebasan. 
bukan Kristus. Saya tidak melihat salib sebagai hal yang berharga. saya benar-benar tertipu. 
ayat lain saya dapatkan kepastian palsu dijelaskan dalam Roma 7. Paulus berkata ia 
melakukan hal-hal yang dia tidak ingin lakukan. Dan aku ingat orang lain dalam hidup saya, 
bahkan pendeta pemuda, dan orang-orang - Mereka akan memberi saya keyakinan saya 
diselamatkan karena apa yang Paulus katakan dalam Roma 7. Dan saya bisa lihat kembali 
sekarang dan sadari bahwa Paulus sedang berbicara dulu waktu ia seorang Farisi. Tentu saja 
Paulus ingin bebas dari dosa ini, karena kesempurnaannya adalah mengejar taurat - itu adalah 
karya keselamatan dan pada akhirnya, ia berkata, "siapa yang akan membebaskan aku dari 
tubuh maut ini? "Dan itu adalah Kristus. Dan ketika anda membaca Roma 8:13, anda lihat oleh 
Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan jika tidak, kita akan mati. saya ingat 
saat tumbuh dewasa, saya membaca Matius 5:30 bagaimana jika mata kananmu menyebabkan 
anda berbuat dosa, cungkilah penggalah dan buanglah itu lenganmu, atau anda akan masuk 
neraka. anda tahu apa yang gila? Saya dan semua teman-temanku membaca ayat itu, dan 
kami berpikir "itu bukan apa yang dimaksud, karena jika benar, itu berarti kami semua akan ke 
neraka. " "Tapi kami orang Kristen - kami panjatkan doa. Kami percaya pada Yesus, kami pergi 
ke gereja." Jadi kami akan baca teks itu dan berkata, bukan itu maksudnya - anda tahu, jika 
anda membaca I Kor 6:9b dikatakan,"janganlah sesat, orang cabul, TIDAK mendapat bagian 
dalam Kerajaan Allah" dan saya ingat dan berpikir, itu bukan arti dari apa yang dimaksudkan, 
karena kalau begitu artinya saya akan masuk neraka, itu berarti Saya tidak mewarisi Kerajaan 
Allah. Dan masalahnya saya melihat semua teman saya dan kebanyakan mereka lakukan 
persis yang saya lakukan. jadi saya pikir, yah, mereka semua orang Kristen, Saya orang Kristen 



dan saya tidak melihat standarnya, Buku ini, yaitu Alkitab ini. Jadi permohonan saya untuk 
kalian di luar sana saat ini adalah - baca Buku ini, baca Alkitab - Apakah kehidupan anda 
sesuai dengan firman Tuhan? Apakah anda sudah dilahirkan kembali, dan diselamatkan? 
Apakah anda sudah lahir baru? anda tahu, lahir baru, dalam Yehezkiel , berkata, tanah yang 
sunyi tanah yang dulunya gersang dan terbuang sekarang akan menjadi seperti taman Eden. 
Allah datang ke sana dan berkata Aku akan mengambil hati yang keras dan memberikan hati 
yang taat, Aku akan memberi roh yang baru dan Aku akan membuat kamu berpegang pada 
peraturan-Ku dan melakukannya. (Yeh.36:27) Dan sesungguhnya lihatlah – belum menjadi 
kenyataan dalam hidup saya. Pada usia 21, saya percaya diri saya diselamatkan – saya 
tersesat. Suatu malam saya mulai mengikuti pendalaman Alkitab. Saya mulai tertarik akan 
Firman Tuhan. Saya mulai bicara pada semua orang di gereja tentang "Kita harus dibebaskan 
dari pornografi dan masturbasi - Apa yang akan terjadi ?" anda tahu, kami menjaga mata kami, 
kami memasang internet filter, kita melakukan program 60 hari. Tak satupun berhasil. Yah, 
kami belum diselamatkan. Itulah alasannya kenapa hal itu tidak berhasil. 

Saya pulang ke rumah dan saya ingat, saya berjalan di ruang tamu dan keluarga saya 
sedih menonton acara TV- Deal or No Deal yang ada supermodel didalamnya, dan saya 
menonton sejenak dan saya melihat model dan semua hawa nafsu membanjiri pikiran saya dan 
saya pergi kembali ke kamar saya. Duduk di kamar saya, saya merasa nafsu itu menguasai 
saya, pikiran saya - saya tidak bisa menawan mereka. Saya melihat ke belakang sekarang 
dan saya sadari bahwa saya tidak memiliki Roh Tuhan dalam diriku. Saya mulai membuka 
internet saya untuk melihat pornografi dan sebaliknya, saya memeriksa facebook saya - dan 
ada seorang yang ikut dikelas Alkitab malam itu, dan saya belum pernah berbicara dengannya, 
ia mengirim saya pesan berkata "James," mereka hanya menulis hal-hal positif seperti - "luar 
biasa apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu" dan seterusnya, dan seterusnya - saya duduk 
di sana dan menyadari bahwa Allah belum melakukan apapun dalam hidupku. Semua usaha 
James Jennings. Saya bekerja begitu keras untuk membersihkan bagian luar cawan itu, namun 
saya belum memiliki hati baru dari Tuhan. saya belum dilahirkan kembali. saya ingat malam 
itu saya berseru kepada Tuhan dan dia selamatkan saya. akhirnya saya menyerahkan usaha 
keselamatanku sendiri. Saya ingat begitu mudah berkata Saya diselamatkan oleh iman dalam 
Kristus, namun melakukan dasar karya keselamatan, mencoba kebaikan saya diterima di 
hadapan Tuhan oleh kebebasanku. Aku selalu berbicara tentang kebebasanku dari pornografi 
ketika saya tersesat, karena itu yang menjadi ilah saya. Dan sekarang anda tahu untuk memiliki 
Kristus yang berharga - mengetahui bahwa Dia menjadi dosa bagi saya dan Dia menderita 
murka Allah. Bapa menyerahkan Anak-Nya di kayu salib untuk dosa saya pribadi. Ini adalah hal 
yang dahsyat, luar biasa. 

Saya tidak menyadari saya diselamatkan malam itu. Saya bebas dari pornografi 
dan masturbasi. Saya tidak lagi menjadi hamba dosa lagi. Beberapa bulan kemudian, ketika 
saya benar-benar menyadari pengajaran kelahiran kembali, maksud saya artinya lahir baru 
saya sadar, "Wah - saya belum diselamatkan waktu 6 tahun." saudara tahu, saya dapatkan 
begitu banyak orang melalui illbehonest.com, orang yang berumur tahun, dan mereka 
katakan, "wah aku sudah diselamatkan sejak saya usia 6 tahun - dan saya menjadi hamba 
dosa pornografi selama 40 tahun hidup saya, dan saya orang Kristen" dan saya katakan hal 
yang sama. saudaraku, anda bukan orang Kristen – saya belum Kristen waktu itu. Roma 6:18 
berkata, "Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." berkata, "Jadi 



siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang". dan anda tahu? Dikatakan dalam ayat 18, "semua ini dari Allah" dan 
itulah yang terjadi malam itu - Allah yang hidup - saya gunakan analogi ini - Tuhan yang hidup 
menguasai hidupku. Saya dapatkan persenjataan perang Roh Allah, dan menarik sepanjang 
sisi dari benteng dosa saya membongkar dengan kekuatan penuh atas benteng dosa saya dan 
itu dihancurkan. Itu 3 tahun yang lalu dan Tuhan lakukan dengan radikal Dan sejak saat itu, 
saudara tahu? ada ranjau di sekeliling saya dan dan itu setiap saat. Saya lakukan langkah yang 
salah, dan saudara tahu, sama seperti Daud, ketika ia melakukan salah langkah dan jatuh ke 
dalam perzinahan dan jatuh dalam pembunuhan, umat Kristen terkadang jatuh, kita tidak 
sempurna. Tapi saya katakan, saya bukan lagi saya yang dulu. Saya menjadi hamba Kristus. 
Ini sukacita saya terbesar untuk melayani Dia. Ia adalah tuanku. Saya benar tidak menyangka, 
bahwa selama 21 tahun tuan saya adalah komputer. Benar-benar bodoh. Ini luar biasa. Dengan 
Allah yang mengasihi aku. Dia menebus diri saya - anjing yang mati. Dan Tuhan memberi 
disiplin bagi yang dikasihiNya, seperti Ibrani 12 katakan. Dia datang dengan ganjaran dan Dia 
menghajar diri kita dan menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. sampai 
pada akar semua ini yang menjadi intinya. Alasan aku lakukan pornografi karena Aku egois dan 
alasannya saya terikat, pada suatu titik, Illbehonest menjadi pelayanan di mana aku bisa 
dapatkan sukacita dari apa yang saya kerjakan. Anda lihat, anda dapat membuat segalanya 
idola. anda bisa buat kebebasan dari dosa seksual menjadi ilah. anda dapat membuat segala 
sesuatu menjadi ilah - dan itulah yang telah saya lakukan. Jadi saya menantang saudara di luar 
sana - Selidikilah hatimu, karena semuanya adalah masalah hati, dan akan selalu kembali ke 
hatimu. Dan ini sangat penting untuk disadari. Karena kita harus mengejar Tuhan, seperti saya 
dengar saudara Bob katakan, Jangan terikat dengan dunia. Semuanya harus dilepaskan. Saya 
harap ini mendorong saudara di luar sana. menghalaukan pikiranku bahwa Tuhan selamatkan 
aku dan memberi kesempatan saya untuk memulai lagi di Illbehonest.com dan tidak merusak 
diriku lagi. Saya sering jatuh dalam banyak ajaran sesat – saya teringat ketika aku 
diselamatkan Aku berkembang dalam aktivitas gereja Saya bersyukur pada Tuhan karena kasih 
setia-Nya kepada saya dan menuntun saya kembali ke firman Tuhan, untuk menjauhkan saya 
dari manusia lama dan kembali pada Tuhan. Dan - Terpujilah Tuhan akan hal itu. Tuhan 
selamatkan saya dari kebebasan dunia, dan merdeka dalam Kristus. Selama 18 tahun hidup 
saya, saya benar-benar mengeraskan hati terhadap kebenaran dan hanya tidur saat khotbah di 
gereja. Dan ketika saya terpana butuh akan kebebasan, saya mengejar kebebasan dan bukan 
Kristus. Jika Anak Allah membebaskanmu, engkau benar-benar merdeka. hanya Yesus yang 
sanggup memerdekakanmu. Bukan dengan kekuatan dirimu sendiri. Kita harus serahkan 
kekuatan kita. Yeremia 17:5 berkata "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan 
kekuatannya sendiri, tetapi ayat 7 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Saya 
percaya dalam Tuhan untuk terus menguduskan saya, untuk membongkar saya. Saya tidak 
bisa percaya akan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam dua tahun terakhir ini membongkar diri 
saya. waktu aku diselamatkan, aku merasa seperti tidak ada pergumulan ikatan sama sekali. 
Dan Tuhan menunjukkan saya, James, engkau punya masalah yaitu hatimu, masalah hati dan 
hal-hal yang saya tidak pernah sangka ternyata dosa, Tuhan tunjukan pada saya dan, anda 
tahu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat (Mat. 24:13), mereka 
yang bertahan dalam hubungan kasih dengan Yesus Kristus - Dan Yesus layak akan hal itu, 
jadi cariah Yesus dengan segenap hati, jiwa dan pikiranmu. Jangan sia-siakan hidupmu - kalau 



Tuhan bisa selamatkan saya, yang bermain video game selama jam sehari, hamba pornografi, 
aku sangat malu aku tidak mau membicarakan dengan siapa pun - Saya suka di internet, 
ngobrol lewat chatting, tapi secara pribadi selama ini saya pakai topeng dan hidupku penuh 
kebohongan. Jika Tuhan bisa selamatkan saya, lalu memakai saya untuk memulai situs web 
seperti illbehonest.com dan pakai saya untuk lakukan banyak hal, hanya kasih karunia Tuhan 
semata. Saya sudah tidak ada hutang apa pun yang terjadi. Segala sesuatu kembali kepada-
Nya. saya hanya ingin mendorong kalian. Inilah hidupmu satu kali. Kita tidak pernah terjadi 
hidup di dunia dua kali. hidup ini akan berakhir dalam sekejap. Hari esok tidak bisa dijamin. Kita 
tidak tahu kapan Tuhan akan kembali, seperti uap, berhembus begitu cepat – aliran air di akhir 
hidupmu akan datang segera dan bersiaplah terima tumpahanNya – aliran kekekalan. saya 
tidak takut mati sama sekali. Maksudku "maut, dimana sengatmu?" saya memiliki darah Kristus 
di dalam tubuh saya! Saya tidak takut kematian, saya takut akan Tuhan, saya butuh lebih besar 
takut akan Tuhan, sungguh!. Dan saya berdoa oleh kasih karunia Tuhan, tidak lagi saya 
lakukan sesuatu dengan daging. Dan akan meneguhkanmu dan mendorongmu, dan anda tahu 
saya hanyalah cacing dan anjing yang mati, Saya tidak ada apa-apanya lagi. saya tidak 
katakan karena saya tahu saya harus, saya katakan karena itu benar. Jadi saya mohon, 
dengarkan, jika anda yang berkecimpung dalam hal pornografi, jika anda masih terikat dalam 
dosa seksual, jika anda masih jatuh ke dalam masturbasi, matikanlah hal-hal tersebut oleh Roh! 
Dan jika itu tidak dimatikan, bertanya pada dirimu sendiri apakah anda memiliki Roh? Jangan 
anggap sepele Matius 5:30. Jika itu menyebabkanmu berbuat dosa - akan menyeretkanmu ke 
neraka. Dan mungkin ada diantaramu bebas lakukan hal-hal tersebut dan engkau mendapat 
kebebasan, dan kebebasan itulah menjadi ilahmu bukannya Kristus, dan itu akan membawa 
anda ke neraka. Apa yang sedang engkau bualkan? Apa yang saya bualkan? Satu hal - bahwa 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita. supaya di dalam Dia 
kita dibenarkan oleh Allah. (2 Kor 5:21) Saya berdiri di hadapan Allah dengan satu alasan - 
Darah Kristus. darah-Nya meliputi atas seluruh hidup saya, dan Ia serahkan diri-Nya bagi kita, 
untuk membersihkan kita dari segala kejahatan, dan menguduskan bagi diri-Nya suatu umat 
kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. (Titus 2:14) Saya akan coba lakukan itu. saya 
butuh pertolongan Tuhan. Saya mengecewakan Tuhan dalam banyak hal, tapi aku akan 
mengatakan ini - aku selalu kembali padaNya dan di situlah ditemukan pengharapan. Mataku 
tetap terarah kepada Tuhan (Mazmur 25:15) sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Terima 
kasih Tuhan. Sekali lagi, tetaplah semangat. Dan Tuhan, tolong kami untuk 
menjalankan. "Hanya sekali hidup," seperti C.T. Studd berkata - "dan segera akan berakhir, dan 
hanya yang melakukan bagi Kristus akan bertahan." "Dan ada yang ingin jauh beberapa mil 
dari lonceng gereja, tapi saya ingin berlari menyelamatkan kapal yang semeter dari neraka." 
Dan Gereja Grace House dan I’ll Be Honest.com, saya rasa itu kapal yang membantu 
menyelamatkanku saat ini. Hal utama yang saya butuh diselamatkan adalah diri saya sendiri. 
Setiap hari. Ya Tuhan, matikan perbuatan lama saya, salibkan saya, buang jauh diriku yang 
dulu. Biarlah segalanya bagi Kristus dan kemuliaan-Nya. Jadi marilah kita berusaha sungguh – 
Seperti Hosea 6:3 berkata, "Marilah kita mengenal - marilah kita berusaha sungguh-sungguh 
mengenal Tuhan". Amin.
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