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Kami mohon Ya Tuhan Engkau berkenan memperlengkapi kami dalam 

pertempuran. Pegang kami dengan peduli cemburu di mata-Mu, persiapkan hamba-Mu Tuhan, 

memberi rencana sempurna. Diberkatilah Nama-Mu Ya Tuhan, kami akui Engkaulah 

kemenangan, kemuliaan, keagungan. Sekarang dan Selamanya. Amin. illbehonest.com/

indonesia Teguhkan hatimu! Bangkitlah! Teguhlah dalam berjuang melawan dosa. Dosa apa 

yang mengikatmu saat ini? Mungkin telat tidur dan telat bangun. Mungkin kurang berdoa 

Mungkin hal kerakusan. Mungkin bicara yang sia-sia. Mungkin kemalasan. Atau mungkin 

berbagai hawa nafsu Aku tidak tahu, dan tidak perlu tahu Dari definisi dosa yang mengikatmu, 

anda tahu itu. Apapun itu. Ia berdiri di hadapanmu seperti Goliat. Menentang kuasa Kristus 

yang hidup! Dan anda akan membiarkan hal tersebut menghujat nama Tuhan? Mengapa tidak 

bangkit dan teguh seperti Daud menghantamnya di kepala. Atau seperti Daud lakukan terhadap 

orang Yebus Daud dan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem; itulah Yebus, di sana orang 

Yebus ialah penduduk negeri itu dan penduduk Yebus berkata kepada Daud. "Engkau tidak 

sanggup masuk kemari" Tetapi! Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. 

Lihatlah, engkau sudah menang atas ini dan itu dan kemenangan lain di tanah Kanaan yang 

penuh tentram. Anda sudah mencicipi susu dan madu, dan sudah melihat hasilnya. Dan inilah 

kubu, benteng orang Yebus. Dan mereka berkata kepadamu, kau tidak sanggup masuk kemari, 

kau tidak bisa merebut ini Kau tidak akan menang atas kami Tidak ada kemenangan atasmu. 

Kau tidak sanggup masuk. Itu yang iblis katakan padamu, seperti orang Yebus. Perhatikan kata 

berikutnya. "Tetapi!" Tetapi Daud merebutnya. Daud masuk dan tidak ragu sedikitpun Kami 

merebutnya seperti kami telah merebut semuanya. Keberanian. Teguhkan hatimu, ingat seperti 

Daud dan orang Yebus. Jadilah radikal untuk menang atas dosa yang mengikatmu. Jadilah 

radikal. Sekali lagi saya suka perkataan Daud dalam Mazmur 18, Dia berkata, "Aku mengejar 

musuhku sampai kutangkap mereka" "Dan tidak berbalik sebelum mereka 

kuhabiskan" "Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi; mereka rebah di bawah kakiku." Ingat 

apa yang dia lakukan atas Goliat Dia bukan hanya menghantamnya di kepala Tapi dia ambil 

pedang dan memenggal kepalanya Pastikan bahwa ia tidak akan bangkit lagi. Radikal! 

Habiskan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi. Janganlah bermain-main, jangan hanya 

menang setengah-setengah Jangan manjakan. Ada orang punya masalah dengan hal rakus 
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dan kegemukan Apa yang dia lakukan, kecuali meneliti menurunkan berat badan dan diet. 

Bukannya jadi radikal dan langsung ke akarnya dan cabut biji dari akarnya. Mengapa tidak 

berpuasa!? Mengapa tidak kibarkan bendera? Dan hadapilah! Anda menemui dokter yang 

memberimu obat, bukankah demikian dokter Campbell? Dia memberi resep obat dan 

berkata "Bersabarlah, dan pastikan habiskan semua obat ini! Jangan hanya minum setengah 

botol lalu berhenti. Kemungkinan sakitmu akan kambuh Minum semua obat pastikan semua 

kuman itu terbunuh. " Jadilah Radikal. Tetaplah teguh. Untuk menang atas dosa yang 

mengikatmu, tetaplah teguh. Mungkin tanganmu terluka Tidaklah cukup mengoles salep hanya 

sehari. Harus tetap dioles, oles, dan oleskan dengan rajin dan teratur Setiap hari hingga 

sembuh. Tetaplah teguh, teruslah berjalan Hadapilah Satu hal lagi, jika anda ingin menang atas 

dosa yang mengikatmu Waspadalah. Ingat seperti bangsa Aram dalam 1 Raja-Raja 20 Tuhan 

dengan luar biasa telah memberikan Raja Ahab melakukan apa yang jahat, sebuah 

kemenangan atas Aram dan atas Benhadad. Dan apa yang terjadi? Seorang Nabi hampiri Ahab 

dan berkata "Kuatkanlah hatimu, sebab pada pergantian tahun raja Aram akan maju 

menyerang engkau." Itulah muslihatnya iblis Dia tinggalkan Tuhan sampai waktu yang tepat. 

Pastikanlah, awas dan waspadalah Karena ia akan datang kembali. Mencoba untuk masuk 

kembali dan memijakkan engkau. Besar kemungkinan bisa tujuh kali lebih buruk dari yang 

pertama. yang kami katakan saudara-saudara adalah memberikan segalanya bagi Tuhan. 

Segalanya bagi Dia! Harus berjuang keras untuk suatu hal dalam Kerajaan sorga Kejarlah 

Tuhan dan kekudusan dengan Radikal. Anda tidak tahu betapa kudusnya dirimu Anda tidak 

tahu betapa kudusnya dirimu sampai engkau menang atas dosa yang mengikatmu. Sampai 

engkau berjuang atau panasnya pertempuran di mulai. Anda tidak tahu kekayaan yang Tuhan 

sediakan bagimu Hingga kau hadapi dosa yang menguasaimu. Kekayaan damai sejahtera, 

kemuliaan, kebajikan dan sukacita, Anda tidak tahu kekayaan yang Tuhan sediakan sampai 

semua di letakkan di atas mezbah. Satu hari saya diceritakan tentang Genghis Khan. Orang ini 

menghampiri beberapa wilayah, menyapu semua daerah dengan pasukannya merebut kota 

demi kota. Lalu mereka masuk ke salah satu kota Di sana mereka telah berharap merebut satu 

kuil Kuil Buddha atau semacam itu Mereka masuk ke kuil itu, lalu masuk ke dalam tempat 

kudus. Dan mereka melihat para imam sedang sujud di depan berhala besar. Lalu imam kepala 

bangkit dan menghampiri pemimpin besar dan mengaku kepadanya. "Ambillah semuanya, 

ambillah yang lain, tapi anda sisakan yang satu ini!" Awalnya pemimpin berkata "baik." Tetapi 

kemudian ia berpikir "Tidak! rubuhkan!" Dan mereka menghancurkan berhala itu membelahnya 

menjadi dua, lalu keluarlah banyak permata! Jika dia bisa menahan satu kubu dosa dalam 

hidup kita. Dia tahu bahwa ia menahan kekayaan Tuhan dari kita. Menang atas dosa yang 



mengikat, artinya mempercayai Tuhan. Berimanlah pada Tuhan! Itulah semua saksi-saksi yang 

menjerit dalam Ibrani Bab 11. Oleh Iman! oleh Iman! oleh Iman! Milikilah iman dalam Tuhan. 

Sungguh dosa apakah itu sehingga terlalu besar bagi Tuhan? Bukankah itu sebabnya Tuhan 

datang, membebaskan umat-Nya dari dosa mereka? Bukankah dikatakan dalam Titus 2:14 Ia 

serahkan diri-Nya bagi kita Ia menebus dan membebaskan kita Dari segala kejahatan! Dari 

pelanggaran kita Untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat kepunyaan-Nya sendiri yang 

rajin berbuat baik. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan 

menyelamatkanku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di Sorga. Di katakan disana, 

setiap dan semuanya. Apakah tidak ada kuasa di dalam darah? Untuk menghadapi hal yang 

tampaknya sangat tidak mungkin dalam hidupmu Yang tampaknya tak terkalahkan dalam 

hidupmu. Bukankah Allah sanggup? Bukankah Tuhan sanggup? Bukankah darah-Nya 

sanggup? Bukankah salib sanggup? Sungguh apa yang anda lakukan senantiasa toleransi 

dengan ikatan dosa dalam hidupmu. Menurut ukuran hujatan, anda sedang menghina salib 

Kristus. Dan Pendeta Leiter sudah khotbahkan pengajaran tentang lahir baru. Dan apa 

maksudnya maksudnya adalah ada kemenangan atas dosa, apapun itu! Tuhan telah 

memberikan kita hati yang baru, dan sudah sewajarnya bebas dari dosa sudah sewajarnya 

melawan dosa dan melihat dosa tersebut lepas darimu. Ini hal yang lazim, itulah cara Tuhan 

menyatukan kita. jadi anda tidak memerlukannya Anda tidak perlu berurusan lagi, dan tidak 

perlu mentolerir dosa, Anda tidak perlu berjalan dengan ikatan dosa Ada kemenangan, sudah 

ada di tanganmu. Sungguh, itu ada di dalam dirimu. Percayalah Tuhan, ambil kesempatan itu 

Tulislah cek yang Tuhan taruh dihadapanmu, isilah! Sewajarnya, anda telah rasakan bahwa 

Tuhan sangat baik. Apa yang kasih karunia ajarkan bagimu? Titus 2:11 berkata Kasih karunia 

Tuhan sudah nyata, mendidik kita, mengajarkan kita Untuk meninggalkan kefasikan dan 

keinginan duniawi supaya kita Hidup bijaksana, adil ??dan beribadah di dalam dunia sekarang 

ini. Itulah Kasih karunia.
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