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Behind The SceneBehind The SceneBehind The SceneBehind The Scene  ||a_few_words_from_the_editor|| 
 
 

Shalom smuaaaa ….Gimana neh kabarnya ??? 
yg pasti sehat walafiat ya…..Amin. 
kita ketemu lagi nih di Nafiri Kasih edisi September dua rebu sepuluh 
yg pasti tampil beda donk… :p  
setelah absen setaon kemaren hehehe… maaph ya..  
 
Dengan edisi ini redaksi berharap Nafiri Kasih ini benar2 dimanfaatkan oleh teman-
teman semua untuk dapat membagikan berkatnya melalui artikel, tulisan,  serta renun-
gan ataupun gambar lucu atau apa aza deh, yg pasti bisa membangun kita semua,  
Talentanya jgn dipendam aja ya… Bagi dong... 
 
Segitu aza dari redaksi semoga Nafiri Kasih dapat terus menunjukkan eksistensinya… 
hehe. …. Redaksi tunggu partisipasinya . . . 
Tuhan berkati 

Salam, 
Redaksi 
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Di Amrik pernah ada suatu survey, tentang gimana orang Amrik rata-rata menghabiskan waktu selama 70 
tahun masa hidupnya. Hasilnya sungguh bikin kaget: 

• Tidur: 23 tahun 

• Bekerja: 16 tahun 

• Makan minum: 6 tahun 

• Nonton tipi: 8 tahun 

• Rekreasi: 4,5 tahun 

• Sakit: 4 tahun 

• Abis di jalan: 6 tahun 

• Dandan: 2 tahun 

• Ibadah (termasuk doa, ke gereja, baca alkitab dsb): 0,5 tahun, alias hanya 6 bulan! 
 
Cuma 6 bulan dari 70 tahun dipake buat ibadah. Kalo gini caranya gimana bisa membangun hubungan yang baik 
dengan Tuhan? Gimana bisa mendengar suaraNya? Dari 6 bulan tersebut belum tentu benar-benar beribadah 
ama Tuhan, siapa tau cuma rutinitas ke gereja doang seminggu sekali. 
 
Jadi gimana dong? Harus nongkrong di gereja tiap hari? Ya nggak juga, kecuali kamu satpam gereja, hehe. 
Ibadah atau bergaul dengan Tuhan itu harus dijadiin sebagai gaya hidup, bukan cuma sebuah kegiatan atau 
rutinitas doang.  
 
Kalo orang udah menjadikan penyembahan pada Tuhan sebagai gaya hidup maka kalo ada survey lagi kayak 
diatas maka ibadah itu ya hasilnya 70 tahun, karena waktu kita makan kita ingat Tuhan, waktu kita mandi kita 
gak putus hubungan ama Tuhan, waktu kita sekolah or bekerja semua dilakukan karena Tuhan.  
“Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi 
seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah 
kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan” (Efesus 5:15). 
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Berapa  
Tahun Kita  
Beribadah  ?? 
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Namaku LuciferNamaku LuciferNamaku LuciferNamaku Lucifer. Kau boleh memanggilku Penguasa kerajaan Angkasa Penguasa kerajaan Angkasa Penguasa kerajaan Angkasa Penguasa kerajaan Angkasa (Efesus 2:2Efesus 2:2Efesus 2:2Efesus 2:2), 

PenghuluPenghuluPenghuluPenghulu----penghulu, penguasa dunia yang gelappenghulu, penguasa dunia yang gelappenghulu, penguasa dunia yang gelappenghulu, penguasa dunia yang gelap    (Efesus 6:12Efesus 6:12Efesus 6:12Efesus 6:12), Penguasa dunia Penguasa dunia Penguasa dunia Penguasa dunia 
(Yohanes 12:31Yohanes 12:31Yohanes 12:31Yohanes 12:31), Penghulu setan Penghulu setan Penghulu setan Penghulu setan (Matius 12:24Matius 12:24Matius 12:24Matius 12:24), Ilah zaman ini Ilah zaman ini Ilah zaman ini Ilah zaman ini (2 Korintus 4:42 Korintus 4:42 Korintus 4:42 Korintus 4:4), 

Malaikat terang Malaikat terang Malaikat terang Malaikat terang (2 Korintus 11:142 Korintus 11:142 Korintus 11:142 Korintus 11:14), Ular tua Ular tua Ular tua Ular tua (Wahyu 12:9Wahyu 12:9Wahyu 12:9Wahyu 12:9), Lawan, musuh Lawan, musuh Lawan, musuh Lawan, musuh (1 Petrus 5:81 Petrus 5:81 Petrus 5:81 Petrus 5:8), 

PendakwaPendakwaPendakwaPendakwa (Zakharia 3:1Zakharia 3:1Zakharia 3:1Zakharia 3:1), PencobaPencobaPencobaPencoba (Matius 4:3Matius 4:3Matius 4:3Matius 4:3), PembunuhPembunuhPembunuhPembunuh (Yohanes 8:44Yohanes 8:44Yohanes 8:44Yohanes 8:44), Pencuri Pencuri Pencuri Pencuri 
(Yohanes 10:10Yohanes 10:10Yohanes 10:10Yohanes 10:10). 
 

Tadinya aku diciptakan sebagai malaikat Tuhan yang paaaaling indah. Mikael dan Gabriel, dua 
malaikat tertinggi temanku itu, Lewaaaat! Dulu aku tinggal di surga dan pekerjaanku membosankan: 
memuji dan melayani Yang Mahatinggi. Buat apa? Kenapa bukan aku aja yang dipuji? Aku bosen 
jadi pelayan! Aku bisa menyamaiNya! Aku Son of the Morning, Bintang Fajar, “...Aku hendak naik 
ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak 
duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-
awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi!” (Yesaya 14:13-15) 
 

Dan apa yang kudapat? Tuhan membuangku ke bumi! “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, 
Son of the Morning! How art thou cut down to the ground, which didst weaken the 
nations!” ( Yesaya 14:12 KJV) , itu kata Tuhan. “...ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, 
ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan 
dan mengamat-amati engkau, katanya: Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah 
membuat kerajaan-kerajaan bergoncang,..” ( Yesaya 14:14-16) . “...Engkau sombong karena 
kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja 
engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.” (Yehezkiel 28:13-17). Aaaarrggh!! 
 

KataNya, aku sombong!? Lihat siapa yang sombong sebenarnya! Kalian, manusia hina ciptaan Dia 
sendiri! Hina tapi ingin jadi mulia! Kenapa aku yang cantik Dia buang sementara manusia lemah 
seperti kalian dikasihiNya?! Planet yang nggak Dia sukai Dia hancurkan. Malaikat yang jatuh Dia 
usir. Tapi kalian? Apa yang membuat kalian spesial di mataNya? Kenapa ketika kalian jatuh 
dalam dosa, Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan? (Yohanes 3:16). Kenapa ketika kalian 
terhilang, Dia susah payah mencarinya? (Lukas 15:4). Kenapa banyak dari kalian yang menolakNya 
dan Dia tetap mengasihi kalian? (2 Timotius 2:13). Kenapa kalian Dia lindungi, emangnya kalian 
biji mataNya? (Zakharia 2:8). Kenapa kalo kalian mengaku dosa, Dia jadi pelupa, kenapa Dia lupa 
dosa-dosa kalian yang bejat itu? (Yesaya 43:25). Kenapa?! 

Aku� Lucifer... 



 

Aku benci kalian! Kalian mengingatkanku pada Yang Mahatinggi! Muka kalian serupa denganNya. 
(Roma 8:29). Aku benci. Seumur hidupku aku akan berusaha melawan dan menipu kalian. 
 

Kalo aku disuruh bersyukur, hanya satu hal yang akan kusyukuri... Bahwa kalian gak sadar kalo 
sejak 2000 tahun lalu Yesus udah membinasakan aku (1 Yohanes 3:8), aku sudah kalah dan dilucuti 
(Kolose 2:14-15), dan kalian berkuasa mengusirku (Markus 16:17). Hahahaha. Kutipu kalian semua. 
Aku mungkin ada di tim yang kalah, ...nggak apa-apa, asalkan aku berhasil membuat kalian 
bergabung di timku! Hahahahaha! 
 

Akan kubuat kalian terus menerus menyalibkan Yesus dengan dosa kalian! (Ibrani 6:6). Akan 
kusebarkan ajaran-ajaran yang membelokkan kalian dari ajaranNya (1 Timotius 4:1-2) dan 
kusesatkan kalian (Wahyu 12:9-10). Pujalah aku, aku akan kuhadiahi kalian neraka. Bencilah aku 
dan akan aku hajar kalian saat kalian lengah. Bertemanlah denganku dan akan kukhianati kalian! 
 

Kalian mau melayani Tuhan? Boleh, tapi layani aku juga! (Lukas 16:13). Berdoa? Baca Alkitab? 
Berbuat baik? Rajin ikut persekutuan? Boleh, tapi jangan lupa untuk mengabaikan keadilan dan 
kasih Tuhan (Matius 23:23) dan pastikan semua orang mengetahuinya dan memujimu habis-habisan 
(Matius 6:5). Akan kubuat kalian tau berbuat baik tapi tidak melakukannya! (Yakobus 4:17). 
Akan kubuat kalian merasa sibuk untuk Tuhan padahal nggak melakukan kehendakNya! (Matius 
7:22). 
 

Ya, aku tau suatu saat aku akan diikat sampe seribu tahun, tapi tunggu saja kalo saatnya aku 
dilepaskan, akan kubuat kalian menderita! (Wahyu 20:1-3). Memang pada akhirnya aku akan tinggal 
di neraka selamanya (Wahyu 20:10 dan Matius 25:41), tapi itu justru membuatku semakin ingin 
membawa kalian sebanyak-banyaknya! Hahaha, temani aku menderita disana! 
 

Satu pesanku saat ini. JANGAN MEMBACA NAFIRI KASIH!!      ----    Fery Gfresh Fery Gfresh Fery Gfresh Fery Gfresh - 

EvaEvaEvaEva            07070707    
Sapto Sapto Sapto Sapto         07070707    
Pungky Pungky Pungky Pungky         17171717    

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet 
data ultahnya..  4 
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3 Strategi Firaun3 Strategi Firaun3 Strategi Firaun3 Strategi Firaun    

 
Di Alkitab, kayaknya gak ada raja kafir yang lebih populer daripada 
Firaun, terkenal karena keras kepala dan jahatnya, malah suka dipake 
sebagai lambang iblis. Nah kali ini, kita bakal liat 3 strategi Firaun 
biar tetap bisa memperbudak bangsa Israel jaman Musa dulu (baca 
ceritanya di Keluaran 5 sampe 10). Strategi itu yang masih dipakai sampe 
saat ini kepada kita agar kita tetep bisa diperbudaknya iblis! (F! dp)  

 

1. DIBIKIN MAKIN SIBUK1. DIBIKIN MAKIN SIBUK1. DIBIKIN MAKIN SIBUK1. DIBIKIN MAKIN SIBUK    
Waktu Tuhan menyuruh Musa bicara pada Firaun agar melepaskan bangsa 
Israel, Firaun malah menambah berat pekerjaan mereka. “Paksakan orang-
orang itu bekerja lebih keras, supaya mereka sibuk dengan pekerjaan dan 
tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita bohong." (Keluaran 
5:9 BIS) 

Sibuk yang bisa membuat kita nggak ada waktu buat Tuhan itulah 
kesibukan yang dibikin sama Firaun. Nggak ada waktu buat berdoa? Saat 
teduh? Membaca Alkitab? Ke gereja? Ke komsel? “Sibuk sih!”. Hati-hati, 
kita mungkin ada dalam strategi iblis. 

Saat kita sibuk justru seharusnya kita membutuhkan Tuhan lebih banyak, 
karena petunjuk-petunjukNya dan urapanNya-lah yang akan membuat kita 
mampu melakukan semua yang harus kita lakukan dan membuat kita bisa 
berhasil. 

 

2. BOLEH MELAYANI TAPI GAK USAH KELUAR2. BOLEH MELAYANI TAPI GAK USAH KELUAR2. BOLEH MELAYANI TAPI GAK USAH KELUAR2. BOLEH MELAYANI TAPI GAK USAH KELUAR    
Lantaran cape kena tulah, Firaun akhirnya mau mengabulkan permintaan 
Musa, tapi... “Kemudian raja memanggil Musa dan Harun lalu berkata, 
"Pergilah mempersembahkan kurban kepada Allahmu, tetapi di negeri ini 
saja." (Keluaran 8:25 BIS). Di ayat ke-28 Firaun mengijinkan meeka pergi 
tapi jangan jauh-jauh. 

Iblis gak keberatan kalo kita rajin melayani pekerjaan Tuhan, memuji dan 
menyembahNya, melakukan semua kegiatan rohani. Tapi iblis pengen kita 
jangan meninggalkan ‘Mesir’ terlalu jauh. ‘Mesir’ ialah masa lalu kita, gaya 
hidup lama kita. Merokok tetaplah merokok, suka berbohong tetaplah suka 
berbohong, malas tetaplah malas, masturbasi tetaplah masturbasi.  
Gaya hidup lama dan hidup dalam dosa membuat kita tetap ada dalam 
genggaman iblis dan dia masih bisa mengontrol hidup kita. Karena itu, 
kalo kita bertobat, bertobatlah 180 derajat, bukan 360 derajat! Bukan cuma 



 

roh kita yang berubah tapi juga tubuh dan jiwa 
kita. 

 

3. BOLEH KELUAR TAPI JANGAN BAWA 3. BOLEH KELUAR TAPI JANGAN BAWA 3. BOLEH KELUAR TAPI JANGAN BAWA 3. BOLEH KELUAR TAPI JANGAN BAWA 
SEMUANYASEMUANYASEMUANYASEMUANYA    
“Lalu raja memanggil Musa dan berkata, "Kamu 
boleh pergi beribadat kepada TUHANmu. Orang-
orang perempuan dan anak-anak boleh ikut. 
Tetapi sapi, domba, dan kambingmu tak boleh 
dibawa." (Keluaran 10:24 BIS) 

Sapi, domba dan kambing bicara soal harta kita 
atau sesuatu yang kita anggap berharga dan 
sesuatu yang harus kita persembahkan pada 
Tuhan, yakni hati kita. “Karena di mana 
hartamu berada, di situ juga hatimu 
berada.” (Matius 6:21). Mungkin kita sudah betul-
betul meninggalkan ‘Mesir’ kita, gaya hidup kita 
berubah, kebiasan jelek kita ganti dengan 
kebiasaan baik, tapi iblis membuat kita 
melayani Tuhan tanpa segenap hati. Setengah-
setengah. Menyembah Tuhan tapi tidak dalam 
roh dan kebenaran. 

Sembahlah Tuhan dengan hati yang murni, 
jangan punya motivasi lain yang bukan untuk 
memuliakan Tuhan. Orang Farisi juga ‘melayani 
Tuhan’. Mereka berdoa. Tapi mereka berdoa di 
pinggir-pinggir jalan supaya keliatan orang 
lain. Motivasinya nggak murni. Waktu kita hidup 
kudus, apakah karena takut neraka, pengen 
dipuji atau cinta Tuhan? (Fery Gfresh) 

Daftar 
Bank Bank 
yang akan 

tutup 
( PENTING ) 

 
Sumber berita dari penguasa 
bank di Indonesia.  
Berikut daftar bank bank yang 
akan tutup 

• Bank BNI 
• Bank BRI 
• Bank Mandiri 
• Bank BTN 
• Bank Danamon 
• Bank BCA 
• Bank BII 
• Bank Permata 
• Bank Niaga 
• Bank Agro 
• Bank ABN 
• Bank Citibank 
• Bank HSBC 
• Bank Panin 
• Bank Standard 

Chatered 
Bank bank tersebut diatas 
akan tutup sore hari setiap 
harinya dan akan buka kembali 
esok pagi setiap harinya , jadi 
jangan kwatir bank tersebut 
tetap setia melayani anda dan 
akan menyusul bank bank lain 
yang  akan tutup.  

Uang anda tetap aman..!!! 
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4 SENJATA UTAMA 
IBLIS  

 
Manusia sangat berharga sampe-sampe diperebutkan oleh dua pribadi: Tuhan dan Iblis. Iblis 
berusaha melemparkan tembakan-tembakan dengan senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan 
udah siap dengan memberi kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula 
perisai yang kita punya? (F!) 
 

#1 Pistol Kebohongan.#1 Pistol Kebohongan.#1 Pistol Kebohongan.#1 Pistol Kebohongan. 
Dor! Bang! Senjata pertama en yang paling sering dia pake adalah kebohongan. Dia paling suka 
mlintir-mlintirin firman Tuhan, biar kita bingung dan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia berhasil 
melakukannya sama Hawa, dan dia mencobanya pada kita. Baca lagi deh Yohanes 8:44, iblis akan 
membisikan kebohongan pada nurani dan pikiran kita sehingga kita meragukan kebaikan Tuhan. 
Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, apakah Tuhan peduli padaku? Kenapa Tuhan gak adil? Dsb. 
 
Sasaran Tembak: Pikiran kita. “Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi 
kepada Kristus, sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular.” (2 Korintus 11:3). 
 
Misi: Biar kita nggak tau apa yang jadi kehendak Tuhan dalam firmanNya. “Kami meminta, supaya 
kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan 
sempurna,” (Kolose 1:9b) 
 
Perisai kita: Kita gak bisa berdebat dengan iblis karena pasti kita kalah karena dia sangat licik dan 
cerdik, bahkan dia mungkin lebih hapal alkitab dibanding kita! Cara satu-satunya ialah dengan 
menggunakan firman Tuhan yang diilhamkan. Caranya: 
• Kenali firmanNya. Jangan cuma cari waktu, tapi sediain waktu buat baca dan pelajari firman 

Tuhan. Gak ada yang mampu memahami semua firmanNya, tapi kita harus mengenalinya 
semampu kita. 

• Hapalkan. Kalo iblis datang dengan kebohongannya kita bisa diilhamkan oleh Roh Kudus pada 
suatu firman yang sudah kita hapalkan dan baca untuk melawannya. Ingat Yesus waktu dicobai 
iblis di gurun? DIA gak bawa konkordansi atau search di google pake Blackberry-Nya waktu 
nyari ayat, semua DIA hapal di luar kepala! Roh Kudus gak bakalan mengilhamkan dan 
mengingatkan suatu firman yang gak kita hapal atau belum pernah kita baca. Bacalah Yohanes 
14:26 

• Renungkan. Merenungkan itu kayak mencerna makanan. Firman itu akan dicerna oleh roh batin Renungkan. Merenungkan itu kayak mencerna makanan. Firman itu akan dicerna oleh roh batin Renungkan. Merenungkan itu kayak mencerna makanan. Firman itu akan dicerna oleh roh batin Renungkan. Merenungkan itu kayak mencerna makanan. Firman itu akan dicerna oleh roh batin 
kita, baca Yosua 1:8 dan Mazmur 1:2.kita, baca Yosua 1:8 dan Mazmur 1:2.kita, baca Yosua 1:8 dan Mazmur 1:2.kita, baca Yosua 1:8 dan Mazmur 1:2.    

    
Manusia sangat berharga sampeManusia sangat berharga sampeManusia sangat berharga sampeManusia sangat berharga sampe----sampe diperebutkan oleh dua pribadi: Tuhan dan Iblis. Iblis sampe diperebutkan oleh dua pribadi: Tuhan dan Iblis. Iblis sampe diperebutkan oleh dua pribadi: Tuhan dan Iblis. Iblis sampe diperebutkan oleh dua pribadi: Tuhan dan Iblis. Iblis 
berusaha melemparkan tembakanberusaha melemparkan tembakanberusaha melemparkan tembakanberusaha melemparkan tembakan----tembakan dengan senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan tembakan dengan senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan tembakan dengan senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan tembakan dengan senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan 
udah siap dengan memberi kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula udah siap dengan memberi kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula udah siap dengan memberi kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula udah siap dengan memberi kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula 
perisai yang kita punya? (F!)perisai yang kita punya? (F!)perisai yang kita punya? (F!)perisai yang kita punya? (F!)    
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#2 Granat Penderitaan.#2 Granat Penderitaan.#2 Granat Penderitaan.#2 Granat Penderitaan.    
(bacalah Ayub 1 dan 2) dan Paulus (di 2 Korintus 12:7-10). 
Sasaran Lemparan: Tubuh jasmani kita. Setan tau kalo tubuh kita adalah 
baitnya Tuhan (1 Korintus 6:19-20) dan lewat tubuh kita Tuhan bisa 
dimuliakan. Tubuh kita juga adalah alat-Nya, baca deh Roma 6:12-13, orang 
lain gak bisa lihat Tuhan tapi mereka bisa melihatNya lewat kita, lewat 
perbuatan kita, lewat tubuh kita. Lagipula, kalo tubuh kita sakit en 
menderita, kita gak bisa melayani Tuhan dengan sempurna. “...demikian pun 
sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh 
hidupku, maupun oleh matiku.” (Flipi 1:20b) 
 
Misi: Agar kita menyerah en gak tekun. Ayub disebut sebagai orang yang 
tekun (Yakobus 5:11). Setan ingin agar Ayub nggak lagi bertekun dan 
menyerah. Dia sengaja bikin kita menderita, kalo tubuh kita menderita, kita 
gak bakalan bisa tekun. Bacalah Yakobus 1:2-4. 
 
Perisai kita: Kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang bisa membuat 
kita bisa bertahan dalam penderitaan (1 Petrus 5:10). Bersyukur selalu 
meski apapun yang terjadi, Tuhan sempat bilang sama Paulus, “Cukuplah 
kasih karuniaKu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaKu 
menjadi sempurna.”. Dan tetaplah tekun! Jangan menyerah pada iblis. 
 
Manusia sangat berharga sampe-sampe diperebutkan oleh dua pribadi: 
Tuhan dan Iblis. Iblis berusaha melemparkan tembakan-tembakan dengan 
senjatanya untuk mengalahkan kita, tapi Tuhan udah siap dengan memberi 
kita perisai demi perisai. Apa saja senjata andalan iblis dan apapula perisai 
yang kita punya? (F!) 
 

#3 Bazooka Kesombongan.#3 Bazooka Kesombongan.#3 Bazooka Kesombongan.#3 Bazooka Kesombongan. 
Kaboom! Kesombongan adalah senjata iblis paling ampuh dan dahsyat 
(Baca 1 Petrus 5:5-6). Setan pernah menyerang Daud dengan senjata ini, 
baca ceritanya di 1 Tawarikh 21:1-19. Daud pernah jatuh dalam dosa jasmani 
(dengan membunuh Uria dan berjinah dengan Batsyeba) dan Tuhan hukum 
sehingga ada 4 orang yang mati. Tapi ketika Daud jatuh dalam dosa 
kesombongan ada 70.000 orang rakyat Israel sampe mati kena tulah gara-
gara dia. 
 
Sasaran tembak: Kerelaan kita. Kerelaan atau kemauan kita menentukan 
hidup kita. Kita bisa diselamatkan kalo kita ‘mau’ dan ‘rela’. Tuhan 
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menciptakan kita dengan kemauan, itu yang membedakannya dengan robot.  
Misi: Agar kita nggak mengandalkan Tuhan en nggak bergantung sama Tuhan. Sebenarnya kita 
diciptakan sebagai makhluk yang bergantung pada Tuhan. Jadi ketika kita pengen gak lagi 
bergantung padaNya, bersandar pada pengertian sendiri atau bahkan ingin menyamaiNya maka kita 
jatuh dalam dosa kesombongan dan mengingkari tujuan hidup kita diciptakan. 
 
Pertahanan kita: Roh Kudus dalam diri kita. “...karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik 
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaanNya” (Filipi 2:13). Hanya Roh Kudus yang bisa 
memampukan kita untuk rendah hati dan dapat mengontrol kemauan kita sesuai kehendakNya. 
Belajar buat peka akan suara Roh Kudus, jadi waktu ada benih kesombongan, kita bisa mendengar 
suaraNya mencegah kita. Latihlah, misalnya kalo merasa ada suara hati kita yang menyuruh kita 
melakukan suatu pekerjaan yang baik, cepat lakukan. Itu akan melatih kepekaan kita. Begitu juga 
kalo ada suara yang mencegah kita berbuat dosa. 
 

#4 Rudal Dakwaan.#4 Rudal Dakwaan.#4 Rudal Dakwaan.#4 Rudal Dakwaan.    
Jeleger!! Senjata favorit si iblis, mendakwa kita. Kalo ia ngomong sama kita maka ia bakalan 
berdusta, tapi kalo dia ngomong sama Tuhan dia memberitakan kebenaran berupa dakwaan. Dia 
paling hobi ngungkit-ngungkit dosa sama kesalahan yang memang kita lakuin. “Tuhan, liat Daud 
berjinah!”, “Lihat... Petrus menyangkal 3 kali!”, “Lihat! Abraham berbohong!!”, “Lihat, dia masturbasi!, 
hakimi aja!” 
 
Sasaran luncur: Hati nurani kita. Karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. “Jagalah hatimu baik-
baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.” (Amsal 4:23) 
 
Tujuan: Agar kita merasa bersalah tanpa bertobat. Yudas didakwa oleh setan dan merasa bersalah 
lalu bunuh diri. Dakwaan setan akan membuat kita merasa bersalah terus menerus dan menjauhkan 
diri dari Tuhan. 
 
Pertahanan kita: Akui semua dosa kita di hadapan Tuhan en terima pengampunanNya. Jadi begitu si 
setan mendakwa kita, kita bisa bilang kalau kita udah ditebus sama darah Yesus en itu udah lewat 
(baca 1 Yohanes 1:9). Setan berdiri di hadapan kita dan mendakwa, tapi Yesus berdiri di hadapan 
Allah dan membela. “Anak-anakku! Saya menulis ini kepada kalian supaya kalian jangan berbuat dosa. 
Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus 
yang adil itu; Ia akan memohon untuk kita di hadapan Bapa.” (1 Yohanes 2:1) 



 

Dua pengemis sedang asyik ngo-brol, 

Eka : Saya sebenarnya adalah keturunan dari orang kaya,  sawah melimpah, rumah mewah dimana mana, mobil mewah, pokoknya nggak bakal habis deh dimakan 7 turunan... 

Iie : Terus kenapa kamu sekarang ngemis ? 

Eka : Saya turunan ke delapan.... 

Kenapa Orang 

Kristen Banyak 

Yang Hipertensi? 
 
Seorang pasien datang kepada 
seorang dokter: 
Pasien: Dok kenapa ya, 
hipertensi saya gak sembuh- 
sembuh???? 
Dokter: Anda sudah minum 
obat, olahraga teratur dan 
diet garam yang ketat?  
Pasien: Itu semua sudah saya 
lakukan, Dok....! 
Dokter: Apakah Anda seorang 
Kristen? 
Pasien: Iya Dok, tapi apa 
hubungannya dengan hipertensi 
saya? 
Dokter: Jelas ada 
hubungannya. Banyak 
pengendapan garam di dalam 
gereja. Itulah yang menjadikan 
Anda hipertensi. Garamnya 
bagikan kepada dunia, pasti 
hipertensi Anda sembuh... 
Pasien: $%@$#%????  
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Seorang pendeta mengakhiri kotbahnya dengan memberitahukan topik kotbah berikutnya. "Minggu depan saya akan membahas masalah kebohongan. Bahannya akan saya ambil dari Kitab Yakobus pasal 6. Kalau Anda ada waktu, silakan mempela-
jarinya." 

Minggu depannya, sebelum berkotbah ia bertanya, "Apakah ada di antara Anda yang sudah membaca Yakobus pasal 6?" Beberapa tangan terangkat. "Terima kasih. Saya rasa saya menda-patkan ilustrasi yang sangat tepat untuk kotbah saya kali ini." 

"Berapa umurmu, Eka ?" 

"Empat puluh tahun." 

"Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut angka yang sama." 

"Aku konsisten." 



 

11 
 


