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semua yang mengaku – mengaku tuhan adalah 
hamba - hamba iblis, dimana iblis berusaha 
mengecoh manusia agar menyembah iblis. 

Kalau kamu mencari Tuhan setiap hari, dengan 
berpuasa dan berdoa meminta kepada Tuhan untuk 
menyelamatkanmu, kamu akan bertemu dengan 
Tuhan! Berbicaralah kepada Roh Kudus yang ada 
di bumi dan datanglah kepada Dia dengan 
kerendahan hati. 

Bertumbuhlah seperti pohon, bacalah alkitab 
setiap hari, dan jadilah taat, berkenalanlah dengan 
Roh Kudus dengan berbicara kepadaNya dan 
biarlah engkau dituntun dengan inspirasi- 
inspirasinya, mulailah mendengarkan suara Tuhan. 
6. Mengakui semua kesalahan kita, dan 
mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hidupmu 

Tuhan sangat menyangimu walaupun engkau telah 
mengecewakanNya 10.000 kali kembalilah 
kepadaNya dan biarlah darah Yesus yang 
membersihkanmu. 

 

Bacalah alkitab setiap hari, dan jadilah taat, 
berkenalanlah dengan Roh Kudus dengan berbicara 
kepadaNya dan biarlah engkau dituntun dengan 
inspirasi- inspirasinya, mulailah mendengarkan 
suara Tuhan. 6. Mengakui semua kesalahan kita, dan 
mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hidupmu 

Tuhan sangat menyangimu walaupun engkau telah 
mengecewakanNya 10.000 kali kembalilah 
kepadaNya dan biarlah darah Yesus yang 
membersihkanmu. 

Pastikanlah engkau berdoa dengan sungguh – 
sungguh setiap hari, agar iblis tidak akan 
menjatuhkanmu kedalam dosa, roh – roh jahat itu 
nyata dan roh – roh jahat itu akan berusaha untuk 
membawamu kedalam neraka bersama 

mereka. Ada kuasa di dalam nama Yesus, jadi kamu 
dapat mengusir roh – roh jahat itu dalam nama 
Yesus, pastikanlah kamu hidup dalam kebenaran di 
dalam Roh Kudus 

Tidak ada tuhan - tuhan yang lain selain satu – 
satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, 

 

 

 

Bacalah alkitab setiap hari, dan jadilah taat, 
berkenalanlah dengan Roh Kudus dengan berbicara 
kepadaNya dan biarlah engkau dituntun dengan 
inspirasi- inspirasinya, mulailah mendengarkan 
suara Tuhan. 6. Mengakui semua kesalahan kita, dan 
mendengarkan panggilan Tuhan di dalam hidupmu 

Tuhan sangat menyangimu walaupun engkau telah 
mengecewakanNya 10.000 kali kembalilah 
kepadaNya dan biarlah darah Yesus yang 
membersihkanmu. 

Pastikanlah engkau berdoa dengan sungguh – 
sungguh setiap hari, agar iblis tidak akan 
menjatuhkanmu kedalam dosa, roh – roh jahat itu 
nyata dan roh – roh jahat itu akan berusaha untuk 
membawamu kedalam neraka bersama 

mereka. Ada kuasa di dalam nama Yesus, jadi kamu 
dapat mengusir roh – roh jahat itu dalam nama 
Yesus, pastikanlah kamu hidup dalam kebenaran di 
dalam Roh Kudus 

Tidak ada tuhan - tuhan yang lain selain satu – 
satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, 

 

 

 

semua yang mengaku – mengaku tuhan adalah 
hamba - hamba iblis, dimana iblis berusaha 
mengecoh manusia agar menyembah iblis. 

Kalau kamu mencari Tuhan setiap hari, dengan 
berpuasa dan berdoa meminta kepada Tuhan untuk 
menyelamatkanmu, kamu akan bertemu dengan 
Tuhan! Berbicaralah kepada Roh Kudus yang ada 
di bumi dan datanglah kepada Dia dengan 
kerendahan hati. 

Bertumbuhlah seperti pohon, bacalah alkitab setiap 
hari, dan jadilah taat, berkenalanlah dengan Roh 
Kudus dengan berbicara kepadaNya dan biarlah 
engkau dituntun dengan inspirasi- inspirasinya, 
mulailah mendengarkan suara Tuhan. 6. Mengakui 
semua kesalahan kita, dan mendengarkan 
panggilan Tuhan di dalam hidupmu 

Tuhan sangat menyangimu walaupun engkau telah 
mengecewakanNya 10.000 kali kembalilah 
kepadaNya dan biarlah darah Yesus yang 
membersihkanmu. 

 

 


