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1. Karena sebuah dosa kecil membuka jalan untuk berbuat dosa yang lebih banyak lagi. 

2. Karena dosa saya mengundang ganjaran [atau hukuman] dari Allah. 

3. Karena waktu yang dihabiskan untuk berdosa dibuang sia-sia untuk selama-lamanya. 

4. Karena dosa saya tidak akan pernah menyenangkan Tuhan melainkan mendukakan Dia  yang 

mengasihi saya. 

5. Karena dosa saya akan menaruh beban yang semakin besar di pundak pembina-pembina rohani 

saya. 

6. Karena pada waktunya dosa saya selalu membawa beban yang berat di hati saya.  

7. Karena saya melakukan apa yang seharusnya tidak perlu saya lakukan. 

8. Karena dosa saya selalu membuat saya semakin tidak berguna daripada yang sebenarnya 

sanggup untuk saya mampu kerjakan. 

9. Karena orang lain, termasuk keluarga saya, [dapat] menderita akibat [atau efek] dari dosa saya. 

10. Karena dosa saya dapat membawa kesedihan [atau mendukakan] sesama orang percaya. 

11. Karena dosa saya justru membuat musuh-musuh Allah bersukacita. 

12. Karena dosa sebenarnya menipu saya dengan membuat saya mempercayai bahwa saya akan 

mendapatkan keuntungan dengan berbuat dosa, padahal dalam kenyataannya saya justru 

mendapatkan kerugian. 

13. Karena dosa bisa mencegah [atau menghalangi] saya untuk menjadi pemimpin rohani. 

14. Karena keuntungan yang saya kira bisa saya dapatkan dari dosa saya, tidak akan pernah 

melebihi konsekwensi dari ketidakpatuhan saya pada Tuhan. 

15. Karena proses pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat pedih [dan menyakitkan], dan 

walaupun pedih saya tetap harus bertobat. 

16. Karena dosa hanyalah kenikmatan yang sesaat untuk kerugian yang kekal. 

17. Karena dosa saya akan mempengaruhi sesama untuk berdosa. 

18. Karena dosa saya menghalangi orang lain untuk mengenal Kristus. 

19. Karena dosa saya menganggap enteng [karya] salib Kristus, padahal Kristus mati untuk 

mengambil dosa saya. 

20. Karena adalah mustahil untuk berdosa dan di saat yang sama berjalan di dalam Roh [dan 

Kebenaran]. 
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21. Karena Tuhan memilih untuk tidak menghargai doa-doa mereka yang masih menikmati dosa 

mereka. 

22. Karena dosa merusak reputasi pelayanan [atau kenangan yang baik tentang] saya dan kesaksian 

saya. 

23. Karena orang lain yang pernah lebih serius  dalam melawan dosa telah dihancurkan oleh dosa 

yang sama.  

24. Karena penghuni Surga dan Neraka semua akan bersaksi bahwa dosa hanyalah kebodohan 

belaka [dan kesia-siaan]. 

25. Karena dosa dan perasaan bersalah itu dapat membahayakan pikiran dan tubuh. 

26. Karena dosa-dosa yang dicampur dengan pelayanan [yang suci] akan membuat hal-hal yang 

berkenaan dengan Tuhan terasa hambar. 

27. Karena penderitaan oleh karena dosa tidak ada kenikmatan ataupun imbalan di dalamnya, 

walaupun demikian hanya penderitaan oleh karena kebenaran yang memiliki kenikmatan dan 

imbalan. 

28. Karena dosa saya adalah perzinahan dengan dunia ini. 

29. Karena, walaupun saya diampuni, saya akan mengalami kerugian  pada saat Penghakiman 

Terakhir di mana imbalan dan kerugian kekal akan diumumkan. 

30. Karena saya tidak akan pernah dapat mengetahui lebih dahulu berapa keras disiplin [atau 

hukuman] yang Tuhan akan berikan atas dosa saya. 

31. Karena dosa saya bisa menjadi indikasi bahwa saya belum lahir baru (born-again). 

32. Karena berdosa berarti tidak mengasihi Kristus. 

33. Karena ketidakrelaan saya untuk menolak dosa justru memberikan kepada dosa kuasa yang 

lebih besar atas diri saya daripada yang saya inginkan. 

34. Karena dosa  memuliakan Tuhan hanya di dalam penghakiman-Nya terhadap dosa, bukan 

karena dosa itu sesuatu yang berharga. 

35. Karena saya pernah berjanji kepada Tuhan untuk menjadikan Dia Tuhan atas hidup saya. 
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