


16 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PEPERANGAN ROHANI DALAM MENGAMBIL ALIH 

TANAH PERJANJIAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 18:15-20 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga 
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas 
di sorga. 
 
Pasangan suami istri Yohanes dan Novia sudah enam 
tahun lamanya menikah, tetapi mereka belum juga 
dikaruniai keturunan. Berbagai macam upaya sudah 
mereka lakukan, tetapi tidak juga membuahkan hasil. 
Sampai suatu hari di tahun 2019 tema gereja "The Year 
of Great Miracle" sungguh-sungguh menjadi rhema 
bagi pasangan itu. Mereka pun mulai berdoa profetik, 
yang diikuti dengan melangkah melakukan berbagai 
tindakan profetik. 
 
Tidak berhenti di situ saja, selain berjuang dalam alam 
roh, mereka juga berjuang kembali di alam jasmani. 
Mereka memutuskan untuk mencoba program bayi 



tabung. Sekalipun dengan dana yang masih kurang, 
keduanya tetap bersepakat untuk memberikan benih 
profetik. Tuhan pun bekerja dengan luar biasa. Mereka 
tidak hanya mempunyai dana yang cukup untuk 
program bayi tabung, tetapi juga berkelimpahan, 
sampai-sampai tabungan awal mereka pun tak 
tersentuh. Hingga pada akhirnya kemenangan pun 
mereka peroleh. Ya, pasangan itu pun diizinkan Tuhan 
untuk mengandung buah hati yang selama ini mereka 
perjuangkan. 
 
Apa yang ingin kita perjuangkan di dunia ini, 
sebelumnya kita harus memperjuangkannya dahulu di 
alam roh. Sama seperti Yohanes dan Novia, mereka 
berperang di alam roh melalui doa-doa profetik dan 
juga langkah-langkah iman yang mereka lakukan. Baru 
setelah itu mereka berjuang di alam jasmani dan 
kemenangan besar pun dapat mereka raih. Karena 
sejatinya, kemenangan kita di dunia ini sangat 
ditentukan oleh menang kalahnya kita di dalam 
peperangan rohani. Demikian pula saat kita 
memperjuangkan mandat untuk membebaskan bangsa 
kita, ada peperangan yang tak kelihatan yang harus kita 
perjuangkan. Kalau kita bisa memenangkan 
peperangan ini, kita pun dapat merebut jiwa-jiwa dan 
membebaskan mereka dari kegelapan kepada terang 
Tuhan yang ajaib. 
 



RENUNGAN 
Berhasil atau tidaknya kita mengambil alih TANAH 
PERJANJIAN sangat ditentukan oleh MENANG 
KALAHNYA kita dalam PEPERANGAN ROHANI. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berperang dengan benar? 
2. Menurut Anda, mengapa menang kalahnya Anda di 

dunia ini ditentukan oleh menang kalahnya Anda 
dalam peperangan roh? 

3. Bagaimana caranya agar kita bisa menang dalam 
peperangan roh? Tuliskanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau bangkit dan berjuang dalam 

peperangan roh. Kami mau berperang dan mengambil 
Tanah Perjanjian kami. Karena kami percaya ketika 

kami menang dalam peperangan roh, maka apa yang 
sudah menjadi milik kami di Sorga akan menjadi milik 

kami juga di dunia. Terimakasih, Tuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 74-76 

Roma 9:16-33 

 



17 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SIAP UNTUK PEPERANGAN ROHANI SETIAP HARI 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 5:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, 
si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya. 
 
Pagi itu Debby bangun dengan perasaan tidak enak. Ia 
berusaha mengingat- ingat apa yang semalam 
diperdebatkan dengan suaminya. Hal yang sangat 
sepele sebenarnya dan sama sekali tidak penting untuk 
dipermasalahkan, tetapi nyatanya mereka sampai 
bertengkar hebat serta saling menyerang dengan 
sengit. Entah mengapa, semua kesalahan yang pernah 
diperbuat suaminya seketika muncul dalam ingatan, 
sehingga memperkeruh suasana. Pengampunan dan 
kasih yang dengan susah payah ia bangun kembali 
selama berbulan-bulan, runtuh hanya dalam satu 
malam. Yang tinggal hanya rasa geram, marah, pahit, 
dan kecewa.  
 



Perpecahan, kebencian, kekacauan, dan semua hal 
yang merusak adalah target utama  iblis. Dengan segala 
tipu muslihat dan cara yang licik, iblis akan selalu 
berusaha mengumpan kita, sehingga kita jatuh dan 
terbelenggu dalam dosa yang mengarahkan kita 
kepada maut.  Seperti singa lapar yang berjalan 
berkeliling, mengaum-aum dan mencari mangsa yang 
dapat ditelannya, demikian iblis akan dengan sabar 
menanti serta mencari celah untuk melancarkan 
serangannya. Mencari mereka yang sedang tidak siap 
dan lemah imannya untuk diperdaya.  
 
Sadarilah bahwa di akhir zaman ini, iblis tahu waktunya 
tidak banyak lagi. Ia akan bekerja sangat keras untuk 
menyeret sebanyak mungkin orang jatuh bersamanya 
dalam api kekal. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita 
senantiasa ada dalam peperangan rohani setiap hari. 
Peperangan yang tidak terlihat tetapi nyata adanya. 
Untuk itu kita harus senantiasa berfokus dan melekat 
erat pada Tuhan Yesus. Gali dan pegang teguh firman 
Tuhan sebagai senjata untuk melawan iblis. Musuh kita 
bukanlah darah dan daging. Bukan suami atau istri kita, 
bos kita, orangtua, mertua, atau siapa pun. Musuh kita 
adalah iblis, si naga tua dengan antek- anteknya. 
Merekalah biang kerok yang menjauhkan manusia dari 
rencana Tuhan. Untuk menghancurkan  pekerjaan 
mereka inilah, Tuhan memberikan  mandat untuk 
membebaskan bangsa kita. Merobek serta 



mengoyakkan setiap selubung kegelapan yang iblis 
tebarkan, sehingga terang kemuliaan Tuhan 
menerobos masuk dan bersinar sampai ke seantero 
bumi. (PF) 
 
RENUNGAN 
Suka tidak suka, siap tidak siap, kita SENANTIASA ada 
dalam PEPERANGAN ROH. 
 
APLIKASI 
1. Sadarkah Anda bahwa Anda sedang berada di 

tengah peperangan rohani? 
2. Peperangan apa yang sedang Anda alami saat ini? 
3. Bagaimana cara Anda untuk memenangkan 

peperangan rohani?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa selalu menjaga 

hati kami dengan segala kewaspadaan. Tolong 
ingatkan kami agar senantiasa siap dan kuatkan iman 
kami, agar musuh tidak mendapat kesempatan dalam 
kelemahan kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 77-78 

Roma 10 



18 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEREBUT KEMENANGAN DENGAN CARA YANG 

PALING TEPAT 
 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 20:1-10 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Rein ingin sekali menjuarai perlombaan renang. Ia pun 
mengikuti kelas berenang. Rein pikir ia akan langsung 
diajari berbagai macam gaya renang dan cara berenang 
yang cepat. Namun, pada beberapa pertemuan 
pertama, ia harus berlatih pernafasan terlebih dahulu, 
melatih staminanya, dan lain sebagainya. Awalnya ia 
pikir hal-hal itu tidak ada hubungannya sama sekali. 
Namun kini Rein tahu, bahwa semua itu sangat 
berkaitan erat. Jika ia ingin mahir berenang, ia harus 
punya teknik pernafasan yang baik dan stamina yang 
baik. Tanpa semua itu, ia tidak mungkin menguasai 
berbagai macam teknik dan gaya renang untuk 
mengikuti kompetisi, apalagi menjuarainya. 



Memang benar, jika kita ingin memenangkan sesuatu, 
tentu ada hal yang harus kita latih dan perkuat untuk 
bisa menjadi juara. Begitu pula dalam hidup ini. Suka 
atau tidak suka, kita sedang ada dalam peperangan 
roh. Dan roh tidak mungkin kita lawan dengan aspek 
yang lain selain dengan roh. ITULAH SEBABNYA, KITA 
HARUS MEMPERKUAT ROH KITA, supaya kita bisa 
memberikan perlawanan yang tepat dalam 
peperangan kita.  
 
Mari belajar dari Daud saat ia hendak melawan Goliat. 
Daud tahu bahwa peperangan yang ia hadapi bukanlah 
darah dan daging, tetapi roh, sehingga ia bisa berkata: 
“Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak 
dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan 
nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel 
yang kautantang itu” (1 Sam. 17:45). Daud pun 
memenangkan peperangannya dengan kemenangan 
yang gilang-gemilang. Saat Tuhan memberikan mandat 
untuk membebaskan bangsa kita, Dia pun tidak 
berbicara tentang hal-hal fisik, tetapi perkara rohani. 
Kita perlu menyadari bahwa ini adalah peperangan 
yang tak kelihatan. Untuk memenangkan pertempuran 
roh inilah, kita perlu melatih dan memperkuat manusia 
roh kita, agar kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi 
Tuhan dan nama-Nya dipermuliakan.  
 
 



RENUNGAN 
Membangun MANUSIA ROH yang KUAT adalah salah 
satu RAHASIA MEREBUT KEMENANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Peperangan apakah yang sedang Anda hadapi saat 

ini, dalam pekerjaan, studi, hubungan, dan 
sebagainya? 

2. Sudahkah Anda menyadari bahwa musuh Anda 
bukanlah darah dan daging tetapi roh-roh jahat di 
udara? 

3. Apakah yang sudah dan akan Anda lakukan untuk 
memperkuat roh Anda? Tuliskan komitmen Anda 
untuk itu! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, Panglima Tertinggi kami, terima kasih 
karena Engkau selalu ada dalam setiap peperangan 
yang kami hadapi. Kami mau, ya Tuhan, untuk terus 

mendekat, melatih, dan memperkuat roh kami, supaya 
kami bisa terus merebut kemenangan demi 

kememangan yang SUDAH TERSEDIA BAGI KAMI. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 79-80 
Roma 11:1-18 



19 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MEMAHAMI PEMETAAN ROHANI 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 24:3-7 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 24:6a Karena hanya dengan perencanaan 
engkau dapat berperang, 
 
Atletico Madrid harus berjumpa dengan sang juara 
bertahan Liverpool pada Leg pertama 16 besar sepak 
bola Liga Champions Eropa. Saat itu Liverpool sudah 
melewati 26 pertandingan tanpa kalah di Liga Inggris, 
sedangkan Atletico hanya menang satu kali dalam 
tujuh laga terakhirnya. Melihat statistik itu, tak heran 
banyak yang menjagokan Liverpool. Namun 
pertandingan malah dimenangkan Atletico. 
Keberhasilan Atletico ini tak lepas dari kedisiplinan 
para pemain yang menerapkan skema permainan 4-4-
2. Diego Simeone, manajer Atletico, telah mempelajari 
video pertandingan Liverpool saat dikalahkan Napoli 
dengan skema tersebut. Selain mampu meredam 
serangan bertubi Liverpool, skema ini sanggup 
membuka ruang untuk menyusun serangan balik yang 
efektif. 



 
Dalam Amsal 24, penulis Amsal menceritakan 
bagaimana pentingnya perencanaan yang timbul dari 
hikmat. Dengan hikmat, kita mampu merencanakan 
dan merancang tangga kesuksesan. Dengan 
perencanaan, kita bisa membuat pemetaan untuk 
mengatasi setiap pergumulan dan menang atas semua 
persoalan. Seperti kisah di atas, dengan perencanaan 
dan pemetaan yang matang, Atletico akhirnya sanggup 
mengalahkan Liverpool yang sebetulnya lebih 
diunggulkan. 
 
Sama halnya ketika saat ini Tuhan memberikan mandat 
kepada kita untuk mengambil alih kota demi kota, kita 
perlu memahami pemetaan rohani kota-kota tersebut. 
Karena itu sangat penting untuk mengembangkan 
kepekaan roh, supaya bisa merasakan apa yang terjadi 
dalam dimensi roh. Kepekaan roh ini hanya bisa kita 
bangun bila kita terhubung dengan Roh Kudus. Roh 
Kuduslah yang bisa menunjukkan pemetaan 
peperangan yang kita hadapi. Dia akan memberi 
hikmat untuk bisa melihat apa yang tadinya tidak bisa 
kita lihat dengan mata jasmani kita. Dengan hikmat 
Tuhan, kita bisa melihat kesempatan yang terbuka, dan 
bagaimana kita harus bertindak, bahkan kita bisa 
menyadari sisi mana dari kita yang digunakan Iblis 
untuk melemahkan kita. Kalau kita sudah bisa melihat 
pemetaan rohani, maka kita akan tahu apa yang harus 



kita lakukan untuk memenangkan setiap peperangan 
yang kita hadapi .  
 
RENUNGAN 
MEMAHAMI PEMETAAN ROHANI adalah LANGKAH 
PENTING sebelum maju dalam PEPERANGAN ROH. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan pemetaan rohani?  
2. Mengapa Anda harus memahami pemetaan rohani 

sebelum mengambil tindakan? 
3. Bagaimana Anda bisa memahami pemetaan rohani 

dalam tantangan yang Anda hadapi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas pembukaan yang 
Engkau berikan. Engkau tahu bahwa kami hanyalah 

manusia yang terbatas dan banyak hal yang tidak bisa 
kami pahami. Berikan kami hikmat, agar kami dapat 

memahami pemetaan rohani dalam setiap tantangan 
yang kami hadapi. Biarlah setiap langkah yang kami 
ambil menjadi langkah kemenangan untuk merebut 

jiwa-jiwa bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 81-83 
Roma 11:19-36 



20 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEPEKAAN ROH DALAM PEMETAAN ROHANI 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 20:18-30 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 20:18 Rancangan terlaksana oleh 
pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. 
 
Keluarga Pak John hendak melakukan perjalanan 
perdana ke luar negeri. Banyak persiapan yang mereka 
lakukan sebelum berangkat, mulai dari menyiapkan 
passport, perbekalan, serta menentukan tempat yang 
hendak didatangi. Meskipun belum pernah ke luar 
negeri, istri Pak John memilih pergi tanpa agen travel. 
Mereka ingin mencoba berpetualang di negeri  asing. 
Karena itu, istri Pak John pun banyak membaca artikel-
artikel mengenai tempat yang ingin mereka kunjungi. 
 
Akhirnya tibalah waktu keberangkatan, keluarga Pak 
John begitu bersemangat. Pengalaman menjejakkan 
kaki di bandara negara lain serasa mimpi menjadi 
kenyataan. Awalnya sedikit ketakutan menghinggapi 
hati mereka. Bagaimana jika mereka salah jalan dan 
tidak menemukan tempat yang dituju? Beruntung, 



mereka menemukan pusat informasi yang 
menyediakan informasi serta peta yang bisa memandu 
perjalanan mereka. Berbekal peta tersebut, mereka 
pun lebih yakin melakukan perjalanan. Meskipun salah 
jalan, mereka bisa menemukan kembali jalan yang 
benar.  
 
Dalam peperangan roh yang tak kelihatan, kita pun 
memerlukan pemetaan rohani. Pemetaan rohani 
adalah sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat nyata 
dan sangat menentukan kemenangan peperangan 
rohani yang kita hadapi. Kemampuan kita melihat 
sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam suatu wilayah 
akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan 
dalam merebut suatu wilayah. Dengan pemetaan 
rohani yang benar, kemenangan pasti Tuhan berikan 
dan kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang 
hendak menyerang. Tugas kita adalah membebaskan 
bangsa ini dari kegelapan agar menjadi penuh 
kemuliaan. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus 
memberikan kepekaan roh lebih lagi, sehingga kita bisa 
memenangkan setiap peperangan yang tidak kelihatan 
dan memenuhi mandat untuk membebaskan bangsa 
kita dari kegelapan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kembangkan KEPEKAAN ROH untuk dapat memahami 
PEMETAAN ROHANI dalam SETIAP PEPERANGAN. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah bisa mengembangkan 

kepekaan roh Anda? Bila sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Hal-hal apa yang menghalangi Anda dalam 
mengembangkan kepekaan roh? Sebutkan! 

3. Bagaimana cara Anda agar Anda bisa melakukan 
pemetaan rohani dalam setiap peperangan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami dapat mengembangkan 
kepekaan roh, agar kami dapat memahami pemetaan 

rohani dalam setiap peperangan. Kami percaya, 
kemenangan pasti Engkau berikan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 84-86 

Roma 12 



21 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
STRATEGI DALAM PEPERANGAN ROH 

 
BACAAN HARI INI 
2 Samuel 10:1-19 
 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 10:17 Setelah hal itu diberitahukan kepada 
Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, 
diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. 
Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan 
Daud dan bertempur melawan dia, 
 
Dalam sebuah peperangan, sangat diperlukan yang 
namanya strategi. Strategi sebelum maju berperang 
biasanya berisi perencanaan, koordinasi, dan 
pengarahan umum operasi militer untuk mencapai 
kemenangan. Angkatan militer, baik besar maupun 
kecil, harus punya tujuan dan strategi yang jelas untuk 
meningkatkan kemungkinan kemenangan serta 
kerjasama yang baik. Apabila maju dalam sebuah 
peperangan tanpa adanya suatu strategi perang sama 
sekali, sangat bisa dipastikan jika mereka pasti kalah. 
Mereka tidak tahu ke mana mereka harus menyerang, 
titik mana kelemahan pihak musuh, bagaimana cara 
menyerang yang tepat, dan sebagainya.  



Ilustrasi di atas tidak berbeda jauh dengan kisah dalam 
Alkitab yang dibaca hari ini. Dikisahkan bangsa Israel 
yang akan diserang bani Amon, orang Aram, dan orang 
Maakha. Bukan perkara mudah mengatur strategi 
untuk sebuah peperangan dalam skala besar. Salah 
dalam satu poin saja, hal tersebut dapat menggagalkan 
kemenangan. Oleh karena itu, Daud dan Yoab, 
panglimanya, harus paham kondisi yang mereka hadapi 
dan strategi perang yang harus mereka ambil. 
 
Tidak berbeda jauh dengan peperangan secara 
jasmani. Hal yang sama juga berlaku dalam peperangan 
roh. Kemampuan untuk melihat pemetaan rohani 
sangatlah diperlukan, sehingga kita bisa mengatur 
strategi dalam peperangan yang tak kelihatan ini. 
Sangat penting untuk mengembangkan kepekaan roh 
kita, supaya kita dapat memahami peperangan macam 
apa yang sedang kita hadapi, bagian apa yang harus 
kita serang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa 
terhubung dengan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah 
yang akan memberi tahu kepada kita apabila ada 
sesuatu di alam roh. Sehingga pada akhirnya kita 
berhasil menunaikan mandat Tuhan untuk 
membebaskan bangsa dan keluar sebagai pemenang, 
bahkan lebih dari pemenang.  
  
 
 



RENUNGAN 
Kemampuan MELIHAT PEMETAAN ROHANI membuat 
kita bisa MENGATUR STRATEGI dalam PEPERANGAN 
ROH. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana sikap Anda selama ini menghadapi 

peperangan roh dalam hidup Anda?  
2. Mengapa Tuhan rindu kita semua dapat melakukan 

pemetaan rohani?  
3. Setelah membaca renungan hari ini, adakah hal-hal 

yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan 

kemulian-Mu yang semakin Kau nyatakan dalam hidup 
kami. Berikan kami kemampuan untuk dapat melihat 
pemetaan rohani, sehingga kami mampu melewati 

setiap peperangan roh dalam hidup kami. Karena kami 
percaya, Engkau pun tetap beserta kami dalam setiap 

kondisi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 87-88 
Roma 13 



22 MARET 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SYARAT MERAIH KEMENANGAN BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Keluaran 17:8-16 
 

RHEMA HARI INI 
Keluaran 17:9 Musa berkata kepada Yosua: "Pilihlah 
orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang 
melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di 
puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di 
tanganku." 
 

"Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini!" 
Itulah doa pertama yang diucapkan Ottow dan 
Geissler, dua pengabar Injil dari Eropa yang pertama di 
tanah Papua, pada 5 Februari 1855. Kalau sekarang 
tanah Papua secara umum terbuka untuk firman 
Tuhan, itu tidak terjadi dengan mudah. Carl Wilhelm 
Ottow dan Johann Gottlob Geissler membawa Injil di 
Papua lewat Pulau Mansinam. Perjalanan yang sukar, 
kehidupan yang keras, keadaan alam yang tidak 
bersahabat, rintangan bahasa, serta pertentangan 
budaya, mereka lewati dengan semangat pantang 
menyerah. Namun yang pasti, perjuangan mereka 
disokong oleh Perhimpunan Utusan Tukang di Belanda. 
Lembaga yang didirikan oleh Pdt. OG. Heldring ini 
bukan hanya membekali calon penginjil dengan 



kemampuan bertukang, tetapi juga terus-menerus 
mendoakan setiap utusan yang berangkat untuk 
menginjil.  
 

Satu waktu, bangsa Amalek datang dan menyerang 
bangsa Israel di Rafidim. Sementara Musa mengutus 
Yosua untuk berperang melawan mereka, ia berdiri di 
puncak bukit untuk berdoa kepada Allah. Setiap kali 
Musa mengangkat tangannya ke langit, orang Israel 
menang berperang, tetapi apabila ia menurunkan 
tangannya, orang Israel kalah. Harun dan Hur pun 
membantu mengangkat tangan Musa hingga matahari 
terbenam, sampai bangsa Israel menang atas orang 
Amalek.  
 

Ya, memperoleh kemenangan tidaklah mudah. Begitu 
pun saat Tuhan memberikan kita mandat untuk 
membebaskan bangsa kita. Kita bukan hanya perlu 
berjuang secara jasmani, tetapi ada peperangan yang 
tak kelihatan yang harus kita waspadai. Itu sebabnya, 
ketika kita menjalankan panggilan Tuhan untuk 
menyelamatkan jiwa, kita juga perlu berjuang dalam 
alam roh. Bangun kehidupan doa yang kuat tanpa 
terputus-putus. Jangan biarkan satu celah pun terbuka 
untuk iblis menyusup masuk dan menyerang 
kehidupan kita. Percayalah, saat kita berjuang secara 
jasmani dan juga secara rohani, Tuhan akan 
mengerjakan bagian-Nya yang mendatangkan 
kemenangan bagi kita.  



RENUNGAN 
Dibutuhkan PERJUANGAN JASMANI dan juga ROHANI 
untuk dapat MERAIH KEMENANGAN BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda memperjuangkan mandat 

Tuhan selama ini? 
2. Mengapa selain berjuang secara jasmani kita juga 

perlu berjuang secara rohani? 
3. Bagaimana Anda dapat berjuang secara rohani 

dalam kehidupan pribadi Anda dan juga saat 
menjalankan mandat Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak 

pernah meninggalkan kami sendiri dalam perjuangan 
kami. Engkau yang memberikan panggilan, Engkau 

juga yang memperlengkapi dan memimpin perjuangan 
kami. Pakai kami lebih lagi, agar kami dapat 

mempermuliakan nama-Mu dengan hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 89-90 
Roma 14 


