


Outline Kotbah Juli #3 – Stronger Than Ever 3 (18-Juli-2021) 

 

 1 of 6 

STRONGER THAN EVER 3 
LEBIH KUAT DARI SEBELUMNYA 3 

SERANGAN BALIK 
 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran yang 
penting tentang Peperangan Rohani, yang banyak 
belum dipahami oleh anak Tuhan.  
 
ISI 
I. SERANGAN BALIK SETELAH KEMENANGAN. 
a. Apakah Anda sadar bahwa: Seringkali setelah kita 

berhasil memenangkan sebuah pertempuran, akan 
ada serangan balik? 

◼ Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila dengan 
mengusir setan ke 2000 babi, tapi kemudian orang-
orang di daerah sana malah meminta Yesus 
meninggalkan daerah mereka.  

◼ Petrus dan Yohanes mengadakan mujizat orang 
yang lumpuh sejak dari lahirnya, bisa disembuhkan 
kemudian pertobatan besar terjadi 5000 jiwa 
bertobat dan diselamatkan; tapi tiba-tiba imam-
imam dan orang-orang Saduki marah serta datang 
menangkap Petrus dan Yohanes?!  

◼ Paulus dan Silas yang mengusir roh tenung dari 
hamba perempuan, setelah itu tuan-tuan hamba 
perempuan tersebut marah, dan kemudian 
membawa Petrus dan Silas ke pengadilan, sehingga 
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akhirnya Petrus dan Silas, didera berkali-kali dan 
dilemparkan ke penjara, yang dijaga ketat, bahkan 
kaki mereka dibelenggu. 

◼ Ishak yang menabur di masa kekeringan, tapi 
malah mendapat tuaian 100x lipat, sebab ia 
diberkati Tuhan, sehingga ia menjadi kaya, kian 
lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya; akan 
tetapi sesudahnya orang Filistin iri hati pada Ishak 
dan dia diusir dari negeri tersebut, setelah itu dia 
berusaha menggali sumur yang baru, tapi 
dirampas, ini terjadi sampai beberapa kali.  

 
II. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK 

MENGHADAPI SERANGAN BALIK? 
1. SADARLAH DAN BERJAGA-JAGALAH!  
◼ 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.  

◼ Banyak orang belum sadar bahwa mereka punya 
lawan yang selalu berusaha untuk menelan.  

◼ Kalau kita tidak sadar bahwa ada lawan yang selalu 
berusaha untuk menjatuhkan dan menelan kita, 
maka tidak heran, kita tidak mempunyai kesiapan 
apapun, itu sebabnya mudah sekali bagi Iblis untuk 
cari celah Masuk dan mengacaukan hidup kita.  

◼ Oleh karena itu, Firman Tuhan berkata: Sadarlah 
dan berjaga-jagalah!  
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◼ Dalam kondisi apapun Anda, terima pesan Tuhan 
ini: Sadarlah dan berjaga-jagalah!  

◼ Hanya dengan kewaspadaan seperti ini, maka kita 
punya kesiapan yang matang untuk menghadapi 
serangan Iblis, dan kita bisa mengatasi setiap 
serangan yang Iblis lancarkan.  

2. BERDOALAH SUPAYA KAMU JANGAN JATUH 
DALAM PENCOBAAN! 

◼ Matius 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, 
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: 
roh memang penurut, tetapi daging lemah." 

◼ Ini adalah STRATEGI YANG DIAJARKAN TUHAN 
YESUS sendiri kepada murid-muridnya supaya 
mereka tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu: 
Berdoa!  

◼ Mengapa berdoa bisa menyelamatkan kita dari 
pencobaan? DOA BISA MENYELAMATKAN KITA 
DARI PENCOBAAN KARENA ROH PENURUT, TAPI 
DAGING LEMAH. 

◼ Inilah alasan mengapa di saat murid-muridNya 
gampang tergoda dan jatuh, tapi Tuhan Yesus tetap 
kokoh berdiri teguh dan berkemenangan - 
perbedaannya adalah pada doanya! 

◼ Jadi saya ajak kita semua: Berdoa! Tingkatkan 
doamu! LAWAN GODAAN DENGAN BERDOA, 
MAKA ENGKAU AKAN MENANG!  

3. KETIKA DISERANG, LAWANLAH IBLIS DENGAN 
IMAN YANG TEGUH!  
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◼ 1 Petrus 5:9 Lawanlah dia dengan iman yang teguh, 
sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di 
seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 

◼ Ketika sebuah serangan atau serangan balik 
dilancarkan Iblis, maka lawan dengan iman yang 
teguh!  

◼ Kesaksian: Dalam pelayanan berulangkali saya 
diijinkan Tuhan mengalami serangan atau serangan 
balik dari Iblis (tiba-tiba gedung Ibadah gereja kita 
di terbakar, tiba-tiba perijinan dipermasalahkan, 
tiba-tiba muncul kesalahpahaman dan sakit hati 
yang berdampak sangat negatif dalam pelayanan, 
gempa bumi, pandemi, dst).  

◼ Jadi bagi Anda yang sedang menghadapi serangan 
Iblis, jangan ijinkan imanmu goyah! Berdirilah 
dengan teguh dalam iman! 

4. BERPERANGLAH SAMPAI TUNTAS 
KEMENANGANMU!  

◼ 1 Samuel 15:18-19 TUHAN telah menyuruh engkau 
pergi, dengan pesan: Pergilah, tumpaslah orang-
orang berdosa itu, yakni orang Amalek, 
berperanglah melawan mereka sampai engkau 
membinasakan mereka. 19 Mengapa engkau tidak 
mendengarkan suara TUHAN? Mengapa engkau 
mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di 
mata TUHAN?" 

◼ Saya belajar satu hal yang penting: Ketika kita 
mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas, maka 
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hal itu bisa jadi celah yang dipakai oleh Iblis untuk 
mengganggu dan menyerang kita di kemudian hari.  

◼ Yang jadi masalah, kadang kala kita enggan, 
sungkan, malas, tidak enak hati, cari gampang, dst; 
akibatnya celah tetap terbuka, masalah hanya 
ditaruh di bawah kolong jadi bom waktu yang siap 
meledak kapanpun juga, dan urusan tidak tuntas 
sepenuhnya.  

◼ Saya tantang Anda: Ambil keputusan yang tegas 
dalam hati Anda! Disiplin diri! Paksa diri Anda 
untuk menyelesaikan sebuah peperangan sampai 
tuntas.  

5. PERTAHANAN TERBAIK ADALAH TERUS AGRESIF 
MENYERANG DAN MEREBUT DAERAH MUSUH 
LEBIH BANYAK LAGI. 

◼ Coba renungkan: Kapan Daud kena serangan balik 
Iblis, sehingga dia termakan dengan godaan dan 
jatuh dalam dosa?  

- Pada saat dia sibuk perang? No!  
- Terus kapan? Justru pada saat dia santai di 

rumahnya, di situlah Iblis melancarkan serangan 
balik, sehingga Daud jatuh dalam dosa.  

◼ Jangan terlena dengan kemenangan dan 
kenyamanan! Anda Bisa jadi makanan empuk bagi 
Iblis untuk menjatuhkan Anda!  
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PENUTUP: 
Marilah kita melakukan petunjuk firman Tuhan ini untuk 
menghadapi serangan balik dari iblis, sehingga kita terus 
dibawa Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan 
yang lebih besar lagi. Amin! 


