


19 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SERANGAN BALIK SETELAH KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 54:7 Biarlah kejahatan itu berbalik kepada 
seteru-seteruku; binasakanlah mereka karena 
kesetiaan-Mu! 
 
Bagi Anne, membuat sebuah kesaksian itu bukanlah hal 
yang mudah. Sebab beberapa kali Anne melihat 
bagaimana seseorang yang telah bersaksi dengan begitu 
luar biasa, tetapi setelahnya orang itu menghadapi 
tantangan yang seolah meruntuhkan kesaksiannya. 
Tidak sedikit pula orang yang setelah bersaksi, lalu 
menghilang, tenggelam kembali dalam hidup atau 
persoalan lamanya. Karena itu, meskipun Anne memiliki 
banyak kesaksian yang ingin dibagikan, tetapi ia 
terkadang takut untuk menyampaikannya.  
 
Dalam permainan perang, ini dikenal sebagai sebuah 
taktik yang bernama serangan balik. Tujuan umum 
taktik ini adalah untuk meniadakan atau menggagalkan 
keuntungan yang diperoleh lawan sebelumnya. Tujuan 
khususnya adalah untuk merebut kembali apa yang 
hilang dan menghancurkan musuh. Konsep utama 
serangan balik ini adalah untuk mengejutkan musuh 



dengan serangan yang tiba-tiba. Banyak serangan balik 
yang berhasil dikarenakan musuh yang tidak berjaga-
jaga dan tidak mengharapkan serangan balik.  
 
Sebagai seorang Kristen, kita tentu tahu bahwa hidup ini 
adalah sebuah pertempuran rohani. Sering kali setelah 
kita berhasil memenangkan sebuah pertempuran, akan 
ada serangan balik dari iblis yang kita perangi. Salah satu 
contohnya adalah kesaksian. Seperti yang Anne 
takutkan, serangan balik itu memang ada dan nyata. 
Iblis sangat tidak suka ketika kita memberikan kesaksian 
yang membangkitkan iman, memuliakan Tuhan, dan 
membuat orang berbalik kepada Kristus. Ketika 
kesaksian kita membuat orang-orang yang ada dalam 
cengkeraman iblis dimerdekakan, ia akan berusaha 
sekuat tenaga untuk merebutnya kembali. Namun 
jangan sampai kita takut dan gentar karenanya. Ketika 
kita menyadari bahwa iblis sangat tidak suka dengan 
kegagalan, maka kita akan senantiasa waspada dan 
tidak membuka celah setelah beroleh kemenangan. 
Tetaplah menjadi saksi Kristus, tetaplah selamatkan jiwa 
berapa pun harganya, sebab kita tahu Allah kita setia. 
Selama kita menempel dan hidup dalam kebenaran-Nya, 
maka kita akan terus bertambah kuat dan perlindungan-
Nya akan membentengi kita dengan sempurna dari 
serangan balik yang tidak kita harapkan. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
Jangan heran ketika ada SERANGAN BALIK setelah 
KEMENANGAN.  
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami serangan balik dari iblis 

setelah Anda beroleh kemenangan? Dalam bentuk 
apakah itu? 

2. Bagaimana seharusnya Anda menyikapi serangan 
balik tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan untuk bersiap 
menghadapi serangan balik setelah kemenangan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang setia. 
Perlindungan-Mu menjagai kami dengan sempurna. 

Meski kami sadar bahwa musuh bisa menyerang balik 
kapan saja, tetapi kami percaya, Engkau tidak akan 

membiarkan kami dikalahkan. Terus pakai hidup kami 
Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu dan membawa banyak 
jiwa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 5-8 
Wahyu 2 

 
 



20 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGHADAPI SERANGAN BALIK IBLIS 

 
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. 
 
Dalam hidupnya, singa belajar cara menangkap mangsa 
dengan efisien serta efektif, dan pastinya yang tidak 
memboroskan energi. Singa menggunakan bantuan 
rerumputan tinggi untuk menyembunyikan dirinya 
selama mengintai mangsanya, sehingga target tidak 
sadar jika bahaya sedang mendekat. Dengan perlahan, 
singa terus mencari jarak sedekat mungkin dengan 
penyamaran rumput tinggi, warna kulitnya pun 
menyatu dengan warna ilalang. Setelah "jarak serang" 
dirasa cukup, mereka langsung melontarkan energi 
tinggi yang diubah menjadi kecepatan luar biasa untuk 
melumpuhkan target. 
 
Demikianlah cara kerja iblis dalam mengintai anak-anak 
Tuhan. Terutama iblis selalu mengincar orang-orang 
percaya yang lemah, untuk menjadi mangsanya. Oleh 
karena itulah, rasul Petrus mengingatkan kita semua 
untuk sadar dan berjaga-jaga. Seorang pencuri tentu 



saja akan berpikir dua kali apabila daerah yang 
diincarnya untuk melakukan aksinya ternyata penuh 
dengan orang yang bertugas ronda. Demikian juga iblis, 
ketika ia mendapati orang percaya berjaga-jaga, 
tentunya iblis juga akan berpikir ulang sebelum 
menyerangnya. Walaupun demikian, bukan artinya iblis 
akan mundur begitu saja, tetapi ia akan terus berusaha 
mencari waktu yang baik untuk bisa melancarkan 
serangannya. 
 
Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu menyadari 
akan serangan-serangan iblis ini. Ia datang dengan 
auman-aumannya yaitu dalam bentuk berbagai 
intimidasi. Ia memiliki tujuan untuk membuat orang 
percaya menjadi bingung, patah semangat, kehilangan 
kesabaran, atau membuat kita terlalu membesar-
besarkan persoalan kita sendiri. Setiap hari mungkin 
ada saja masalah yang harus kita hadapi. Yang satu 
belum selesai, mungkin sudah muncul persoalan yang 
baru. Oleh karena itu, kita harus senantiasa rajin 
bergaul dengan Allah melalui doa, mempelajari firman 
Tuhan, memuji dan menyembahnya. Sehingga saat iblis 
menyerang kita dengan berbagai intimidasinya, kita 
punya amunisi firman Tuhan yang cukup untuk 
melakukan serangan balik. Dengan demikian, kita tidak 
takut saat iblis menyerang, sebab saat kita berjalan 
bersama Tuhan, kita akan terus dipimpin untuk menjadi 
lebih kuat dari sebelumnya. 
 



RENUNGAN 
HADAPI serangan balik Iblis dengan senantiasa SADAR 
dan BERJAGA-JAGA.  
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda menyadari jika iblis sedang 

mengintai kehidupan Anda? Dalam hal apa iblis 
mengintimidasi Anda? 

2. Menurut Anda, seberapa pentingnya kita sadar dan 
berjaga terhadap serangan iblis? Mengapa 
demikian? 

3. Bagaimana cara Anda untuk tetap sadar dan berjaga-
jaga dari serangan si iblis dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perlindungan dan 
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk 

dapat senantiasa sadar dan berjaga-jaga dari serangan 
iblis yang terus mengaum dalam kehidupan kami, agar 
hidup kami terus berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima 

kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hosea 9-11 
Wahyu 3 



21 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
STRATEGI UNTUK TIDAK JATUH KE DALAM 

PENCOBAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya 
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang 
penurut, tetapi daging lemah. 
 
Raja Salomo pernah ada di masa ia sangat berjaya. 
Dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepadanya, ia 
bisa mendapatkan kekayaan yang tidak terbilang 
banyaknya. Ia menata kerajaannya dengan begitu rupa, 
sampai-sampai ratu Syeba pun datang untuk 
menyaksikan sendiri bagaimana hikmat Salomo berhasil 
membangun sebuah kerajaan yang begitu luar biasa. 
Sayangnya, meskipun ia penuh dengan hikmat Allah, ia 
tidak menyadari bahwa iblis terus mengintai hendak 
menjatuhkannya. Secara perlahan tetapi pasti, Salomo 
mulai dijauhkan dari Tuhan. Iblis memakai istri-istri dan 
gundik-gundiknya untuk menyeret Salomo pada 
penyembahan dewa-dewa mereka. Salomo akhirnya 
menjauh daripada Tuhan dan murka Tuhan bangkit 
sehingga Tuhan mengoyakkan kerajaannya (1 Raj. 
11:11).  
 



Elia pun sama. Ia pernah mengalami serangan balik 
setelah kemenangannya melawan nabi-nabi baal dan 
berdoa sampai hujan turun. Ia pikir peperangan sudah 
berakhir. Namun ternyata iblis terus mencari segala cara 
untuk melenyapkan Elia. Iblis memakai Izebel, istri 
Ahab, untuk memburu Elia. Saat itu, Elia mengijinkan 
ketakutan dan keputusasaan menguasai hatinya, 
sehingga hampir saja ia terjatuh. Namun puji nama 
Tuhan, Elia mampu bangkit kembali menghancurkan 
segala tipu daya iblis dan berjalan maju kembali untuk 
sesuatu yang lebih besar lagi. 
 
Ya, meski Tuhan sudah membawa kita pada suatu 
kemenangan, jangan pernah lupakan bahwa kita 
memiliki musuh yang tidak terlihat oleh mata jasmani 
tetapi terus-menerus berusaha melakukan serangan 
balik dan menyeret kita pada kehancuran. Karena itu, 
jangan lengah dan terus sadari keberadaannya. Perkuat 
roh kita dan bangun hubungan kita dengan Tuhan 
semakin kuat lagi. Dengan berdoa, roh kita semakin 
diperkuat dan kita bisa melawan godaan dari lawan kita. 
Percayalah, jika kita mampu mengalahkan tipu dayanya, 
maka kemenangan yang jauh lebih besar akan menjadi 
milik kita dan nama Tuhan pasti semakin dipermuliakan 
melalui hidup kita. Haleluya! 
 
 
 



RENUNGAN 
Dengan BERDOA, kita TIDAK AKAN JATUH dalam 
PENCOBAAN.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sejauh manakah hari-hari ini iblis 

mencoba menjatuhkan Anda? 
2. Celah apakah yang mungkin bisa dipakai iblis untuk 

menjauhkan Anda dari Tuhan? 
3. Bagaimana cara Anda untuk memperkuat diri 

terhadap tipu muslihat iblis dalam hidup Anda? 
Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
memimpin kami ke dalam jalan kemenangan-Mu. 

Namun demikian, ampuni kami apabila kami sering 
tidak menyadari serangan-serangan balik yang 

dilancarkan iblis kepada kami. Bantulah kami, agar 
kami tidak terlena dalam kemenangan-kemenangan 
kami dan terjatuh. Biarlah kami boleh semakin kuat 

dalam-Mu dan terus maju bersama-Mu sehingga hidup 
kami terus membawa kemuliaan bagi-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hosea 12-14 

Wahyu 4 



22 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENANGKAL SERANGAN IBLIS DENGAN IMAN YANG 

TEGUH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:9 Lawanlah dia dengan iman yang teguh, 
sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh 
dunia menanggung penderitaan yang sama. 
 
Belakangan ini kita sering mendengar dan juga melihat 
betapa banyaknya berita buruk yang tersebar di mana-
mana. Tidak disangkali, hal tersebut dapat membuat 
iman kita menjadi lemah. Padahal, ada banyak 
penelitian medis yang menyebutkan bahwa rasa 
khawatir yang berlebih dapat melemahkan imun tubuh. 
Karena saat dilanda stres, kemampuan limfosit, atau 
bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk 
melawan infeksi, berkurang. Saat limfosit semakin 
rendah, semakin rentan pula daya tahan tubuh 
seseorang. Sehingga, tidak jarang pula kita mengetahui 
bahwa ada orang yang meninggal bukan karena covid-
19, tetapi akibat dari ketakutan yang berlebih sehingga 
membuat penyakit komorbidnya kambuh dan kembali 
menyerang tubuh seseorang.  
 



Ya, virus covid-19 ini ternyata tidak hanya menyerang 
fisik tetapi juga mental seseorang. Saat virus covid-19 
masuk ke dalam tubuh seseorang dan menimbulkan 
beberapa gejala, baik yang ringan maupun sedang, 
terkadang respons seseorang begitu berpengaruh 
dalam melawan virus tersebut. Saat orang tersebut 
mulai panik, khawatir, ketakutan, dan cemas, gejala 
yang ia rasakan akan semakin memburuk. Kendati 
demikian, ada berita baik bagi kita anak-anak Tuhan. 
Tuhan telah membekali kita dengan selengkap senjata 
Allah. Salah satunya adalah perisai iman. Saat iblis 
berusaha mengintimidasi dan menyerang pertahanan 
kita, gunakanlah perisai iman untuk memadamkan 
semua panah api dari si jahat.  
 
Marilah bangkit dan menjadi kuat. Jangan mau menjadi 
bulan-bulanan, apalagi sampai terhasut oleh tipu daya 
dan intimidasi dari si jahat sampai menjadi lemah. 
Sebaliknya, lawanlah dengan iman yang teguh. 
Berjuanglah dengan segenap hati untuk tidak melihat 
situasi yang ada di depan mata, tetapi lihatlah dengan 
kacamata iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan, maka kita akan menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya dan siap menghadapi serangan balik 
musuh. Saat kita siap, maka kemenangan demi 
kemenangan akan kita peroleh demi kemuliaan Tuhan. 
 
 



RENUNGAN 
LAWANLAH serangan Iblis dengan IMAN YANG TEGUH.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengenakan perisai iman Anda? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, bagaimana iman yang teguh dapat 

mengalahkan serangan iblis? 
3. Renungkanlah, komitmen apa yang bisa Anda buat 

untuk bangkit di dalam iman yang teguh bersama 
Tuhan?! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah 

menguatkan kami. Kami tidak mau menjadi lemah dan 
kalah dalam bulan-bulanan si jahat. Mulai saat ini kami 
mau bangkit dalam iman bersama-Mu. Kami tidak mau 

lagi melihat dengan mata jasmani kami lagi, tetapi 
kami mau melihat dengan kacamata iman. Karena 

kami percaya bahwa segala perkara dapat kami 
tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami 

kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yoel 
Wahyu 5 



23 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMASTIKAN KEMENANGAN TIDAK DIRUSAK 

MUSUH 

 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 22:38 Aku mengejar musuhku sampai 
mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum 
mereka kuhabiskan; 
 
Jangan menyisakan siapa pun dan apa pun juga. 
Demikianlah perintah Raja Kerajaan Barat kepada putra 
mahkota yang pergi untuk menaklukkan Kerajaan 
Timur. Ketika istana Kerajaan Timur berhasil diterobos, 
pangeran itu pun segera melaksanakannya. Namun, 
seorang putri kecil berhasil meloloskan diri. Saat itu 
pangeran merasa putri kecil yang lemah tidak mungkin 
bisa menimbulkan masalah dan membiarkannya. Siapa 
sangka, sebelas tahun kemudian, ketika ia sudah 
menjadi raja, putri itu menyamar sebagai bangsawan 
dari negeri jauh, mendekati anak-anaknya, dan 
perlahan-lahan mengoyakkan kerajaannya dari dalam. 
Ia menghasut para anggota keluarga kerajaan sehingga 
saling menyerang dan menyingkirkan. Saat kebenaran 
terkuak, sang raja menyadari bahwa hal kecil yang ia 
abaikan di masa lalu telah mengubah kemenangan 
besar yang diraihnya menjadi kesia-siaan besar. 



Ya, di zaman kerajaan, pertempuran dan perebutan 
kekuasaan sering terjadi. Saat takhta beralih kuasa, 
pertumpahan darah pun seolah tak dapat dihindari. 
Selain untuk melucuti pengaruh musuh saat itu juga, 
langkah-langkah untuk memastikan tidak adanya 
masalah yang muncul jauh di masa depan kerap 
dilakukan. Sebab satu hal saja yang terlewat bisa 
menjadi sumber ancaman yang membalikkan keadaan 
di kemudian hari. 
 
Hidup kita sebagai orang percaya pun sarat dengan 
pertempuran rohani. Saat ini kita mungkin menerima 
berkat besar dalam pekerjaan dan keuangan kita, 
tetapi tanpa sengaja perkataan kita menyakiti hati 
pasangan atau anak-anak kita. Atau kita tahu bahwa 
kita harus menjaga kesehatan kita, tetapi kita begitu 
mementingkan pekerjaan dan visi-visi kita, sehingga 
kurang beristirahat serta tidak menjaga pola makan. 
Tanpa kita sadari, hal-hal yang kita abaikan ini dapat 
menjadi celah yang dipakai iblis untuk melakukan 
serangan balik serta menghancurkan berkat yang 
sudah dan yang akan Tuhan berikan kepada kita. 
Karena itu, bereskanlah setiap persoalan yang ada, 
sehingga tidak ada lagi celah yang bisa terbuka untuk 
serangan balik dari musuh dan kemenangan kita tetap, 
dan dalam segala aspek, kita menjadi lebih kuat dari 
sebelumnya. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
TERUSLAH BERPERANG sampai KEMENANGAN kita 
sungguh-sungguh TUNTAS.  
 
APLIKASI 
1. Peperangan apakah yang tengah terjadi dalam 

hidup Anda saat ini?  
2. Mengapa kita perlu terus “berperang” sampai 

tuntas? 
3. Bagaimana Anda bisa memastikan kemenangan 

yang Anda terima dari Tuhan menjadi tetap dan 
menjadi lebih besar lagi di hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 

lengah dan membiarkan celah-celah terjadi dalam 
hidup kami. Bantulah kami untuk melihat setiap celah 

yang ada di hidup kami, sehingga kami bisa mulai 
membereskan semuanya. Kami ingin agar kemenangan 
yang kami terima dari-Mu menjadi tetap di hidup kami 
dan tidak bisa dirusakkan oleh apa pun juga, sehingga 
kemuliaan-Mu boleh bersinar semakin terang di hidup 

kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amos 1-3 

Wahyu 6 



24 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
AKIBAT MEMBIARKAN CELAH TETAP TERBUKA 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:16-17 Janganlah ada orang yang menjadi 
cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti 
Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring 
makanan. Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia 
hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak 
beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, 
sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. 
 
Mikha memiliki sebuah kolam ikan di rumahnya. Setiap 
satu bulan sekali, ia menguras dan membersihkan 
kolamnya. Biasanya setelah dibersihkan, ia 
membutuhkan waktu seharian untuk memenuhi kolam 
ikannya dengan air kembali. Namun, hari itu sesudah 
Mikha menguras kolam ikannya ia merasa air di 
kolamnya tidak kunjung penuh. Ia pikir mungkin 
kolamnya mengalami kebocoran kecil dan ia tidak 
melakukan apa-apa. 
 
Tanpa Mikha sadari, ternyata lubang kecil di kolamnya 
itu bukan hanya satu, tetapi banyak. Celah yang timbul 
di kolam ikannya menjadi jalan bagi binatang lain untuk 
masuk ke kolam ikan Mikha. Kebetulan kolamnya 



berdekatan dengan sungai, sehingga kepiting bisa 
masuk melalui celah kecil kolam tersebut. Kepiting itu 
keluar masuk dan menyebabkan celah semakin besar, 
bahkan ia membuat celah-celah lain di pinggir kolam. 
Meskipun demikian, Mikha tidak segera memperbaiki 
atau menambal kolamnya. Ia baru menyadari 
kekeliruannya mengabaikan celah di kolamnya setelah 
melihat airnya semakin surut dan ikannya banyak yang 
berkurang serta mati. 
 
Sama halnya dengan kehidupan, ketika kita 
mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas, maka hal itu 
bisa menjadi celah yang dipakai oleh Iblis untuk 
mengganggu dan menyerang kita di kemudian hari. Iblis 
akan memanfaatkan celah yang terbuka itu untuk 
mengintimidasi, mengganggu, bahkan menyerang lalu 
merobohkan kita. Sekecil apa pun celah yang terbuka, 
iblis akan terus melancarkan serangan kepada kita, 
sehingga kita bisa kehilangan berkat, mujizat, dan 
anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh 
karena itu, berusahalah menutup setiap celah yang ada, 
agar kita menjadi kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya 
serta mengalami kemenangan demi kemenangan. 
Tetaplah berjaga-jaga dalam hidup, ingatlah bahwa iblis 
akan terus berusaha melancarkan serangan balik 
terhadap kita. Namun kita bersyukur karena di dalam 
semuanya itu, Tuhan telah menjamin kemenangan kita. 
(LEW)  



RENUNGAN 
MEMBIARKAN CELAH tetap terbuka, membuat kita bisa 
KEHILANGAN berkat, mujizat, dan anugerah yang 
SEBENARNYA SUDAH Tuhan berikan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah membiarkan celah tetap 

terbuka? Dalam hal apa? 
2. Mengapa Anda tidak boleh membiarkan celah 

terbuka? 
3. Bagaimana cara Anda menutup celah yang pernah 

ada dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami tidak akan membiarkan celah tetap 
terbuka bagi iblis. Kami tidak mau kehilangan berkat 

dan mujizat yang telah Engkau persiapkan. Sebaliknya, 
biarlah melalui setiap kemenangan yang kami peroleh, 
kami boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amos 4-6 
Wahyu 7 

 
 
 
 



25 JULI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI BERTAHAN DARI SERANGAN IBLIS 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 
 
Penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia kian 
meningkat, baik dari jumlah kasus maupun korban jiwa. 
Larangan untuk tidak beraktivitas di luar rumah menjadi 
salah satu pemutusan mata rantai covid-19. Selain itu,  
himbauan untuk terus menggunakan masker saat keluar 
rumah, menjaga jarak, hingga rajin mencuci tangan pun 
cukup sering kita dengar. Selain langkah pencegahan 
utama di atas, satu hal lagi yang krusial untuk dilakukan 
adalah dengan menjaga sistem imun atau daya tahan 
tubuh kita agar tetap kuat. Menjaga kobaran semangat 
agar tidak terpuruk pada ketakutan maupun 
kekhawatiran pun bisa sangat membantu dalam 
meningkatkan imun tubuh kita. 
 
Jika kita korelasikan dengan kehidupan rohani kita, virus 
covid-19 adalah gambaran dari serangan iblis dalam 
hidup kita. Maka, kita sangat memerlukan roh yang 
berkobar-kobar untuk menangkal serangan dari si iblis 
tersebut. Seperti yang dialami oleh salah satu tokoh 



dalam Alkitab yang bernama Daud. Saat Daud jatuh 
dalam dosa, apakah itu terjadi ketika ia sedang sibuk 
berperang? Tidak! Daud justru terjatuh dalam dosa 
sewaktu ia tengah bersantai di rumahnya. Ketika itulah 
Iblis melancarkan serangan balik, sehingga begitu 
mudah Daud jatuh dalam dosa. Padahal, setiap kali 
Daud pergi berperang bersama Tuhan, Daud tidak 
pernah kalah. Akan tetapi, saat ia mundur dari medan 
perang, dan mulai berpikir untuk istirahat dan pensiun, 
justru dengan sangat mudah Iblis menjatuhkan dia. 
 
Oleh karena itu, ambil komitmen untuk senantiasa 
memiliki roh yang berkobar-kobar dan menyala-nyala 
dalam segala hal: doa kita harus menyala-nyala; puasa 
kita harus berkobar-kobar; pelayanan kita harus penuh 
dengan semangat; pemberitaan Injil kita harus segenap 
hati; ibadah kita harus antusias; visi kita harus besar; 
perjuangan kita harus dengan segenap kekuatan! Maka 
iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita. Justru saat kita 
berkobar-kobar, kita akan waspada terhadap setiap 
serangan balik dari iblis dan kita bisa menjadi lebih kuat 
dari sebelumnya, sehingga Tuhan akan membawa kita 
dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar! 
 
RENUNGAN 
ROH yang BERKOBAR-KOBAR dan MENYALA-NYALA 
membuat Iblis TIDAK AKAN BISA menjatuhkan kita.  
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang 

dapat jatuh dalam pencobaan? 
2. Mengapa penting bagi kita untuk menjaga roh yang 

berkobar-kobar? Renungkanlah. 
3. Bagaimana cara Anda agar dapat menjaga roh Anda 

selalu menyala dan berkobar-kobar? Tuliskanlah. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau 
berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa 
dapat menjaga roh kami selalu berkobar-kobar. Karena 

kami percaya, bersama-Mu kami dapat melakukan 
segala perkara, yang sulit sekalipun. Sehingga kami 

boleh mengalami kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amos 7-9  
Wahyu 8 


