


14 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
YANG IBLIS LAKUKAN AGAR KITA MENGALAMI GAGAL 

KEKAL 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 4:1 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang 
gurun untuk dicobai Iblis. 
 
Penggoda ulung dan sangat licik, iblis tidak pernah putus 
asa untuk menjauhkan kita dari Tuhan serta membuat 
kita melakukan berbagai kecemaran. Awalnya, iblis akan 
menggoda manusia dengan berbagai kenikmatan 
duniawi, tetapi secara sistematis ia menyeret manusia 
menuju jurang kebinasaan. Misalnya saja, iblis akan 
melancarkan godaan untuk melakukan penyalahgunaan 
jabatan dengan menerima sedikit imbalan, lalu semakin 
lama iblis akan mendorong manusia untuk menaikkan 
besaran gratifikasi atau uang sogokan sehingga nilainya 
sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Akhirnya, mereka 
menuju ke penjara dan iblis pun bertepuk tangan. 
 
Kebanyakan dari kita pasti sudah tahu bahwa lawan 
utama kita di dunia ini adalah si iblis. Namun, kita sering 
kali memiliki pemikiran salah tentang apa yang iblis 
inginkan. Kita sering kali berpikir bahwa apa yang iblis 
inginkan adalah membuat kita miskin, sakit, atau 



menderita di hidup ini. Tentu itu semua ada benarnya, 
memang terkadang iblis membuat musibah-musibah 
menimpa hidup kita, tetapi di balik itu semua, ia 
memiliki keinginan utama yang lebih dalam—yaitu 
untuk membuat kita meninggalkan Tuhan dan 
mengalami kegagalan yang kekal. 
 
Oleh karena itu, jika kita rindu mengalami keberhasilan 
baik di dunia maupun di sorga, maka kita sangat 
membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. 
Berdoa dan membaca Alkitab secara konsisten 
merupakan dua hal yang sangat penting yang harus kita 
lakukan setiap hari. Kekuatan kita untuk menang atas 
godaan iblis akan sangat ditentukan dengan kedekatan 
kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin 
dapat bertahan. Mulai hari ini, ambil komitmen untuk 
bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Sesungguhnya 
Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia tidak ingin melihat 
satu pun dari kita terhilang pada hari akhir. Yang Tuhan 
inginkan adalah kita akan memiliki kehidupan yang 
berarti, baik bagi diri kita, orang di sekitar kita, maupun 
bagi Tuhan. (RD) 
 
 
RENUNGAN 
Segala cara iblis lakukan agar kita mengalami GAGAL 
KEKAL. 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda kalah terhadap godaan iblis dalam 

hidup Anda selama ini? Apa yang Anda alami saat 
itu? 

2. Menurut Anda, mengapa iblis begitu ingin 
membuat kita, anak-anak Tuhan, mengalami gagal 
kekal? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil agar 
tidak terseret dalam godaan iblis dan mengalami 
gagal kekal? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, kami tahu bahwa kami senantiasa ada 
dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Mampukan 
kami agar kami dapat bertahan dan melawan godaan 
iblis dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki hidup 
yang berarti dan menjadi berguna untuk kerajaan-Mu 

di muka bumi ini. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 70-71 
Roma 8:22-39 

 
 
 

 



15 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUJUAN UTAMA DARI GODAAN IBLIS 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 11:16 Hati-hatilah, supaya jangan hatimu 
terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan 
beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah 
kepadanya. 
 
Kemajuan teknologi telah membawa kita pada 
kemudahan berbelanja online. Lisa pun merasa sangat 
diuntungkan dengan hal ini. Ketika ia membutuhkan 
satu set pisau dapur, Lisa langsung membuka platform 
belanja online kesukaannya. Belum sempat ia mengetik 
di kolom pencarian, sebuah iklan muncul dan 
menawarkan produk kecantikan dengan diskon yang 
membuat mata Lisa terbelalak. Tak berpikir dua kali, ia 
spontan membuka iklan tersebut dan sibuk memilih 
produk apa yang akan ia beli. Tujuan awalnya pun 
terlupakan sudah.  
 
Dalam dunia periklanan, hal tersebut dikenal dengan 
istilah Stopping Power. Iklan promosi yang menarik 
perhatian orang dalam hitungan detik. Semakin bagus 
iklannya, orang-orang bukan hanya berhenti sejenak 
untuk membaca iklan tersebut, tetapi juga 



memikirkannya. Inilah yang disebut kekuatan Stopping 
Power. Tidak hanya berlaku untuk iklan dan penawaran, 
tetapi juga di dunia jurnalistik. Kita mungkin pernah 
mengalami, ketika hendak mencari tahu tentang 
sesuatu di mesin pencarian Google, muncul judul-judul 
berita di halaman awal yang begitu menarik perhatian 
dan mengundang rasa ingin tahu kita. Alih-alih 
mengabaikan, akhirnya kita justru membuka berbagai 
berita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan 
apa yang ingin kita cari sebelumnya.  
 
Strategi semacam inilah yang iblis gunakan untuk 
menggoda manusia dan mengalihkan pandangan kita 
dari visi Tuhan. Dengan segala siasat dan tipu dayanya, 
iblis mengemas godaan sedemikian rupa, sehingga 
pandangan kita teralihkan. Ingatlah, tujuan utama iblis 
adalah membuat kita menyimpang dari tujuan semula 
sehingga kita gagal mencapai dan kehilangan arti dari 
kehidupan yang telah Tuhan berikan. Karena itu, kita 
harus senantiasa waspada dan meminta kepekaan dari 
Tuhan, supaya kita dapat mendeteksi sejak awal, jurus 
godaan yang iblis lancarkan.  Dengan demikian, fokus 
kita pada visi Tuhan tidak akan mudah teralihkan dan 
kita akan menang dari godaan. (PF) 
 
RENUNGAN 
TUJUAN UTAMA iblis menggoda manusia adalah 
MENGALIHKAN PANDANGAN kita dari VISI TUHAN. 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa keuntungan yang iblis dapatkan 

jika berhasil membuat Anda mengalihkan 
pandangan dari visi Tuhan?  

2. Godaan dalam bentuk apa yang pernah Anda 
alami?  

3. Bagaimana cara Anda agar pandangan Anda tidak 
teralih dari visi Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami menyadari kelemahan kami. 

Terkadang perhatian kami begitu mudah teralih oleh 
situasi dan keadaan di sekitar kami. Berilah kami hati 

dan pikiran yang teguh, agar kami tetap bisa 
memandang visi-Mu atas hidup kami. Mampukan kami 
untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 72-73 
Roma 9:1-15 

 

 

 

 

 



16 MARET 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
VISI YANG KUAT UNTUK MELAWAN GODAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:13-14 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi 
ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus. 
 
Simson terlahir dengan talenta yang sangat luar biasa 
dari Tuhan. Selain itu, Tuhan pun menaruh visi besar 
dalam hidupnya, yaitu menjadi salah satu hakim bagi 
orang Israel ketika Israel harus berhadapan dengan 
bangsa Filistin yang kuat. Namun sayangnya, ia tergoda 
untuk menikahi seorang perempuan Filistin. Lama-
kelamaan, Simson pun terjatuh semakin dalam. Karena 
tidak tahan godaan, ia sampai membocorkan rahasia 
besar yang mengantarkannya pada kematiannya 
sendiri. Berbeda dengan Yusuf. Sekalipun banyak 
tantangan dan tekanan, bahkan godaan untuk berbuat 
dosa datang, Yusuf tetap pegang sungguh-sungguh visi 
Tuhan. Ia mampu melawan semua itu, mampu tetap 
bangkit, dan tetap berjuang melakukan yang terbaik. 



Itulah sebabnya Yusuf sungguh-sungguh bisa sampai 
pada tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan baginya. 
Ia berkemenangan dan nama Tuhan ditinggikan melalui 
hidupnya.  
 
Ya, sama seperti apa yang dialami oleh Simson dan 
Yusuf, kita tidak bisa menghindar dari godaan. Namun 
kita bisa memilih untuk menolak dan melawannya. 
Memang tidak mudah. Namun kita harus menyadari 
oknum di balik semua godaan itu. Siapa yang tidak 
menginginkan kita hidup berkemenangan dalam visi 
Tuhan. Itulah iblis yang akan terus mencari cara, celah, 
dan kelemahan kita. Jika kita sungguh-sungguh 
menyadari hal ini, maka tentu saja kita tidak akan tinggal 
diam. Kita akan dengan sungguh-sungguh teguh berdiri 
bahkan berjuang untuk menang melawan godaan dan 
segala tipu daya iblis yang datang. 
 
Di sinilah pentingnya kita terus pegang visi yang sudah 
Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena visi itulah 
yang akan membuat kita tetap teguh berdiri di tengah-
tengah segala godaan yang ada. Teruslah berakar kuat 
di dalam Tuhan dan mintalah kekuatan daripada-Nya. 
Teruslah pandang visi dari Tuhan, jangan izinkan godaan 
mengaburkan pandangan kita. Maka kita akan terus 
berkemenangan dan memiliki hidup yang berarti. 
Haleluya! 
 



RENUNGAN 
Tetaplah MELIHAT VISI TUHAN dengan JELAS. 
 
APLIKASI 
1. Adakah godaan yang masih sering membuat Anda 

menjadi lemah bahkan terjatuh? 
2. Menurut Anda, dapatkah visi yang kuat membuat 

Anda bisa melawan godaan yang terus datang? 
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya visi yang Anda 

miliki semakin kokoh dan kuat? Tuliskan komitmen 
Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas visi yang sudah Engkau 
berikan kepada kami. Itu akan memberikan kami 

kekuatan untuk tetap teguh berdiri, bahkan melawan 
setiap godaan yang datang. Berikan kami kekuatan, ya 
Tuhan, karena kami rindu visi-Mu digenapi dan nama-
Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 74-76 
Roma 9:16-33 

 

 

 



17 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI UNTUK MENANG MELAWAN SEGALA 

GODAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 20:4 Sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang 
berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu 
melawan musuhmu, dengan maksud memberikan 
kemenangan kepadamu 
 
Saat mengikuti suatu perlombaan, tidak ada yang tidak 
mengharapkan posisi juara. Terlebih lagi ketika sudah 
memasuki babak final dan kemenangan terlihat di 
depan mata. Salah satunya Rosalie Elliott, anak berusia 
11 tahun dari California Selatan yang mengikuti kontes 
mengeja tingkat nasional di Washington. Dalam kontes 
itu, ia diminta mengeja kata ‘Avowal’. Dengan logat 
selatannya yang lembut, ia eja kata tersebut. Namun 
para juri tidak dapat memutuskan apakah ia telah 
menggunakan huruf ‘a’ atau ‘e’ sebagai huruf kelima. 
Mereka berdebat selama beberapa menit sambil 
mendengarkan rekaman kasetnya. Masalahnya, huruf 
yang dipersoalkan ini terlalu kabur oleh logat Rosalie. 
Akhirnya, juri kepala menanyakannya kepada satu-
satunya orang yang mengetahui jawabannya, "Apakah 
hurufnya ‘a’ atau ‘e’?"  



Rosalie mengetahui huruf yang seharusnya, tetapi tanpa 
ragu-ragu, ia menjawab bahwa ia telah salah 
mengejanya dan turun dari panggung. Seluruh hadirin 
lalu bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan, 
termasuk sekitar lima puluh orang wartawan surat 
kabar. Momen itu sungguh menghangatkan hati serta 
membanggakan bagi orangtuanya. Bahkan dalam 
kekalahannya pun, ia menjadi pemenang. Ya, selama 
bertahun-tahun kemudian, lebih banyak orang 
membicarakan Rosalie Elliott dengan kejujurannya 
ketimbang pemenang dalam kontes tersebut. 
 
Semua orang pasti menghadapi pencobaan dari Iblis. 
Siapapun kita, biarpun masih lajang ataupun sudah 
menikah. Kaya raya maupun miskin. Wanita ataupun 
pria. Tidak seorang pun dari kita lepas dari pencobaan. 
Bahkan Yesus sendiri pernah dicobai oleh iblis. Hati-hati, 
setiap kita adalah target godaan iblis. Ia sedang dan 
selalu membuat rencana untuk menjatuhkan kita 
semua. Itu sebabnya, kita tidak boleh lengah. 
Waspadalah selalu dan hiduplah dekat dengan Tuhan. 
Berharap dan bersandarlah terus pada pimpinan-Nya. 
Mintalah hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Itulah 
yang akan membuat kita senantiasa sadar dan menang 
atas setiap godaan yang ada. Percayalah, Tuhan pasti 
menolong dan membuat hidup kita lebih berarti 
daripada yang kita harapkan. 
 



RENUNGAN 
BERSAMA YESUS, kita bisa MENANG MELAWAN segala 
GODAAN. 
 
APLIKASI 
1. Godaan apa sajakah yang pernah menghampiri 

Anda? Bagaimana dampaknya atas hidup Anda?  
2. Mengapa kita bisa menang melawan segala godaan 

bila bersama Yesus? 
3. Bagaimana kita bisa menghadapi segala godaan 

yang menghampiri bersama Yesus? 
 

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

menyediakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bantu 
kami, agar kami bisa menang atas setiap godaan yang 

menghampiri kami dan hidup berkenan di mata-Mu. 
Kami percaya, bersama-Mu, kami akan menjadi lebih 
dari pemenang dan hidup kami boleh berbuah manis 
bagi Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 77-78 

Roma 10 

 

 



18 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
GODAAN IBLIS YANG MENJATUHKAN MANUSIA KE 

DALAM DOSA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 2:16-17 Sebab semua yang ada di dalam 
dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata 
serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, 
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap 
dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan 
kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya 
 
Akhir-akhir ini, kita kerap mendengar adanya istilah 
“crazy rich”, yang artinya super kaya. Namanya saja 
super kaya, berarti orang-orang yang disebut crazy rich 
ini memiliki kekayaan yang super atau lebih dari 
kekayaan orang-orang kaya pada umumnya. Mereka 
yang disebut crazy rich ini sering kali menunjukkan 
gaya hidup yang glamor, mobil super mewah, rumah 
mentereng, pakaian branded, dan juga hal-hal lain 
yang bertabur dengan kemewahan. Tidak heran, 
banyak orang ingin dilihat dengan menunjukkan 
eksistensi diri di media sosial dengan kekayaan, bakat, 
ataupun hal-hal lain yang mereka miliki. 
 



Ya, media sosial menjadi salah satu sarana yang saat ini 
dengan mudahnya bisa digunakan untuk menampilkan 
segala hal yang kita miliki. Entah itu kekayaan, bakat, 
pekerjaan, pendidikan, ataupun keluarga. Bila kita tidak 
berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media 
sosial, kita akan tergoda untuk  selalu mem-posting apa 
pun dengan tujuan untuk menyombongkan diri atau 
membuktikan diri agar tetap eksis. Tidak salah kita 
menggunakan media sosial, tetapi jangan sampai kita 
terjebak dalam godaan iblis yang terselubung untuk 
menjatuhkan kita ke dalam dosa. 
 
Hidup di dunia ini ibarat sebuah perlombaan. Orang-
orang saling berlomba untuk mencapai kesuksesan. 
Tidak sedikit orang berhasil sukses menyombongkan 
diri dengan mempertontonkan segala hal yang mereka 
miliki dan capai. Namun, hari ini Tuhan kembali 
mengingatkan kita agar tidak terbawa arus dunia yang 
senang memamerkan kemewahan dan kemampuan 
yang kita miliki. Kita harus bisa menahan diri untuk 
tidak berlebihan dalam memperlihatkan segala hal 
yang kita miliki. Bahkan Tuhan ingin setiap kita tetap 
rendah hati dan hanya memegahkan Tuhan. Bukan itu 
saja, Tuhan juga ingin kita selalu bisa menang melawan 
godaan yang ada. Saat kita menang atas semua godaan 
iblis yang ada, hidup kita akan menjadi jauh lebih 
berarti dan Tuhan akan semakin melimpahkan 
anugerah-Nya dalam hidup kita. (LEW) 



RENUNGAN 
KESOMBONGAN dan PEMBUKTIAN DIRI adalah 
GODAAN IBLIS untuk MENJATUHKAN kita ke dalam 
dosa. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda tergoda dalam dosa 

kesombongan dan pembuktian diri? Ceritakan! 
2. Mengapa Anda tidak boleh tergoda dalam dosa 

kesombongan dan pembuktian diri? 
3. Bagaimana cara Anda agar menang melawan 

godaan iblis dalam hal kesombongan dan 
pembuktian diri?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan 
pada kami hari ini untuk tidak menyombongkan diri 

dan berusaha membuktikan diri kami. Kami mau selalu 
belajar rendah hati dalam segala hal. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 79-80 
Roma 11:1-18 

 



19 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
CARA UNTUK SELALU MENANG ATAS COBAAN DAN 

GODAAN HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 4:15 Sebab Imam Besar yang kita punya, 
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 
kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan 
kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 
 
Sebuah padang bunga di atas pegunungan mendadak 
viral di media sosial. Terbitnya matahari pagi di tengah 
semarak bunga-bungaan sungguh menggugah hati. 
Banyak orang ingin melihat sendiri indahnya 
pemandangan tersebut dengan mata kepala sendiri 
sekaligus mengabadikannya. Masalahnya, jalan menuju 
padang bunga tersebut sulit untuk dilalui orang awam. 
Banyak jalur pepohonan dan bebatuan yang tampak 
serupa. Penduduk desa di gunung tersebut pun kalau 
tidak hati-hati bisa tersesat. Banyak pula orang yang 
nekat mendaki akhirnya terpaksa menunggu jemputan 
tim penyelamat. Mau tak mau, mereka harus menyewa 
pemandu wisata yang benar-benar mengenali medan 
pegunungan tersebut. 
 



Seperti saat kita membutuhkan jasa pemandu wisata 
ketika mengunjungi suatu tempat yang baru, demikian 
pula jika kita mau menang atas segala godaan dan 
pencobaan hidup ini. Kita perlu dibimbing oleh satu 
Pribadi yang punya rekor begitu sempurna dalam hal 
itu. Pribadi itu namanya Yesus! Yesus adalah satu-
satunya yang melewati banyak godaan dan tidak pernah 
gagal sekali pun. Rekornya begitu sempurna. Dia tidak 
pernah berbuat dosa. Dia selalu menang. Bahkan dalam 
kondisi yang sangat lemah setelah puasa empat puluh 
hari pun, Dia tetap kuat, sehingga godaan iblis terkuat 
pun tidak bisa mengalahkan Dia yang sedang dalam 
kondisi terlemah.  
 
Itu sebabnya, kita perlu terus berjalan lebih erat dengan 
Tuhan Yesus dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saat 
kita sedang bekerja, ketika hendak beristirahat, sewaktu 
kita sendirian, selagi merencanakan sesuatu, apa pun itu 
yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Berjalanlah bersama-
Nya. Dia yang akan memampukan kita untuk bisa 
menolak dan menang atas setiap godaan yang 
menghadang kita. Sehingga hidup kita pun berarti dan 
berbuah lebat bagi Kerajaan Allah. 
 
RENUNGAN 
Untuk SELALU MENANG atas cobaan dan godaan, kita 
perlu BERJALAN LEBIH ERAT DENGAN YESUS. 
 



APLIKASI 

1. Godaan apa saja yang sedang Anda hadapi? 
2. Mengapa kita perlu berjalan erat dengan Tuhan 

Yesus jika mau menang atas dosa? 
3. Bagaimana caranya kita bisa berjalan lebih erat 

dengan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk turut campur tangan-Mu 
atas setiap hal dalam hidup kami, agar kami tidak 

melenceng ke kanan atau ke kiri, sehingga rencana-Mu 
sajalah yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 81-83 
Roma 11:19-36 



20 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERANI DAN LANTANG MELAWAN GODAAN IBLIS 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 15:57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah 
memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus 
Kristus, Tuhan kita. 
 
Bullying atau perundungan bukan hanya terjadi di 
media sosial atau di antara remaja dewasa. Bullying juga 
kerap terjadi di tengah anak-anak SD. Salah satunya 
terjadi pada Budi.  Ia mengalami perundungan karena 
bertubuh paling kecil di antara teman-temannya. 
Karena ia selalu diam saja saat diganggu, hari demi hari, 
teman-temannya makin menjadi-jadi mengejek dan 
menghinanya. Saat gurunya di sekolah mengetahui hal 
tersebut, ia lalu memberi tips kepada Budi untuk 
melawan teman-temannya itu. Esoknya, saat teman-
temannya mulai mengejeknya lagi, Budi teringat dengan 
nasihat gurunya. Ia segera berdiri tegak. Dengan tangan 
terkepal dan suara lantang, ia berkata “Hai, kalian! 
Mulai sekarang berhenti mem-bully saya. Jika tidak, 
saya akan melaporkan kalian ke Bu Guru atau besok 
saya akan datang bersama Ayah saya!” Segera, teman-
temannya meninggalkan Budi dan mulai saat itu ia tak 
pernah lagi diganggu oleh teman-temannya.  



Dalam kehidupan iman kita, bukankah seringnya kita 
pun seperti di-bully iblis dengan segala permasalahan 
dan pencobaan? Kita jatuh dan jatuh lagi dalam dosa 
yang sama. Ada juga yang selalu jatuh dalam kekuatiran, 
ketakutan, dan putus asa. Sadarkah kita kenapa iblis 
dengan mudah menjatuhkan kita lagi dan lagi dalam 
lembah dosa, kekuatiran, ketakutan, dan 
keputusasaan?  Itu karena kita tidak berani melawan! 
Kita diam saja saat iblis datang dengan godaan dan 
intimidasinya. Saat Yesus diserang oleh iblis, Dia tidak 
diam saja. Namun Yesus berbalik mengusir iblis dengan 
penuh kuasa, otoritas, dan wibawa ilahi, sehingga iblis 
segera lari. 
 
Satu-satunya cara untuk membuat Iblis lari tunggang 
langgang adalah dengan berani bangkit dalam iman dan 
mulai deklarakasikan secara perofetik kemenangan kita 
atas semua godaan dosa dan ketakutan. Inilah yang 
Tuhan inginkan: ketegasan dan keberanian untuk 
mendeklarasikan secara profetik kemenangan kita atas 
kuasa Iblis. Saat kita berani percaya dan yakin akan  
kepada Tuhan, maka saat itulah kuasa Tuhan akan turun 
dan kita menang atas godaan. Saat itulah kita bisa 
menjalani hidup penuh arti bersama Tuhan Yesus. Amin.  
 
 
 
 



RENUNGAN 
BANGKITLAH DALAM IMAN, dan mulai DEKLARASIKAN 
KEMENANGAN atas semua godaan dosa yang ada 
dalam hidup kita. 

 
APLIKASI 
1. Apakah masih ada dosa yang membelenggu hidup 

Anda? Jika ada, apakah dosa itu dan mengapa Anda 
masih terbelenggu olehnya?  

2. Percayakah Anda bahwa Anda bisa melawan 
godaan dosa itu? 

3. Apa komitmen Anda agar selalu bangkit dan berani 
mendeklarasikan kemenangan atas kuasa dosa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita bahwa 
Engkau senantiasa menjaga dan memberi kami 

kekuatan untuk melawan godaan dosa. Namun kami 
sering kali jatuh dalam belenggu dosa. Ampuni kami, 

ya Tuhan. 
Bentuk kami menjadi pribadi yang berani 

mendeklarasikan kemenangan, sehingga kami 
terbebas dari belenggu-belenggu dosa serta 

permasalahan kami dan dapat hidup berkemenangan 
dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
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