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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang sikap dan hal-hal yang harus dilakukan orang-

orang percaya untuk menang dalam menghadapi godaan dunia. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid menyadari bahwa kehendak Allah atas umat-Nya adalah untuk 

menjadi pemenang. 

2. Setiap murid mengerti bentuk-bentuk tipu daya iblis untuk menyeret manusia 

ke dalam dosa. 

3. Setiap murid mengembangkan sikap hidup pemenang.  

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Strategi dalam peperangan rohani 

2. Cara hidup umat pemenang 

 

Pendalaman 

 

Konselor memantau perkembangan murid sepulang dari retreat, agar tetap 

berpegang pada komitmen yang telah diikrarkannya. 

 

 



 

 

 

 

 

3 

etelah seseorang dibaharui hidupnya di dalam Tuhan Yesus, ia memiliki langkah 

yang baru untuk mengalami pertumbuhan rohani.   Tetapi ada di antara orang 

percaya yang akhirnya mengalami kegagalan dalam menghadapi godaan dunia 

ini.  Mereka jatuh dan bangun dalam dosa kembali.  Apa yang menyebabkan hal ini?  Salah 

satunya adalah karena kita tidak tahu bagaimana cara kita mengatasi berbagai macam 

situasi di sekeliling kita yang terus menjatuhkan iman percaya kita.  Bahkan ada di antara 

mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang digoda oleh dunia.  Akibatnya sudah 

dipastikan, yaitu mereka tidak berdaya dan membiarkan keadaan di sekitar mereka 

menguasai mereka kembali.  

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia” (Roma 12:2) 

“Janganlah kamu mengasihi dunia” (1 Yohanes 2:15) 

A. Strategi dalam Peperangan Rohani 

Kemenangan kita adalah hasil dari perjuangan secara rohani dalam hidup kita. Itu tidak 

terjadi dengan sendirinya.  

 

 

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 

 Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini,  

karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa,  

yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 

 Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka,  

ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging  

dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.  

Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai,  

sama seperti mereka yang lain. (Efesus 2:1-3) 

 

Ketika kita menjadi orang percaya, iblis akan senantiasa menyerang kita dengan segala 

macam godaan dan pencobaan agar kita jatuh dalam dosa.  Mengalami pencobaan 

bukanlah dosa, sebab Tuhan Yesus sendiri juga pernah dicobai tetapi ia tidak berbuat 

dosa (Ibrani 4:15).  Tetapi menyerah kepada pencobaan akan menjadikan kita berdosa.  

Salah satu hal penting dalam strategi peperangan adalah mengenal diri sendiri dan 

mengenal lawan.  Kita harus memahami siapa kita dan siapa musuh kita. 

 

S 

“Tidak ada peperangan, maka tidak ada kemenangan” 
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Langkah-langkah supaya kita mengalami hidup berkemenangan: 

1. Menyadari  Siapa Kita di dalam Kristus 

Orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa atau kekuatan, maka ia 

akan menjadi orang yang kuat, tetapi sebaliknya jika tidak maka ia akan menjadi 

orang yang lemah.  

Sebagai penguasa dunia ini, setan berusaha mempengaruhi kehidupan kita dengan 

menggoda kita, mengikat kita dengan dosa, menuduh kita dan akhirnya membuat 

kita lemah.  Tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia.  

Sesungguhnya jika kita menyadari siapa yang bersama kita, yaitu Tuhan Yesus yang 

sudah menang, maka kita tidak perlu terintimidasi oleh tuduhan iblis.  Usaha yang 

harus kita lakukan adalah menyadari tentang siapa kita sesungguhnya di dalam 

Kristus. 

Siapakah kita di dalam Kristus? 

a. Kita Telah Dihidupkan Bersama-sama dengan Kristus 

”Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan—” (Efesus 2:5) 

Pernyataan ini menegaskan tentang posisi kita.  Di dalam Yesus ketika kita 

percaya, kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus.  Sejak saat itu kita 

telah mendapat bagian sebagai anak-anak Allah, dan segala harta kerajaan 

Allah menjadi milik kita.  Di dalam kita ada manusia baru yang sungguh-

sungguh berbeda dari manusia lama kita.  Hak kepemilikan atas hidup kita 

juga berubah.  Dahulu kita adalah hamba dosa dan terus dikuasai oleh kuasa 

kegelapan, tetapi sekarang kita di dalam Kristus menjadi milik Allah. 

b. Kita Telah Dibangkitkan Bersama-sama dengan Kristus 

”dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat 
bersama-sama dengan Dia di sorga,” (Efesus 2:6) 

Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita yang lama telah turut 

disalibkan bersama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan bersama dengan 

Dia, supaya kita dapat menikmati kehidupan yang baru. 

Kuasa kebangkitan ini memampukan kita mengalami perubahan, termasuk 

pikiran, kehendak, perbuatan dan hati kita.  Kuasa kebangkitan ini juga 

menjadikan kita tidak sama dengan dunia dan menjadikan kita umat 

pemenang. 
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Setelah kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, di dalam diri kita ada 

kemampuan untuk menang dalam peperangan rohani setiap hari.  Sebagai 

bukti kemenangan itu, kita harus terus-menerus memerangi godaan dosa 

yang berusaha untuk mengganggu hubungan kita dengan Kristus. 

2. Mengenal Siapakah Musuh Kita 

Siapakah musuh kita?  Musuh kita bukanlah darah dan daging tetapi penghulu dan 

penguasa dunia yang gelap, yaitu iblis.  Dunia ini sudah berada di bawah kuasa 

musuh kita.  Lewat daya tarik dunia ini iblis sedang gencar melakukan serangannya 

agar orang percaya jatuh terpuruk.  Kalau kita tidak berhasil mengalahkan dunia, 

maka dunia yang akan mengalahkan kita!  Oleh sebab itu kenalilah apa dunia itu, 

agar kita waspada dan mengatur strategi untuk mengalahkan dunia! 

Apakah Dunia Itu?  

Dunia mewakili segala nilai dan sistem yang tidak menyenangkan Tuhan, 

bertentangan dengan ajaran-Nya, dan ada di bawah kekuasaan setan. 

“Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat”. 
(1 Yohanes 5:19) 

Dunia akan berusaha menyerang jiwa kita melalui indera manusia, sebab jiwa 

adalah pintu masuknya segala pengaruh dunia.  Dunia akan mempengaruhi emosi, 

kehendak dan pikiran kita dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai 

Allah. 

Ke mana pun kita menoleh ke dunia, selalu ada daya tarik 

atau rangsangan terhadap keinginan daging kita untuk 

berbuat dosa, baik melalui melalui majalah, televisi, iklan, 

film, pergaulan, dll.  Dunia akan selalu menarik kita untuk 

tidak mengasihi Allah tetapi semakin mengasihi dunia.  

Semakin kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah akan 

tawar.  Semua yang ditawarkan dunia itu hanyalah suatu 

kesenangan yang semu.  

“Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi 
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 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.” (1 
Yohanes 2:15-17) 

Kemenangan kita sesungguhnya adalah karena perjuangan melawan dunia yang 

menghalangi kemenangan kita, Rasul Yohanes menunjuk adanya 3 aspek yang 

menandai cinta akan dunia ini, yaitu:  
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a. Godaan atas Keinginan Daging 

“Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan ....”  (Kejadian 3:6) 

Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." (Matius 
4:3) 

“Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang 
dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang 
melawan jiwa.” (1 Petrus 2:11) 

Manusia secara alami memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, termasuk 

kebutuhan untuk makan.  Tetapi iblis memakainya sebagai jerat dengan 

mengembangkannya menjadi keinginan-keinginan yang berlawanan dengan 

keinginan roh.  Inilah yang disebut keinginan daging, dan iblis mencobai kita 

dalam bagian ini. 

Setiap orang yang telah percaya Yesus akan selalu mengalami pertentangan di 

dalam dirinya antara keinginan daging dan keinginan roh.  Keinginan daging 

akan selalu berlawanan dengan keinginan roh.  Keinginan daging akan 

menyeret kita ke dalam dosa.  Keinginan daging akan merusak jiwa kita. 

Keinginan daging akan menyeret kita melakukan perbuatan daging seperti 

percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, per-

seteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, 

roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya (Galatia 5: 

19-21).  Dosa-dosa ini berhubungan dengan watak dan karakter. 

b. Godaan atas Keinginan Mata 

 “.....dan sedap kelihatannya..” (Kejadian 3: 6)   

Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan 
kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, (Matius 4:8)  

”Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu” (Matius 6:22) 

Mata adalah pelita tubuh.  Semua yang kita lihat akan mempengaruhi hidup 

kita.  Segala pengaruh dunia akan mempengaruhi kita melalui mata.  Di dalam 

Alkitab dijelaskan: 

“Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa.” (2 
Petrus 2:14) 

“Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah 
dengan dia di dalam hatinya.” (Matius 5:27-28) 

Kata “memandang” menunjuk kepada keinginan mata.  Pandangan penuh 

nafsu akan membangkitkan imajinasi yang tidak kudus.  Imajinasi yang 

demikian akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dosa. 
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Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam keinginan mata? 

� Pendapat bahwa dosa itu menyenangkan 

� Pendapat bahwa sebuah pikiran yang berdosa bukanlah dosa, tetapi 

sesuatu yang tidak penting dan berbahaya. 

� Pendapat bahwa semua orang juga melakukannya. 

Pengaruh keinginan mata pada kehidupan kita sangat berbahaya, sebab 

keinginan mata akan memanipulasi pikiran kita dan menyebabkan kita lupa 

akan apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. 

a. Godaan atas Keangkuhan Hidup 

 “....lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian....”  (Kejadian 3:6) 

"....Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah ... malaikat-malaikat-Nya ... 
akan menatang Engkau.” (Matius 4:6)  

Keangkuhan hidup adalah perasaan yang akan membawa seseorang mengalami 

kehancuran.  Keangkuhan hidup akan membawa pikiran dan kehendak kita 

hanya terfokus kepada keinginan memuaskan diri sendiri dan keinginan untuk 

mendapatkan pujian atau penghormatan.   

Sama seperti jatuhnya iblis adalah karena kesombongan, strategi ini juga sering 

dipakai iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan sampai sekarang.   

Ketiga hal ini (keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup) saling 

menguatkan sehingga pencobaan dan perlawanan yang kita hadapi semakin hebat.  

Ketiganya akan menyerang roh, jiwa dan tubuh kita.  Iblis telah mencobai Hawa 

dan juga mencobai Tuhan Yesus di padang gurun dengan ketiga hal ini.  Bedanya, 

Hawa gagal dalam pencobaan itu, tetapi Tuhan Yesus menang dan tidak tercobai. 

B. Cara Hidup Umat Pemenang  

1. Hidup Dipenuhi dan Dipimpin Roh Kudus  

Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh.  Ini berarti kita 

tidak hanya berhenti sampai pada pengalaman baptisan Roh Kudus saja.  

Kehadiran Roh Kudus sebagai pribadi harus selalu ada dan permanen dalam hidup 

kita. 

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, 

tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh (Efesus 5:18). 
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Arti dari penuh dengan Roh adalah hidup yang terus dikuasai dan dipimpin oleh 

Roh Kudus.  Kita mengalami Baptisan Roh Kudus hanya satu kali saja, tetapi 

setelah itu kita perlu senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus (Efesus 5:18).  Izinkan 

Roh Kudus selalu memimpin seluruh aspek kehidupan kita.  

Supaya senantiasa dipimpin Roh Kudus, maka ada hal yang harus kita lakukan, 

yaitu: 

a. Menyadari bahwa Roh Kudus ada Bersama Kita  

Tuhan menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus di mana Roh 

Kudus tinggal.   

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam 
kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, – dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? (1 Korintus 6:19).  

Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi penolong kita, yaitu untuk menolong 

kita mengerti Firman Tuhan, menolong kita hidup taat, menolong kita 

mengalahkan godaan, dll.  Ia adalah penolong dijanjikan Tuhan untuk 

menyertai kita selama-lamanya (Yohanes 14:16). 

Jika kita menyadari bahwa Roh Kudus menyertai kita, maka sikap hidup kita 

pasti akan berbeda.  Kita akan selalu waspada dan berhati-hati agar sikap, 

tindakan, atau perkataan kita tidak membuat Roh Kudus berduka.  Kita akan 

berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Nya.  Bahkan ketika 

menghadapi masalah sekalipun hati kita akan kuat sebab kita tahu bahwa ada 

pribadi Allah yang terus menyertai kita dan diam di dalam kita. 

b. Kita Harus Hidup Dekat dengan Tuhan 

Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita untuk menang.  Dengan bergaul 

akrab dengan Allah yang kudus, hidup kita juga akan dibawa dalam 

kekudusan, sehingga kita mampu melawan dosa. 

“Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah 
gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah”. (Mazmur 
62:2-3) 

“Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; 
(1 Yohanes 3:6) 

Lakukan terus saat teduh, karena Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan 

terang bagi jalan kita (Mazmur 119:105), sehingga kita tidak salah dalam 

bertindak.  Izinkan Roh Kudus selalu menuntun kita, dan kita belajar taat pada 

tuntunan-Nya.  Teruslah hidup dan bergaul dengan Tuhan dengan cara 
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membangun hidup yang dipenuhi dengan pujian penyembahan, doa, ketaatan 

kepada Firman Tuhan, terlibat melayani, dll.  

c. Menyambut Roh Kudus  

Sambutlah Roh Kudus dengan hangat dengan cara menghargai, menghormati 

dan mentaati pimpinan Roh Kudus.  Roh Kudus adalah satu pribadi, maka kita 

pun harus memperlakukan Roh Kudus sebagai satu pribadi yang memiliki 

perasaan sama seperti kita.  Libatkan Roh Kudus dalam segala aspek hidup 

kita, maka kita akan menjadi teman sekerja-Nya.  Jika Roh Kudus tidak 

disambut dengan baik, maka Ia bisa didukacitakan (Efesus 4:30). 

3. Radikal terhadap Dosa dan Dunia 

Kita harus berani menolak dan tidak mengikuti tawaran dunia (radikal).  Untuk 

menjadi radikal kita harus berani melawan arus yang tidak benar. 

“Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan 
anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, 
supaya ia tak usah menajiskan dirinya”. (Daniel 1:8) 

Jangan berkompromi dengan dosa dan iblis. 

“Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak 
berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu” (Efesus 5:11) 

Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman 
Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. 
(2 Korintus 6:17). 

Kalau digoda, beranilah bersikap tegas, sekalipun harus menghadapi risiko yang 

berat.  Contoh: Yusuf ketika digoda istri Potifar. 

“Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata: "Marilah tidur dengan aku." 
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar”. Kejadian 
39:12 

4. Memperhatikan Hubungan dan Pergaulan dengan Sesama 

a. Hindari terlalu banyak bergaul dengan pergaulan yang tidak baik.  

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 
(1 Korintus 15:33) 
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b. Bergabunglah dengan saudara seiman supaya saling membangun. 

“Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam 
kesukaran”. (Amsal 17:17) 

 

 


