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WASPADAI JURUS IBLIS UNTUK MENJATUHKAN MANUSIA : 

“YANG PENTING ROTI!” 

Ayat bacaan: Matius 4:1-4; Lukas 4:1-4 
 

Menjelang akhir puasa Yesus di padang gurun selama empat 

puluh hari empat puluh malam, Alkitab berkata: “… akhirnya laparlah 

Yesus”. Saat Yesus lapar, iblis kemudian mendatangi YESUS dan 

menyuruh-Nya untuk mengubah batu menjadi roti. Apakah TUHAN 

YESUS bisa? SANGAT BISA! Namun, apakah YESUS melakukannya? TIDAK!  

Uniknya TUHAN YESUS berkata: “manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar 

dari mulut Allah”. (Mat.4:4).  

Tentunya apa yang disampaikan TUHAN YESUS mengejutkan sekaligus memberikan pelajaran 

berharga bagi kita. Bukankah tanpa disadari hidup manusia senantiasa bergelut seputar ROTI (kebutuhan 

hidup) ? Berapa banyak orang yang kerja ‘mati-matian’, sampai muncul istilah banting tulang, kepala jadi 

kaki – kaki jadi kepala hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata? Ini merupakan salah satu 

jebakan iblis. Sebab dengan bergelut soal kebutuhan sehari-hari membuat orang menganggap bahwa 

beribadah tidak penting, yang penting bagaimana menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Ujung-ujungnya tidak pernah ada rasa cukup dan menjadi cinta uang. 

 
Bagaimana kita bisa melawan jurus iblis ini? 
 
1. Percaya akan pemeliharaan TUHAN. 

Tuhan memberkati orang yang dicintai-Nya pada waktu tidur 
 (Mazmur 127:2). 
 

2. Jangan Kuatir! Carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya. 
 

a. Tempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dan utama dalam hidup kita. (Mat.6:33).  
b. Jangan mengumpulkan harta di bumi, agar hati kita tidak terpaut padanya (Mat 6:19-21). 

 
3. Jangan hanya Fokus pada makanan jasmani saja, tapi juga kepada makanan rohani. 

“Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari SETIAP FIRMAN yang keluar dari mulut Allah” 
Hidup ini harus terus menerus diisi dengan Firman TUHAN sebagai makanan rohani kita. Selagi fokus 
kita hanya pada yang jasmani semata, kita akan mudah terjebak oleh iblis. 
 

Action: 

a. Jika ada anggota COOL yang merasakan kekuatiran dan kurang percaya akan pemeliharaan TUHAN, 

doakan mereka! 

b. Periksa apakah masih ada anggota COOL yang belum baca alkitab setiap hari? Jika masih ada doakan, 

motivasi dan ajarkan mereka untuk membaca alkitab setiap hari. 


