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WASPADAI JURUS IBLIS UNTUK MENJATUHKAN MANUSIA : 

“MENCOBAI TUHAN!” 
Ayat bacaan: Matius 4:5-7; Lukas 4:9-12 

Dalam ayat bacaan di atas, Yesus berkata: “jangan mencobai 
Tuhan”. Kata ‘mencobai’ salah satu arti dalam bahasa aslinya berarti 
“membuktikan”. Dengan demikian, mencobai TUHAN = ingin 
membuktikan apakah TUHAN segera menolong jika sengaja 
menjatuhkan diri dari tempat tinggi. 
 

Iblis berusaha untuk membuat kita meragukan kasih dan 
kuasa Tuhan dalam hidup kita, ia juga berusaha membuat kita 
melakukan hal yang menyimpang dari keyakinan iman kita. Jika 

seseorang mengetahui bahwa suatu perbuatan itu tidak benar, namun tetap sengaja dilakukan, dapat 
dikategorikan sebagai mencobai Tuhan.  
 

Misal, sudah tahu bahwa sesuai dengan hukum gravitasi dan berat jenis benda, jika tidak disuruh 
TUHAN untuk melakukannya seperti halnya pada Petrus, kalau kita berjalan diatas air kita pasti tenggelam. 
Jika kita nekad melakukannya dengan keyakinan iman yang tidak didasari Firman dan perintah TUHAN, sama 
saja kita mencobai TUHAN dan kita menanggung resiko dari yang kita lakukan.  
 

Apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan jurus kedua iblis ini? 
 
1. Miliki hikmat yang benar. 

 

Agar kita tidak mudah dipermainkan oleh iblis untuk mencobai TUHAN. Hikmat Allah akan 
memberitahu kita kehendak Allah yang sempurna (Baca : Kol.1:9).  
 

Bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang benar? 
 

a. Memintanya kepada Allah dalam doa. 
Yakobus mengingatkan jika ada yang kekurangan hikmat maka mintalah kepada Allah (Yak.1:5 ; 
Ayub 12:13). 
 

b. Rajin membaca dan merenungkan Firman TUHAN (Mazmur 19:8), perdalam Firman dengan 
mengikuti kelas KOM. 

 
2. Hiduplah Takut akan TUHAN  

 

(Baca : Amsal 14:26-27; 16:6 ; 28:14). 
Dengan hidup takut akan TUHAN kita memperoleh pengetahuan yang benar akan Firman dan kehendak-
Nya. Lagipula orang yang hidup Takut akan TUHAN sudah pasti tidak akan main-main dengan TUHAN 
atau mencobai TUHAN. 

 

Action: 

a. Periksa pasukan (anggota COOL) sudahkah membaca Alkitab hari ini? Tanyakan Kitab dan pasal berapa 

yang mereka baca dan apa rhema yang mereka dapatkan? 

b. Tanyakan kepada anggota COOL, jika ada dari antara mereka yang masih mengalami kesulitan untuk 

hidup takut akan TUHAN. Doakan! 


