
Amsal 29: 18a
Bila tidak ada wahyu, menjadi

liarlah rakyat.

Proverbs 29: 18a
Where there is no vision, the 

people will perish.









Kejadian 3: 2-6 – Manusia jatuh ke dalam dosa

2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-
pohonan dalam taman ini boleh kami makan,

3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah
taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba
buah itu, nanti kamu mati.”

4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: “Sekali-kali
kamu tidak akan mati,

5. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu
memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi
seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.

6. Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk
dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik
hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari
buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada
suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun
memakannya.



Kejadian 3: 6a 

Perempuan itu melihat, bahwa
buah pohon itu baik untuk

dimakan dan sedap kelihatannya, 
lagipula pohon itu menarik hati

karena memberi pengertian.

PENCOBAAN
• Keinginan daging

• Keinginan mata

• Keangkuhan hidup

1 Yohanes 2: 16

Sebab semua yang ada di dalam
dunia, yaitu keinginan daging dan
keinginan mata serta keangkuhan
hidup, bukanlah berasal dari Bapa, 

melainkan dari dunia.



Pencobaan di 
padang gurun

Lukas 4: 2-12



1 Pencobaan atas keinginan daging dan hasrat
mengambil jalan pintas:

Lukas 4: 3-4 – Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: “Jika 
Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.”  
Jawab Yesus kepadanya: “Ada tertulis: Manusia
hidup bukan dari roti saja.”

Ulangan 8: 3 – Jadi Ia merendahkan hatimu, 
membiarkan engkau lapar dan memberi engkau
manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak
dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat
engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari
roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang 
diucapkan TUHAN.



2 Pencobaan atas keinginan mata dan 
kekuasaan:

Lukas 4: 5-8 – Kemudian ia membawa Yesus ke suatu
tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia.  
Kata Iblis kepada-Nya: “Segala kuasa itu serta
kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab
semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku
memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.  
Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu
akan menjadi milik-Mu.”  Tetapi Yesus berkata
kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah
Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti!”



3 Pencobaan atas keangkuhan hidup dan 
mencobai Tuhan:

Lukas 4: 9-12 – Kemudian ia membawa Yesus ke
Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait 
Allah, lalu berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak 
Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah, sebab
ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan
memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk
melindungi Engkau, dan mereka akan menatang
Engkau di atas tanganya, supaya kaki-Mu jangan
terantuk kepada batu.”  Yesus menjawabnya, kata-
Nya: “Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, 
Allahmu!”



Bagaimana menang atas pencobaan?

1.

2.

3.

4.

Responi dengan Firman Tuhan

Tolak dengan kekuatan Roh Kudus

Kejar kehendak Tuhan dalam hidup
kita

Tertanam dalam komunitas yang 
membangun kehidupan rohani kita

→ Baca dan Renungkan Firman

→ Bangun keintiman dengan
Tuhan

→ Menjadi pelaku Firman
→ Hidup sesuai dengan

kehendak-Nya

→ Tertanam dalam COOL dan 
komunitas rohani lainnya



Yakobus 1: 12

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, 
sebab apabila ia sudah tahan uji, 

ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan
Allah kepada barangsiapa yang mangasihi Dia.



Tuhan Yesus memberkati



Markus 4: 13

Sesudah Iblis [gagal dan] mengakhiri
semua pencobaan itu, ia mundur dari
pada-Nya dan menunggu waktu yang 

baik.



1 Korintus 10: 13

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.  

Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu.  

Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.



Integrity is choosing 
actions based on values, 

rather than personal gain.


