PERLINDUNGAN SENJATA TUHAN
Mulai hari saudara dengan doa ini dan hidupmu akan berubah selamanya

Ayat Alkitab : baca dan renungkan Efesus 6:10-18
Doa : Bapa didalam nama Yesus, Dengan doa dan iman, aku pergunakan selengkap senjataMu agar
aku dapat berdiri melawan tipu muslihat Iblis. Aku kenakan ketopong keselamatan, agar pemikiran
yang ada dalam pikiranku sama dengan yang ada dalam pikiran Kristus Yesus. Aku pakai baju jirah
kebenaranMu, Kebenaran dalam Kristus. Aku kenakan ikat pinggang kebenaran, Yesus adalah jalan ,
kebenaran dan Hidup ( Yoh 14:6), kebenaran, integritas dan kekudusan Tuhan. Aku kenakan kasut
kerelaan memberitakan injil damai sejahtera, tolong kami agar dapat berdiri tegak diatas dasar yang
kokoh yaitu Kristus. Diatas segalanya aku kenakan perisai iman untuk memadamkan panah api, anak
panah, tombak dan rudal yang ditembakkan sijahat di jalan kami, dan Tuhan, aku pergunakan
pedang roh, Firman kudusMu yang hidup dan berkuasa, yang lebih tajam dari pedang bermata dua
manapun (Ibr 4:12) senjata pertahanan dan perlawanan kami.

Ayat Alkitab : Ayub 1:10 “Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta
segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin
bertambah di negeri itu.
Doa : Bapa diidalam nama Yesus, Aku minta kepadamu untuk menaruh pagar perlindungan yang
sama disekelilingku, Keluargaku, pikiranku, hatiku dan perasaanku seperti dalam ayub 1:10.

Ayat Alkitab : Mazmur 34:8 “ Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan
Dia, lalu meluputkan mereka”.
Mazmur 91:11-12 “sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga
engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan
terantuk kepada batu.
Doa : Bapa didalam nama Yesus, Aku minta agar malaikatmu senantiasa berkemah menggelilingi aku
selama 24 jam sehari.

Ayat alkitab: Ibrani 1:14 “Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk
melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?
Doa: Bapa didalam nama Yesus, Aku minta supaya engkau mengutus malaikat yang melayani
(tambahan dari yang sudah ada pada diri setiap orang yang percaya), untuk melayani/ merawat rasa
sakit, kebutuhan, luka dan kelemahan kami dan menguatkan kami didalam segala hal.

Ayat Alkitab : Zakharia 2:5 “Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan menjadi tembok
berapi baginya di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya."

Doa : Bapa, Aku memuji Engkau dan bersyukur karena kemulianMu menjadi pagar sekelilingku
(Yesaya 52:12 dan 58:8),Di dalam nama Yesus, Aku minta Engkau untuk mengelilingi aku dengan
tembok berapiMU, untuk menghalau semua serangan iblis.

Ayat Alkitab : Kejadian 15:1 “Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu
penglihatan: "Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar (juga mazmur
3:3)
Doa : Bapa didalam nama Yesus, dengan iman, Aku klaim janjimu untuk menjadi perisai dan
pelindungku.

Ayat alkitab : 2Korintus 10:3-5 (Pikiran adalah wilayah yang sering dipakai setan, untuk
memenangkan peperangan dalam pikiran ada di ayat 5); “Memang kami masih hidup di dunia, tetapi
kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata
duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk
meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu
yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan
segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Doa : Didalam nama Yesus yang berkuasa, Aku perintahkan pikiranku untuk taat dan takluk kepada
Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 10:5.

Ayat Alkitab : Matius 16:19 “Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di
dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."(lihat
juga matius 18:18).
Doa: Didalam nama Yesus, Nama diatas segala nama dan diatas segalanya ( Filipi 2:9-10, Efesus 1:2023), aku ikat semua roh jahat, semua perbuatan jahat yang menentang saya ( anak-anak saya dan
keluarga saya), dari, oleh atau melalui siapa saja atau apa saja, yang dapat disebut atau tidak dapat
disebut, dikenal atau tidak dikenal, tujuh generasi kebelakang. Didalam nama Yesus aku ikat setiap
pemerintah- pemerintah, kekuasaan, penguasa kegelapan dunia, roh-roh jahat, penguasa tempat
tinggi dan penguasa di udara. Didalam nama Yesus aku ikat semua orang kuat, orang tua, setiap
penguasa dan kekuatan, roh anti-Kristus, setiap roh jahat dan wabah, roh kebingungan, ilusi dan
khayalan. Didalam nama Yesus , aku ikat semua roh kelemahan, sakit penyakit, kesakitan,
ketergantungan, penderitaan, bencana, pelahap, penghancur, penuduh, penipu, koruptor dan
semua roh kemiskinan. Didalam nama Yesus aku ikat semua roh-roh perusak dan pemecah belah,
gossip dan fitnah, kritik, roh menghakimi, roh keras dan penghalang, roh penghukum, roh balas
dendam, roh bohong dan penipu ( 1 Tim 4:1-2). Didalam nama Yesus aku ikat setiap akar ketakutan,
ragu, tidak percaya, patah semangat dan depresi, roh kesombongan, pemberontakan, ketidaktaatan,
egois, roh ingin bebas, tidak mengampuni, kepahitan, dan nafsu kedagingan.

Tuhan Yesus Kristus menghardik engkau, engkau setan dan roh jahat (Yudas 9 ; Zakharia 3:2) ,
didalam nama Yesus, aku lepaskan Pelepasan, kebebasan, kemerdekaan, damai, sukacita,
pengharapan, kebahagiaan hati, kasih, kesembuhan dan kepenuhan, belas kasihan dan anugerah,
berkat dan perkenanan, pemulihan tahun-tahun yang sudah dimakan oleh belalang pelahap (Yoel
2:25), Kuasa kebangkitan Yesus Kristus, tuaian besar, roh keberanian untuk bersaksi tentang Yesus,
Amin dan Amin.

Selalu Ingat: Tuhan mendengar tangisan dan doa kita (Mazmur 34:5, 7, 16, 18). PikiranNya atas kita
melebihi pasir dilaut (Mazmur 139:17-18). Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal (Yeremia 31:3,
Yohanes 3:16). JanjiNya ya dan Amin (2Korintus 1:20). Kita tau setan pendusta namun Tuhan tidak
pernah berdusta dan membatalkan janjiNya ( Ibrani 6:18, Bilangan 23:19, Titus 1:2). Dia adalah
Tuhan yang memberi kesempatan kedua hingga tak terbatas, Tidak ada yang terlalu sukar ( Yeremia
32:17, kejadian 18:14). Tidak ada yang mustahil bagiNya (Lukas 1:37). Bagi manusia mustahil, tetapi
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ( matius 19:26, Mark 10:27). Dia setia ( Mazmur 89, Ibrani
10:23). FirmanNya tidak akan kembali sia-sia (Yesaya 55:11-12). Dia memuliakan Firmannya melebihi
namaNya (mazmur 138:2). Dan Firmannya tetap teguh di Sorga selamaNya ( Mazmur 119:89). Kita
perlu mempercayai Nya dan firmanNya, tidak peduli tantangan dan pencobaan yang kita alami,
gunung yang kita hadapi, lembah, gurun, badai, atau goliath dalam hidup kita, percayai Dia,
Nahum1:7 berkata ; Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia
mengenal orang yang berlindung padaNya. Kita punya nilai dan harga dimataNya (Yeremia 29:1113). Dia penolong kita (Ibrani 13:6). Dia memiliki belas kasihan atas kita, kemurahan dan kasih
karunia atas setiap kita, Pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosa saya. Jika saya mengaku
dosa saya, maka Tuhan setia dan adil, Dia mengampuni saya dari segala dosa saya dan menyucikan
saya dari segala kejahatan saya (1 Yohanes 1:9). Sekali saya mengaku dan bertobat, Tuhan tidak
mengingat-ingatnya lagi (Mazmur 103:12). Dosa kita dilemparNya di Laut kelupaan / tubir laut
(mikha 7:19). Dosa kita dibasuh darah Yesus, yang telah membebaskan kita, tidak ada lagi
penghukuman (Roma 8:1), Terutama bagi diri kita, kita harus belajar mengampuni diri sendiri. Pujian
dan penyembahan harus turut serta dalam doa kita. Kita berkemenangan.

