
Prajurit Kitab Suci - Soldiers Scriptures

Efesus 6:10-18

10 Akhirnya, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian 
dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia.

11  Pakailah  seluruh  perlengkapan  perang  yang  diberikan  Jehovah 
kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik 
dari Iblis.

12 Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan 
kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini.  Kita 
melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa.

13 Sebab itu,  sekarang,  pakailah seluruh perlengkapan perang Jehovah, 
supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan 
musuh.  Dan  supaya  setelah  kalian  berjuang  sampai  akhir,  kalian  masih 
gagah perkasa.

14  Hendaklah  kalian  siap  siaga.  Pakailah  kesetiaan  kepada  Jehovah 
sebagai ikat pinggang, dan ketulusan sebagai baju besimu.

15 Hendaklah kerelaan untuk memberitakan Kabar Baik yang membawa 
sejahtera menjadi sepatumu.

16  Setiap  waktu  pakailah  percayamu  kepada  Tuhan  sebagai  senjata 
penangkis; dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak panah 
berapi dari si jahat.

17  Ambillah  keselamatan  sebagai  topi  baja,  dan  perkataan  Jehovah 
sebagai pedang dari Roh Jehovah.

18 Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari 
Jehovah. Pada setiap kesempatan,  berdoalah sebagaimana Roh Jehovah 
memimpin  kalian.  Hendaklah  kalian  selalu  siaga  dan  jangan  menyerah. 
Berdoalah selalu untuk semua umat Jehovah. 



Mazmur 91:1-16

1 Orang yang berlindung pada Yang Mahatinggi, dan tinggal dalam naungan 
Yang Mahakuasa,

2  boleh  berkata  kepada  TUHAN,  "Engkaulah  pembela  dan  pelindungku, 
Jehovahku, pada-Mulah aku percaya."

3 Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi, dan dari penyakit 
yang membawa maut.

4 Ia akan menudungi engkau dengan sayap-Nya,  sehingga engkau aman 
dalam naungan-Nya; kesetiaan-Nya seperti perisai yang melindungi engkau.

5  Engkau  tak  usah  takut  akan  bahaya  di  waktu  malam,  atau  serangan 
mendadak di waktu siang;

6  akan  bencana  yang  datang  di  waktu  gelap,  atau  kehancuran  yang 
menimpa di tengah hari.

7 Biar seribu orang tewas di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, 
tetapi engkau sendiri tak akan cedera.

8  Bila  engkau  memandang  di  sekelilingmu,  engkau  melihat  orang  jahat 
kena pembalasan.

9  Sebab  engkau  menjadikan  TUHAN  pembelamu,  Yang  Mahatinggi 
kaujadikan pelindungmu.

10 Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa 
malapetaka.

11  Jehovah  menyuruh  malaikat-Nya  menjagai  engkau,  untuk  melindungi 
engkau ke mana saja engkau pergi.

12 Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu 
jangan tersandung pada batu.

13 Engkau akan melangkahi ular dan singa, menginjak singa muda dan ular 
berbisa.



14  Kata  TUHAN,  "Orang  yang  mencintai  Aku  akan  Kuselamatkan,  yang 
mengakui Aku akan Kulindungi.

15  Kalau  ia  berseru  kepada-Ku,  Aku  akan  menjawabnya.  Di  waktu 
kesesakan,  Aku  akan  menolong  dia;  dia  akan  Kuluputkan  dan  Kuberi 
kehormatan.

16 Dia akan Kupuaskan dengan umur panjang, dan Kuselamatkan." 

Mazmur 18:1-51

1) Untuk pemimpin kor. Mazmur Daud, hamba TUHAN. Dinyanyikan kepada 
TUHAN pada waktu Daud dilepaskan dari Saul dan dari musuh-musuhnya.

2) Kucinta kepada-Mu, ya TUHAN, Engkaulah kekuatanku.

3)  TUHAN seperti  benteng yang kuat tempat aku berlindung.  Jehovahku 
seperti gunung batu tempat aku bernaung. Seperti perisai Ia menutupi aku, 
dan menjaga aku agar aman selalu.

4) Aku berseru kepada TUHAN yang patut dipuji, Ia membebaskan aku dari 
musuh-musuhku.

5) Aku dikelilingi bahaya maut dan digenangi banjir kebinasaan.

6) Aku dikelilingi bahaya maut, perangkap maut ada di depanku.

7) Dalam kesesakanku aku berseru kepada TUHAN, aku berteriak kepada 
Jehovahku mohon pertolongan. Dari Rumah-Nya Ia mendengar suaraku dan 
memperhatikan seruanku.

8)  Lalu  bumi  berguncang  dan  bergetar,  dasar-dasar  gunung  goyah  dan 
gemetar karena kemarahan Jehovah.

9) Asap menyembur dari lubang hidung-Nya, api dan bara keluar dari mulut-
Nya.

10) Langit dibelah-Nya, lalu turunlah Ia dengan awan gelap di bawah kaki-
Nya.



11) Ia terbang dengan mengendarai kerub; Ia melayang di atas sayap angin.

12) Ia menyelubungi diri-Nya dengan kegelapan; awan mendung yang tebal 
mengelilingi Dia.

13) Dari kilat di hadapan-Nya, keluarlah awan, hujan es dan api.

14)  Lalu  TUHAN  mengguntur  dari  angkasa;  Yang  Mahatinggi 
memperdengarkan suara-Nya.

15)  Ia  menembakkan panah-panah-Nya dan  menceraiberaikan  musuh;  Ia 
menyambarkan kilat berulang-ulang, dan membuat mereka lari.

16) Dasar laut tersingkap dan alas bumi terbuka waktu TUHAN membentak 
musuh-Nya dengan murka.

17)  Dari  atas  TUHAN  mengulurkan  tangan-Nya;  dipegang-Nya  aku  dan 
ditarik-Nya dari air yang dalam.

18) Ia menyelamatkan aku dari musuh yang perkasa dan dari orang-orang 
yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku.

19)  Mereka  menyerang  aku  waktu  aku  ditimpa  bencana,  tetapi  TUHAN 
menjadi penolongku.

20)  Ia  melepaskan  aku  dari  bahaya  dan  menyelamatkan  aku  karena  Ia 
berkenan padaku.

21) TUHAN membalas perbuatanku yang benar; Ia memberkati aku sebab 
aku tidak bersalah.

22) Aku mentaati perintah TUHAN dan tidak berpaling dari Jehovahku.

23)  Semua  hukum-Nya  kuperhatikan,  perintah-perintah-Nya  tidak 
kulalaikan.

24) Ia tahu bahwa aku tidak bercela dan menjauhkan diri dari kesalahan.

25)  Maka TUHAN membalas perbuatanku yang benar sebab Ia tahu aku 
tidak bersalah.

26) TUHAN, Engkau setia kepada orang yang setia dan baik kepada orang 



yang baik.

27) Terhadap orang yang suci Kaunyatakan diri-Mu suci, tetapi orang yang 
jahat Kaumusuhi.

28)  Orang  yang rendah hati  Kauselamatkan,  tetapi  orang yang congkak 
Kautundukkan.

29)  Engkau  menyalakan  pelitaku;  TUHAN  Jehovahku  menerangi 
kegelapanku.

30)  Engkau  menguatkan  aku  untuk  menumpas  musuh;  dengan  bantuan 
Jehovahku kudobrak pertahanan mereka.

31) Perbuatan Jehovah sempurna janji TUHAN dapat dipercaya. Ia seperti 
perisai bagi semua yang berlindung pada-Nya.

32) Sebab hanya Tuhanlah Jehovah; Jehovah saja pembela kita.

33) Dialah Jehovah yang menguatkan aku dan membuat jalanku aman.

34) Ia menguatkan kakiku seperti kaki rusa, dan menjaga keselamatanku di 
pegunungan.

35)  Ia  melatih  aku untuk  berperang,  sehingga  aku  dapat  merentangkan 
busur yang paling kuat.

36)  TUHAN, Engkau melindungi  dan menyelamatkan aku,  dan menopang 
aku dengan kuasa-Mu; aku menjadi unggul karena tindakan-Mu.

37) Kaujaga aku supaya aku tidak tertawan, dan aku tidak pernah jatuh.

38) Kukejar musuhku dan kukalahkan mereka, dan pantang mundur sampai 
mereka binasa.

39)  Kubanting mereka sampai  tak dapat bangun lagi,  mereka rebah tak 
berdaya di depan kakiku.

40) Kauberi aku kekuatan untuk berperang, dan kemenangan atas musuh-
musuhku.

41)  Kaubuat  musuhku  lari  daripadaku;  orang-orang  yang  membenci  aku 



kubinasakan.

42)  Mereka  berteriak,  tetapi  tak  ada  yang  menolong,  mereka  berseru 
kepada TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab.

43)  Mereka  kuremukkan  seperti  debu  yang  berhamburan,  dan  kusapu 
seperti lumpur di jalan.

44) Engkau membebaskan aku dari  kaum yang durhaka, dan menjadikan 
aku  penguasa  bangsa-bangsa;  bangsa  yang  tidak  kukenal  menjadi 
hambaku.

45)  Orang-orang  asing  tunduk  kepadaku  dan  taat  bila  mendengar 
perintahku.

46)  Keberanian  mereka  sudah  hilang;  mereka  gemetar  dan  keluar  dari 
kubunya.

47) TUHAN hidup! Terpujilah pembelaku! Agungkanlah kebesaran Jehovah 
penyelamatku!

48)  Ia  memberi  aku  kemenangan  atas  musuhku;  bangsa-bangsa 
ditaklukkan-Nya di hadapanku,

49)  diselamatkan-Nya  aku  dari  lawan-lawanku.  TUHAN,  Kauberi  aku 
kemenangan atas musuhku, Kaulindungi aku dari orang-orang yang kejam.

50) Maka kuagungkan Engkau di antara bangsa-bangsa, dan kunyanyikan 
puji-pujian bagi-Mu.

51)  Jehovah  memberi  kemenangan  besar  kepada  raja-Nya,  Ia  tetap 
mengasihi orang pilihan-Nya, yaitu Daud dan keturunannya untuk selama-
lamanya. 
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