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PRAKATA
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi 

kesempatan kepada kami untuk menerbitkan buku "Babi-Babi Di Ruang 
Tamu" ini bagi saudara-saudara pembaca di seluruh tanah air. Buku ini berisi 
pengajaran, bagaimana dengan kuasa Roh Kudus, kita membebaskan 
seseorang yang terikat oleh roh-roh jahat.

Oleh kerena pelayanan kelepasan telah membawa berkat yang besar untuk 
membebaskan jiwa-jiwa dari pengaruh roh-roh jahat dalam segala bentuknya 
dan yang menguasai atau mengikat manusia, baik melalui musik, kebudayaan, 
tradisi dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong kami untuk menerbitkan buku
ini, banyak pergumulan dan hambatan-hambatan, tetapi Puji Tuhan! DIA telah 
menyelesaikannya bagi kami.

Akhir kata kami penerbit "Y.P.I. JALAN SUCI" Lawang mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu 
baik moril maupun material hingga terlaksananya penerbitan buku ini, Tuhan 
Yesus memberkati dan membalasnya berlipat kali ganda.

Doa kami kiranya buku ini dapat menjadi berkat, khususnya para pelayan-
pelayan Tuhan dalam pelayanannya, biarlah hanya Nama Yesus saja yang 
ditinggikan dan dipermuliakan, Halleluya!

Lawang, Juli 1990
Salam dan doa kami,
Penerbit
Y. P. I. Jalan Suci - Lawang.



Prakata
Banyak pelajaran yang telah ditulis mengenai setan tetapi hanya sedikit yang 

menerangkan secara menyeluruh tentang bagian kelepasan yang praktis dari 
iblis. Oleh karena itulah buku ini ditulis. Pertama-tama dimaksudkan untuk 
sebagai petunjuk mengenai kelepasan.

Gereja sangat memerlukan pelayanan seperti ini sebab hal ini sebagai salah 
satu pembaharuan di dalam gereja yang dikerjakan oleh Roh Kudus disaat ini.

Buku ini juga merupakan terompet panggilan secara total untuk peperangan 
rohani. Gereja dan masing-masing orang percaya harus sampai pada konsep 
pelepasan pribadi dan konsep peperangan rohani melawan penguasa di udara 
seperti yang tertulis dalam Efesus 6:12. Disini ada beberapa jawaban bagai-
mana kita mengerti tentang kelepasan dan peperangan rokhani.

Saya menyatakan rasa syukurku yang dalam akan pengaruh yang Dr. Derek 
Prince miliki dalam pelayanan saya ini. Banyak prinsip pelayanan ini yang 
didasarkan atas pengajarannya. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Derek 
Prince atas ijin untuk mengutip "Doa Kelepasan".

Ucapan terima kasihku juga kuberikan bagi Philip K. Brown dan Ibu 
Margaret E. Rhudy untuk pengoreksian bacaan ini.

Nama-nama dan semua tanda yang disebutkan dalam contoh-contoh 
kelepasan sudah diganti supaya menghindari rasa yang tak diinginkan.

Semua kutipan dari ayat-ayat Alkitab adalah dari The Authorized Version 
kecuali kalau ada keterangan-keterangan lainnya.

Frank D. Hammond

Kembali ke Indeks



BAB - 1
Babi - babi di dalam ruang tamu

Roh-roh jahat bisa menguasai dan diam dalam tubuh manusia. Itulah tujuan 
mereka. Dengan mendiami seseorang mereka mendapat keuntungan lebih 
besar daripada bekerja di luar.

Apabila roh jahat itu mendiami seseorang, orang itu dapat dikatakan "mem-
punyai" roh jahat atau "dirasuk" setan. (Markus 9:17; Lukas 4:33; Markus 
1:23; Markus 5:2; Matius 4:24). Kata yang diterjemahkan sebagai "kerasukan"
berasal dari kata "daimonizomai". Banyak diantara para ahli bahasa Gerika 
berpendapat bahwa terjemahan ini kurang tepat. seharusnya diterjemahkan 
sebagai "menjadi seperti iblis" atau "mempunyai roh jahat". Banyak kesalah-
fahaman yang timbul karena pemakaian kata "kerasukan" ini. Kata ini mem-
bawa pengertian penuh, artinya seorang Kristen tidak bisa "dirasuk setan". Ia 
tidak dapat dimiliki oleh roh jahat sebab ia adalah miliknya Kristus.

"Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, 
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal 
yaitu darah Kristus" (1 Petrus 1:18, 19).

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam 
di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu 
bukan milikmu sendiri? sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar; karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. (1 Korintus 6:19-20).

Orang Kristen seharusnya memandang iblis sebagai pelanggar yang tak 
berwewenang lagi. Seorang pelanggar adalah seseorang yang dengan curang 
dan menipu untuk menguasai daerah atau hak orang lain. Pelanggaran ini bisa 
terus dilaksanakan sebelum mereka dihadapi dan ditantang. Yesus sudah 
membeli orang-orang percaya dengan darahNya sendiri dan menjadikan orang
yang merdeka. Roh jahat tidak berhak lagi atas hidup orang percaya. Yang 
penting disini adalah terserah orang itu untuk menjaga kebebasannya. Tidak 
satu roh jahat pun yang bisa tinggal di dalam seseorang apabila orang Kristen 
itu secara sungguh-sungguh menginginkannya untuk pergi. "Lawanlah iblis 
maka ia akan lari darimu" (Yakobus 4:7b).

Roh-roh jahat menganggap bahwa tubuh dimana mereka bersemayam adalah 
rumah mereka;

Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-
tempat yang tandus untuk mencari perhentian. Tetapi ia tidak 



mendapatkannya. Lalu ia berkata: aku akan kembali ke rumah yang telah 
kutinggalkan itu (Matius 12:43, 44).

Merupakan kejadian yang biasa dimana roh jahat berbicara melalui orang 
yang sedang dilepaskan (Markus 1:23, 24). Saya sudah sering mendengar 
bagaimana roh jahat sedang dilepaskan dan berkata: "Ini adalah rumahku". 
Yang mereka maksudkan adalah tubuh dari orang itu dan berusaha untuk 
menipu orang itu dan pelayan pelepasan menganggap bahwa bukan iblis yang 
menguasai orang itu, sebab sekalian roh jahat itu adalah pembohong dan 
penipu. Setan tidak mempunyai hak atas tubuh yang telah ditebus oleh darah 
Kristus.

Apabila roh jahat itu diusir dari seseorang kadang-kadang mereka berkata; 
"Aku sudah lama berdiam di sini". Seakan-akan ada hubungan sewa-menyewa
dan iblis bisa memberi nama atas tubuh orang itu. Orang Kristen patut men-
yadari bahwa tak satu roh jahat pun yang berhak untuk mendiami tubuh kita.

Dua puluh lima kali dalam Perjanjian Baru setan disebut sebagai roh najis. 
Kata "najis" adalah sama dengan yang dipakai untuk menyebut berbagai 
hewan dan binatang yang tak boleh dimakan bani Israel (Kisah Para Rasul 
10:11-14). Babi adalah salah satu dari binatang-binatang yang najis ini. 
Sesuai-Sesuai dengan torat binatang itu tak boleh dimakan atau dijamah. 
Perjanjian Baru membatalkan larangan ini dengan menunjukkan binatang 
sebagai lambang dari hal-hal yang rohani.

Allah telah melucuti pemerintah-pemerintah dan menjadikan mereka 
tontonan umum dalam kemenanganNya atas mereka. Karena itu janganlah 
kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau
mengenai hari raya, bulan baru atau pun hari Sabat, semuanya ini hanya 
bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya adalah Kristus 
(Kolose 2:15-17).

Dilihat dari pandangan rohani babi adalah tingkatan jasmani dan roh iblis 
adalah tingkatan roh jahat. Sebagaimana umat Israel melindungi dirinya dari 
menjamah babi, orang-orang Kristen pun patut menjaga diri untuk tidak 
menyentuh / berurusan dengan roh-roh jahat.

Apa yang kira-kira saudara lakukan seandainya sekawanan babi datang 
memasuki kamar tamu saudara dengan bau dan kotorannya? Apakah saudara 
mengundang binatang-binatang ini? Apakah saudara tidak menghiraukannya 
dan berharap agar mereka mau keluar atau pergi atas kehendaknya sendiri? 
Apakah saudara berusaha membersihkan kotoran secepatnya? Saudara harus 
mengusir keluar secepat mungkin! Ini harus menjadi sikap kita untuk meng-
hadapi roh jahat. Secepat itu kita menemukan secepat itu pula kita harus usir.



Ke 4 Injil mencatat perihal Yesus menyucikan bait Allah. Inilah suatu gam-
baran dari Tuhan. la dipenuhi dengan murka kebenaran akan apa yang ia lihat 
dalam bait Allah itu. itulah saatnya bukan hanya untuk berkata-kata saja tetapi 
saat untuk bertindak. Ia seorang diri membersihkan bait Allah dari segala yang
menajiskan. Hal ini sebagai gambaran penyucian terhadap tubuh kita yang tak 
lain adalah bait Roh Allah dan disucikan dari hal-hal yang najis. Roh-roh jahat
tak pernah membawa barang-barang yang baik. Mereka hanya menajiskan. 
Mereka tidak lebih dari sekalian ternak, unggas dan penukar-penukar uang 
yang ada dibait Allah. Kita bisa bertindak dengan wewenang yang sama 
dimana Yesus menyucikan bait Allah dan membasmi roh-roh yang najis dari 
kita. Yesus tidak membuat ceramah khotbah ataupun perdebatan dengan 
mereka yang menajiskan bait Allah. Ia mengusir mereka sekalian keluar.

Hal ini adalah sesuatu yang sangat menarik, ada orang-orang Kristen yang 
tidak begitu rela untuk menghilangkan roh-roh jahat yang bersemayam di 
dalam hati orang itu. Ada yang merasa malu untuk mengakui bahwa mereka 
memerlukan pelepasan. Perasaan malu ini sebenarnya jangan sampai timbul, 
tetapi dalam keadaan tersebut mereka seharusnya selekas mungkin mengusir-
nya. Ada yang sudah demikian lama berjalan bersama dengan roh-roh jahat 
sehingga tak mau mengusirnya. Tak semua umat Kristen hidup dalam 
ketulusan, sehingga mereka sudah membuat persahabatan dengan kawanan 
babi. Akan tetapi bagi anak yang terhilang pun yang akhirnya menyadari 
keadaannya diantara babi yang berbau itu lalu memutuskan diri untuk berpisah
dan kembali pada bapaknya.

Marilah kita berdoa agar anak-anak Tuhan yang serumah dengan kawanan 
babi secara rohani bisa melihat bahwa ada kehidupan yang lebih mulia.

Seorang sarjana penyelidik dibidang bio-kimia, pernah menceritakan padaku 
tentang suatu percobaan yang ia sedang lakukan. Tujuannya adalah untuk 
mengenal dan memisahkan sebab musababnya kenapa ada bau busuk / tengik 
di kandang babi pada umumnya, sehingga mudah mengetahuinya. Sudah tentu
bukan tujuan kita untuk menyesuaikan diri dengan roh-roh jahat. Jangan 
memberi kesempatan yang mudah untuk roh jahat mendapatkan tempat dalam 
hidup kita melainkan mencari jalan bagaimana caranya untuk menghilangkan 
atau mengusir mereka. Jangan biarkan babi itu berada dalam ruang tamu kita.

Kembali ke Indeks



BAB - 2
Musuh-musuh Rohani Kita

Setan adalah musuh rohani kita dan inilah tanggung-jawab kita setiap orang 
Kristen untuk menghadapi secara langsung di dalam peperangan rohani.

Akhirnya; hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan dengan kuat
kuasaNya. Pakailah olehmu selengkap senjata Allah, supaya kamu tahan 
melawan segala semu daya iblis. Karena kita bergumul bukannya dengan 
manusia, melainkan dengan segala penguasa dan kuasa dan penghulu dunia 
yang memerintahkan kegelapan dan segala kuasa roh jahat yang memerintah 
di udara. (Efesus 6:10-12).

Karena meskipun hidup menurut keadaan dunia, maka tiada juga kami 
berperang menurut keadaan dunia. Karena senjata peperangan kami bukan-
nya menurut keadaan dunia melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota 
yang teguh (2 Korintus 10:3-4).

Di dalam Kitab Suci seringkali memakai perumpamaan yang seakan-akan 
kita bergumul dengan kuasa setan dan penghulu-penghulunya. Pergumulan 
adalah sebutan yang sangat tepat. Disini membicarakan satu pertempuran 
jarak dekat, kita secara pribadi berkelahi dengan penguasa-penguasa kegela-
pan. Banyak diantara kita memilih untuk memakai sepucuk meriam saja dan 
menembaki musuh dari jarak berkilo-kilo meter. Hal ini tak bisa kita lakukan 
dengan baik. Peperangan adalah sesuatu yang sifatnya amat pribadi dan dekat. 
Musuh kita adalah musuh rohani, senjata kita adalah senjata rohani.

Kita juga harus menekankan taktik-taktiknya. Taktik setan adalah hanya 
untuk menekan kita. Yang ia serang adalah pikiran kita, emosi, keputusan-
keputusan dan tubuh jasmani kita. Orang-orang yang pereaya kerap-kali 
merasa tertekan oleh musuh dalam satu cara tertentu atau cara yang lain.

Apabila seseorang bermasa bodoh akan cara-cara iblis ini ia akan bisa beralih 
pada obat penenang, obat tidur, ataupun pergi ke kantor psikiater (ahli jiwa) 
sebagai akibat kegoncangan itu. Akan tetapi jawaban Tuhan buat memperoleh 
kemenangan atas tekanan iblis adalah peperangan rohani.

Alkitab menerangkan bagaimana seorang Kristen dapat melawan roh jahat 
dan mengalahkannya. Oleh sebab itu ia harus mengetahui cara-cara yang 
praktis bagaimana hal ini dapat dilakukan. Dia sepatutnya membuang persen-
jataan duniawi dan mengambil perlengkapan rohani. Orang percaya perlu 
mengenal persenjataannya sendiri dan juga bagaimana cara menggunakannya 
serta mengenal taktik musuh dan bagaimana mengalahkannya.



Efesus 6:12 menerangkan 4 hal penting tentang musuh rohani kita.

Pertama: dikatakan bahwa kita sedang berperang melawan pemerintah-
pemerintah. Kata Gerika untuk pemerintah-pemerintah ini adalah "Archas". 
Kata ini dipakai untuk menyimpulkan hal-hal dalam hirarki; sebagai 
pemimpin, pemerintah dan pembesar pengadilan. Maka suatu hirarki dari 
pemimpin-pemimpin atau pemerintah-pemerintah menyatakan tingkat atau 
pangkat mereka di dalam suatu organisasi. Jadi kata pemerintah menyatakan 
bahwa kerajaan setan itu sangat teratur. Mungkin juga gerakan iblis itu sama 
juga dengan susunan militer Amerika, yang mana ada presiden sebagai 
komandan dan kepala disusul oleh para jendral, kolonel, mayor, kapten, 
letnan, dan turun sampai ke bawahan.

Setan adalah kepala dari kerajaan dan mempunyai bawahan yang tersusun dan
semua tunduk padanya. Para pemerintah ini dalam bahasa Inggrisnya disebut; 
"Prinsipality," yang berarti daerah atau kekuasaan penuh dipegang seorang 
kepala. Maka kita melihat roh-roh penguasa ditetapkan atas daerah, negara-
negara dan kota-kota. Ini bisa kita lihat dalam riwayat Daniel pasal ke 10. 
Daniel sedang mencari firman Tuhan melalui doa puasa. Sesudah 3 minggu 
berlalu, seorang malaikat menunjukkan diri. Malaikat itu menerangkan bahwa 
ia tertunda untuk tiba menemui Daniel membawa firman Tuhan karena ia 
bertemu dengan "penghulu kerajaan Parsi." Dalam hal ini yang dimaksudkan 
bukan secara lahiriah karena tak seorang pun di dunia ini yang bisa menahan 
utusan sorgawi kecuali penghulu setan. Dari cerita ini makin jelas bahwa roh-
roh jahat berpemerintahan yang semuanya dikuasai oleh setan untuk 
menguasai negara-negara ataupun kota-kota untuk menunaikan maksudnya 
yang jahat. Masalah-masalah yang ada dan senantiasa melemahkan gereja-
gereja dan rumah-rumah dapat secara jelas menyatakan bahwa agen-agen 
khusus sudah ditetapkan untuk menyebabkan kekacauan di dalam daerah-
daerah tertentu. Maka kita menyadari bahwa peperangan rohani meliputi lebih 
banyak daripada sekedar kehidupan pribadi kita saja. Kita berperang untuk 
kebaikan rumah tangga kita, persekutuan hidup dan negara. Musuh kita amat 
teratur. Rancangan gerakan mereka adalah jahat semata-mata.

Kedua: Kita tahu bahwa peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa.
Kata Gerika yang diterjemahkan sebagai "penguasa" adalah "Exousias". Kata 
ini tepatnya diterjemahkan sebagai "Yang berwewenang". Yang menerangkan 
bahwa roh jahat yang dipercayakan atas berbagai negara bagian telah diberi 
wewenang untuk melaksanakan perintah yang sudah diberikan kepadanya. 
Laskar Kristus tidak perlu gellsah ataupun khawatir untuk menghadapi setan 
yang sudah diberi wewenang, karena orang-orang percaya mempunyai 
wewenang yang jauh lebih besar. Yang berbajukan otoritas atas nama Yesus.



Tanda-Tanda ini akan menyertai orang yang percayai mereka akan mengusir 
setan demi namaKu. (Markus 16:17).

Ayat ini mengisahkan bahwa orang-orang percaya mempunyai lebih banyak 
kuasa daripada wewenang roh jahat. Roh-roh jahat akan menyerah apabila 
seseorang memakai wewenang nama Yesus.

Kitab Suci menerangkan bahwa tidak saja kita mempunyai wewenang 
melainkan juga mempunyai kuasa. Di dalam Lukas 10:19 kita membaca 
tentang "kuasa iblis". Kata untuk kuasa di dalam bahasa Gerika adalah 
"dunamis". Kata-kata dynamo dan dynamite berasal dari kata yang sama. 
Fakta ini tidak akan menggoncangkan prajurit Kristus, oleh sebab ia 
berpegang pada perjanjian di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa 
terlebih besar lagi kuasa yang ia miliki daripada yang dimiliki musuh.

"Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas 
kamu" (Kisah Para Rasul 1:8).

Kuasa datang kepada orang percaya sewaktu ia dibaptiskan di dalam Roh 
Kudus. Yesus mengetahui bahwa pengikutNya memerlukan kedua - duanya; 
yaitu otoritas dan kuasa untuk mengalahkan si musuh. Ketika ia mengutus ke 
12 murid untuk melayani, Ia kirimkan mereka dengan persediaan penuh.

Maka Yesus memanggil ke dua-belas muridNya, lalu memo berikan tenaga 
(dunamis) dan kuasa (exousia) kepada mereka untuk menguasai setan-setan 
dan menyembuhkan sakit penyakit (Lukas 9:1 T.L.).

Suatu saat lagi dalam pelayananNya Yesus mengirimkan ke 70 muridNya 
keluar berdua-dua dan mereka melaporkan bahwa mereka dengan mudah bisa 
menguasai sekalian roh-roh jahat di dalam nama Yesus.

Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan juga
setan-setan takluk kepada kami demi namaMu". Lalu kata Yesus kepada 
mereka itu: "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit". Sesungguhnya 
aku telah memberikan kuasa (exousia) pada kamu untuk menginjak ular dan 
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan (dunamis) musuh, sehingga 
tidak ada yang membahayakan kamu. (Lukas 10:17-19).

Perintah yang diberi Yesus pada gerejaNya memberikan tenaga dan kuasa 
yang sama. Dalam Markus 16:17 berkata bahwa orang-orang percaya akan 
mengusir setan dengan nama Yesus. JanjiNya tidak dibatasi pada jaman rasul-
rasul saja atau murid-murid pada abad pertengahan melainkan untuk setiap 
orang-orang percaya di setiap masa. Perintah sebagaimana diucapkan dalam 
Matius 28:18-20 dibuka dengan perkataan: "KepadaKu telah diberikan kuasa 
di sorga dan di bumi. Karena itu .... "

Saat sekarang kita mempunyai kuasa dan tenaga dalam pelayanan yang, 



diberikan kepada gereja mula-mula. Adalah merupakan kebodohan besar 
untuk menghadapi roh-roh iblis tanpa kuasa dan tenaga ini. Kuasa berasal dari 
keselamatan; tenaga berasal dari baptisan Roh Kudus. Tenaga yang diberikan 
kepada orang percaya melalui kuasa agung dari baptisan Roh Kudus 
dinyatakan dalam fungsinya yaitu dalam karunia-karunia Roh (1 Korintus 
12:7-11). Semua karunia itu adalah supernatural dan sangat diperlukan dalam 
peperangan rohani. Tenaga dan kuasa dalam nama Yesus diberikan agar orang 
percaya dapat mengalahkan roh-roh iblis.

Contohnya seorang polisi yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Ia 
bangun pada pagi hari dan sebelumnya ia pergi bertugas ia mengenakan 
pakaian seragam dan lencananya. Setiap orang mengenal "kekuasaannya" 
bilamana mereka melihat pakaian seragam dan lencananya. Akan tetapi ada 
beberapa orang yang tidak taat pada peraturan yang tidak menghormati 
kekuasaan ini. Oleh sebab itu, pak polisi mengikat tongkatnya pada bagian 
pinggang yang satu dan pistolnya pada bagian yang lain. Sesudah itu maka ia 
memperoleh "kekuatan" untuk menjamin kekuasaannya.

Dengan cara ini juga, orang Kristen berlaku bodoh untuk keluar melawan 
kuasa-kuasa iblis tanpa kekuasaannya maupun kekuatan.

Jangan menanti-nanti supaya Tuhan datang untuk memberikan kita kuasa itu. 
Ini bukanlah saatnya untuk berdoa tentang kuasa dan tenaga itu. Ia sudah 
mengaruniakan untuk keselamatan kita dan untuk baptisan di dalam Roh 
Kudus. Oleh karena itu ia menanti kita untuk menyadari bahwa ia sudah 
membuat persiapan-persiapan yang perlu, sedang kita patut mengambil bagian
di dalam peperangan rohani dan menjadi satu gereja yang bersemangat tempur
seperti yang dinubuatkan:

Dan Aku pun berkata padamu: Engkau Petrus dan di atas batu karang ini 
Aku akan mendirikan gerejaKu dan alam maut tidak akan menguasainya 
(Matius 16:18).

Ketiga: Kita belajar bahwa kita bergumul melawan penghulu-penghulu dunia 
yang gelap ini. Kata ini dalam bahasa Gerika "penghulu-penghulu dunia" 
adalah "kosmokratoras". Yang bisa diartikan "tuan-tuan dunia" atau "penguasa
jaman ini". Julukan ini menitik beratkan pada suatu maksud untuk menjajah. 
Setan disebutkan dalam Alkitab sebagai "ilah zaman ini" (2 Korintus 4:4). 
Ketika Adam jatuh dalam dosa maka setan menerima kuasa atas dunia.

Yesus tidak menolak pengakuan iblis yang terjadi pada masa percobaanNya 
di padang belantara.

Dan iblis membawaNya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan 
memperlihatkan kepadaNya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya 



dan berkata kepadaNya : "semua itu akan kuberikan kepadaMu, jikalau 
Engkau sudah menyembah aku". (Matius 4:8·9).

Jadi mustahil untuk tidak melihat setan sebagai musuh kita yang sudah 
dikalahkan. Ia sudah ditelanjangi dari kekuasaan dan kerajaannya. Kita 
mempunyai segala hak untuk memperlakukan dia sebagai pelanggar.

Seandainya saudara mempunyai sebidang tanah yang mempunyai banyak 
pohon-pohon dan saudara menempelkan tanda "dilarang masuk" maka hal ini 
menyatakan bahwa saudaralah yang berhak untuk memberikan undang-
undang itu supaya orang lain tidak melanggar masuk. Seandainya ada orang 
yang mencuri rumput dan ia sengaja tidak mau melihat tulisan itu, apabila 
saudara temui dia disana saudara berhak untuk menyuruhnya pergi. Ia tidak 
mempunyai wewenang untuk tetap tinggal. Sangat penting bagi kita untuk 
menyadari bahwa roh-roh jahat tidak mempunyai hak apapun terhadap orang-
orang Kristen. Mereka boleh menggoda tetapi kita bisa ambil tindakan untuk 
mengusir mereka.

Yesus menerangkan tentang kuasaNya untuk mengusir iblis dengan kata-kata 
ini:

Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya 
kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan 
yang lengkap senjatanya untuk menjaga rumahnya sendiri maka amanlah 
segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat dari padanya menye-
rang dan mengalah-kannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan 
senjatanya dan akan membagi-bagikan rampasannya (Lukas 11:20-22).

Yesus bersabda bahwa perlengkapan senjata orang yang kuat itu diambil dari 
padanya. Ini berarti membuat setan tak berdaya. Kata "perlengkapan senjata" 
yang berasal dari bahasa Gerika dengan kata "panoplia". Panoplia dipakai 
sekali lagi di dalam perjanjian baru. Dalam Epesus 6:11 orang Kristen 
didorong untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga 
orang Kristen menjadi kebal dalam segala sesuatu sedangkan iblis dapat 
dihancurkan dalam segala sesuatu.

Setan masih berusaha untuk memerintah dunia dan kita bisa melihat bahwa 
kegiatan mereka maju dengan pesat. Mengapa? karena gereja belum bangkit di
dalam kuasa dan tenaga yang sudah dikaruniakan padanya. Tetapi satu bagian 
tubuh Kristus masa kini sudah mulai mengenal musuhnya dan perlengkapan 
senjatanya telah disiapkan bahkan dengan kekuatan sedang menggempur setan
dan pengawal-pengawalnya. Dengan lebih banyak orang Kristen yang masuk 
dalam peperangan ini maka akan lebih banyak kekalahan yang dialami iblis.

Keempat: Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bergumul melawan roh-roh 



jahat di udara. Kunci pada perkataan ini adalah kata "jahat". Kata ini menjurus
pada hal-hal yang sifatnya melukai dan menghancurkan kepribadian 
seseorang. Roh-roh jahat ini mempunyai satu tujuan saja, "kejahatan". Mereka
mungkin nampak seakan-akan menyerupai malaikat terang dan dengan tipu 
dayanya menarik banyak orang kepada jaringan-jaringan kehancuran. Yesus 
membukakan tujuan jahat si setan dengan perkataan ini:

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 
(Yohanes 10:10a).

Keempat ucapan dari Efesus 6:12 sudah memberikan suatu gambaran yang 
jelas tentang kerajaan setan. Mereka sangat teratur untuk menjalankan rencana
tujuannya. Penguasa-penguasa iblis sudah disusun rapi dan diberi kuasa oleh 
setan untuk menjajah seluruh dunia serta mencemarkannya dengan kejahatan. 
Rugi bagi kita kalau tidak mengetahui muslihat setan. Sehingga akan 
menyebabkan iblis bekerja tanpa ada yang berani menantangnya. Sering kali 
kita tidak memperdulikan apa yang terjadi pada diri kita, kekasih kita, 
masyarakat kita, negara kita dan dunia kita. Kebanyakan orang Kristen belum 
melibatkan diri di dalam peperangan rohani karena mereka belum mengerti 
gunanya dan bagaimana untuk melaksanakan. Hari-hari ini setan sedang 
memamerkan kuasanya melalui penyembahan roh-roh, occultisme, agama-
agama sesat dan aliran-aliran lain yang belum pernah ada dalam sejarah 
manusia. Gereja sedang dipaksa untuk melihat kembali kekurangan-
kekurangannya.

Billy Graham pernah mengatakan dalam sebuah harian nasional demikian: 
"Kita semua yang terlibat dalam pekerjaan Kristen senantiasa sadar akan 
kenyataan bahwa kita harus melakukan peperangan dengan kuasa-kuasa 
supernatural... Menjadi jelas bagi kita sekalian dalam pekerjaan rohani bahwa 
orang bisa dirasuk roh jahat, diganggu ataupun dikuasai oleh mereka. Pendeta 
harus lebih banyak belajar untuk memakai kuasa Tuhan untuk melepaskan 
orang dari cengkraman si setan".

Allah sedang membangun satu bala tentara yang perkasa hari ini yang sedang 
maju dengan persenjataan rohani. Akibat-akibatnya akan sangat menakjubkan 
sehingga beribu-ribu umat Tuhan akan dilepaskan dari siksaan roh-roh jahat.

Kembali ke Indeks



BAB - 3
Bertempur menurut strategi yang baik

Kesadaran telah bangkit untuk gereja masa kini yaitu; bagaimana keteraturan 
setan itu untuk melawan kita. Sementara banyak dari kita yang telah diajar 
bahwa untuk menjadi saksi Kristus adalah tanggung jawab kita. Sehingga kita 
dididik dan didorong untuk bersaksi; pada saat yang sama kita dididik untuk 
menjadi laskar Kristus yang aktif dalam perjuangan rohani. Beberapa orang 
Kristen telah diajarkan bagaimana untuk meruntuhkan tembok-tembok musuh 
(2 Korintus 10:4), atau untuk "Melawan iblis" (Yakobus 4:7) atau untuk 
"Bergumul" melawan penguasa dan kuasa … penghulu dunia, yang 
memerintahkan kegelapan dan segala roh jahat di udara. (Ef. 6:12).

Sebagai laskar Kristen kita harus mempunyai pengetahuan yang praktis. 
Ketika saya ada dalam pendidikan militer menjelang perang dunia II, saya 
dididik tentang senjata dan taktik musuh. Saya juga diajar tentang persenjataan
dan taktik yang akan saya pergunakan melawan musuh. Laskar Kristus sedang
dalam pendidikan dasar militer hari ini. Kita sedang belajar menjadi tentara 
yang baik dan "memperjuangkan perjuangan yang baik" (1 Timotius 1:18).

Dalam Efesus 6:10 kita dianjurkan untuk mengenakan selengkap senjata 
Allah supaya dapat bertahan untuk melawan tipu daya musuh. Dapat diartikan 
sebagai "tipu muslihat" dari kata "methodeia" yang berarti "mengukuhkan 
rencana yang semula, dengan cara dan rencana yang sudah ditetapkan, 
memakai tipu, kecerdikan, sihir" (Thayer). Setan mempunyai rencana tetap 
untuk menindas kita satu per satu, lengkap dengan keluarga kita, gereja, 
masyarakat dan negara. Allah telah menyediakan perlengkapan senjata kita 
sebagai pelindung kita dan peralatan didalam peperangan untuk menyerbu 
sehingga kita bisa bertahan melawan setiap serangan yang ditujukan pada kita 
dan melancarkan satu serangan untuk meruntuhkan musuh.

Pertempuran Untuk Diri Sendiri

Tekanan berat buku ini adalah pada pelepasan pribadi. Ini adalah pangkal 
permulaan untuk peperangan rohani total. Apabila kita melibatkan musuh 
dalam pertempuran dalam tingkatan pelepasan diri sendiri, maka kita sedang 
bertempur melawan pasukan garis depan setan. "Pasukan berpangkatnya" ada 
tepat di seberang sana dan kita harus menyerbu mereka sebelum peperangan 
selesai. Tujuan utama dalam peperangan ini adalah membebaskan diri sendiri.

Apakah semua orang perlu pelepasan? Secara pribadi saya belum menemukan



orang yang tidak perlu. Sementara kita berjalan dalam kebodohan dan 
kegelapan dengan demikian musuh secara baik sedang memulai membangun 
kekuatannya dalam diri kita masing-masing. Kita harus belajar bagaimana 
mengusir keluar dan bagaimana cara menahannya dari luar.

Bertindaklah dengan tegas pada roh-roh jahat itu! Mungkin agak canggung 
untuk kita berbuat demikian sebelum terbiasa, cara ini sangat diperlukan dan 
sangat berhasil didalam peperangan rohani. Jelaslah bahwa seseorang perlu 
berbicara keras sewaktu mengusir iblis itu keluar. Umpamanya ada roh jahat 
yang berbicara dalam pikiranmu: "Si anu menganggapmu goblok". Iblis 
berbicara dalam pikiran kita demikian. Itulah cara mereka menabur benih-
benih kebencian dan was-was. Akhirnya saudara akan mengetahui yang mana 
datang dari diri sendiri, Allah atau setan. Mungkin saudara berkata pada iblis: 
"kamu adalah pembohong, iblis". Saya tolak setiap pikiran untuk melawan 
temanku sebab pikiranku ada dalam perlindungan darah Kristus. Saya ikat 
engkau dari kepikiranku, saya perintahkan kau untuk meninggalkan diriku, 
dalam nama Yesus.

Contoh di atas adalah perumpamaan bagaimana kita melawan iblis. Kita tahu 
bahwa Alkitab mendorong kita untuk melawan iblis, yang mana mungkin kita 
belum menemukan jalan bagaimana untuk melakukannya. Saudara bisa 
memakai kata-kata atau ucapan apa saja di dalam Yesus dan lawanlah dia 
dengan memakai nama Yesus dan darahNya. Roh-roh jahat itu akan kocar-
kacir jikalau kita melawan dengan cara ini. Janganlah puas dengan 
memerintahkan mereka satu kali saja, iblis itu keras kepala, jadi lawanlah 
terus sampai pikiranmu menjadi tenang.

Pelajarilah dengan hati-hati ke 7 cara untuk melakukan kelepasan (lihat bab 
VI). Kita harus jujur akan diri sendiri. Mintalah kepada Allah untuk 
mengetahui bagaimana iblis itu menyerang kita. Hal ini bukan berarti kita 
harus mengingat kembali dosa dan kepahitan pada masa yang lalu sebab hal 
ini kita jaga supaya kita tidak berbuat dosa dan supaya bisa menjaga agar 
pengotor-pengotor itu diusir keluar dan pintu ditutup dari belakang mereka. 

Carilah pertolongan pada pelayanan pelepasan dimana saudara tinggal. 
Pertolongan semacam ini sekarang lebih mudah untuk didapat daripada 
beberapa tahun yang lalu. Allah sedang membangkitkan banyak orang untuk 
melakukan pelayanan pelepasan ini. Apabila tak ada pertolongan yang 
tersedia, berdoalah agar Tuhan menyediakannya. Di dalam persekutuan tubuh 
Kristus sering Allah memimpin kita untuk saling melayani. Pada akhirnya 
pelayanan pelepasan ini perlu diterapkan di gereja umat Tuhan. Pelayanan ini 
sama pentingnya dengan pelayanan khotbah, pengajaran dan kesembuhan. 
Yesus telah melakukan segala pelayanan ini dan ia memerintahkan gereja 



untuk melanjutkannya.

Mulailah untuk mempraktekkan terhadap diri sendiri. Pilihlah didalam suatu 
bagian dalam hidupmu dimana iblis dengan mudah mengganggumu dan 
perintahkan mereka keluar dengan nama Yesus. Apabila iblis-iblis itu 
mendengar bahwa saudara benar-benar menolak mereka dan berbicara dengan 
iman, maka iblis itu akan tercengang. Jangan membiarkan mereka tetap 
tinggal satu hari pun. "Sebab kerajaan Allah .... kebenaran damai sejahtera dan
suka cita di dalam roh Kudus" (Roma 14:17). Ini adalah warisan dari Tuhan 
buat saudara-saudara sekarang. Itulah milik untuk saudara ambil.

Peperangan Untuk Rumah Tangga

Banyak rumah tangga di zaman ini, meskipun suami, istri dan anak-anak 
sudah mengaku Kristen tapi masih ada perpecahan, perselisihan, kebingungan 
kekacauan. Tiba saatnya untuk roh-roh jahat itu mengambil bagian. Inilah 
saatnya untuk keluarga-keluarga mengetahui bagaimana mengusir mereka 
keluar dari sarang-sarangnya.

Yang paling tepat untuk dimulai adalah setiap anggota keluarga memper-
baharui penyerahan mereka pada Tuhan Yesus. Lalu perlu disusul dengan 
pelayanan pelepasan satu per satu.

Sesuatu yang indah terjadi dalam suatu gereja dimana rombongan kami 
diundang untuk melayani. Pendeta gereja ini telah mengajarkan dengan baik 
tentang pedoman seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Satu per satu 
orang laki-laki di gereja itu mengadakan pelayanan pelepasan untuk diri 
mereka dan keluarga mereka. Pelayanan ini begitu penting bagi mereka 
sehingga mereka bisa mengatur liburan mereka pada hari yang telah 
ditetapkan dan membawa anak-anak mereka berlibur sesuai rencana mereka. 
Cara yang seperti ini sangat diperlukan sekali. Keluarga-keluarga didorong 
untuk melakukan pelepasan bersama. Apabila semua anggota keluarga bersatu 
dan saling memperhatikan maka iblis akan dengan segera mudah dikalahkan.

Akan tetapi ada keluarga-keluarga yang lebih banyak mempunyai persoalan, 
sebab tidak semua anggota keluarga adalah orang Kristen. Ada diantaranya 
yang sudah murtad sehingga tidak merindukan hal itu. Kalau seandainya 
hanya satu dari keluarga yang terbeban akan keadaan rumahnya, apakah yang 
akan terjadi?

Masalah nyonya J adalah sama dengan kebanyakan orang yang saya layani. Ia
berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup bagi Kristus namun suaminya 
melawan dia dalam segala hal. Sang suami memarahi apabila ia pergi ke 
gereja. Suami itu adalah peminum dan penjudi. Ia berkata bahwa suaminya 



sering memukul dan mengamuk sehingga ia takut demikian juga anak-
anaknya. Ke 3 anaknya sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan gejala 
kegoncangan dalam rumah tangga. Mereka menjadi ketakutan, minder, suka 
mengasingkan diri dan senewen. Nyonya J sudah banyak berdoa bagi 
suaminya tetapi bahkan menjadi lebih buruk sehingga nyonya ini 
merencanakan untuk bercerai.

Nyonya J setuju untuk didoakan pelepasan. Kami tahu bahwa sangat sukar 
baginya untuk mendapatkan kelepasan secara mutlak selama keadaan 
sekitarnya masih hangat, namun ia akan mendapat pertolongan dari segala 
tekanan itu.

Sudah tentu kami semua akan masuk dalam peperangan rohani melawan roh-
roh yang menguasai kehidupan suaminya. Kami mengikat roh-roh jahat 
dengan Firman Tuhan.

Jikalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk
mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang 
pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak 
melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah (2 
Korintus 4:3,4).

Peperangan Bukanlah Doa! Itu hanyalah tambahan doa. Tidak ada gunanya 
untuk meminta pada Allah atas sesuatu yang ia sudah berikan pada saudara. 
Allah telah mengaruniakan pada kita kuasa dan tenaga atas iblis. Maka kita tak
boleh mengharapkan agar Tuhan turun tangan untuk mengusir iblis bagi kita. 
Ia sudah mengalahkan setan dan telah mengaruniakan pada kita kemahiran 
dan tanggung jawab utnuk menjaga diri sendiri. Kebenaran ini adalah satu 
wahyu besar untuk orang-orang percaya-itu adalah kabar kesukaan! Makanya 
tak heran jikalau banyak doa-doa yang tak terjawab. Kita perlu berhenti untuk 
menyerbu sorga dengan permintaan tentang apa yang Allah telah berikan pada 
kita. Melainkan kita mulai memakai apa yang Tuhan telah berikan pada kita.

Kami memulai peperangan rohani atas suami nyonya J. dan nyonya J. ini 
mulai mempelajari bagaimana melaksanakan peperangan rohani, dia akan bisa
melakukan sendiri. "Kau roh-roh jahat yang sedang menyusahkan nyonya J., 
kami usir engkau dengan nama Yesus, kau hanya berusaha untuk 
menghancurkan rumah tangga ini dan kami tidak mengijinkanmu untuk 
melakukannya, Kami berdiri atas nama Kristus, kami mengenal kedudukan 
kami dan hak-hak kami. Singkirkanlah tanganmu dari kehidupan bapak ini. 
Lepaskanlah kehendaknya agar ia bebas untuk menerima Yesus sebagai juru 
selamatnya.

Dalam waktu beberapa minggu saja Bapak J. telah sungguh-sungguh berubah 
menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengalami kelahiran 



baru dalam Kristus dan juga sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Keluarga 
ini pergi ke gereja bersama dan pak J. telah menjadi kepala rohani dari 
keluarganya.

Saya tidak ingin meninggalkan kesan bahwa sekalian peperangan rohani yang
sama akan dapat dikalahkan secepat keluarga J. ini. Namun saya menyaksikan 
cukup banyak peperangan rohani sehingga kami mengetahui bahwa hal itu 
mencratangkan kemenangan yang luar biasa. Peperangan-peperangan lain 
kadang-kadang memakan waktu yang lama dan ada pula yang masih dalam 
proses berbulan-bulan.

Peperangan rohani mewakili orang lain tidaklah menguasai kemauan orang 
itu sendiri. Hal ini bahkan akan mengikat roh jahat sehingga orang itu bebas 
bertindak dan untuk memutuskan diri dari pengaruh kuasa si setan. Roh-roh 
jahat harus diusir keluar dari orang itu dan diikat untuk sementara waktu. 
Peperangan semacam ini ada di dalam prinsip yang kita temukan dalam 2 
Korintus 10:3 dan Efesus 6:12. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa peperangan 
kita adalah melawan musuh-musuh rohani dan perlu diperangi dengan senjata 
rohani juga. Suatu hal yang sia-sia jikalau kita masuk pada pergumulan daging
melawan daging.

Sangatlah berfaedah untuk menengking roh-roh jahat itu dengan keras, namun
jangan di hadapan orang yang terlibat dalam perkara yang sama atau secara 
terbuka di hadapan orang yang mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita 
lakukan. Tidak selalu harus diucapkan. Bisa dilakukan dalam hati dan ini bisa 
dilakukan di hadapan orang yang sedang melayaninya.

Perlu dijadikan suatu pedoman dalam setiap rumah tangga untuk menjaga 
hadirat Tuhan sehingga istri-istri takluk pada suami, suami-suami mengasihi 
istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejaNya dan anak-anak taat kepada 
orang tuanya di dalam Tuhan. Hal ini akan mengurangi kesempatan iblis untuk
bergerak bebas di dalam rumah tangga itu.

Peperangan Untuk Gereja

Setan mempunyai sasaran khusus di dalam gereja. Kami percaya bahwa setan 
sedang berdaya upaya dengan segala caranya untuk mengalihkan pandangan 
menghalang-halangi, melemahkan dan menghancurkan pelayanan daripada 
gereja sekarang. Banyak gereja mempunyai sejarah yang panjang dalam 
segala persoalan tertentu. Penghulu roh jahat yang diserahi wewenang untuk 
gereja sudah dapat diketahui identitasnya dengan melihat persoalan apakah 
yang berulang-ulang terjadi dalam gereja.

Di gereja-gereja tertentu akan saudara temukan adanya roh pertengkaran; 



anggota bertengkar dengan anggota yang lain. Inilah salah satu senjata iblis. 
Dia akan membangkitkan iri hati dan persaingan, sehingga orang-orang 
Kristen akan selalu bertengkar dan sombong, ada yang menganggap dirinya 
lebih baik daripada orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi daripada 
orang lain. Selama orang-orang Kristen saling bertengkar menjadikan kita tak 
mempunyai kesempatan untuk berperang melawan si setan. Memang inilah 
yang diharapkan iblis dan ia telah memenangkan peperangan.

Gereja yang lain dikuasai oleh roh doktrinasi, sehingga ada beberapa gereja 
yang mempunyai doktrin yang salah.

Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada 
orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-
setan. (1 Timotius 4:1).

Pada suatu waktu yang tertentu mungkin doktrinnya tak salah tetapi iblis bisa 
meletakkan suatu ikatan terhadap satu doktrin itu saja. ia bisa menyebabkan 
suatu golongan memusatkan perhatiannya pada satu bagian kebenaran saja 
(contoh tentang keselamatan atau kedatangan Yesus yang kedua) sehingga 
melupakan seluruh kebenaran Tuhan yang lain. Sehingga gereja beralih 
pandangannya.

Ada roh-roh jahat yang berfungsi untuk membuat gereja-gereja berfungsi atas
dasar bakat-bakat manusia dan keahlian, sehingga tidak bersandar pada Roh 
Kudus. "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada 
hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya" (2 Timotius 3:5). Ada yang 
masih buta akan pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini dan masih bersandar 
pada kekuatan manusia.

Ada roh penghulu iblis yang bekerja supaya gereja mementingkan aliran atau 
golongannya sendiri. Tujuannya untuk menjaga agar gereja tetap terbagi-bagi. 
Ketika saya melihat papan tulis di depan sebuah gedung gereja yang memberi 
nama atasnya "gereja bebas dan berpegang pada prinsip dasar", saya merasa 
bahwa gereja ini dengan sendirinya menyatakan nama roh yang berkuasa di 
sana. Ada gereja-gereja yang terkenal menyendiri dan sombong rohani.

Roh-roh materialisme dan keduniawian juga memerintah atas beberapa 
persekutuan jemaat. Pelayanan rohani telah hilang dari pandangan sehingga 
hanya menekankan pada penjualan tanggalan dan kartu-kartu serta dengan 
cara lain untuk mendapatkan uang.

Hal ini terus berkelanjutan-tata cara, liturgi dikuasai oleh pendeta atau salah 
satu group sehingga muncul sifat acuh tak acuh, keputusasaan, kekecewaan, 
dan banyak persoalan yang lain tanpa ada jawaban dan sebagainya.

Tiuplah sangkakala di zion dan berteriaklah di gunungKu yang kudus (Yoel 



2:1).

Pasal ke 2 dari Yoel ini mengundang umat Allah untuk bangkit bertempur 
melawan penghulu-penghulu kejahatan. Tetapi panggilan itu terutama 
merupakan panggilan untuk pertobatan dan kembali pada Allah.

Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan; "Berbaliklah kepadaku 
dengan segenap hatimu dengan berpuasa dengan menangis dan dengan 
mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada 
Tuhan, Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang". (Yoel 2:12, 13a).

Itulah panggilan untuk gereja hari ini. Biarlah setiap sidang setempat 
berpaling dari dosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu biarlah kita 
bangkit berdiri melawan musuh-musuh rohani yang bersekutu melawan 
Tuhan. Gereja perlu belajar untuk naik ke tempat yang tinggi dan melawan 
"roh-roh jahat di udara" (Lihat Efesus 1:20,21; 2:6; 3:10; 6:12 di tempat yang 
tinggi = di sorga).

Penghulu roh-roh atas gereja-gereja ini bisa diikat dan suara mereka perlu 
dibungkam. Allah sudah mengaruniakan kuasaNya kepada umatNya. Sekarang
terserah pada mereka untuk melaksanakannya.

Peperangan Untuk Masyarakat Dan Negara

Malaikat yang mengunjungi Daniel mengatakan bahwa ia sedang berhadapan 
dengan "penghulu raja-raja orang Persia". Yang dimaksudkan adalah penguasa
dan pimpinan iblis atas negara itu. Kita lihat bahwa ini adalah bukti bahwa 
iblis mengutus penghulunya atas negara itu. Mereka mengutus penguasa yang 
kuat atas setiap negara di dunia dan atas masyarakat setempat.

Iblis yang menguasai masyarakat setempat ialah yang menjadi pendetanya, 
dilihat dari pandangan Allah. Penglihatan ini seperti menunjukkan suatu 
makhluk besar yang seperti cumi-cumi sedang berayun-ayun di atas negara / 
masyarakat. Pada dahinya ada tertulis "Iri Hati". Anggota-anggota roh-roh 
jahat itu saling bersatu untuk menghancurkan setiap bagian dari kehidupan 
masyarakat, gereja-gereja, sekolahan, usaha-usaha, rumah tangga, kehidupan 
sosial, pemerintahan, rekreasi dan hubungan pribadi. Setiap anggotanya 
ditandai dengan permusuhan, pergolakan,cemburu, kerasukan, gossip, egois 
dan mengingini milik orang lain.

Ketika kami mengingat akan penglihatan ini, kami bisa melihat bagaimana 
keadaannya. Iri hati dan roh-roh yang lainnya sedang mengekang masyarakat 
dengan suatu ikatan dan tekanan. Ketika kami masuk dalam pelayanan yang 
orang-orangnya baru, 2 orang pendeta datang untuk mengunjungi saya dan 
mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan saya berada disini. Mereka 



menyuruh saya pergi dengan alasan bahwa gereja-gereja mereka sudah 
sanggup untuk melayani mereka. Rupanya roh iri hati menampakkan diri di 
antara gereja-gereja itu. Allah melalui penglihatan, berkata kepada saya bahwa
saya jangan melawan pendeta-pendeta itu melainkan melawan "penghulu dan 
penguasa" iblis.

Pengharapan masyarakat setempat dan negara bukan tergantung pada 
pemerintahan, tidak juga terdapat dalam program pendidikan atau 
pengetahuan ilmiah. Persoalan kami pada dasarnya adalah rohani. Allah telah 
mengaruniakan perlengkapan senjata rohani untuk menghadapinya. Gerejalah 
yang mempunyai jawaban. Sementara itu ada gereja yang harus bangkit untuk 
melawan pasukan iblis. Bagaimana mereka akan mengatasi keadaan yang 
seperti ini? Sudah tentu dengan jalan bergumul dengan penguasa-penguasa 
iblis dalam peperangan rohani. Tancapkanlah pendirianmu atas nama Yesus 
dan wewenangmu atas kekuatan si iblis sama seperti kita mengadakan 
peperangan pribadi. Puji Tuhan! Orang Kristen dimana-mana telah 
mengetahui teknik dan cara-cara ini dalam peperangan rohani. Satu 
kebangunan rohani sedang berkobar!

Kembali ke Indeks



BAB - 4
Harga dari pelepasan

Cara pengusiran roh-roh jahat disebut pelepasan.

Pelepasan bukanlah suatu cara yang bisa menyembuhkan segala sesuatu. 
Melainkan merupakan salah satu rencana apa yang Allah sedang lakukan 
untuk membangkitkan gereja pada masa kini, Ada yang mengharapkan 
terlampau banyak dari kelepasan ini dan ada juga yang mengharapkan 
terlampau sedikit. Kita harus dengan seksama menyadari arti pelepasan dalam 
kehidupan pribadi kita dan menerima keuntungannya yang dapat kita peroleh.

Mereka yang telah ditetapkan dalam garis depan pelayanan pelepasan ini, 
tidak perlu keluar untuk mencari-cari pelayanan, Sudah nyata bahwa Tuhan 
telah memberikan kerinduan dalam hati sekalian umatNya. Sering saya 
terheran-heran untuk melihat banyak orang-orang yang maju untuk 
mendapatkan pelayanan pelepasan bahkan banyak mereka yang maju tanpa 
mengetahui apa yang mereka akan perbuat. Mereka datang karena mengalami 
kesulitan untukhidup lebih dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang 
percaya yang ingin lebih maju lagi dalam Tuhan dan menyadari bahwa segala 
halangan untuk maju dalam pertumbuhan rohani perlu dihilangkan.

Gereja adalah mempelai Kristus dan Kristus akan datang untuk 
mempelaiNya. Alkitab mengatakan bahwa mempelaiNya harus disucikan.

Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat 
dan telah menyerahkan diriNya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia 
menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman supaya 
dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diriNya dengan 
cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus 
dan tidak bercela. (Efesus 5:25-27).

Pelepasan adalah bagian yang penting dari persiapan mempelai Kristus; 
menghilangkan cacat dan kerut. Kristus datang untuk gereja yang kudus dan 
tak bercela. Kami yakin bahwa roh-roh jahat harus diusir dari kehidupan kita. 
Apakah penyucian ini merupakan campur tangan Allah sendiri atau suatu 
tanggung jawab bagi orang percaya?

Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria dan hendaklah kita member; Dia 
hormat; karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba dan istriNya pun 
sudah bersedia. (Wahyu 19:7 T.L).

Ayat ini menekankan tanggung jawab manusia. Sekarang terserah pada kita 
untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan. Tuhan. Banyak yang menantikan 



kedatangan Allah seolah-olah akan ada perubahan besar terjadi jika Allah 
datang sekonyong-konyong; dimana segala kekurangan mereka bisa 
diubahkan dengan sekejap. Alkitab berkata: "Kita semua akan diubahkan 
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir". (1 Korintus 15:51, 52). 
Akan tetapi yang dimaksudkan disini adalah perubahan tubuh jasmani kita 
menjadi tubuh kemuliaan yang kekal. Kita harus menghindari terlalu 
banyaknya tafsiran ayat tadi.

Pembacaan di Efesus itu memberi pengertian bahwa mempelai akan 
dikuduskan dengan cara "memandikannya dengan air dan firman". Dalam hal 
ini kita harus menguduskan pribadi kita, di pihak lain mempelai laki-laki akan 
menyucikan dengan menyiapkan air dan firman. Semua orang tahu bahwa 
seorang mempelai harus mempersiapkan dirinya lama di depan kaca. Firman 
Tuhan adalah kaca dimana kita berdiri untuk mempersiapkan diri.

Sebab jikalau seseorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak 
melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati 
mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang 
dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi 
barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang 
memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya 
mendengar untuk melupakannya, telapi sungguh-sungguh melakukannya, Ia 
akan berbahagia oleh perbuatannya. (Yakobus 1:23-25).

Pada waktu Ester sedang dipersiapkan untuk rajanya ia harus menjalani waktu
persiapan. Alkitab mengatakan bahwa ia menjalankan waktu satu tahun untuk 
penyucian tubuh. Enam bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi 
memakai minyak kasai serta wangi-wangian lain. (Ester 2:12). Raja telah 
mengerjakan apa yang ia butuhkan. Bagi kita hal ini merupakan suatu 
perumpamaan. Raja kita telah mempersiapkan apa yang kita perlukan untuk 
menyucikan kita. Minyak melambangkan pengurapan Roh Kudus. Kita harus 
diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Sedang minyak kasai dan lainnya yang 
merupakan rempah-rempah dipakai oleh Ester melambangkan buah-buah Roh 
Kudus. Akhir-akhir ini ada suatu tekanan yang baru atas karunia-karunia Roh 
serta buah-buahnya. Mempelai sedang menjalankan persiapannya.

Dan kita semua mencerminkan ke muliaan Tuhan dengan muka yang tidak 
berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah 
Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarNya, dalam kemuliaan 
yang semakin besar. (2 Korintus 3:18).

Roh-roh jahat adalah musuh-musuh dari karunia-karunia dan buah-buah Roh. 
Mereka bisa menghalang-halangi untuk kita mempersiapkan diri kita bagi 
kedatangan Raja kita. Oleh sebab itu pelayanan kelepasan menjadi salah satu 



bagian yang penting dari persiapan mempelai di hari ini.

Misalnya, salah satu karunia Roh adalah nubuatan. Alkitab mengatakan: 
"Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita bernubuat sesuai 
dengan iman kita". (Roma 12:6). Roh keragu-raguan bisa membendung aliran 
iman sehingga membendung nubuatan. Karunia nubuat bisa datang kepada 
orang-orang yang telah mengalami kelepasan. Demikian juga dengan karunia-
karunia yang lain. Kita ketahui bahwa orang yang telah menerima baptisan 
Roh Kudus dan tidak bisa berbahasa lidah atau dengan berbahasa lidah 
terbatas, hal ini sering disebabkan karena halangan iblis. Dalam hal yang 
lainnya mungkin orang itu dulu pernah melibatkan diri dalam upacara roh-roh 
jahat. Mungkin telah bermain jalangkung atau bentuk yang lain. Tetapi 
keterlibatannya dengan kegiatan setan apa pun disengaja atau pun tak sengaja 
hal ini berarti membuka pintu bagi iblis untuk menekan dan mengikat 
akhirnya menghalang-halangi karunia-karunia Roh. Pentinglah bagi seseorang
untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. 
Mintalah pada Roh Kudus untuk membukakan segala sesuatu yang saudara 
buat atau diperbuat orang lain selama perjalanan hidup saudara sehubungan 
dengan perzinahan rohani ini.

Buah-buah Roh merupakan sasaran khusus bagi musuh. Buah yang pertama 
dan yang pokok adalah kasih. Kasih adalah sesuatu yang bisa diterima 
manusia atau pun diberikan pada orang lain. Roh dendam bisa mengalahkan 
kasih di dalam kehidupan seseorang, Banyak orang yang tidak bisa mengerti 
mengapa mereka belum bisa mengasihi orang lain sebagaimana mestinya. 
Keadaan seperti ini merupakan tanda yang kuat bahwa ada roh-roh jahat, yaitu
roh dendam atau roh yang tidak bisa memberi pengampunan. Dendam sering 
mengundang roh-roh jahat lainnya, seperti kepahitan, kebencian dan amarah.

Kasih bisa juga terhalang oleh roh merasa tertolak. Roh ini sering kita jumpai 
sebagai roh "penguasa" atau "roh perintah" di dalam seseorang. Rasa 
penolakan sering masuk pada seseorang yang tak pernah menerima kasih 
semasa kanak-kanak. Orang-tua mudah untuk memberikan kesempatan roh 
penolakan masuk di dalam hidup anak mereka apabila mereka gagal memberi 
anaknya kasih yang secukupnya. Apabila penolakan itu kuat maka sangat 
sukar untuk anak itu menerima kasih dari orang lain juga. Hal ini juga 
mengakibatkan sangat sukar bagi orang itu untuk mengasihi orang lain, Roh 
merasa tertolak harus diusir keluar sebelum orang ini menjadi dewasa dalam 
kasih kekristenannya.

Sering setan memberikan rasa bangga pada orang-orang untuk memiliki roh-
roh jahat agar orang itu tidak mau didoakan kelepasan. Dalam hal ini kita juga 
tidak bisa hanya menyalahkan setan dan segala pembantunya atas segala 



persoalan yang terjadi pada kita. Bahkan ada di antara orang-orang Kristen 
yang tidak mengetahui bahwa roh-roh jahat itulah yang membuat persoalan-
persoalan itu. Hanya pada waktu kita menyadari bahwa mereka dapat 
menguasai hidup kita barulah kita serius untuk mengusirnya.

Banyak orang-orang Kristen hari ini telah mendapat pertolongan melalui 
pelayanan pelepasan; persoalan yang tak bisa teratasi melalui jalan yang 
umumnya dipakai, bisa diselesaikan melalui pelayanan pelepasan. Hal ini akan
membuat kita terheran-heran; mengapa kita tidak memakainya sejak dulu-dulu
padahal kita lihat kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan,

Kembali ke Indeks



BAB -5
Bagaimana roh-roh jahat masuk

Roh-roh jahat merupakan kepribadian yang buruk. Mereka adalah makhluk-
makhluk roh. Tujuan mereka dalam manusia adalah untuk mencobai, menipu, 
menuduh, menghukum, menekan, melawan, menguasai, mencuri, menyakiti, 
membunuh dan menghancurkan.

Roh-roh jahat bisa masuk melalui "pintu-pintu yang terbuka". Hanya kalau 
ada kesempatan maka mereka masuk; harus ada lowongan dulu. Dengan kata 
lain seseorang tidak akan menemukan iblis berjalan-jalan dan tiba-tiba 
bertabrakan dengan salah satu iblis yang memerlukan "rumah".

Kerajaan setan diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyerang 
setiap pribadi kita. Tidak satu orang pun di dunia ini yang luput dari 
pandangannya. Ia membuat rencana untuk menghancurkan satu per satu. 
Haruslah menjadi suatu kesadaran yang besar bahwa saudara dan saya adalah 
merupakan sasaran tipu daya setan. Tetapi bagaimana ia bisa masuk?

Dosa

Pintu masuk roh-roh jahat ke dalam kehidupan seseorang bisa melalui dosa, 
baik yang disengaja ataupun tak disengaja. Dalam pasal ke 5 dari Kisah Para 
Rasul kita membaca sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Sapira. 
Mereka menjual tanahnya sehingga mereka bisa memberikan hasilnya pada 
gereja. Namun mereka tamak dan untuk mengambil sebagian hasil itu untuk 
diri mereka sendiri. Untuk menutupi kejahatan mereka, bersehati berdusta. 
Namun Petrus menerima hikmat yang luar biasa tentang apa yang mereka 
buat. Petrus menanyakan pada Ananias mengapa mereka membuka 
kesempatan pada iblis untuk berdusta?

Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga 
engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan 
tanah itu? (Kisah 5:3).

Karena dosanya, Ananias dan Safira membuka dirinya untuk dipenuhi dengan
roh-roh tamak, dusta dan tipu. Hal yang sama bisa terjadi pada seseorang yang
berdosa dengan sengaja.

Dalam Galatia 5 kita bisa mendapatkan satu rangkaian tentang "perbuatan 
hawa nafsu" yang diantaranya terdapat dosa; zinah, kecemaran, kecemburuan, 
kemarahan, perlawanan, perceraian, bidat, dengki, mabok, berlazat-lazat dan 
lain-lain. Melalui pengalaman saya dalam pelayanan pelepasan, saya temui 



bahwa roh-roh jahat itu masing-masing mempunyai nama mereka sendiri. Jadi
apa kira-kira hubungan antara perbuatan daging dengan perbuatan iblis itu? 
Apabila seseorang menyerah dalam percobaan berarti ia berdosa di dalam 
daging. Dan dosa semacam ini membukakan pintu untuk iblis masuk, 
sehingga persoalannya berlipat ganda yaitu; daging dan iblis. Jawabannya dua 
yaitu; salibkan daging dan usirlah roh-roh jahat itu.

Suatu perumpamaan yang sering kita temui adalah dalam hal kegagalan untuk
mengampuni. Dalam ceritera tentang seorang hamba yang tidak mau 
mengampuni. (Matius 18) ia diserahkan pada "algojo-algojo" karena ia tak 
rela mengampuni temannya sesudah ia diampuni oleh majikannya. Allah 
menasehati kita bahwa semua orang yang minta pengampunan dari Tuhan 
tetapi menolak mengampuni sesamanya akan diserahkan pada para penyiksa? 
Tidak mengampuni berarti membuka diri untuk roh-roh kepahitan, kebencian 
dan roh-roh yang berhubungan dengan hal itu.

Keadaan Hidup

Roh-roh jahat tidak mempunyal pengertian akan keadilan. Mereka tidak ragu-
ragu untuk menyalah gunakan keadaan yang buruk atau waktu-waktu lemah 
dalam kehidupan seseorang. Kita menyadari bahwa waktu yang terlemah 
dalam kehidupan kita adalah masa kanak-kanak. Orang-orang Kristen perlu 
menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi anaknya sebaik mungkin 
untuk bisa melepaskan mereka dari tekanan si iblis.

Satu pertanyaan pokok dalam pembicaraan sebelumnya adalah; "Bagaimana 
saudara, sebagai anak, berhubungan dengan orang-tua saudara?" Pada 
umumnya ada suatu penyesalan atas berbagai keadaan sehingga kita 
menyalahkan orang-tua kita. Mungkin kita mendengar jawaban yang seperti 
ini; "Bapaku adalah penjudi". Lalu meneruskan persoalan lainnya yang 
berhubungan dengan ketakutan kita dalam rumah tangga. Sering kali tidak ada
keamanan serta menderita kemiskinan karena bapaknya tak bisa mencukupi 
atau menghabiskan penghasilan keluarga dengan judinya. Sebagai anak di 
dalam rumah tangga semacam ini, ia akan semakin malu dan hina. Cara 
tercepat untuk mendapatkan uraian dari roh-roh yang mengikatnya adalah 
dengan bertanya mengenai masa kecilnya.

Muslihat Keturunan

Dalam pengalaman berulang-ulang telah ditemukan dimana roh-roh jahat bisa
tinggal di dalam seseorang melalui tipu muslihat dalam keturunan. Apabila 
seorang anak diberitahu, bahwa ia adalah seperti orang-tuanya yang mewarisi 



kelemahan mereka maka ia akan menjadi sasaran iblis untuk bekerja. Ibu saya 
sendiri adalah seorang yang mudah gemetar. Ketika saya masih kecil, urat 
syarafnya tak bekerja secara normal dalam arti ia mudah panik. Saya terus 
menerus merasa ketakutan apakah saya akan mewarisi keadaan ibu saya ini. 
Ketakutan ini membuat saya gugup bahkan hal ini bisa membuka pintu bagi 
iblis untuk bekerja di dalam roh kepanikan itu. Seakan-akan urat saya menjadi 
lemah, seperti ada sesuatu di dalam tubuh saya yang tidak beres. Saya menjadi
lemah sekali dan saya merasa tidak sanggup lagi untuk melakukan tugas 
sebagai pendeta. Dokter memberikan obat penenang pada saya yang membuat 
saya mengantuk dan terpaksa tidur. Pekerjaan menjadi bertumpuk-tumpuk 
sehingga membuat saya lebih gugup lagi. Inilah akibat dari suatu keadaan 
yang saya tidak tahu sebabnya. Beberapa kali saya hampir minta berhenti dan 
meninggalkan ladang Tuhan (gereja dan tempat pelayanan). Lima (5) tahun 
yang lalu saya dilepaskan dari roh-roh kegugupan dan roh-roh yang 
berhubungan dengan itu. Sejak saat itu tidak ada lagi ketegangan di clalam 
hidup saya sehingga saya tidak memerlukan obat lagi. Roh iblis yang 
mengatakan bahwa saya akan seperti ibu saya adalah roh pembohong semua.

Apabila kita membuka diri untuk serangan itu maka kita benar-benar akan 
mewarisi dan menjadi seperti dengan apa yang diinginkan iblis itu. Namun 
pemazmur berkata pada Tuhan; "maka telah dipilihnya akan kami suatu 
bahagian pusaka" (Mazmur 47:5a). Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh 
karena ada suatu ketakutan dalam jiwanya. Atau karena orang-tuanya 
mempunyai sifat yang jelek sehingga iblis itu mengatakan: "Ini adalah 
warisanmu". Apakah saudara tahu bahwa terlalu banyak orang yang dikuasai 
oleh ketakutan sehingga orang-orang itu menjadi gila dan perlu dimasukkan 
ke rumah sakit jiwa? Tetapi dalam hal ini saya menyaksikan banyak orang 
yang dilepaskan dari siksaan ini.

Suatu saat ayah saya meninggal karena serangan jantung. Ibu saya juga 
meninggal karena serangan jantung, demikian juga paman dan bibi meninggal 
dengan nasib yang sama. Si iblis tetap mengingatkan saya bahwa itulah yang 
akan saya warisi. Saya pergi ke dokter langganan keluarga saya untuk 
diperiksa. Dia bertanya mengenai sejarah kesehatan keluarga kami. Ketika ia 
mengetahui kelemahan jantung yang menimpa semua keluarga saya maka ia 
meramalkan bahwa saya akan menemui nasib yang sama. Pada usia 46 tahun 
saya harus masuk ke rumah sakit karena kesakitan yang ada di dada saya. 
Dalam serangan penyakit ini seseorang memberikan obat Nitrogliserin pada 
saya yaitu obat khusus untuk jantung dan sakitnya hilang seketika itu juga. 
Dokter tidak bisa menemukan kerusakan pada hati saya tetapi ia tahu bahwa 
pasti ada akibat sampingan kecil yang kualami. Dua bulan setelah saya 
meninggalkan rumah sakit saya terserang lagi. Pada suatu hari Minggu pagi 



saya merasa seperti dihantam sebelum saya turun dari tempat tidur. Pada saat-
saat ini saya mulai mengetahui gerakan roh-roh jahat. Saya mengumumkan 
pada jemaat bahwa sore nanti kami akan mengadakan pelayanan pelepasan, 
dimana kami akan mengusir roh serangan jantung. Hal ini terjadi 5 tahun yang
lalu sehingga sampai saat ini saya tidak pernah merasakan kesakitan di dada 
saya dan saya tidak mengharapkan akan kena serangan penyakit itu lagi. Saya 
tidak menerima warisan yang dipaksakan iblis tetapi menerima kesembuhan 
dan kesehatan dari Tuhan Yesus.

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; 
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam 
segala kelimpahan (Yohanes 10:10).

Kembali ke Indeks
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7 Cara untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan

Kehadiran roh-roh jahat bisa diketahui dengan melalui dua cara: 

(1) Membedakan.

Korintus 12:10 ada perkataan "membedakan roh" sebagai salah satu dari ke-
sembilan karunia Roh Kudus. Salah satu contoh tentang karunia membedakan 
roh terjadi pada saya yaitu dua hari sesudah saya mendapatkan kepenuhan Roh
Kudus. Saya telah diminta untuk menyampaikan kesaksian di "Full Gospel 
Businessman". Waktu itu saya sedang duduk di podium. Di tempat belakang 
dari jemaat itu ada beberapa orang hippies. Salah satu di antara mereka 
bangkit berdiri dan melangkah maju ke depan. Dua orang lagi bangkit 
mengikuti dia. Ketika saya melihat orang pertama itu saya merasa kesakitan 
pada perut saya, seakan-akan saya baru terkena tinju. Saya berpaling pada 
orang yang ada di sebelahku serta berkata: "Saya tidak tahu orang itu tetapi 
saya ada suatu firasat yang tak baik tentang orang itu". Saya berkata lagi: "Eh, 
ada roh jahat di dalam orang itu". Saudara di sampingku menjawab: "Mungkin
kau menerima karunia membedakan roh". Dengan suatu keyakinan yang saya 
tidak tahu dari mana datangnya, saya berkata: "Saya tidak tahu apa yang saya 
miliki tetapi saya tahu apa yang ada di dalam orang itu. Ada roh jahat di dalam
orang itu". Karunia-karunia roh belum begitu saya kenai pada saat itu dan saya
juga belum mengetahui tentang roh-roh setan.

Orang hippies itu jadi naik panggung, ia berambut gondrong, lalu merebut 
mic sampai mengangkat tangannya ke udara dan mengatakan: "Sayalah 
jalannya, sayalah Yesus". Dengan ini semua orang mengetahui bahwa ia 
kerasukan setan. Sewaktu dia menggabungkan diri lagi dengan teman-
temannya di ujung podium, beberapa orang bangkit bersama lalu menengking 
roh-roh jahat yang ada pada ketiga pemuda itu. Tak seorangpun menjamah 
mereka tetapi mereka jatuh ke lantai-terpukul oleh suatu kuasa yang tak 
kelihatan. Mereka diangkat dan dibawa keluar. Sebagai akibat dari kenyataan 
Roh Kudus, banyak diantara orang-orang golongan hippies setempat yang 
datang pada Kristus. Ketiga pemuda itu tadi adalah para pemimpin mereka.

(2) Menemukan.

Menemukan adalah jalan kedua untuk mengenal kehadiran dan tabiat roh-roh 
jahat. Untuk mengenal cirinya kita dapat melihat dari apa yang sedang 
diperbuat oleh orang itu. Sewaktu Yesus ada di bumi Ia melihat pada 
umumnya orang mengetahui apabila orang dirasuk setan dan dapat 
menerangkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam orang tersebut. Ini 
adalah pengetahuan umum. Satu contoh adalah dalam Markus 7:24-30. 



Seorang perempuan Siro-Fenisia datang pada Yesus dengan permintaan, agar 
Ia mengusir roh jahat dari putrinya itu. Dalam rangkaian yang sama di Matius 
ibu itu mengatakan: "Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat 
menderita". Bagaimana ibu itu mengetahui hal ini? Ia mengetahui melalui 
gejala yang kelihatan. Demikian juga kita dapat mengenal iblis di dalam hidup
seseorang. Ada beberapa gejala-gejala yang umum dari roh-roh jahat yang 
berdiam dalam hidup seseorang:

1. Persoalan Emosionil

Gangguan yang berulang-kali pada emosi. Beberapa diantaranya gangguan 
yang umum antara lain kebencian, dendam, amarah, takut, rasa tertolak, 
mengasihi diri sendiri, cemburu, tertekan, kuatir, merasa rendah diri dan rasa 
ketidak amanan.

2. Persoalan Mental

Gangguan-gangguan di dalam pikiran misalnya; siksaan mental, penundaan, 
kesukaran memutuskan, ikut-ikutan, kebingungan, ragu-ragu, membuat alasan,
kehilangan ingatan.

3. Persoalan Berbicara

Ketidak mampuan untuk menguasai lidah. Hal ini termasuk berbohong, caci-
maki, menghujat, menyalahkan, mengejek, cerewet, menyebar gossip.

4. Persoalan Sex

Pikiran kotor merasuk dan kelakuan sehubungan dengan sex. Diantaranya 
termasuk pengalaman angan-angan sex, onani, nafsu buruk, kemurtadan, 
homo sex, sex diluar nikah, zinah, berbuat sex dengan saudara kandung, 
membangkitkan nafsu orang; misalnya cara berpakaian yang tidak pantas, dan 
pelacuran.

5. Menjadi Budak

Pada umumnya orang menjadi budak pada nikotin (rokok), alkohol, candu, 
obat-obatan, caffein (kopi), makanan dan judi.

6. Kelemahan Jasmani

Banyak kelemahan-kelemahan tubuh dan kesakitan disebabkan oleh roh-roh 



jahat. (lihat Lukas 13:11). Kalau roh kelemahan diusir keluar maka perlu kita 
berdoa agar tubuh itu dipulihkan kembali. Jadi ada hubungan erat antara 
pelepasan dengan kesembuhan.

7. Kejanggalan Agama

Keterlibatan di dalam suatu kesalahan agama bisa membuka pintu masuk 
untuk roh-roh jahat. Barang-barang atau buku-buku dari sumber pelajaran 
agama yang salah bisa mengundang roh jahat untuk menghuni suatu rumah.

1). Agama-agama palsu antara lain; Agama orang timur, agama pemuja 
berhala, filsafat dan ilmu penguasaan pikiran (telepati, hipnotis, dll.).

2). Pemujaan-pemujaan Kristen antara lain; Mormon, saksi Yehova, gereja 
Kristen ilmiah, rosikrusianimisme, theosofy, gereja kesatuan dan lain-lain. 
Pemujaan-pemujaan seperti itu biasanya menyangkal kuasa darah Kristus 
sebagai jalan pengampunan dosa dan keselamatan. Pemujaan ini juga 
melibatkan organisasi, perkumpulan, dan golongan sosial yang memakai 
agama (ayat-ayat Alkitab dan juga Allah) sebagai fondasinya, namun 
menghindari darah dan pengampunan dosa oleh vesus Kristus. Pemuja-pemuja
ini bisa digolongkan dalam agama yang "tak berdarah" - menjalani ibadah 
mereka tetapi pada hakekatnya memungkiri kekuatannya (2 Timotius 3:5).

3). Agama rahasia dan pemujaan roh, antara lain; selamatan, dukun, sihir, 
bertapa, jailangkung, memanggil roh untuk meramal, peringan badan, ramalan
tangan, ramalan tulisan, menulis secara otomatis, pembacaan pikiran, hipnotis,
horoskop atau perbintangan, astrologi, mencari air atau sumur dan lain-lain.

Perhatian! Cara apapun untuk mencari pengetahuan yang luar biasa, hikmat, 
pengarahan dan kuasa diluar Tuhan adalah terlarang! (Lihat Ulangan 18:9-15).

4). Ajaran-ajaran sesat. 1 Timotius 4:1 memperingatkan tentang 
bertambahnya ajaran-ajaran sesat pada hari-hari terakhir disebabkan oleh roh-
roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Cara ini dirancang untuk menyerang 
manusia dan ke-Esa-an Tuhan Yesus, untuk menyangkali kebenaran Alkitab, 
untuk menjauhkan orang-orang Kristen dari baptisan Roh, untuk menjauhkan 
tubuh Kristus dari kesatuan, mengacaukan gereja supaya memandang hanya 
satu doktrin saja, dan inilah cara-cara yang mereka perluas. Menganut doktrin 
tersebut bisa menjadi suatu kesombongan dan kebanggan akan wahyunya 
yang sempurna, mengakibatkan seseorang tak bisa dididik untuk pelajaran 
lainnya, dan menekankan tentang kegiatan-kegiatan yang lahiriah sebagai 
jalan masuk menuju perkara yang rohaniah, seperti faham yang maunya hanya
memakan sayuran dan faham yang menekankan tentang pengasingan diri.

Kembali ke Indeks
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7 langkah untuk memperoleh pelepasan

1. Kejujuran

Seseorang haruslah jujur dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan apabila ia 
mengharapkan suatu berkat kelepasan terjadi dalam dirinya. Kurang jujur akan
mengakibatkan salah satu bagian dalam hidup kita tetap dalam kegelapan. 
Roh-roh jahat mendapatkan kesempatan akan tempat yang gelap itu. 
Kejujuran akan menolong seseorang masuk dalam terang. Dosa apapun yang 
tidak diakui dan tanpa pertobatan akan memberikan kesempatan "hak 
wewenang" bagi si iblis untuk tinggal. Mintalah pada Tuhan untuk 
menunjukkan diri saudara sebagaimana adanya dan menerangi segala sesuatu 
yang bukan dari Tuhan.

Dosaku kuberitahukan padaMu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; 
aku berkata: "Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-
pelanggaranku", dan engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku 
(Mazmur 32:5).

Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenallah akan 
kepikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang 
kekal! (Mazmur 139:23-24).

2. Kerendahan hati

Hal ini menyadarkan untuk seseorahg bersandar pada Tuhan dan merupakan 
modal untuk seseorang memperoleh kelepasan.

"Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 
hati". Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan 
lari dari padamu (Yakobus 4:6b-7).

Ayat tersebut di atas memberikan contoh tentang keterbukaan total kepada 
hamba Tuhan yang melayani kelepasan.

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan 
supaya kamu sembuh (Yakobus 5:16a).

3. Pertobatan



Pertobatan adalah keputusan tegas untuk meninggalkan dosa dan setan. 
Seseorang patut membenci segala bentuk kejahatan dan merobah diri untuk 
tidak bekerja sama dengan mereka.

"Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji?" (Amos 
3:3).

Seseorang perlu membenci dosa sendiri.

Disana kamu teringat-ingat kepada segala tingkah-lakumu dengan mana 
kamu menajiskan dirimu dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri 
karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan (Yehezkiel 20:43).

Pelepasan bukan saja dipakai sebagai jalan keluar terhadap setiap persoalan, 
melainkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus melalui ketaatan akan segala 
perintah Tuhan. Pertobatan adalah berbalik dari segala sesuatu yang 
menghambat pertumbuhan rohani, pelayanan, dan persekutuan. Pertobatan 
akan memberikan pengakuan terbuka akan segala dosa. Hal ini berarti 
mengambil wewenang iblis.

4. Penyangkalan (Pengakuan)

Penyangkalan adalah meninggalkan segala kejahatan. Pengakuan adalah 
tindakan sebagai akibat pertobatan.

Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk 
dibaptis, berkatalah ia (Yohanes Pembaptis) kepada mereka "Hai kamu 
keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa 
kamu dapat melarikan dirimu dari murka yang akan datang? Jadi 
Hasilkanlah Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan" (Matius 3:7-8).

Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan menyangkut lebih 
daripada hanya kata-kata melulu. Pertobatan merupakan suatu bukti bahwa 
seseorang sungguh-sungguh telah berpaling dari dosa. Sebagai contoh, jika 
seseorang bertobat dari hawa nafsunya ia perlu menghancurkan beberapa 
benda-benda yang bersifat porno / cabul. Jika seseorang telah bertobat dari 
kekeliruan keagamaan, ia perlu melepaskannya secara total dengan cara 
menghancurkan / melenyapkan semua buku-buku bacaan dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kekeliruan tersebut.

Banyak diantara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di
muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan 
seperti itu. Banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sihir, 
mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua 
orang. Nilai kitab-kitab itu jika ditaksir lima puluh ribu uang perak (Kis. 
19:18-19).



Penyangkalan berarti suatu keputusan sepenuhnya untuk menyangkal setan 
dan segala pekerjaannya.

5. Pengampunan

Allah akan mengampuni setiap orang yang memohon pengampunan atas dosa
dengan mengakui melalui Tuhan Yesus putraNya (1 Yohanes 1:9). Ia 
mengharapkan kita mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita juga.

Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga 
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang 
maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu (Matius 6:14-15).

Kesediaan untuk mengampuni sangat penting untuk menuju kelepasan (Lihat 
Matius 18:21-35). Tidak seorang pelayan pun yang bisa melepaskan kecuali 
orang itu memenuhi syarat-syarat pelepasan.

6. Doa

Mintalah agar Tuhan membebaskanmu dan melepaskanmu dalam nama Yesus
(Yoel 2:32).

7. Peperangan

Doa dan peperangan merupakan dua hal yang berbeda. Doa menuju kepada 
Tuhan dan peperangan adalah menghadapi musuh. Peperangan kita adalah 
melawan penghulu iblis bukan secara jasmani namun rohani (Efesus 6:10-12, 
2 Korintus 10:3-5). Pakailah senjata rohanimu dengan menaklukkan diri pada 
Allah, darah Yesus, firman Tuhan serta kesaksian saudara sebagai orang 
percaya (Lihat Yakobus 4:7; Wahyu 12:11; Efesus 6:17). Carilah nama-nama 
roh jahat itu, asalnya, panggil namanya dengan nada perintah dan dengan iman
perintahkan mereka untuk keluar dengan nama Yesus. Masukilah peperangan 
dengan ketetapan hati dan yakinlah akan kemenangan itu. Kristus tak pernah 
gagal sebab Ia telah menang!!!

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya; mereka akan 
mengusir setan-setan demi namaKu (Markus 16:17a).

Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak 
ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga 
tidak ada yang akan membahayakan kamu (Lukas 10:19).

Bahwa Tuhan juga gunung batuku dan kota bentengku dan penolongku 
(Mazmur 18:3a).

Kembali ke Indeks
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7 langkah untuk memelihara pelepasan

1. Pakailah selengkap senjata Allah.

Selengkap senjata orang Kristen diuraikan dalam Efesus 6:10-18. Ada tujuh 
bagian perlengkapan senjata: 1. Ikat pinggang kebenaran., 2. Baju zirah 
keadilan., 3. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai 
sejahtera., 4. Perisai iman., 5. Ketopong keselamatan., 6. Pedang roh yaitu 
firman Tuhan dan 7. Berdoa dalam roh.

Perhatikan secara khusus pada "ketopong keselamatan" sebagai pelindung 
kehidupan pikiran kita. Kebanyakan roh-roh jahat berusaha untuk masuk 
kembali, mengambil alih kepikiran. Berjagalah terhadap segala macam pikiran
apapun yang berbau negatif sebab ini berasal dari musuh. Pisahkan kepikiran 
saudara dari kepikiran mereka. Tolaklah segala kepikiran yang ia berikan 
kepada saudara dan gantikanlah dengan kepikiran rohani yang membangun. 
(Lihat Pilipi 4:8). Lawanlah iblis pada permulaan serangannya.

2. Mengakulah secara positif.

Pengakuan yang negatif melambangkan suatu pengaruh tabiat iblis. 
Pengakuan positif merupakan suatu iman yang dinyatakan. Lakukanlah apa 
yang dikatakan Firman Tuhan. Pengakuan lainnya akan membukakan pintu 
untuk musuh.

Aku berkata kepadamu : "Sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung 
ini; beranjaklah dan tercampaklah ke laut! Asal tidak bimbang hatinya tetapi 
percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan 
terjadi baginya (Markus 11:23).

3. Tinggallah di dalam firman Tuhan.

Yesus melawan pencobaan iblis dengan memakai firman Tuhan yang tertulis. 
Firmannya adalah cermin bagi jiwa (Yakobus 1:22-25), merupakan pelita bagi 
hidup kita (Mazmur 119:105), merupakan sumber pembersih (Efesus 5:25-26),
merupakan pedang bermata dua menelanjangi hati (Ibrani 4:12), adalah 
makanan untuk roh (1 Petrus 2:2; Matius 4:4). Tak seorang pun yang dapat 
memelihara pelepasan tanpa menjadi satu dengan firman Tuhan.

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang 



tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam 
kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah taurat Tuhan dan 
yang merenungkannya taurat itu baik siang dan malam. Ia seperti pohon yang
ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya 
(Mazmur 1:1-3).

4. Salibkan keinginan daging.

Pikullah salib setiap hari dan ikutlah Yesus, Lukas 9:23. Patahkanlah 
kebiasaan-kebiasaan lama yang telah dibentuk oleh roh-roh jahat. Apabila 
keinginan daging, kesenangan dan hawa nafsu tidak dibawa pada salib Tuhan 
maka masih ada jalan bagi iblis untuk kembali lagi (Galatia 5:19-21,24).

5. Kembangkan dalam hidupmu pujian dan doa yang terus menerus.

Pujian akan membungkam musuh. Pujian bukanlah suatu sikap hati 
melainkan suatu pernyataan syukur, kekaguman, kesukaan dengan cara 
bernyanyi, berteriak, berdendang, menari, memainkan peralatan musik, 
bertepuk-tangan yang semuanya ditujukan pada Tuhan. Berdoalah dalam Roh 
(karunia lidah) dan juga dalam bahasa biasa (Tesalonika 5:17, 1 Korintus 
14:14-15.

6. Tetaplah dalam Persekutuan dan Pelayanan Rohani.

Sangat membahayakan bagi domba yang berjalan terpisah dari kawanan yang 
lainnya. Carilah dan hendaklah saudara berfungsi dalam tubuh Kristus. 
Kejarlah karunia-karunia roh dan berserahlah untuk dipakai dalam 
menyalurkan berkat dalam tubuh Kristus (Lihat 1 Korintus 12:7-14). 
Demikianlah saudara juga harus menaklukkan diri.

7. Serahkan sepenuhnya dirimu kepada Kristus.

Jadikan setiap pikiran, kata, tindakan menggambarkan kepribadian Kristus. 
Tetaplah dalam Kristus agar bisa menghasilkan buah-buah roh yang 
berkelimpahan. Roh-roh jahat adalah musuh dari buah-buah iman dan 
kepercayaan pada Tuhan adalah senjata terbesar untuk melawan tipu daya 
setan.

Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu 
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari setan (Efesus 6:16).

Perhatikan! Jikalau kita melakukan ke 7 langkah itu berarti menjamin rumah 
(kehidupan kita) menjadi bersih setelah disucikan. Maka dengan demikian 



tidak satu roh jahat pun yang berani masuk apalagi membawa temannya. 
Apabila satu roh jahat berhasil menipu saudara dan mendapatkan jalan masuk 
cepat usir keluar melalui orang lain atau dengan saudara sendiri. Yesus telah 
memberikan jalan untuk kelepasan total. Peliharakan kelepasan itu setiap hari. 
Janganlah puas jika ada sesuatu yang kurang!

Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh 
kematian anakNya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti
akan diselamatkan oleh hidupNya (Roma 5:10).

Kembali ke Indeks



BAB - 9
Memenuhi rumah itu

Apabila roh itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat 
yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak mendapatkannya lalu ia 
berkata: Aku akan kembali pada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka 
pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong bersih tersapu dan teratur, 
lalu ia pergi dan mengajak ke-tujuh roh yang lain yang lebih jahat dan 
mereka masuk lalu berdiam disitu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih 
buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan 
yang jahat ini (Matius 12:43-45).

Disini telah dijelaskan bahwa iblis yang telah diusir itu bisa datang kembali 
dan lebih dari itu ia akan membawa roh yang lebih jahat lagi yang sangat jelas 
diterangkan dalam ayat itu. Apabila rumah itu ditinggalkan kosong, tersapu 
dan bahkan dihiasi dan rumah itu terbuka sebagai undangan untuk sesuatu 
yang lebih buruk. Uraian yang sama bisa ditemukan dalam Lukas 11:24-26. 
Mari kita melihat isi dari ayat-ayat itu bersama-sama. Dalam Injil Lukas 
tersebut Yesus mengusir roh bisu yang ada pada seseorang yang tidak dapat 
berbicara, ada yang mengatakan bahwa Yesus melakukan hal ini dengan kuasa
baalzebul yaitu kepala roh-roh jahat. Yesus mengatakan bahwa apabila 
pendapat mereka benar dengan sendirinya kerajaan setan akan terpecah belah 
sama sendiri. Dan tak bisa berdiri kuat. Maka ia menambahkan, "Tetapi 
jikalau Aku dengan kuasa Tuhan mengusir iblis maka kerajaan Allah telah 
datang kepadamu".

Disini Yesus sedang menghadapi orang Yahudi yang mempunyai pikiran yang
negatif. Mereka terlalu banyak belajar. Dipenuhi dengan apa rumah yang 
kosong itu? Sekarang mereka menolak hal-hal yang positif yang Yesus berikan
pada mereka. Untuk menerangkan hal ini Yesus memberikan ilustrasi yang 
mereka bisa mengerti. Sebab jikalau mereka tidak menerima hal-hal yang 
positif maka mereka akan penuh dengan perkara-perkara yang negatif, dan 
mereka hanya seperti orang yang baru dilepaskan dari roh-roh jahat dan yang 
tidak menanggapi hal-hal yang positif dalam hidupnya. Maka mereka akan 
berakhir dalam keadaan yang lebih buruk dari yang awalnya.

Konteks dalam Matius sangat jelas. Yesus disalahkan karena baru memetik 
buah gandum pada hari Sabat. Ia juga menyembuhkan orang yang tangannya 
lumpuh pada hari Sabat. Sekali lagi orang-orang Parisi menyalahkan Yesus 
karena dianggap mengusir setan dengan kuasa baalzebul. Yesus tahu bahwa 



kata-kata mereka menunjukkan hati yang jahat. Mereka telah menyaksikan 
begitu banyak perubahan yang terjadi pada banyak orang namun mereka tidak 
percaya. Jikalau mereka tidak disembuhkan maka keadaan mereka akan lebih 
jahat lagi, seperti seorang yang baru dibersihkan dari roh-roh jahat tetapi tidak 
memenuhi rumah itu dengan sesuatu yang datang dari Allah.

Yesus pernah berkata ada waktunya kita perlu untuk menanamkan hal-hal 
yang lebih baik dan positif dalam kehidupan kita. Perlu ada pertimbangan 
yang seimbang antara yang positif dan yang negatif. Setelah kedagingan 
dilepaskan dan roh-roh jahat diusir keluar maka kita harus menaruh Yesus, 
biarlah Dia memerintah dalam kehidupan kita dan carilah jalan untuk 
menghindari diri dari persoalan yang diberikan setan kepada kita, supaya 
Yesus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita.

Dengan apa kita isi rumah itu? YESUS!

Untuk dipenuhi dengan Yesus berarti dipenuhi dengan kemurnian dan kuasa. 
Kedua kata itu menunjukkan keberadaan Allah, demikian juga kita akan 
melihat kemurnian datang karena persekutuan kita dengan Kristus dan sebagai
akibat dari buah-buah roh. Kuasa datang dari baptisan roh dan akibat dari 
karunia-karunia Roh Kudus.

Perlu dimengerti bahwa dalam memenuhi rumah itu bukan sebagai hasil dari 
doa yang rutin yang diucapkan pada akhir doa kelepasan itu. Sering saya tidak
enak mendengarkan apabila orang mengatakan pada akhir pelayanan 
pelepasan : "Sekarang ya Bapa, penuhilah rumah yang kosong ini". Saya telah 
melihat orang-orang yang kehilangan pelepasan karena mereka tidak tahu 
bagaimana mengisikan rumahnya dan dengan apa mengisikannya?

Karena setiap roh yang telah diusir keluar maka sepatutnya buah-buah dan 
karunia-karunia roh yang menggantikannya. Inilah tanggung jawab kita yaitu; 
setiap orang yang mengalami kelepasan. Para pelayan pelepasan haruslah 
menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk mengisi rumah itu 
(hidupnya).

Memenuhi Rumah Dengan Kuasa Roh Kudus

Salah satu pesan yang dikatakan Yesus ketika Ia naik ke sorga. Kamu akan 
dibaptiskan dengan Roh Kudus dalam sedikit hari lagi. Kisah Para Rasul 1:5. 
Kita melihat penggenapannya adalah dalam Kis. 2.

Dalam Kisah Para Rasul 2:4 mengatakan:

Dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa 
lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya.



Apa maksud dari baptisan Roh itu? Yesus menjelaskan bahwa itulah kuasa 
(lihat Kis. 1:8). Setelah baptisan pada hari Pantekosta, bagaimana kuasa itu 
dinyatakan? Ini adalah suatu topik yang sangat menarik, yang akan kita 
pelajari sepenuhnya disini, kita bisa juga lihat bahwa kuasa Roh Kudus itu 
bekerja melalui murid-muridNya melalui pernyataan ke 9 karunia Roh. 
Karunia-karunia ini terdaftar dalam 1 Korintus 12:7-11 ... 1. Karunia untuk 
berkata-kata dengan hikmat, 2. Karunia marifat, 3. Karunia iman, 4. Karunia, 
menyembuhkan, 5. Karunia untuk mengadakan mujizat, 6. Karunia bernubuat,
7. Karunia membedakan bermacam-macam roh, 8. Karunia berkata-kata 
dalam bahasa Roh dan 9. Karunia menafsirkan bahasa Roh. 

Keseluruhan dari kitab Para Rasul menunjukkan bahwa Roh Kudus bergerak 
melalui karunia-karunia Roh. Seperti melalui Petrus dan Yohanes; karunia 
kesembuhan dinyatakan pada orang timpang pasal 3. Kata-kata hikmat 
dinyatakan pada Ananias, untuk pelayanan kepada Sauius ada rada pasal 9. 
Paulus berbicara pada roh tenung yang ada pada seorang perempuan yang 
sedang menghalang-halangi pelayanan, melalui pembedaan roh pasal 16. 
Petrus berbicara dengan kata-kata iman kepada Ananias dan Safira maka 
mereka jatuh lalu mati-pasal 5. Melalui Petrus mujizat kebangkitan terjadi atas
diri Dorkas sehingga ia dapat hidup kembali pasal 9. Sementara Petrus 
berbicara di rumah Kornelius tiba-tiba dinyatakan karunia lidah dan 
penterjemahannya, pasal 10. Dan melalui seorang murid Agabus, gereja 
menerima berkat Tuhan melalui nubuatan, pasal 11.

Iblis itu membenci karunia-karunia roh sehingga ia menyebabkan banyak 
orang yang menolaknya. Apa sebabnya? Karena dengan bekerjanya karunia 
Roh Kudus, hal ini berarti akan melawan pekerjaan iblis. Kejahatan dan tipu 
dayanya akan dapat diketahui melalui karunia membedakan roh dan kata-kata 
marifat. Kejahatan bisa ditumpas melalui kata-kata hikmat, iman, karunia 
kesembuhan dan mujizat-mujizat. Rencana-rencananya untuk membuat 
kejahatan ditumpas melalui nubuatan, karunia lidah dan terjemahannya. Tidak 
heran kalau dengan sekuat tenaga iblis berusaha untuk menghalang-halangi 
karunia itu.

Kesembilan karunia Roh itu diberikan pada gereja untuk membangun sidang 
jemaat. Setan adalah musuh dari gereja dan ia berusaha melawan segala 
sesuatu yang direncanakan untuk membangun tubuh Kristus. Dia sangat 
menyerang karunia terutama karunia lidah yang mempunyai arti yang khusus 
dalam membangun setiap orang yang percaya (1 Korintus 14:4).

Kalau seseorang yang mengalami pelayanan pelepasan belum dibaptis Roh 
Kudus maka dia harus didorong untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus dan 
supaya merindukan untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Kita 



sering menyaksikan orang-orang yang menerima karunia Roh itu. Karunia 
Roh merupakan klimaks dari pelayanan pelepasan. Kuasa Roh Kudus sangat 
dipentingkan dalam kehidupan seseorang untuk memelihara pelepasan itu.

Mereka yang menerima Roh Kudus haruslah didorong untuk menerima 
karunia Roh yang utama (1 Korintus 12:31) dan karunia yang baik adalah bisa 
melayani orang dalam segala keadaan. Biasanya halangan-halangan karunia 
ini dapat dihilangkan melalui pelayanan pelepasan. Ada roh-roh tertentu yang 
kerjanya adalah menghalang-halangi karunia Roh. Setelah pelepasan rumah 
itu perlu diganti atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.

Memenuhi Rumah Dengan Buah-Buah Roh 

Buah-buah Roh telah diuraikan dalam Galatia 5:22-23 antara lain: kasih, 
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemah-lembutan, penguasaan diri. Kesembilan buah Roh ini melambangkan 
tabiat daripada Kristus sendiri. Roh Kudus berbicara melalui buah-buah yang 
dinyatakan. Kehidupan orang percaya harus menjadi satu dengan kepribadian 
Yesus.

Roh jahat sangat berlawanan dengan tabiat yang ada pada Kristus. Mereka 
masuk pada seseorang untuk menyatakan tabiatnya yang jahat. Jadi setelah 
pelepasan kita harus mengisi rumah yang kosong itu dengan Yesus dan buah-
buah Roh. Sebelum orang itu mengerti dan menjadikan pelepasan adalah 
tujuannya yang pokok maka pelepasan yang telah dilakukan akan hilang 
begitu saja.

Maka supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar, rumah itu harus diisi 
dan tetap terisi. Jikalau tidak demikian maka roh-roh jahat bisa menguasai dan
kembali dengan suatu kuasa yang lebih kuat dari yang semula.

Sebelum kita menyelidiki lebih lanjut kita perlu mendapatkan pengertian 
yang jelas tentang bagaimana roh itu dinyatakan. Jawaban ini telah ditemukan 
dalam perumpamaan pokok anggur dan carang-carangnya. Yohanes 15:4.

Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak 
tinggal pada pokok anggur. Dengan demikian kamu juga tidak dapat berbuah 
jikalau kamu tidak tinggal dalam aku.

Perhatian! Buah-buah Roh tidak dihasilkan dari suatu tindakan yang 
serampangan, demikian juga bukan dengan hasil dari kita sendiri. Hal ini bisa 
terjadi jika kita tetap melekat pada pokok anggur itu! Kuncinya adalah 
"tinggal". Untuk tetap tinggal pada pokoknya berarti tetap hubungan kita 
dengan Yesus supaya kehidupan Kristus itu akan mengalir melalui cabang-
cabang itu, dengan demikian maka menghasilkan buah. Bagaimana seseorang 



bisa tetap tinggal? Jawabannya ada dalam ayat 10. Jikalau Kamu Menurut 
Akan Hukumku, Kamu Akan Tinggal Tetap.

Jadi tetap tinggal adalah sama dengan memegang firman Tuhan. Dan apa 
yang kita miliki jikalau kita telah tinggal di dalam Dia? Bacalah! "Kasihku … 
Sukacitaku" - Buah-buah Roh yang pertama!

Apabila kita taat kita akan mempunyai hubungan dengan Allah dan kita 
menerima kasihNya, kemuliaanNya dan damaiNya.

Apabila kita tidak taat maka hubungan dengan Bapa akan terputus dan setan 
akan bisa masuk dengan mudah. Marilah kita pelajari tentang apa yang 
dikatakan Yesus. Apa yang Yesus katakan sebelum Ia berbicara tentang pokok 
anggur itu?

Sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atasKu 
tetapi supaya dunia ini tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan Aku melakukan 
segala sesuatu ... Dan Sebagaimana Bapa Telah Mengutusku Demikian Juga 
Aku Mengutusmu (Yohanes 14:30,31).

Disini Yesus menjelaskan bahwa iblis tidak mempunyai hak apa pun atasNya.
Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang diluar kehendak Bapa. Itulah 
sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 15:10...

Jikalau kamu menurut perintahKu, kamu akan tinggal di dalam kasihKu, 
seperti Aku menurut perintah BapaKu dan tinggal di dalam kasihNya.

Buah Yang Disebut Kasih 

Seorang bapak telah mengalami gangguan mental; kira-kira 12 tahun. Ia tetap 
lemah secara emosi bahkan walaupun telah dirawat secara teratur di rumah 
sakit. Akhirnya ia mendengar tentang pelayanan pelepasan. Roh-roh jahat 
yang menguasai diusir keluar. Ia menerima kesembuhan otaknya juga dimana 
ada urat yang terhalang pada daya ingatannya. Hal itu bisa kembali lagi 
setelah diberi suatu kejutan listrik. Dia ingat akan seorang pelayan rumah sakit
itu yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik padanya. Hidupnya penuh 
dengan kepahitan dan kebencian pada orang ini, ia mulai berpikir untuk 
membunuhnya.

Suatu saat bapak ini datang pada saya untuk meminta pelayanan pelepasan. 
Kami jelaskan bahwa bapak harus bertobat dari kebencian itu dan 
mengampuni orang itu. Kami tunjukkan padanya dalam Matius 18:32-35 
bahwa ia tidak dapat dilepaskan dari "si penyiksa" itu jikalau ia belum 
mengampuninya. la tidak bisa menjawab permintaan saya. Kira-kira 5 menit ia
duduk berdiam diri dengan berpikir untuk tetap membenci orang itu atau rindu



menerima pelepasan itu. Akhirnya dengan seluruh tenaga dan kekuatan ia 
katakan: "Dengan pertolongan Tuhan Yesus saya mengampuni orang itu". 
Dengan tindakan ini ia telah membuat jalan untuk pelepasan bagi dirinya.

Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga 
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni maka 
Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga (Matius 6:14-15).

Saya telah mengenal beberapa orang yang telah mendapatkan pelayanan 
pelepasan seperti orang ini. Apabila roh-roh kepahitan, kebencian, dendam, 
amarah, kekerasan dan pembunuhan diusir keluar maka haruslah rumah yang 
kosong itu diisi dengan kasih daripada Kristus, kasih yang mengampuni 
musuh. Secara mengherankan kehidupan rohani orang ini bertumbuh. Air 
hidup telah mengalir dari orang ini. Ia mulai berbuat kebenaran dan bersaksi 
bagi orang-orang disekitarnya. Jiwanya dibanjiri dengan damai dan kesukaan 
Tuhan. ia telah melakukan firman Tuhan dengan jalan telah mengampuni 
musuhnya sehingga ia telah menerima buah ketaatannya. Kebenciannya telah 
diganti dengan kasih.

Buah Yang Disebut Sukacita

J. P. mempunyai persoalan sejak ia berumur 5 tahun yaitu pada saat orang-
tuanya bercerai; terlalu banyak tekanan dan derita yang ia alami sejak ia 
dilahirkan. Ibunya menceritakan pada kami bahwa J. P. mempunyai banyak 
ketakutan dan selalu memegang erat ibunya untuk perlindungannya, ia gugup 
dan tak bisa tenang. Pokoknya ia bukan seorang yang periang, namun ibunya 
membawanya pada kami untuk mendapat pelayanan pelepasan.

Pada waktu kami sedang melayani 2 orang saudara, ia berusaha untuk 
menggerakkan tangan dan kakinya sebab berusaha untuk mengetahui kapan 
gilirannya. Dengan cara yang seperti sifat anak-anak ia agaknya mengetahui 
apa yang akan terjadi. Dia sangat serius dan tak sabar.

Ketika roh jahat pertama diusir, roh itu menekan bibirnya erat-erat sebagai 
suatu perlawanan. Hal ini merupakan suatu pernyataan bahwa "mereka tak 
ingin keluar". Tetapi dengan nama Yesus mereka terpaksa menyerah.. Mereka 
keluar dengan busa dan ludah dari mulut. Peperang.an ini rupanya tidak terlalu
sulit tetapi berlangsung 30 menit. J. P. keluar dengan tersenyum dan 
mengatakan: "Saya harus melihat pada kaca pasti saya terlihat berubah!"

Dia lakukan itu dan memang wajahnya sangat cerah. Dimana iblis pergi maka
kesukaan akan terpancar.

Ada banyak orang-tua, muda seperti J. P. yang susah. Hidup merupakan suatu 
beban. Tidak ada kemenangan dan pengharapan. Suatu penghiburan telah 



dijanjikan bagi orang yang tidak mempunyai harapan dan tertulis dalam 
Yesaya yang ditunjukkan pada gereja.

Roh Tuhan ada di atasku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia 
mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang yang susah 
dan merawal orang-orang yang remuk hati dan memberitahukan kelepasan 
pada orang-orang tertawan dan yang terpenjara untuk memberitahukan 
tahun rakhmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur 
semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan pada mereka perhiasan 
kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian
ganti semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon keben-
aran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan ke agunganNya (Yesaya 61:1-3).

Buah-Buah Roh Sebagai Perdamaian

Ibu B. telah dilepaskan dari roh yang menyiksa dirinya. Dia telah membuka 
pintu bagi roh itu sehingga ia penuh dengan ketakutan. Firman Allah 
mengatakan: "Ketakutan itu mengandung hukuman". 1 Yohanes 4:18. Ia 
menjelaskan bagaimana ia diganggu dan dikuasai oleh roh jahat. Dia tidak 
bisa berpikir dan bertindak dengan cara yang wajar dan stabil. Dalam keadaan 
yang tidak tenang seperti ini ia sering mengatakan: "Mengapa saya bertindak 
demikian? Sepertinya bukan saya!"

Apabila tekanan dari roh yang menyiksa itu aktifitasnya dikurangi, ia mulai 
menyadari bahwa ada roh yang menimbulkan kemelut di dalam pikirannya 
yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam hidupnya.

Setiap waktu bila roh itu menyerangnya ia merasa sakit dan mulas pada 
perutnya dan terasa terbakar serta merasa serba salah. Firman Tuhan 
mengatakan: Hendaklah engkau hidup damai dengan semua orang. Roma 
12:18. Roh yang menyiksa itu membuat damai sejahteranya hilang, bukan 
hanya bagi dia tapi juga bagi keluarganya. 

Setelah roh beserta kawannya diusir keluar, ia merasa damai yang luar biasa. 
Hari berikutnya ia selalu berbicara tentang rasa damai yang luar biasa itu. 
Namun roh jahat itu berusaha mengacaukan pikirannya supaya terbuka jalan 
untuk kembali. Dua kali roh itu berusaha kembali pada wanita itu namun ia 
diusir keluar lagi. Akhirnya wanita itu mengerti siasat iblis sehingga ia telah 
menutup pintu hidupnya dengan iman dan dengan keyakinan di dalam Tuhan.

Dia sekarang memiliki kebebasan yang mutlak. Dengan kebebasannya ia 
telah menjadi saluran agar buah-buah Roh itu dapat dinyatakan yaitu untuk 
berdamai dengan orang lain.

Kembali ke Indeks



BAB - 10
Pernyataan-pernyataan iblis
Apabila roh-roh jahat itu dihadapi dan ditekan melalui peperangan rohani 

mereka akan menunjukkan tabiatnya masing-masing di dalam diri seseorang. 
Roh-roh jahat adalah anggota kuasa kegelapan. Mereka tidak tahan apabila 
kita bawa dalam terang. Apabila taktiknya dan kehadirannya dinyatakan maka 
mereka goncang dan mengamuk. Pernyataan-pernyataan yang timbul tak akan 
ada hentinya. Kita harus membatasi diri kita pada beberapa contoh-contoh itu.
Setan dan pengikutnya dinyatakan sebagai ular. Sesungguhnya Aku memberi 

kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking (Lukas 10:19). Dan 
naga besar itu terlempar, ular tua, yang disebut iblis atau setan yang menye-
satkan seluruh dunia (Wahyu 12:9). Tidak heran kalau kenyataan setan itu 
sering kita saksikan sebagai ular. Mungkin hal ini terdapat pada lidah, atau 
orang itu mengeluarkan lidah dan memasukkan lagi dengan cepat seperti lidah
ular - matanya mungkin akan menyerupai mata ular. (Kebanyakan orang vang 
dilepaskan itu ditutup matanya). Roh-roh jahat itu nampaknya mengetahui 
bahwa dari mata orang akan menunjukkan kehadirannya, dan di dalam cara 
pengamatan yang nampak lebih jelas dibanding dengan cara yang lain.
Suatu pernyataan lain dari ular adalah melalui hidung. Seseorang yang 

menghembuskan nafas dari hidung menyebabkan suara yang berdesis. Dalam 
beberapa kejadian tertentu saya menyaksikan ada orang yang terlempar ke 
lantai karena kuasa kegelapan yang ada di dalam orang itu dan badannya 
bergerak seperti ular.
Pernyataan yang lain sering terjadi di tangan. Kadang-kadang tangan 

mungkin menjadi mati rasa, kesemutan atau rasa gatal, jari jempol mulai kaku.
Roh jahat yang menyatakan dirinya seperti ini biasanya roh nafsu, bunuh diri 
dan pembunuhan.
Beberapa roh lain terutama yang berhubungan dengan pemakaian tangan 

yang salah akan menyatakan dirinya seperti itu. Kadang-kadang sangat baik 
bagi seseorang untuk menggerakkan tangannya dengan kuat untuk melepaskan
roh itu.
Roh rheumatik sering menyatakan dirinya melalui tangan. Tangan akan 

menjadi kaku, jarinya akan tergenggam. Ini sering terjadi pada anak-anak 
muda dan remaja yang mempunyai keadaan yang belum nyata, namun roh-roh
rheumatik ini mempunyai rencana yang sangat panjang. Kalau roh rheumatik 
ini ditantang maka roh ini bisa menyerupai keadaan yang seperti orang terkena
rheumatik beberapa tahun bahkan kadang-kadang membuat orang itu tak 
berdaya. Iblis itu bisa menyatakan dirinya melalui kesakitan dengan jalan 



membalik-balik badannya. Kebanyakan kesakitan yang demikian dapat 
dihancurkan melalui pelayanan pelepasan. Dengan karunia. membedakan roh 
maka kita bisa menghancurkan kesakitan yang belum dinyatakan itu.
Suatu pernyataan yang sangat menakjubkan adalah roh kematian. Saya telah 

melihat roh kematian yang telah dinyatakan melalui seseorang yang telah mati
karena penyakit keras, operasi atau saat-saat mendekati bunuh diri. Ada orang 
yang mempunyai roh kematian, atau pernah dinyatakan mati karena tenggelam
tetapi telah dibawa hidup kembali oleh seorang dokter yang bertindak tepat 
pada waktunya. Ketika roh kematian itu menyatakan dirinya, kelopak matanya
terbuka dan biji matanya terbalik ke arah atas kepala. Kulit orang itu 
menyerupai lilin mengkilap dari orang mati.

Seorang wanita muda kira-kira berusia 25 tahun datang untuk meminta 
pelayanan. la adalah seorang yang lemah lembut dan pasif dalam tingkah 
lakunya; Beberapa roh telah diusir dari dalam dirinya kemudian kami duduk-
duduk sambil men anti bagaimana Roh Kudus memimpin kami. Mukanya 
telah berubah ketika satu roh menyatakan dirinya. Tidak ada suatu tanda yang 
bisa kami lihat kecuali melihat melalui matanya. Tanpa membalik kepala ia 
dengan segera melihat setiap orang yang ada pada sekelilingnya di kamar itu. 
Saya dan istri saya sedang duduk persis di depan mukanya. Tiga anggota team 
kami hadir bersama seorang pendeta dan istrinya. Saya telah banyak 
menyaksikan bagaimana manifestasi roh jahat itu tetapi kali ini sangat 
berbeda. Hal ini bisa membuat seseorang berperasaan bahwa seolah-olah ia 
sedang menghadapi binatang buas yang akan memakan orang. Pernyataan ini 
kemudian berubah menjadi suatu pernyataan orang mati. Untung saya sudah 
pernah mengalami pernyataan ini sebelumnya dan tahu apa yang harus saya 
perbuat. Beberapa rekan lain di kamar belum pernah menyaksikan hal ini 
sehingga mengira bahwa wanita itu sudah mati. Roh itu keluar dari perempuan
ini dan ia menjadi sembuh.

Udara adalah satu bagian dari iblis juga. Saya ingat satu kali kami sedang 
melakukan pelayanan pelepasan di gereja. Gereja ini dipenuhi oleh suatu bau 
yang tak enak. Hal ini mengingatkan saya pada bau sayur kubis yang dimasak 
yang mana bagi saya bau ini tak saya sukai, sehingga seseorang berusaha 
mengetahui apa yang sedang dimasak di dapur.

Pada suatu kejadian yang lain saya sedang mengusir satu roh jahat dari 
penyakit kanker untuk keluar dari seorang wanita. Ketika roh itu diusir keluar, 
mereka keluar disertai dengan bau yang berbeda dengan apa yang pernah saya 
rasakan. Bau ini adalah bau yang sering tercium pada waktu saya sedang 
mengadakan pelayanan di Houston, Texas dimana saya besuk pada pasien-
pasien berpenyakit kanker di rumah sakit tersebut.



Roh-roh jahat juga akan berteriak nyaring (Matius 8:29; Markus 1:23; Lukas 
4:41; Kis. 8:7).

Pada suatu waktu kami sedang mengadakan pelayanan pelepasan, datanglah 
seorang gadis yang berusia 15 tahun minta pelepasan. Ia pernah terlibat dalam 
ilmu pedukunan. Saya mempersilahkan ia untuk duduk di depan saya, lalu 
saya membuka Alkitab dan saya membacakan kitab Ulangan 18:9-15 yang 
mengatakan: "Bahwa bertenung adalah kekejian Tuhan". Ketika saya 
membacakan ayat 15 yang mengatakan bahwa Tuhan membangkitkan satu 
nabi yaitu Yesus yang padaNya kamu harus dengarkan, satu teriakan dari iblis 
keluar dari wanita itu.

Saya melihat seperti cakar singa datang merobek-robek Alkitab, tepat pada 
ayat yang sedang saya baca. Lalu kami memerintahkan roh petenung itu untuk
keluar dengan nama Yesus. Setelah itu ia dilepaskan dari tekanan itu.

Roh kesombongan sering dinyatakan dalam berbagai macam cara. Mungkin 
hal ini akan menyebabkan seseorang bisa duduk atau berdiri tegak, melipat 
tangan di dadanya atau menegakkan kepalanya dan hidungnya menghadap ke 
udara.

Satu pendeta muda yang merasa yakin mengatakan bahwa ia berbicara terlalu 
banyak dan ia tak bisa mendisiplin diri untuk membiarkan orang lain 
berbicara. Ia sering merasa bahwa apa yang akan ia katakan adalah lebih 
penting daripada kata-kata yang akan diucapkan orang lain didalam suatu 
diskusi atau pembicaraan. Roh itu disuruh memberitahukan siapa namanya roh
ini memperkenalkan dirinya sebagai "roh kepentingan". Orang ini sedang 
duduk pada kursi lipat dari besi. Roh ini menyebabkan dia selalu menegakkan 
hidungnya ke atas dan menekan kursinya ke belakang. Saya harus menahan 
orang ini dari kursinya yang dia tekan ke belakang supaya ia tidak jatuh 
terbalik. Roh kebanggan ini yang membuat dirinya seolah-olah lebih penting 
dari orang lain, daripada apa yang seharusnya ia pikir.

Roh-roh jahat sering kali menyatakan kehadirannya dengan bersenda gurau 
(berpantomin).

Pada suatu pelayanan sebelum pelepasan, seorang gembala muda mengatakan
bahwa ia sering kali terikat oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan ia merasa 
lebih baik menari-nari daripada makan. Ketika roh duniawi itu diusir dari 
orang itu, maka ia mulai melakukan sandiwara bisu, tubuhnya mulai 
bergoyang secara teratur dan tangannya bergerak kesana kemari dengan 
bertepuk tangan, mulutnya bergerak dengan cepat, bernyanyi dengan tanpa 
suara. Lalu rohnya berbicara dan mengatakan : "Saya sedang bernyanyi kuasa 
dalam darahNya". Lalu orang ini mengambil kain basah yang tadi sudah 
dipakai untuk membersihkan mukanya, karena roh-roh lain membuat dia 



muntah. Dia mulai memutar-mutar kain itu, akhirnya ia melepaskan kain itu ...
hingga kena pada dinding dan Jatuh ke lantai. Seketika roh yang ada dalam 
orang itu tertawa tak henti-hentinya.

Pada suatu keadaan yang lain kami telah menyaksikan atraksi bisu dalam roh 
tarian yang menyatakan dirinya melalui gerakan-gerakan tubuh, terutama 
gerakan dari pinggul. Satu orang wanita tubuhnya bergerak dengan 
manifestasi dari roh itu. Setelah selesai, ia menyatakan bahwa ia pernah jadi 
penari profesional yang bekerja sebagai wanita "a go go" yaitu penari agogo. 
Roh ini masuk sehingga menguasai di dalam dirinya, roh iblis menjadi roh 
penipu dan menggantikan hal-hal yang baik menjadi hal yang jahat.

Suatu pernyataan yang lain yang sangat menarik, ketika kami sedang mela-
yani seorang ibu yang mempunyai anak berumur 12 tahun, anak ini tangannya 
lemah sehingga tak bisa dipakai. Ibunya mempunyai roh menghukum yang 
senantiasa menyiksa anaknya. Ketika roil penghukum itu diusir keluar 
darinya, menyebabkan penyakit yang ada pada anaknya beralih pada ibunya.

Kesakitan adalah pernyataan yang umum juga. Banyak bahkan sering terjadi 
apabila orang merencanakan untuk meminta pelayanan untuk waktu yang 
mendatang, mereka melaporkan bahwa mereka mempunyai sakit kepala yang 
parah, walaupun mereka tidak pernah merasakan penyakit itu sebelumnya. 
Pada waktu pelayanan, roh inilah yang menyebabkan pusing kepala dan ada 
juga sakit pada bagian badan lainnya. Roh kegugupan juga menyebabkan 
tekanan sehingga ada sakit pada punggung dan leher. Kadang-kadang pelayan 
pelepasan mengangkat tangannya pada tempat yang sakit itu dan mengusir roh
itu, sehingga penyakit itu hilang seketika.

Kenyataan yang lain sudah pernah disaksikan. Pada saat pelepasan biasanya 
terlihat melalui kram pada kaki dan tangan, juga mual, menangis dan tertawa. 
Tertawa adalah roh pengejek yang menganggap remeh pelayan. Seseorang 
yang masih baru dalam pelayanan ini akan menganggap bahwa orang yang 
sedang ia layani meremehkannya. Tetapi tertawa ini bisa disebabkan oleh 
perasaan orang itu sendiri.

Saya telah memperkirakan bahwa roh-roh jahat akan berbicara melalui salah 
satu dari 12 orang yang sedang kami layani. Akan banyak perbedaannya jika 
kami membiarkan mereka untuk berbicara. Mereka tidak menunjukkan dari 
cara mereka berbicara. Mereka berbicara dengan tegas bahwa mereka tidak 
ingin meninggalkan tempatnya. Roh-roh jahat itu sangat puas jika orang itu 
menginginkan ia tetap tinggal di situ dan ia akan mengancam jika ia akan 
diusir keluar sehingga ia mencari perhatian dan berusaha bagaimana supaya ia 
tidak diusir. Hal ini nyata sekali sebab iblis itu sangat tersiksa dengan jalan 
kita menyebut darah Yesus itulah keadaan buruk yang ia selalu hadapi. Roh-



roh yang mendiami seseorang senantiasa ketakutan atas roh-roh yang ada di 
atas tingkatan mereka. Pembicaraan mereka kadang-kadang dibuat sedemikian
rupa sehingga akan mengacaukan orang yang akan melayani kelepasan atau 
dengan jalan menuduh dia supaya ia ketakutan. Sebagai contoh; iblis menga-
takan: "Aku tahu tentang kau, apakah kau ingin supaya aku menyatakan hal 
ini di hadapan orang lain?". Hal ini hanya merupakan ancaman dan tuduhan, 
tetapi roh-roh jahat itu tidak pernah melakukan apa yang ia pernah katakan. 
Secara nyata pembicaraan dilakukan oleh iblis seakan-akan merupakan suatu 
taktik tetapi hal ini hanya merupakan jalan supaya ia dapat melepaskan diri 
daripada pengusiran.

Apabila roh-roh jahat itu telah diusir keluar maka sering kali keluar melalui 
hidung dan mulut. Roh-roh itu ada hubungannya dengan nafsu. Orang-orang 
Ibrani dan Gerika hanya mempunyai satu kata untuk roh, nafas dan hembusan.
Perkataan Ibraninya adalah Pneuma. Roh Suci ada hubungannya juga dengan 
bernafas. Sesudah kebangkitanNya, Yesus memperlihatkan diri pada 
muridNya dan menghembus serta berkata "Terimalah Roh Suci (Pneuma)" - 
Yohanes 20:22.

Banyak buku-buku dan nyanyian-nyanyian Kristen yang mengandung kata-
kata "Hembuslah aku, hembuslah aku Tuhan" dan "Roh Kudus hembuslah 
aku".

Hal ini memberikan kita suatu gagasan bahwa; kita perlu menghirup Roh Suci
dan menghembus roh-roh jahat keluar.

Apabila roh-roh iblis itu masuk biasanya kita bisa melihat manifestasi keluar 
dari mulut dan hidung. Pada umumnya pernyataan itu berupa batuk-batuk. 
Dan biasanya batuk ini kering yang sering kali dikeluarkan dengan berlebih-
lebihan. Yang dibawa keluar secara langsung adalah muntah, ludah berbusa, 
ngiler (air liur mengalir).

Orang yang menerima pelepasan secara langsung setelah makan banyak ter-
lihat tegang pada lehernya, tersendat-sendat luar biasa dan memuntahkan air 
liur tanpa adanya makanan yang dikeluarkan dari perut. Kadang-kadang ada 
darah yang keluar. Tak jarang kita melihat hal ini terjadi satu jam atau lebih.

Kenyataan lainnya melalui mulut termasuk berteriak-teriak, meraung, 
berdesis, dan mengantuk. Udara bisa dihembus melalui hidung atau orang itu 
menghembus secara terus menerus seakan-akan ia ada sakit pada hidungnya. 
Pernyataan seperti ini bisa berkembang dari lunak menjadi sangat ganas. Ini 
bukan merupakan suatu keberhasilan dalam pelepasan. Seseorang yang 
mengatup dan berteriak untuk mengeluarkan iblis itu, sama saja terlepasnya 
dengan orang yang mempunyai pernyataan setan yang lebih ganas.



Kembali ke Indeks

BAB - 11
Pelepasan pribadi & umum, sendiri & kelompok

Pelayanan pelepasan adalah milik gereja. Sebaiknya hal ini dipakai seperti hal
dengan khotbah, pengajaran dan kesembuhan. Sesuai dengan perintahNya 
Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius kita dapat membacanya:

Yesus memberkati mereka dan berkata: "KepadaKu telah diberikan kuasa 
baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
muridKu dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus 
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
padamu. Dan ketahuilah bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai 
kepada akhir zaman (Matius 28:18-20).

Pengusiran roh-roh adalah suatu bagian yang vital dalam pelayanan Yesus dan
murid-muridNya. Dalam Markus la berkata: "Tanda-tanda ini akan menyertai 
orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan dengan namaKu .... "

Perhatikan kata ganti jamak "mereka". Maksudnya ialah bahwa pelayanan ini 
adalah bagi gereja bukan untuk satu orang saja. Akhir-akhir ini Roh Kudus 
sedang membawa suatu pelayanan pelepasan dalam gereja sebab telah lama 
diabaikan, oleh sebab itu gereja harus memilikinya untuk menyiapkan 
kedatangan Tuhan Yesus.

Pelayanan Pribadi

Pelepasan bisa terjadi sebagai satu bagian dari kebangkitan gereja rutin. Yesus
tidak pernah melangkah mundur untuk mengusir roh-roh jahat secar umum 
dan di tempat-tempat ibadah dan tempat pengajaran.

Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke 
rumah ibadat dan mengajar ... Pada waktu itu di rumah ibadat ada seorang 
yang kerasukan roh jahat, orang itu berteriak ... tetapi Yesus menghardiknya, 
kataNya: "Diam, keluarlah dari dalamnya!" (Markus 1:21,23,25).

Saya pernah hadir dalam suatu kebaktian semacam itu. Kehadiran orang yang 
bergerak dengan kuasa Roh Allah menyebabkan roh-roh jahat berteriak dan 
meraung-raung. Sehingga hal inilah menyebabkan kebaktian itu lancar. 
Kadang-kadang roh itu disuruh diam sampai firman Tuhan telah disampaikan, 
roh jahat itu diikat dan disuruh diam sampai ia diusir keluar.



Ada situasi tertentu yang memerlukan kelepasan dengan segera. Hal ini 
terjadi sekali waktu kami sedang melayani. Pada penghabisan firman Tuhan 
yang saya sampaikan, roh jahat menguasai sepasang suami-istri. Mereka 
adalah orang Kristen tetapi belum mengenal baptisan Roh Kudus. Mereka 
datang kekebaktian dengan tujuan untuk menghina dan menertawakan orang-
orang Pantekosta. Tetapi selama kebaktian wanita ini menyadari kesalahannya.
Kotbah saat itu mengenai darah Yesus. Wanita ini tergoncang secara hebat dan
orang yang dekat dengan dia mendoakannya; namun roh-roh yang ada di 
dalam dia mulai berteriak. Ketika suaminya mendekatinya untuk melihat apa 
yang terjadi, roh-roh itu mulai berteriak dan menggoncangkan dia juga. 
Seluruh jemaat terus memuji-muji Tuhan dan menyanyikan lagu iman dan 
beberapa di antara kami mulai melayani bapak ini bersama istrinya yaitu di 
jalan di antara kursi duduk gereja, sampai mereka terlepas dari ikatan setan 
itu. Kemudian kedua-duanya didoakan untuk kepenuhan Roh Kudus dan 
beberapa sa at saja mereka berbicara dengan karunia Roh. Kedua-duanya 
dilepaskan dari roh-roh alkohol dan narkotika disamping roh-roh yang lain. 
Mereka hidup dengan gairah dan kesukaan.

Sampai pada bagian ini dalam pelayanan saya, kebanyakan saya dasarkan atas
pelayanan pribadi. Team kami juga pergi ke gereja-gereja dan persekutuan. 
Kami menyampaikan pengajaran secara serius dalam soal pelayanan 
pelepasan. Banyak orang yang meminta pelayanan ini, sehingga kami 
menetapkan waktu tertentu seperti halnya dengan jam-jam praktek dokter. 
Kira-kira 2 jam untuk setiap orang. Kami mendorong dengan sangat pelayanan
bagi keluarga-keluarga yang mana kedua orang-tua beserta anak-anak mereka 
ikut Ambil bagian. Kira-kira 30 sampai 45 menit dari waktu itu diberikan 
untuk penerangan tentang kelepasan. Pendekatan yang demikian dalam 
pelayanan pelepasan adalah suatu cara yang baik. Kami juga menerangkan 
bagaimana cara iblis itu beroperasi. Pengetahuan seperti ini sangat penting 
karena untuk menutup pintu bagi iblis setelah ia diusir keluar dan supaya ia 
tak bisa kembali lagi.

Sudah tentu iblis itu mendengarkan apa yang kami bicarakan dan menyadari 
bahwa kehadirannya telah dibukakan dan cara ia melakukan kejahatan dibawa 
di dalam terang. Dengan jalan seperti itu kita membuat iblis itu kacau dan 
sering kali dengan sendirinya ia dengan cepat keluar. Pelayanan secara pribadi
juga ada keuntungannya yaitu lebih terperinci daripada yang umum atau 
dalam suatu kelompok.

Saat-saat ini hati Yesus menangis karena la perlu pelayan-pelayan yang lebih 
banyak. Dalam Matius 10 Yesus mengajar berkhotbah, menyembuhkan dan 
mengusir setan.



Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh sebah belas kasihan 
pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak 
bergembala Maka kataNya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi 
pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian itu, 
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu" (Matius 9:36-
38).

Pelayanan Kelompok

Pelayanan secara kelompok ini dilakukan lebih dari satu orang sekaligus. 
Kelompok ini bisa sampai banyak orang. Hal ini bisa dikerjakan setiap waktu 
oleh pelayan pelepasan yang sudah berpengalaman. Pelayan-pelayan 
pelepasan harus mengusir roh-roh jahat dengan nama Yesus. Maka roh-roh itu 
akan keluar.

Dalam group yang besar misalnya 100 orang atau lebih, kalau tidak ada 
cukup pelayan pelepasan untuk menolong mungkin akan ada orang yang tidak 
mendapat pelayanan yang diperlukan.

Pelayanan kelompok mungkin akan lebih efektif untuk anak-anak. Saya 
mempunyai pengalaman dari anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Kami mulai 
memanggil roh-roh yang menyatakan dirinya pada anak laki-laki dan perem-
puan misalnya; ketakutan, mementingkan diri sendiri, den dam, kemarahan.

Setelah roh-roh itu diketahui dan diusir maka pendeta mereka dan orang tua 
mereka meneruskan pelayanan mereka secara pribadi dan lebih terperinci. Dua
anak sudah menerima baptisan Roh Kudus; yang satu sudah berbahasa lidah.

Bab selanjutnya akan menerangkan tentang pelayanan anak-anak.

Tidak mungkin bagi Tuhan Yesus untuk melayani orang satu per satu. Ia 
senantiasa dikerumuni oleh orang banyak yang memerlukan kesembuhan, dan 
pelepasan dimana saja Dia pergi. Ia mempunyai 12 murid yang tak sanggup 
melayani setiap orang. Namun secara jelas dituliskan bahwa ia melayani 
semua orang yang datang padaNya. Di dalam khotbah Petrus di rumah 
Kornelius, Ia mengatakan pada mereka:

Yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah telah mengurapiNya 
dengan Roh Kudus dan kuat kuasaNya, Dia yang berjalan kel iling sambil 
berbuat baik, dan menyembuhkan orang yang dikuasai setan, sebab Allah 
menyertai Dia (Kisah Para Rasul 10:38).

Pelayanan Pribadi Atau Umum

Kadang-kadang kami merasa bahwa kami harus memutuskan diantara kedua 



hal ini. Apakah kami melayani secara pribadi atau umum? Dalam pelepasan 
telah dinyatakan bahwa Roh Kudus telah bergerak pada kedua-duanya. Biarlah
setiap orang percaya untuk melakukan dengan cara seperti yang Tuhan berikan
padanya.

Pelayanan pribadi adalah sangat penting di dalam beberapa keadaan. Kami 
banyak menemui banyak orang Kristen kebanyakan mempunyai suatu bagian 
dalam hidupnya yang gelap. Ada perkara yang mereka tidak pernah akui pada 
seorang pun. Roh-roh jahat senantiasa hidup tersembunyi pada dosa yang 
belum diakui. Mereka membawa rasa bersalah, rendah diri, sehingga 
menghalang-halangi pertumbuhan rohani dan kesaksian baik pada orang-orang
lain. Kebanyakan orang merasa enak untuk mengakui di hadapan pelayan 
pelepasan. Telah nyata bahwa menggali kehidupan pada masa lampau yang 
merupakan jalan membuka pintu bagi iblis adalah sangat baik supaya iblis itu 
tidak ada Jalan untuk masuk kembali.

Beberapa orang menuntut pengajaran yang lebih mendalam lagi untuk 
memperoleh pelepasan yang lebih mantap. Ada yang bisa menangkap dengan 
cepat, ada yang sedang, yang lain agak lamban yaitu tentang pengertian, 
teknik serta cara-cara peperangan rohani.

Beberapa orang lebih mudah untuk diserang melalui orang lain khususnya 
orang-orang di rumah sendiri. Setiap persoalan sangat penting bagi pelayan 
dan akan dibawanya ke hadirat Tuhan supaya pelayanan pelepasan ini 
memperoleh hasil yang mantap bagi setiap orang yang dilayani.

Kembali ke Indeks



BAB - 12
Pelepasan diri sendiri
Satu pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya adalah: "Bisakah seseorang

melepaskan dirinya sendiri dari setan?". Maka saya menjawab: "Ya". Dan 
inilah keyakinan saya bahwa seseorang tidak bisa berjuang untuk bebas dari 
serangan iblis kalau dia tidak berjalan dalam segi pelepasan ini.
Bagaimana seseorang bisa melepaskan dirinya sendiri? Sebagai orang percaya

(dan ini adalah perkiraan kami) bahwa ia mempunyai wewenang yang sama 
dengan pelayan pelepasan. Dia mempunyai wewenang yaitu atas nama Yesus 
Kristus! Dan Yesus berjanji pada mereka yang percaya: "Dengan namaKu 
mereka akan mengusir setan" (Markus 16:17).
Dalam hal ini seseorang perlu belajar bagaimana ia harus melakukan 

pelepasan pribadi. Setelah seseorang mengalami pelepasan pertama melalui 
seorang pelayan yang berpengalaman, maka ia bisa mulai untuk belajar 
melepaskan diri sendiri.
Kita harus mengingat bahwa pelepasan adalah proses. Sangatlah indah 

apabila seseorang bisa mengusir roh-roh jahat yang tinggal dalam dirinya, dan 
setelah itu melupakan sepanjang umur hidupnya. Namun beberapa diantara 
kita yang bisa memeliharanya? Kalau kita tak pernah berdosa baik dalam 
dalam pikiran atau tindakan kita maka kita tidak lagi memerlukan pelepasan. 
Berbuat dosa berarti membuka pintu iblis untuk masuk. Hal ini bukan berarti 
bahwa jika kita berdosa maka kita kemasukan roh iblis, tetapi dosa merupakan
pintu terbuka untuk iblis, kadang-kadang kita hanya membuka sedikit maka 
bisa jadi iblis itu masuk.
Persoalan terbesar dalam menghadapi pelayanan pribadi adalah apakah 

karunia membedakan roh itu nyata. Banyak orang yang sering bingung akan 
kegiatan iblis di dalam hidup mereka sebagai hal yang biasa didalam 
kepribadian seseorang. Kebanyakan orang bertindak dalam karunia Roh 
dengan jalan berkata "Oh, saya kira itu hanya saya". Ada orang yang hanya 
melakukan pelepasan dirinya sendiri terus sehingga orang lain tidak tahu 
tentang dosa yang tersembunyi di dalam hidup mereka. Ini bukan motif yang 
baik untuk memulai melakukan pelepasan diri sendiri. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa ada tempatnya untuk kita mengaku dosa-dosa kita:
Dan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling 

mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin 
didoakan akan sangat besar khasiatnya (Yakobus 5:16).
Ada beberapa peristiwa dimana satu roh pendusta menguasai seseorang pada 

suatu keadaan dan ia tidak bisa melihat roh apa yang ada di dalam dirinya. 



Saya ingat seorang wanita yang datang dengan tidak sungguh-sungguh untuk 
menerima pelepasan. Motifnya mulai kelihatan. a datang dengan membe-
sarkan doktrinnya yang salah yang mengikat dia, lalu ia mengatakan bahwa ia 
mempunyai karunia membukakan Alkitab untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan bagi orang lain dan dirinya. Sebelum dia datang hari itu, dia telah 
membuka Alkitabnya dan meletakkan tanganma secara serampangan lalu 
menerima firman: "Hai anakKu, imanmu telah menyembuhkanmu". Hal ini 
berarti ia tidak memerlukan pelepasan. Selama konfrensi dia mengatakan 
bahwa dia pernah hidup dengan seorang peramal yaitu pada masa kecilnya. 
Pengaruh ini menyebabkan dia membuka hidupnya untuk roh "tenung" yang 
bekerja melalui prakteknya dalam membuka Alkitab, yaitu sebagai jawaban-
jawaban pertanyaan bagi orang lain. Sudah tentu ada waktu yang tertentu 
seseorang menerima sesuatu daripada Tuhan dengan cara-cara yang begini, 
tetapi Jika seseorang senantiasa mengikuti jalan yang seperti ini maka orang 
itu ada dalam bahaya.
Seseorang tidak perlu hanya kerjanya mencari roh-roh jahat melulu. Kita 

harus memandang kepada Yesus dan perkara-perkara yang benar, jujur, suci, 
indah atau hal-hal yang baik. Tetapi Jika ada sesuatu yang menyusahkan yang 
datang dari roh iblis kita harus segera menghadapinya dengan otoritas atau 
wewenang dari Allah yang telah Ia berikan pada kita. Tujuan dalam mengha-
dapi iblis adalah untuk melenyapkan penghalang-penghalang dalam kehidupan
pelayanan dan persekutuan rohani kita.
Pelayanan pribadi adalah sama dengan cara yang dilakukan untuk melayani 

orang lain. Perbedaan satu-satunya adalah orang yang kita layani itu dile-
paskan, sedang kitalah yang melepaskannya dalam nama Yesus ia harus 
melakukan "doa pengakuan kepada Tuhan" bahwa ia tidak mau lagi 
mengundang iblis dan merindukan Allah untuk membebaskannya.
Roh-roh jahat itu harus diusir lengkap dengan nama dan asalnya satu per satu.

Setelah ia mengusir beberapa kali untuk satu roh jahat dengan nama Yesus, ia 
harus bernafas yang cepat beberapa kali atau untuk membantu, haruslah 
bernafas sedalam mungkin.
Karena pernyataan dari beberapa orang berbeda, maka sangat sulit untuk 

memberikan penjelasan yang sederhana seperti apa yang diharapkan. Seperti 
dalam pelepasan-pelepasan yang lain pernyataan ten tang roh-roh yang men-
dampingi keluarnya roh-roh jahat dapat dibedakan secara luas.
Dalam pelayanan saya pribadi setelah saya mengusir roh-roh jahat itu saya 

merasakan tekanan pada tenggorokan saya yang diikuti dengan batuk-batuk 
disertai dengan lendir. Setelah itu ada suatu kelepasan yang sungguh-sungguh 
nyata bahwa roh itu keluar. Beberapa orang dapat mengatasi keadaan ini den-
gan suatu keyakinan dan keberanian yang lebih daripada orang yang dilayani.



Kembali ke Indeks

BAB - 13
Pelepasan dengan kuasa penuh

Pelepasan yang diwakilkan adalah pelepasan yang dilakukan dengan jarak 
jauh secara fisik dan ada orang yang mewakilkan-nya.

Yang menjadi persoalan adalah bisakah roh-roh jahat itu diusir dari jarak yang
jauh? Hal ini sudah dilakukan oleh Yesus; Ia pernah berkata: "Ia yang percaya 
padaKu ia akan mengerjakan perkara yang lebih besar daripada itu" (Yohanes 
14:12).

Juga hal ini dapat ditemukan dalam Matius 15:28. Seorang wanita Kanaan 
datang padaNya berkata: "Putriku dirasuk setan". la menunjukkan iman yang 
besar. Maka Yesus menjawab dan berkata: "Hai ibu, besarlah imanmu, jadilah 
seperti apa yang telah kau katakan". Dan sembuhlah anak itu, jam itu juga.

Melalui pelayanan Paulus kita dapat belajar bahwa roh-roh jahat diusir dari 
orang-orang yang tidak hadir di hadapan Paulus. Ini dilakukan melalui barang-
barang yang diurapi.

Oleh Paulus Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa bahwa orang 
membawa sapu . tangan Paulus atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus 
dan meletakkannya atas orang· orang sakit maka lenyaplah penyakit mereka 
dan keluarlah roh roh jahat (Kis. 19:11-12).

Walaupun apa yang dilakukan Tuhan melalui Paulus disebut "mujizat-mujizat
yang khusus", kami tak akan menutup mata kami bahwa Tuhan juga masih 
melakukan perkara yang demikian pada zaman kita ini. Terlalu banyak orang 
Kristen yang berfikir bahwa hal itu tak akan dapat terjadi lagi sehingga tidak 
memakai wewenang yang telah Tuhan berikan pada kita. 

Gereja yang pernah saya layani telah menerima permintaan doa untuk 
missionaris yang ada di India. Ia telah menderita penyakit jantung dan juga 
tekanan darah tinggi. Sebuah sapu-tangan diurapi dengan minyak dan doa 
yang diucapkan untuk hamba Tuhan itu dinaikkan. Sapu-tangan telah 
dikirimkan padanya dengan petunjuk supaya sapu-tangan itu diletakkan pada 
dadanya sewaktu tidur. Beberapa minggu kemudian ia menuliskan surat pada 
kami serta memberitahukan bahwa ia sudah sembuh.

Banyak pelayanan yang membuktikan keberhasilan yang dilakuan dari jarak 
jauh; yaitu pengusiran setan-setan.

Kenneth Hagin mendorong kita untuk mengambil wewenang untuk 
melepaskan roh kanker pada anak keponakannya. Pada waktu saya sedang 



berkhotbah di Pennsylvania, tepat pada pertengahan khotbah saya, di dalam 
Roh, bermil-mil jaraknya, saya berperang dan memerintahkan roh-roh jahat 
untuk meninggalkan seorang wanita. Hagin menceritakan bahwa wanita itu 
sudah diperiksa secara teliti dan setiap orang menanggapi secara negatif dan 
mereka tidak dapat menemukan sedikit pun tanda-tanda kanker itu dalam 
tubuh wanita itu.

Melalui pengalaman saya pribadi ada beberapa hal yang sangat menarik 
tentang kelepasan dengan memakai perantara (jarak jauh). Satu hal yang 
sangat mengejutkan saya adalah seorang perempuan muda yang berusia 24 
tahun. Orang-tuanya datang pada kami untuk meminta doa buat anaknya; 
walaupun ia adalah seorang Kristen dan sudah dibaptis dengan Roh Kudus ia 
ada suatu masalah yang sangat serius.

Perkawinannya hancur dan ia selalu hidup dalam dosa. Ia terlibat dalam ilmu 
gaib. Ia baru mengalami operasi besar dan ia sedang menghadapi operasi yang
kedua ditambah lagi ia tidak mau tunduk / sangat memberontak kepada orang-
tuanya dan tak mau bicara dengan mereka. Ia ada dalam keadaan yang seperti 
itu selama bertahun-tahun. Orang-tuanya telah menerima pelayanan yang 
dengan cara mewakilkan dan meminta saya untuk melayani anak 
perempuannya. Mereka setuju untuk duduk dilayani sebagai wakil anaknya.

Kami mulai menengking iblis untuk keluar. Kami menyebutkan secara khusus
nama iblis yang mengikatnya dalam dosa dan pemberontakan dan apa yang 
menghalang-halangi kerinduannya untuk mengikuti jalan Tuhan. Pada saat 
pelayanan itu, anaknya ada di luar kota, kira-kira 200 mil. Di dalam jangka 
beberapa hari anak itu memanggil orang-tuanya untuk datang padanya. Ia 
katakan tentang pelayanan yang diwakilkan ini; anaknya sangat setuju datang 
pada kami untuk pelayanan selanjutnya. la kami undang untuk tinggal 
sementara di rumah kami. Ia dilepaskan dari tekanan-tekanan dan beberapa 
hari ia ikut ambil bagian dalam pelayanan dengan kami dan menolong yang 
lain untuk dibebaskan.

Sudah tentu kita akan tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi ketika kami 
melayaninya.

Kita tahu bahwa roh-roh jahat menyatakan dirinya melalui kedua orang-
tuanya, tetapi apa yang ia alami? Ia menerangkan bahwa ada kelepasan 
terhadap pikirannya yang kacau. Banyak kali ia menyadari bahwa ia tidak 
mampu untuk hidup seperti apa yang ia inginkan sebab ada sesuatu yang 
menghalang-halangi akan apa yang ia mau kerjakan.

Pelayanan yang diwakilkan ini telah melepaskan dia sehingga ia bisa 
menguasai diri. Juga Tuhan telah menyembuhkan tubuhnya dan tak usah 
dioperasi lagi. Dokter menemukan tumor pada induk telurnya. Kami usir 



tumor itu. Dan ia kembali dalam beberapa bulan kemudian untuk diperiksa 
dokter; namun dokter itu menyatakan bahwa tumornya sudah hilang / lenyap.

Biarlah saudara mengerti bahwa pelayanan yang diwakilkan ini tidak untuk 
menguasai seseorang.

Perlakuan yang demikian adalah dari setan dan merupakan bentuk pedu-
kunan. Ini bukan maksud kami menguasai seseorang. Tetapi jikalau seseorang 
ada dalam pengaruh yang kuat dari roh-roh jahat dan ia ingin terlepas sedang 
ia tak mampu maka pelayanan seperti ini akan melepaskan orang yang tak 
dapat bertindak sendiri itu. Hal ini tergantung orang itu apakah ia memilih 
Tuhan atau tidak?

Kembali ke Indeks



BAB - 14
Pelayanan kepada kanak-kanak

Banyak telah ditemukan bahwa roh-roh jahat bisa masuk di dalam anak bayi 
yang belum lahir dan pada anak-anak. Sangat jelas perlu ada pelepasan bagi 
mereka. Roh-roh jahat bisa diusir keluar dari mereka dengan cara yang sama 
seperti pada orang dewasa. Maka akan ada kenyataan roh-roh itu mening-
galkan mereka melalui mulut dan hidung sebagaimana biasanya terjadi.

Biasanya anak-anak mudah untuk dilepaskan karena roh-roh itu masih belum 
begitu lama tinggal dan belum begitu menjadi satu dengan daging. Namun 
juga ada hal yang berlainan dengan keadaan ini, jika seorang anak membuka 
dirinya terhadap serangan iblis dalam keadaan tertentu. Kenyataan dari roh-
roh ini sangat hebat, bahkan yaitu dalam diri anak-anak.

Sepasang orang Kristen muda membawa anaknya yang berumur 3 bulan 
supaya dilayani. Anak ini adalah bayi yang pertama dan mereka saling tidak 
setuju bagaimana mendisiplin anaknya. Ayah dan ibunya berdebat dengan 
seru. Sementara orang-tua nya bertengkar, anak itu berteriak dengan demikian 
anak itu sedang disiksa oleh roh penyiksa. Istri saya memegang anak itu dan 
mulai mengusir roh-roh yang mengganggunya supaya keluar dengan nama 
Yesus.

Ketika roh yang pertama itu keluar dari anaknya, ia menjadi tegang dan 
menjerit. Dua roh lainnya keluar dari anak itu dengan cara yang sama, lalu ia 
menjadi tenang dan bisa tidur.

Anak perempuan yang berumur 4 tahun telah menerima pelepasan sementara 
sedang duduk dipangkuan saya; melihat-lihat pada ceritera Alkitab yang 
bergambar. Roh Kudus menunjukkan pada saya gambar dalam buku itu yang 
sama dengan macam apa roh yang ada pada anak itu, dan saya harus 
mengusirnya keluar. Masing-masing roh jahat itu keluar dengan batuk-batuk.

Dua anak lagi dalam keluarga yang sama yang berumur 6 dan 7 tahun juga 
dilayani dengan cara santai. Anak yang lebih tua membuat banyak persoalan

Mereka semua sangat memberontak dan tidak bisa diatur. Setelah pelepasan 
terlihat perubahan terhadap kelakuannya sehingga orang-orang yang ada di 
sekitarnya melihat perubahan ini juga.

Kebanyakan anak-anak yang berumur 5 dan 6 tahun dapat diberi penerangan 
yang sederhana tentang apa yang saudara akan kerjakan sebelum melakukan 
palayanan ini. Mereka perlu mengetahui bahwa saudara akan berbicara bukan 



pada mereka melainkan pada roh-roh jahat yang ada pada mereka, jika tidak 
mereka akan syak atau ketakutan melihat saudara menengking. Biasanya anak 
itu mudah sekali untuk ikut-ikutan. Selama anak itu merasa aman dengan 
orang-tuanya hal ini adalah jalan yang terbaik untuk orang-tuanya memegang 
anak ini selama pelayanan. Pelayan pelepasan harus membedakan keadaan 
hubungan antara anak ini dengan roh-roh yang sedang mengendalikannya. 
Roh-roh bisa membuat anak-anak sulit untuk dijamah. Mungkin juga berteriak
dan menunjukkan cara-cara yang membuatnya ketakutan. Roh roh jahat itu 
juga akan membuat taktik supaya pelayan menganggap bahwa anaknya sedang
disakiti sehingga pelayan atau orang-tuanya menghentikan pelayanan sehingga
roh-roh jahat itu tetap tinggal di dalam anak itu.

Khususnya di dalam pelayanan anak-anak ini adalah lebih baik untuk 
mengingat supaya kita tidak memerintahkan dengan kekerasan tetapi dengan 
otoritas Nama dan Darah Yesus Kristus. Perintah bisa diberikan dengan tenang
dan ala kadarnya sebab anak itu tahu apa yang sedang terjadi.

Bagaimana anak kecil itu bisa membebaskan dirinya dari serangan roh jahat 
bila pertama baru dilepaskan, karena ia masih belum bisa melindungi dirinya 
sendiri. Hal ini bukan tanggung-jawab anak itu melainkan tanggung jawab 
orang-tuanya. Saya percaya, saudara akan menemukan dalam Alkitab waktu 
Yesus melayani anak-anak, satu atau kedua orang-tua mereka ikut hadir. Hal 
ini adalah tanggung jawab orang-tua untuk menjadi pembimbing anaknya.

Uraian di bawah ini adalah pengalaman istri saya dan ada ilustrasi tentang 
faktor-faktor yang melibatkan pada pelepasan anak-anak.

Ada pelayanan yang sangat nyata tentang seorang perempuan yang berusia 6 
tahun yang namanya Merry.

Ayah Merry datang pada kami untuk pelepasan. Dalam pembicaraan ia 
mengatakan kesulitan-kesulitan tentang anak perempuannya ini. la bersama 
istrinya telah bercerai dan ia yang memelihara anak ini. Terlalu sulit untuk 
anak ini diurusi sebab ia keras kepala dan suka memberontak. Ia berpendapat 
bahwa kelakuannya yang demikian itu membuatnya menjadi geram dan ingin 
ia menghukumnya secara kejam.

Kami mengatakan bahwa anak itu perlu mendapatkan pelepasan, demikian 
juga ayahnya pasti lebih parah. Maka kami desak supaya anak itu dibawa pada
kami.

Merry langsung datang pada kami dari sekolahan beberapa hari kemudian. 
Saya menunjukkan padanya bahwa saya dikenalkan ayahnya lalu saya 
menerangkan bahwa saya akan berdoa baginya.

Ia minum air jeruk setengah thermos. Sangat lincah gerakannya; loncat naik 



turun bangku gereja. Sama sekali tak bisa beristirahat atau duduk sementara 
saya mengobrol.

Saya memanggil: "Merry, ayahmu berkata pada saya bahwa di dalammu ada 
roh yang jahat". Matanya mulai melotot dan ia mulai mengatakan dengan 
serius bagaimana setiap malam ia harus memeriksa pintu-pintu yang belum 
terkunci sebelum ia tidur.

Waktu ia bangun malam untuk minum dan pergi ke kamar mandi ia takut dan 
harus tahu secara pribadi apilkah pintu-pintu itu telah terkunci. Saya berkata: 
"Ya, itulah takut, Merry. Kamu mempunyai roh-roh ketakutan dalam tubuhmu 
dan mereka sudah masuk ke dalam dirimu dan kalau saya berdoa ia akan 
keluar dari mulutmu". Ia menerima kata-kata saya dengan sederhana 
sebagaimana iman anak-anak kecil.

Saya minta ia untuk duduk disamping saya sementara saya berdoa. Ia menurut
tapi ia tak bisa diam. Lalu saya menangkap dia dan mendudukkan di atas 
pangkuan saya dan menjaga supaya ia dekat pada saya dengan belakangnya 
menghadap pada saya.

Saya mulai berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan 
membebaskan anak ini. Roh Kudus dengan jelas menerangkan pada saya 
untuk tenang ... lebih tenang lagi daripada nada percakapan sehari-hari. Juga 
saya memperhatikan kata-kata yang akan keluar dari mulut Merry apakah 
suara itu iblis sendiri yang berbicara atau diilhami oleh setan.

Saya mulai menengking iblis itu. Saya berkata: "Sekarang kau iblis yang 
berdiam dalam tubuh Merry, saya ingin kau mengetahui bahwa Merry sudah 
dilindungi dengan darah Kristus, melalui persekutuan ayahnya dengan Yesus 
sebagaimana Musa memercikkan darah pada pintu bagian atas untuk 
perlindungan keluarga, demikian juga Merry ada dalam lindungan darah 
Kristus.

Setan, saya juga ingin kau mengetahui bahwa ayah dari Merry sudah 
mendengar dan mengetahui akan kebenaran firman Allah tentang roh-roh 
jahat. Sekarang saya memerangi kamu, bukan Merry".

Saya menyadari bahwa Merry sedang berbisik dan melihat sekeliling kalau-
kalau saya dapat menangkap apa yang ia sedang katakan. Saya menjawab: 
"Saya tahu bahwa kau tidak suka itu, hai setan! sebab saya sudah mengenal 
tipuanmu. Merry sudah tersiksa sebab kau yaitu sejak ia dilahirkan. Sementara
ia ada dalam kandungan ibunya, beberapa hari kau sudah masuk di dalamnya. 
Tapi Allah mengatakan bahwa kau tak boleh diam di dalam tubuh ini lagi".

Setan yang ada pada Merry berbisik dan sambil menentang : "Saya … tidak 
… suka … apa … apa … yang … sedang, … kau … katakan … !"



Saya dengan hati-hati menjaga perkataan dengan lebih tenang untuk saya 
tanggapi. "Kau tak akan berbuat apa yang baik tapi apa yang buruk sebab itu 
kau akan kami usir keluar dari tubuh anak ini. Sekarang ini juga kau 
kehilangan rumahmu".

Mengetahui hal ini iblis itu berteriak dan menjawab "saya tidak suka dengan 
apa yang sedang kau katakan sekarang tutup mulutmu!".

Saya menjawab: "Tidak, saya tidak akan tutup mulut tetapi lebih baik terus 
berbicara sampai kau keluar dari tubuhnya".

Saya terus berbicara pada setan-setan itu "sekarang kau satu per satu, 
nyatakan dirimu di dalam nama Yesus". Segera Merry berkata dalam bisikan: 
"Kamu tidak mengasihi aku, jika tidak mengasihi aku, janganlah pegang aku". 
Saya menjawab: "Itu benar, roh penolakan kau menutupi dia untuk 
membangun hubungan kasih. Kau telah membuatnya berfikir bahwa Allah 
tidak mengasihinya. Kau harus keluar. Ku-tolak kau dengan nama Tuhan 
Yesus".

Satu per satu roh-roh jahat itu menyatakan dirinya. Mereka datang begitu 
cepat, saya hanya dapat menyebut nama-nama itu sepintas lalu.

Roh-roh jahat itu sedang menggerakkan Merry untuk melepaskan diri dari 
pangkuanku; walaupun saya masih memegangnya bahkan lebih erat di 
tanganku.

Akhirnya saya harus membatasinya dengan jalan menggapitnya dengan 
kakiku dan saya memegangnya dan menahan tubuhnya,

Roh kebencian ada pada mukanya yang berhadapan dengan muka saya dan 
hidung kami bersentuhan dan berteriaklah dia: "Saya benci kau", Sambil 
berbicara dengan tenang saya mengusir roh jahat itu: "Roh kebencian, keluar",
Ia mulai berteriak : "Saya ingin pisau, saya ingin pisau", Saya bertanya: "Apa 
yang akan kau kerjakan dengan pisau itu?" Iblis menggertakkan gigi Merry 
dan berkata: "Saya dapat membunuhmu".

"Baiklah kau iblis pembunuh, kuperintahkan kau keiuar dalam nama Yesus".

Selanjutnya Merry berdiri, membalik bahunya ke belakang, meletakkan 
tangannya pada pinggulnya dan menjawab: "Tak pernah seorang pun 
mengatakan kepada saya apa yang harus saya kerjakan!"

Saya berkata: "Keluar, kau penantang!"

Ada perbedaan di dalam nada suara sementara roh jahat yang lain berbicara, 
ia berkata: "Aku hanya ingin mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan",

Saya berkata: "Kemauan diri sendiri, kau keluar!''



Kemudian ada pergantian suara yang mengatakan: "Kau tak akan pernah bisa 
mengeluarkanku", kata suara itu, "Tegar tengkuk, kau keluar juga!", saya 
mendesaknya, Kemudian Merry mengangkat tangannya seperti cakar dan 
menyergap mukaku. Matanya melotot dan berteriak lalu saya berkata padanya:
"Gila, kau harus keluar dengan nama Yesus", Ia mulai menggaruk rambutnya 
dan menggoyangkan kepalanya dengan keras,

Saya berkata: "Sakit gila dan syaraf, keluar", Selanjutnya saya panggil roh 
mendua pikiran, "Kau roh mendua pikiran, saya berseru supaya dari tanganmu
kau akan membawa keluar dua kepribadian itu yang kau tanamkan di dalam 
anak itu, Kau yang satu sudah tertanam dalam roh penolakan dan kasihan diri 
sendiri sedangkan kau yang lain telah menamakan dirimu dalam penolakan 
dan kepahitan", Tak satupun daripada sifat itu adalah sifat kepribadian Merry. 
Saya lepaskan Merry untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus seperti apa yang 
Yesus inginkan dalam hidupnya.

Dengan perkataan ini Merry mencakarku dengan keras, menggaruk dan 
menertawakan saya. Ia menggigit pada lobang baju saya. Ketika ia menggigit 
pada bagian baju yang atas, ia terlihat terkejut seolah-olah ia berharap supaya 
saya menampar mukanya. Saya bisa tahu bahwa Merry yang sebenarnya telah 
terkejut. Saya mengusir iblis dan berkata: "Tidak, iblis, saya tidak akan 
menyakiti Merry hanya karena merobek baju saya sebab aku akan memisah-
kan dia dari kau. Terlalu lama Merry telah tersiksa dalam tubuhnya oleh sebab 
perkara yang telah kau buat di dalam hidupnya. Kau iblis harus pergi dan tidak
boleh menjamah lagi. Hari ini adalah hari yang lain, kau iblis terhukum dan 
Merry dibebaskan".

Merry terlihat bisa ditolong hanya satu detik lalu iblis yang lainnya muncul.

Akhirnya kira-kira 20 atau 30 menit dari pelayanan pelepasan ini Merry 
berteriak terus dan minta untuk dilepaskan. Ia berkata: "Jangan pegang 
kakiku! Jangan pegang kakiku!"

Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa tubuhnya sedang dikuasai roh
jahat dan saya harus melepaskannya. Saya minta supaya dia duduk di bangku 
dekat dengan saya. Saya katakan: "Merry, saya ingin kau duduk di bangku ini, 
okey!". Ia berteriak pelan dan berkata: "Saya tidak suka kau memegangku 
seperti itu". Lalu saya menyahut: "Baiklah, saya minta maaf memegangmu 
terlalu ketat sebab roh jahat yang ada padamu itu berusaha melawanku". Saya 
harus berhati-hati menyalahkan roh-ron jahat itu. Dengan cara seperti seorang 
anak-anak ia menghargainya dan ia tahu bahwa iblis tidak menemukan 
kesalahan apapun di dalam diri anak itu.

Merry duduk di samping saya untuk sementara waktu sangat tenang dan rilex.
Roh Kudus memberikan petunjuk supaya secara cepat saya mengusir roh-roh 



jahat yang masih tinggal dalam diri Merry untuk keluar. Keluarlah sekarang 
juga dengan nama Yesus!"

Tiba-tiba Merry menjadi sakit pada perutnya dan sebelum saya mengambil 
sapu tangan kertas, ia melempar bola besar yang terkena lumpur ke atas. Bola 
itu membuat kotor tangannya yang kecil itu dan juga pada tangan saya. Ia 
melihat ke atas dan dengan lemah-lembut ia tersenyum kemudian ia terlihat 
kembali menjadi normal dan penuh dengan damai.

Kalau mengingat permulaan peristiwa ini, saya katakan bahwa Merry telah 
minum jeruk juice 1 thermos sewaktu datang untuk dilayani. Tidak ada air 
jeruk yang keluar ketika ia muntah meskipun ia telah meminumnya.

Kami duduk disana dan berbicara selama 15 menit. Merry duduk dan rilex 
yang mana bertentangan dengan sifatnya yang lincah itu yang ia sudah perbuat
sebelumnya. Ayahnya heran. Ia telah melihat pelepasan yang hebat yang 
bercampur dengan emosi-emosi. Pernyataan iblis yang tak umum dan sulit 
untuk membedakan suara-suara iblis itu meskipun telinga saya sudah terlatih.

Ayah Merry berpikir bahwa kepribadian Merry yang sebenarnya sedang 
dilayani dengan agak keras dan lagi katanya dan sekali ini semua telah selesai 
sehingga ia tak usah ikut campur tangan.

Walaupun sejak pelepasan itu saya tidak melihat Merry secara pribadi tetapi 
saya menerima kabar bahwa ia telah menjadi baik. Banyak yang mengatakan: 
"Ia begitu berubah", "Ia sudah tak sama lagi". "Saya dapat memegangnya dan 
ia menanggapi untuk mengasihi". "Mungkin engkau tak percaya bahwa ia 
adalah gadis yang sama".

Mata saya jadi basah bahkan sewaktu saya menulis peristiwa ini. Peristiwa 
pelepasan anak ini adalah satu-satunya yang bisa membuat saya menangis.

Peperangan begitu hebat dan kesejahteraan begitu melimpah. Saya tak dapat 
menahan air mata saya untuk keluar. Segala kemuliaan bagi Allah.

Kembali ke Indeks



BAB - 15
Mengikat dan melepaskan

Alkitab berkata bahwa Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengikat dan 
melepaskan terhadap setan dan pengikutnya. Ayat konteks yang berhubungan 
dengan pernyataan Petrus mengenai Yesus: "Engkaulah Kristus anak Allah 
yang hidup".

Inilah jawaban Yesus kepada Petrus:  Dan aku berkata padamu: Engkau 
adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan membangun jemaatKu 
dan alam maut pun tidak akan mengua-sainya. Kepadamu akan Kuberikan 
kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan
apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga (Matius 16:18-19).

Ayat ayat di atas adalah tidak bertentangan di dalam menterjemahkannya. 
Tetapi hal ini memberikan sedikit perhatian buat seseorang yang mempunyai 
pengertian ayat mana yang lebih kuat menjelaskan tentang kuasa yang 
mengikat dan melepaskan? Perhatikan kalimat: "Dan Pintu Alam Maut Tidak 
Akan Menguasainya", itulah gereja. Dengan kata lain bahwa gereja sudah 
diberi kuasa yang lengkap atas alam maut. Terjemahan Amplified Bible, 
"Pintu Hades" (kuasa neraka) tak akan dapat mengalahkan atau merusakkan 
dan menguasainya. Dengan demikian gereja dilambangkan sebagai militan 
dan tak ada yang akan dapat mengalahkannya-bahkan kuasa setan sekali pun.

Kuasa untuk mengikat dan melepaskan yang berhubungan dengan setan 
dilukiskan sebagai "Kunci kerajaan sorga". Kata "Kerajaan berasal dari kata 
basileia yang berarti "memerintah". Itulah janji firman Tuhan bahwa mereka 
yang akan mewarisi kerajaan sorga akan memerintah bersama Kristus.

Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu 
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia
dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena salu orang itu
yaitu Yesus Kristus (Roma 5:17).

Puji Tuhan!, Ia berjanji bahwa kita akan memerintah sebagai raja-sekarang!

Bagaimana kita dapat melakukan semuanya ini yang mana terpisah dari 
mengikat dan mengorakkan orang yang sedang ditahan setan? Ini persis / sama
dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan pada kita. Orang-orang Kristen perlu 
bangun dan menyadari bahwa mereka sudah diberi kuasa besar yang melebihi 
dengan apa yang mereka dapat bayangkan. Ini bukan waktunya lagi untuk kita
berseru dalam doa; "Oh Tuhan, tolonglah aku karena iblis itu menyulitkan 
aku". Dalam hal ini kita harus membangkitkan kuasa nama Yesus dan 



memerintahkan iblis apa yang ia harus kerjakan.

Apakah arti kalimat ini; "Akan diikat di sorga ... akan diorakkan di sorga".

William, penterjemah Alkitab, menunjukkan pada kita bahwa kata kerjanya 
adalah dalam bentuk pasif pada masa lampau, jadi perbandingan pernyataan 
itu adalah; Telah dilarang (atau tidak diijinkan).

Hal ini menyatakan bahwa apa yang diikat atau diorakkan didasarkan bahwa 
hal itu telah dikerjakan "di sorga", yaitu oleh Tuhan sendiri.

Apa artinya bahwa Tuhan telah mengikat dan masih memberikan kita kuasa 
untuk mengikat lagi? Yesus mengajar kita: 

Atau bagaimana seseorang yang dapat memasuki rumah orang yang kuat 
dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dulu orang yang kuat itu? 
Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu (Matius 12:29).

Kita dapat melihat ayat di atas bahwa Yesus mengusir iblis. Kuasa Yesus telah
ditantang oleh orang-orang beragama. Mereka menuduh bahwa kuasa yang 
digunakan Yesus adalah dari iblis. Yesus menerangkan bahwa Ia dapat mem-
erintahkan setan. Memang ternyata bahwa setan-setan itu lari dan taat. Setan 
telah terikat. Ia diikat di sorga oleh kuasa sorga. Kekuatannya sudah patah. 
Kita telah diberi kuasa. Kita mempunyai kuasa atas setan juga.     Amin!

Kata Gerika untuk "mengikat" dalam ayat-ayat itu adalah deo. Ini berarti me-
ngikat atau menalikannya dengan rantai, sebagaimana binatang diikat supaya 
tidak tersesat. Betapa mengherankan! Ketika setan diikat, ia tidak berdaya.

Suatu contoh pengalaman telah ditunjukkan istri saya beberapa tahun yang 
lalu. Kami sedang menyelidiki seluk beluk setan dan bagaimana caranya 
mengatasi gerak-geriknya. Istri saya bekerja di suatu bank. Satu atau dua kali 
masuklah seorang pedagang di bank itu. ia memakai bahasa yang buruk, ia 
sangat keras dalam pembicaraannya dan ia tidak bisa mengendalikan diri. 
Setiap kali ia membuka mulutnya ia selalu mencaci maki dengan kata-kata 
yang menghujat Tuhan Yesus. Karena istri saya sering mendengar kata-kata 
semacam ini, dia sangat terganggu. Ia mulai berdoa dan berkata pada Tuhan: 
"Tuhan, Engkau mengetahui bahwa bukannya saya yang berbicara demikian 
dan saya tidak menyetujui hal itu".

Lalu Tuhan menjawab dan berkata: "Itulah roh hujat yang menyebabkan 
orang itu berkata seperti itu dan kau sudah mempunyai kuasa untuk 
mengatasinya".

Istri saya belum pernah menghadapi sesuatu seperti ini sebelumnya tetapi ia 
bertindak atas dasar firman Tuhan yang diberikan kepadaNya.

Pada suatu kesempatan orang ini datang di bank lagi dan mulai mengutuk 



serta menghujat seperti biasanya. Istri saya berdiri beberapa meter dari orang 
itu dan dalam hati ia berkata: "Kau roh hujat, Tuhan sudah menunjukkan pada 
saya itulah kau roh hujat. Saya mempunyai kuasa atas kamu untuk 
mengikatmu dalam nama Yesus. Kau tidak akan bisa mengutuk di hadapan 
saya dan memakai nama Yesus dengan sia-sia". Jelas orang ini tidak 
mendengar apa-apa tetapi si iblis dapat mendengarkannya. Warna wajahnya 
berubah dan ia mulai menelan seolah-olah ada sesuatu yang berjalan pada 
tenggorokannya. Ia tidak pernah lagi mengeluarkan kata-kata kotor itu lagi.

Sejak saat itu, setiap waktu langganan itu datang ke bank, istri saya mengikat 
roh yang ada pada orang itu sehingga ia tidak dapat mengutuk lagi. Pegawai-
pegawai bank lainnya melihat perubahan ini dan berbincang-bincang soal ini. 
Mereka tidak mengira bahwa hal itu bisa terjadi. Tetapi kuasa setan sudah 
diikat di bumi sebagaimana diikat di sorga.

Setan mempunyai "orang kuatnya" yang ditetapkan di setiap bangsa, kota-
kota, tempat-tempat rekreasi, rumah tangga dan setiap orang.

Allah menunjukkan daripada kita mang kuat ini sudah dikalahkan dan diikat 
oleh kuasa sorga.

Untuk inilah anak Allah menyatakan diriNya, yaitu supaya Ia membinasakan 
perbuatan-perbuatan iblis itu (1 Yohanes 3:8b).

Pada kita telah diberikan "kunci kerajaan". Mempunyai kuasa untuk 
memerintahkan kuasa kegelapan. Kita tidak perlu berdoa untuk memintanya 
lagi. Peperangan sudah dimenangkan di sorga; kitalah yang harus mengikat di 
bumi apa yang telah diikat di sorga.

Lalu ditunjukkan untuk apa pelepasan itu?

Pelepasan itu adalah untuk membebaskan orang dari ikatan-ikatan 
perbudakan yang telah dibuat oleh satan.

Adalah seorang perempuan yang Lelah delapan belas tahun diikat oleh satu 
roh kelemahan sehingga sampai ia bungkuk punggungnya dan tidak dapat 
berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil 
dia dan berkata: "Hai ibu, penyakitmu Lelah Sembuh" (Lukas 13:11-12).

Ketika pemimpin-pemimpin agama itu marah atas pelepasan perempuan itu; 
oleh sebab kesembuhan itu dikerjakan pada hari Sabat. Yesus menjawab:

Tetapi Tuhan menjawab dia kataNya : "Hai orang-orang munafik, bukankah 
seliap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari 
Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah 
perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikal oleh iblis, harus 
dilepaskan dari ikatannya, karena ia keturunan Abraham (Lukas 13:15-16).



Kata Gerika untuk "Pelepasan" adalah "Iuo". Ditemukan dalam kamus 
sebagai "untuk melepaskan sesuatu yang terikat atau melepaskan orang yang 
terikat, membebaskan, mengeluarkan dari tahanan. Bebas dari ikatan atau 
penyakit (yang dibuat oleh setan) dengan pengembalian kesehatan".

Kemenangan atas iblis sudah dimiliki oleh Yesus. Sejauh langit sejauh itulah 
tahanan-tahanan dibebaskan. Dasarnya adalah sama yaitu di dalam keselama-
tan. Lalu mengapa tak semua orang itu diselamatkan? Darah pengorbanan itu 
harus dial ami oleh setiap orang. Siapa saja yang menerima darahNya dengan 
iman akan diselamatkan. Barang siapa yang menolak dan tidak mengindahkan 
darah ya maka orang itu akan terhilang. Jadi Yesus menyediakan pelepasan.

Hal ini sudah digenapi. Kunci untuk melepaskan tahanan- tahanan sudah 
diberikan pada orang yang percaya. Ia dapat melepaskan diri sendiri juga dan 
orang lain di bumi sebab semuanya sudah dikerjakan di sorga. Glori!

Sekarang, ada orang-orang yang mengajar bahwa kehilangan roh-roh jahat itu
berarti juga kehilangan Roh Kudus dan malaikat-malaikat. Sejak diperlihatkan
bahwa perkataan "hilang" berhubungan dengan yang terbelenggu atau terikat, 
bagaimana mungkin ini bisa jadi dengan Roh Kudus atau malaikat? Apakah 
mereka terikat?

Lebih jauh lagi, hal ini bukan ada pada otoritas manusia untuk memerintah 
malaikat-malaikat.

Kebenarannya malaikat adalah: "roh yang melayani" untuk semua orang yang
akan mewarisi keselamatan (Ibrani 1:14), harus dengan hati-hati dicatat bahwa
mereka adalah "diutus" untuk melayani kita. Siapa yang menyuruh? Ini semua 
adalah urusan Tuhan. Kita dapat berdoa dan meminta supaya Tuhan mengi-
rimkan malaikatNya tetapi kita tidak mempunyai hak yang lebih tinggi untuk 
memerintahkan malaikat-malaikat itu kecuali Tuhan.

Bahkan sangat bahaya juga meninggikan malaikat melebihi seperti apa yang 
telah ditetapkan dalam Alkitab, karena orang akan mencari pertolongan pada 
malaikat lebih dari mencari Tuhan.

Sesungguhnya hal ini termasuk penyembahan terhadap berhala, dan bisa 
condong "menyembah malaikat" yang kedua-duanya sangat dilarang (Kolose 
2:18). Melihat malaikat lebih tinggi daripada Tuhan untuk meminta 
pertolongan adalah suatu kegagalan untuk bersandar kepada kepala yaitu 
Yesus (Kolose 2:19).

Untuk melanjutkan tentang mengikat setan dan iblis serta melepaskan orang 
yang telah diikat oleh kuasa kegelapan. Setan sudah diikat; orang telah 
dilepaskan! Inilah yang terjadi sebagai hasil yang efektif dari pelayanan 
pelepasan.



Kembali ke Indeks

BAB - 16
Beberapa pro dan kontra atas tehnik dan cara

Walaupun saya akan memberikan beberapa pedoman saya ingin supaya hal 
ini jelas dan diurapi oleh Roh Kudus. Ada suatu kecondongan bagi orang-
orang Kristen untuk melihat tata cara yang telah dilakukan dalam pelayanan 
rohani sehingga tidak bersandar pada Roh Kudus. 

Saya telah melihat bahwa orang-orang yang telah melayani pelayanan 
pelepasan memakai beberapa cara yang berlainan. Ini bisa dimengerti sebab 
Alkitab tidak menerangkan dengan jelas tentang bagaimana Yesus 
memberikan petunjuk khusus pada muridNya. Jangan kita terikat oleh cara-
cara yang kita buat sendiri. Cara apa yang bisa kita pakai? Kalau kita berhasil 
untuk memakai salah satu cara maka kita akan terikat dan mengatakan bahwa 
cara inilah yang harus kita pakai, tetapi kita bisa memakai cara apa saja sesuai 
yang ditunjukkan pada kita.

Cara-cara apa yang dibuat manusia ini?.

Mungkin seseorang mengatakan pada kita jangan kita menumpangkan tangan 
atas seseorang yang kita akan usir roh-roh jahatnya. Yang lain mengatakan 
bahwa kita harus senantiasa menumpangkan tangan atas seseorang yang kita 
layani. Ada juga yang mengatakan saudara harus menggosok perut atau 
memukul dia pada punggungnya untuk menghilangkan roh-roh itu. Kalau kita 
mencari tentang teknik dan mengatakan bahwa cara ini adalah yang betul 
maka kita semua akan bingung. Inilah justru yang diharapkan iblis.

Yang benar adalah seharusnya Roh Kudus lah yang harus memimpin kita 
untuk melakukan hal itu. Roh Kudus kadang-kadang memimpin kita pada hal-
hal yang aneh di dalam pelayanan pelepasan. Kita harus mendengarkan suara 
Roh dan mentaatinya. Hal ini juga merupakan sesuatu yang aneh bagi Musa 
ketika Tuhan menyuruhnya untuk memukul batu yang akan mengeluarkan air 
bagi bangsa Israel, atau melemparkan batang pohon pada mata air yang pahit 
di Mara untuk diubah menjadi manis. Hal ini juga aneh bagi Yesus untuk 
meludah di tanah dan membuat sedikit lumpur serta diletakkan pada mata 
orang yang buta lalu orang itu sembuh. Bukankah dalam hal ini cara adalah 
bukan menjadi soal, asalkan kita bisa melihat hasilnya?

Penumpangan Tangan

Ada yang berpendapat bahwa Yesus tidak pernah menumpangkan tangan pada



seseorang yang melepaskannya.

Ada dua contoh bahwa Yesus menumpangkan tanganNya.

Satu adalah penyembuhan mertua Petrus. Dalam Lukas 4:39-40 dikatakan 
bahwa Yesus "menghardik demam itu". Dia melakukan hal ini secara pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa demam itu dari setan asalnya. Persamaan ada 
pada Matius 8:15 yang mengatakan "Dan Ia menjamah tangannya dan 
demamnya hilang".

Contoh yang kedua dari hal menjamah atau meletakkan tangan atas seseorang
daJam pelayanan pelepasan yaitu tentang perempuan yang tersungkur karena 
roh kesakitan.

Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia 
sakit sehingga bungkuk punggungnya dan ia tidak dapat berdiri sendiri lagi 
dengan tegak.

Ketika Yesus melihat perempuan itu, la memanggil dia dan berkata: "Hai ibu,
penyakitmu telah sembuh ". Lalu Ia Meletakkan Tangannnya Atas Perempuan 
Itu seketika itu berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah (Lukas 13:11-
13.

Karena hanya beberapa tempat saja Tuhan Yesus meletakkan tanganNya atas 
seseorang selama pelepasan, kami tak bisa menyimpulkan bahwa 
penumpangan tangan selalu diperlukan. Prinsip yang sama dan benar adalah 
dalam baptisan Roh Kudus. Di dalam Alkitab menunjukkan bahwa tangan 
dilambangkan sebagai penyaluran Roh Kudus, tetapi di lain tempat ada yang 
tiak dilakukan demikian. Dan kita perlu peka terhadap pemimpin Roh Kudus 
tentang apa yang harus kita kerjakan.

Satu kali kami sedang mengusir roh-roh jahat untuk keluar dari seorang anak 
yang berumur 16 tahun. Roh yang pertama adalah roh "takut". Anak ini benar-
benar dikuasai oleh roh-roh dan ia dibanting ke lantai, lima orang hadir 
mencoba menahan dia tetapi hanya sedikit berhasil. Beberapa roh yang lain 
kami usir dan masing-masing roh menyatakan dirinya. Lalu Roh Kudus 
memberikan marifat pada kami bahwa yang keluar adalah roh kekerasan.

Kami menasihati anak itu untuk tidak membiarkan iblis itu menguasainya, 
tetapi supaya melawan bersama-sama dengan kami dalam Roh dengan jalan 
terus mengusirnya dengan nama Yesus. Roh kekerasan itu keluar tanpa banyak
memberikan peperangan dan tak ada lagi kekerasan yang berada dalam anak 
itu sebagaimana kami mengusir roh-roh yang lain. Hal ini mengajar kepada 
kita bahwa satu roh yang berada dalam seseorang bisa menyatakan dirinya 
walaupun roh-roh yang lain yang dipanggil keluar. Dalam suatu pelayanan 
bisa saja seseorang menjadi keras, maka roh kekerasan haruslah diusir.



Salah satu peristiwa yang sangat menarik adalah pelayanan seorang wanita 
yang berumur kira-kira 30 tahun. Secara tubuh ia tidak begitu kuat dan telah 
mengalami operasi perut kira-kira tiga bulan sebelum pelayanan ini. Walapun 
demikian ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, iblislah yang memberi 
kekuatan ini. Pada waktu kami memulai pelayanan, ia terlempar ke lantai dan 
terlentang punggungnya.

Karena kekuatan yang luar biasa itu maka setiap anggota badannya dipegang 
oleh satu orang.

Istri saya sedang duduk di atas kakinya sebelah kanan dan berkata dengan 
otoritas: "Kaki ini tak akan pergi kemanapun". Orang wanita itu melemparkan 
istri saya dan jatuh tepat pada kaki yang satunya.

Banyak roh-roh yang kuat tinggal pada wanita ini. Peperangan untuk 
mengusir salah satu roh adalah sangat sulit, sehingga secara jasmani ia tak bisa
menahan untuk mengusir lebih dari satu atau dua roh setiap hari. ia ingin 
untuk dibebaskan secara total dan ingin dilayani terus setiap malam setelah ia 
pulang dari pekerjaannya.

Tidak sampai beberapa minggu dalam suatu pergumulan ia menemukan 
kuncinya. Telah diketahui bahwa jikalau seseorang tidak menyentuhnya maka 
roh-roh itu tidak bergerak dengan kejam. Setiap kali orang menyentuh roh itu 
maka roh itu berteriak melalui perempuan itu: "Jangan menyentuhku". Kami 
menyebutkan "roh jangan menjamah saya" dan kami usir keluar.

Setelah roh-roh ini diusir keluar maka tak ada lagi kekerasan yang ia lakukan.

Kami sering menemukan roh "jangan jamah saya" ini. Dalam beberapa 
keadaan iblis ini hanya bereaksi pada seorang pria dan dibagian lain bereaksi 
pada seorang perempuan dan sering terjadi bahwa roh itu berteriak dengan 
tangisan, "tanganmu panas, tanganmu membakarku", atau kata-kata lain yang 
sama artinya. Iblis dapat merasa pengurapan pada tangan orang yang 
mendoakan dan ia akan tersiksa. 

Iblis dapat mendiami dalam bagian tertentu dalam tubuh manusia. Tempat 
yang paling ia senangi adalah bagian bawah dari perut. Kalau tangan 
diletakkan pada bagian ini iblis itu akan naik dan keluar melalui mulut dengan 
segera.

Saya berjalan-jalan berkeliling dan untuk melihat tanda-tanda yang ada pada 
mukanya. Roh hawa nafsu telah menyatakan dirinya sebagai roh "merayu". 
Melalui kata-kata dan keadaan mukanya, ia mulai merayu dua orang pria yang
ada di ruangan itu. Jamahan seorang pria akan memberikan "makna" pada roh 
yang demikian itu. Hal ini makin jelas mengapa Roh Kudus memimpin saya 
untuk tidak menumpangkan tangan saya.



Beberapa alasan juga sering orang sodorkan dalam penumpangan tangan 
disebabkan karena takut. Beberapa .orang takut sebab jangan-jangan roh itu 
akan menyerangnya. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa selagi ia 
menumpangkan tangannya dalam pelayanan pelepasan, ia merasa roh jahat 
mengalir melalui tangannya lalu naik kebagian tubuh. Saya secara pribadi tak 
pernah merasakan kejadian yang demikian. Saya sudah meletakkan tangan 
pada beratus-ratus orang selama bertahun-tahun tetapi saya tidak pernah 
diserang oleh satu roh pun sebagai akibat dari kontak tubuh.

Prinsipnya adalah demikian: Tak ada satu roh jahat pun yang bisa menyerang 
atau masuk pada kita jika tidak ada pintu masuk. Takut bisa membuka 
kesempatan. Kalau seseorang takut bahwa iblis akan menyerangnya maka ia 
akan memberikan kesempatan untuk iblis itu bekerja dalam dirinya.

Ada keadaan yang mungkin menyebabkan seseorang berpikir bahwa ia telah 
diserang selama pelayanan pelepasan. Contohnya; roh keragu-raguan sedang 
diusir keluar. Mungkin orang lain yang ada di ruangan itu ada roh keragu-
raguan juga. Dalam pengusiran roh "keragu-raguan" bisa jadi roh yang ada 
pada kedua orang itu akan bereaksi dan menyatakan dirinya. Saya sudah 
menyaksikan hal-hal seperti itu.

Tetapi apa yang Alkitab katakan? "Jangan tergesa-gesa menumpangkan 
tangan pada seseorang". 1 Timotius 5:22. Secara pribadi saya menganggap 
terutama ayat ini ditunjukkan pada penumpangan tangan untuk baptisan Roh 
serta pelepasan. Tak ada larangan untuk meletakkan tangan tetapi harus 
berhati-hati juga dalam meletakkan tangan.

Prinsip ini berlaku pada setiap keadaan dimana penumpangan tangan itu 
dipakai. Selanjutnya kita jangan melayani setiap orang sebelum ia 
dipersiapkan terlebih dahulu.

Sekali lagi saya menekankan bahwa salah satu hal yang perlu kita perhatikan 
adalah takut akan roh jahat. Kalau iblis dapat menakut-nakuti kita maka ia 
mendapatkan pintu untuk masuk.

Alkitab memberikan jaminan kepada kita bahwa kita dapat bertempur dengan 
roh jahat dengan tiada takut bahwa ia akan menyakiti kita dan membalas.

Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak 
ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga 
tidak ada yang akan membahayakan kamu (Lukas 10:19).

Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya 
adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kita tanda keselamatan dan itu datang 
dari Allah (Pilipi 1:28).

Iblis mencari jalan untuk menakuti orang yang sedang melayani. Banyak kali 



saya mendengar bahwa; roh berbicara melalui orang dengan ancaman untuk 
melukai. Pada suatu kelepasan iblis membuka mata orang untuk melihat saya 
dengan pandangan yang tajam. Kami berdua berhadapan muka, dia berkata 
tiga kali dengan tekanan yang berbeda setiap waktu ... "Saya akan 
menyerangmu ... ! Saya akan menyerangmu ... ".

Saya dengan tenang menjawabnya, "Tidak, iblis kau tak akan menyerangku. 
Saya tak takut engkau, keluarlah engkau sekarang dengan nama Yesus". Iblis 
itu keluar dengan tidak melukai apa-apa.

Jangan memperhatikan ancaman iblis sebab mereka adalah pembohong dan 
penuduh. Pada beberapa kesempatan iblis itu mengancam dengan mengatakan:
"Kalau kau mengusirku aku akan masuk ke dalammu" (atau masuk ke dalam 
orang yang ada di ruangan itu).

Maksud dari ancaman itu adalah untuk menakut-nakuti dan membuat supaya 
para pelayan pelepasan berhenti untuk mengusirnya. Ketakutan adalah satu 
taktik musuh dan orang harus bertetap hati bahwa kita tak mempunyai rasa 
takut lagi. "Musuh sudah dikalahkan oleh Yesus dan dalam nama Yesus setiap 
lutut akan bertelut" (Pilipi 2:10).

Berbicara Dengan Roh-Roh Iblis

Tidak mungkin untuk kita menghentikan semua roh iblis untuk berbicara 
dalam pelayanan pelepasan.

Mereka kadang-kadang berbicara tanpa satu peringatan. Sama seperti waktu 
mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tetapi haruskah kita berbicara 
dengan mereka apabila mereka berbicara? Saya sudah sampai pada 
pengalaman ini. Seseorang seharusnya jangan berbicara dengan iblis jika Roh 
Kudus tidak menyuruh kita untuk berbicara.

Dalam pelepasan orang di Gadara itu, Yesus memerintahkan roh berbicara 
dengan bertanya: "Siapakah namamu?" (Markus 5:9).

Apa untungnya kita bertanya namanya? Pengalaman menunjukkan bahwa 
kekuatan setan itu akan mudah dihancurkan dengan memaksa mengetahui 
identitasnya. Beberapa roh terlihat sangat keras kepala serta manja dan sangat 
sulit untuk diatasi daripada yang lain. Dalam keadaan yang tertentu jika roh 
bebal itu dipaksa untuk menunjukkan dirinya maka ia akan keluar. Kuasanya 
dipatahkan.

Bagaimana pun ada peninggalan yang berbahaya kalau kita bercakap-cakap 
dengan iblis. Jangan seseorang memberikan dirinya untuk berbicara dengan 
iblis bertanya tentang pengetahuan. Alkitab dengan tegas melarang 



pembicaraan yang demikian dengan iblis (Ulangan 18:10-11). Orang Kristen 
mempunyai Roh Kudus sebagai sumber pengetahuan, hikmat, dan petunjuk. 
Walaupun diperintahkan untuk mengatakan kebenaran, ia akan tetap 
berbohong. Namun dalam keadaan yang khusus Roh Kudus akan 
menunjukkan pada saudara untuk memerintahkan roh yang sedang berdiam di 
dalam orang itu. Sekali lagi hal ini adalah untuk mematahkan perlawanannya. 
Ini bukan pengganti karunia untuk membedakan roh. Jangan kita 
menggantungkan diri kita pada perkataan yang menipu dari roh itu untuk 
memberikan informasi yang seharusnya kita terima dari Roh Kudus.

Pada waktu saya memulai dengan pelayanan pelepasan, saya memerintahkan 
roh jahat untuk berbicara. Tidak memerlukan waktu yang panjang roh-roh itu 
berbicara tentang hal-hal yang sama dan mereka mencampur kebenaran 
dengan penipuan. Orang-orang yang baru dalam pelayanan ini sering ingin 
mendengarkan roh-roh itu berbicara, tapi selanjutnya belajar hal itu tidak 
perlu. Roh-roh itu cukup pandai untuk mengetahui bahwa selama ia berbicara 
mereka tidak akan keluar. Kata-kata yang menjadi kebenciannya adalah; 
"Diam Dan Keluarlah!". Pembicaraan mereka biasanya adalah taktik yang 
menipu.

Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh 
jahat. Orang itu berteriak: "Apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus orang 
Nazaret? Engkau hendak datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa 
Engkau yaitu yang kudus dari Allah".

Tetapi Yesus menghardiknya dan berkata: "Diam Dan Keluarlah!". Roh jahat
itu menggoncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring ia 
keluar daripadanya (Markus 1:23-26).

Ada bahayanya jika kita bertanya iblis bahkan walaupun mereka tidak sedang
dilepaskan. Seorang wanita yang datang pada saya untuk dilepaskan karena 
gejala yang timbul yaitu tekanan-tekanan iblis. Pelayanan berlangsung selama 
2 jam tanpa menghasilkan sesuatu. Tak ada satu kenyataan yang kecil pun 
terlihat atau meninggalkan tubuhnya. Hari selanjutnya saya membaca Injil 
Markus, Disitu ada diceritakan mengenai orang yang ada di Gadara pada pasal
yang ke-5 dan Roh Kudus menunjukkan saya pada ayat yang ke-7 dimana 
iblis membela, "Jangan siksa aku". Saya membaca kamus Yunani dan saya 
mendapatkan bahwa kata "Siksa" berarti "bertanya dengan memberi siksaan". 
Kemudian saya memanggil wanita itu dan menyuruhnya untuk kembali pada 
petang hari. Saya terus menanyakan siapa nama roh itu? Berapa lama kau 
sudah tinggal di sana? Mengapa engkau sebodoh itu melawan Yesus? dan lain-
lain.

Dalam beberapa menit wanita itu mulai batuk dan mengeluarkan roh jahat. 



Iblis tidak berbicara melalui wanita itu atau memberikan tanda-tanda untuk 
mendengar apa yang saya katakan, tetapi siksaan yang sedang dinyatakan tadi 
sudah patah kuasanya.

Kita yakin bahwa pertanyaan dan perintah kita menjadi efektif bahkan 
sebelum kita melihat hasilnya.

Halangan-Halangan Selama Pelayanan

Pelayanan pelepasan dapat dilakukan secara santai. Pengalaman akan 
menambah keyakinan dan akan memungkinkan seseorang untuk melayani 
tanpa adanya suatu tekanan. Pelayan harus menyadari bahwa ia adalah pelayan
dari Tuhan Yesus dan memegang kuasaNya yang telah diberikan padanya, Ia 
yang menguasai keadaan bukan setan.

Pelayanan bisa diperpanjang, Perpanjangan ini bisa mencapai beberapa jam. 
Orang yang dilayani ataupun pelayannya perlu istirahat. Rasanya akan lebih 
enak jika kita memotong pelayanan itu setelah sekelompok roh itu dilepaskan. 
Hal ini tidak merugikan sama sekali. Lalu saudara dapat memulai pelayanan 
lagi,

Kadang-kadang terjadi waktu di tengah-tengah pelayanan seseorang akan 
mengaku bagian lain yang diserang iblis, atau Roh Kudus akan membuat suatu
kesadaran, Kalau hal ini baik, biarlah kita akan berhenti dan biarlah orang 
tersebut mengatakan persoalannya,

Bagaimana pun juga seseorang harus hati-hati akan tipu daya dari musuh, 
Mungkin orang yang kita layani akan berkata: "Saya perlu minum" atau "Saya
perlu istirahat" atau membuat alasan lain untuk meninggalkan ruangan itu. 
Kadang-kadang bukan orang itu yang berbicara tetapi iblis, Iblis akan 
mencoba supaya orang itu lepas dari pelayanan ini. Apabila seseorang berhati-
hati ia tak akan ditipu oleh keadaan yang demikian.

Sampai dimana dalamnya seseorang itu dikuasai oleh kuasa kegelapan? 
Apakah ada kelainan pada matanya? Apakah itu suaranya sendiri? Bagaimana 
rohnya berkata-kata?

Teman saya adalah baru masuk dalam pelayanan pelepasan. Ia dan temannya 
mengusir iblis dari seseorang. Iblis itu membalikkan orang tersebut dan dua 
orang lain terpelanting ke lantai dengan menahan kaki dan tangannya. Setelah 
beberapa saat orang itu mengeluh dan mengatakan bahwa ia perlu istirahat 
untuk beberapa menit. Tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara adalah 
iblis, bukannya orang itu, lalu pelayan itu melepaskan orang itu. Setelah kaki 
itu dilepaskan maka orang itu menyepak dan teman saya tiga tulang rusuknya 
patah.



Ini adalah sesuatu yang tidak umum, seharusnya kita membedakan siapa yang
sedang berbicara.

Posisi Tubuh

Setelah roh-roh jahat itu diusir melalui mulut atau hidung sering kali disertai 
lendir, satu posisi yang baik untuk orang itu adalah duduk di kursi lurus 
dengan badan melipat ke muka dari punggung dengan tangan lengannya 
diletakkan pada pahanya. Pada beberapa keadaan mungkin ia ingin berbaring 
di lantai atau mungkin tertelungkup di lantai juga pada tangannya lalu 
berlutut. Posisinya dengan keadaan ketika roh itu dikeluarkan. Biasanya orang
itu akan melakukan apa yang terbaik posisi itu tanpa ada suruhan. Inilah yang 
seharusnya dilakukan yaitu yang biasa atau yang normal dilakukan.

Saya pernah hadir dalam suatu pelayanan dimana gembalanya sangat terkenal
dalam pelayanan pelepasan dan mereka sedang menghadapi kelompok orang 
yang akan dilepaskan. Ini adalah pertemuan yang besar dan lebih dari seratus 
orang telah maju untuk pelayanan ini. Gembala itu bertanya apakah ada yang 
mempunyai pengalaman pelayanan pelepasan supaya bercampur dengan team 
untuk membantu. Seorang anak muda disamping saya jatuh ke lantai dan 
dikuasai setan. Ia batuk keras dan setan itu keluar dengan lendir di mulutnya. 
Hari itu adalah musim panas dan A.C.nya tidak hidup, sangat panas sekali.

Sekelompok orang berkumpul berkeliling dan melihat orang itu terasa enak di
situ, ia telah berhenti dalam proses pelepasan dan ia duduk beberapa menit. 
Seorang di samping saya menegur saya dan mengatakan bahwa perlu orang itu
harus tetap dalam posisi yang nyaman sampai roh-roh itu keluar. Saya sudah 
menyatakan dengan permintaan ini sebab pelepasan orang ini lebih penting 
daripada hanya berbantah-bantahan dengan seorang saudara. Tetapi semuanya 
ini berlawanan dengan apa yang pernah saya alami.

Kembali ke Indeks
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Team pelepasan

Yesus menetapkan suatu eara dalam pelayanan bagi murid-muridNya. Ketika 
ia mengirimkan murid-muridNya dalam pelayanan la mengirimkan dua-dua 
orang.

Ketika Ia mengirimkan ke tujuh-puluh muridNya, Dia juga mengirimkan dua-
dua. Berbagai team pelayanan yang dapat kita temukan dalam Kisah Rasul 
pada perjalanan pertama dari Paulus dan Barnabas serta Yohanes dan Markus. 
Akwila dan Priskila adalah satu team suami-istri. Team pelayanan seperti ini 
adalah merupakan suatu prinsip yang alkitabiah. Hal ini sangat cocok dan 
efektif terutama dalam pelayanan pelepasan.

Ukuran Dan Jenis

Berapa sebenarnya yang tepat jumlah pelayan pelepasan? Ini tak bisa dijawab
begitu saja, seringkali kondisinya berubah. Untuk melayani seseorang 
biasanya dipakai team terdiri 2 sampai 6 orang. Team biasanya terdiri dari laki
dan perempuan.

Pelayanan seperti ini biasanya berubah-ubah. Seharusnya laki-laki jangan 
melayani perempuan sendirian atau seorang perempuan jangan melayani laki-
laki sendirian. Pasangan yang terbaik adalah suami-istri dalam pelayanan 
kapan saja. Jika meletakkan tangan dipakai selama pelayanan maka sebaiknya 
jangan menumpangkan tangan pada orang yang berlainan Jenis. Juga orang 
yang sedang dilayani kadang-kadang secara jasmani harus ditahan. Walaupun 
kita tidak berperang melawan daging dan darah, kadang-kadang orang dapat 
menyatakan dirinya lewat kekerasan; jadi orang yang melayani pelepasan 
haruslah menahan supaya jangan orang itu melukai orang lain dan dirinya 
sendiri.

Kesatuan Team

Kesatuan team adalah sesuatu yang sangatlah penting dalam team pelepasan.

Setan sering mengacaukan kesatuan. Ia selalu mencari-cari untuk 
menghancurkan kesatuan. Berhati-hatilah terhadap tipu daya seperti ini. Ini 
bisa diterangkan lebih jelas lagi melalui pengalaman kedua dalam pelayanan 
saya. Enam dan tujuh orang berdoa untuk pelayanan seorang perempuan yang 
sedang ditekan oleh kuasa kegelapan. Setelah roh-roh itu ditantang mereka 
mulai mengatakan: "Hanya satu dari kamu yang sungguh-sungguh mengikut 
Tuhan, sedangkan yang lainnya hanya ikut-ikutan". 



Maksud dari pernyataan ini adalah mereka ingin menghancurkan kesatuan 
kami dan hal ini benar-benar terjadi. Masing-masing dari kami mulai 
menganggap dirinya yang mengikut Tuhan dan mulai curiga terhadap yang 
lain. Sebagai akibat kami kehilangan arahnya iblis, masing-masing hanya 
berpusat pada diri sendiri dan orang lain.

Setiap group yang bekerja sama harus mengetahui untuk berjalan bersama 
dalam mencapai satu kesatuan. Di dalam situasi bertempur ini bukan lagi 
saatnya untuk membedakan satu dengan yang lain. 

Apabila ada karunia untuk membedakan roh dari satu orang dalam team itu, 
ini harus disaksikan juga di dalam roh juga oleh orang lain. Yang terbaik 
adalah kita harus meminta supaya kita mendapatkan karunia untuk 
membedakan roh daripada hanya bersoal jawab tentang karunia membedakan 
roh. Kesalahan yang sering terjadi ada pada pembedaan roh ini, tetapi hal ini 
tidaklah akan menghalang-halangi pelayanan keseluruhan.

Fungsi Anggota-Anggota Team

Perlu diketahui bahwa tidak ada peraturan yang tetap dan keras. Setiap 
anggota dari team harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Biasanya lebih 
baik jika hanya satu atau dua orang yang menengking iblis itu. Yang lain 
menyokong dalam doa, membaca Alkitab, menyanyi dan memuji. Lagu-lagu 
yang bernada darah Yesus biasanya sangat tepat dan sesuai. Tidak aneh jika 
pimpinan merubah-rubah waktu khususnya jika pelayanan diperpanjang yaitu 
satu atau dua jam lebih. Pemindahan kekuasaan ini bisa dilakukan dengan 
jalan yang baik.

Hal ini sangat sulit jika seseorang menjadi pimpinan dalam jangka waktu 
yang panjang.

Pernahkah saudara melihat burung-burung beterbangan di udara bersama? 
Maka saudara akan bisa memberikan gambaran bagaimana pemimpin itu 
bertanggung-jawab secara bergantian satu dengan yang lain. Demikian burung
itu akan menghadapi angin untuk beberapa menit, ia akan mengundurkan diri 
untuk beristirahat, sedang yang lain akan mengambil alih sebagai pimpinan. 
Demikian juga dalam team pelepasan dapat mempunyai pandangan yang 
sama. Tujuannya adalah untuk membebaskan orang yang dikuasai roh jahat 
dan memberikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jadi tidak penting bagi kita 
siapa yang menjadi pemimpin di dalam pergumulan. Setiap orang dalam itu 
sama pentingnya.

Kembali ke Indeks
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Perlukah aku menjadi pelayan pelepasan

Bagaimana saudara melibatkan diri dalam pelayanan pelepasan? Inilah 
pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Namun hal ini bukanlah sesuatu
yang saya inginkan dan saya cari-cari. Sering saya mengatakan: "Apabila 
saudara melihat tanah diluar saudara akan menemukan bekas kaki saya, 
demikian juga saya dalam pelayanan ini". Tuhan tidak memanggil saya untuk 
masuk dalam pelayanan ini-ia memaksakan saya untuk ikut masuk dalam 
pelayanan ini. Dalam Matius 9:38 Yesus mengatakan pada murid-muridNya 
untuk berdoa supaya Tuhan "mengirim" penuai-penuai.

Pengertian yang jelas adalah Ia memaksa atau "membawa keluar" pekerja-
pekerja. Inilah jalannya dimana saya menerima "panggilan" itu. Tuhan tidak 
meminta pada saya, Ia menyuruh saya.

Satu hal yang sangat mengherankan bahwa; Yesus tak berubah baik dulu 
sekarang sampai selamanya (Ibrani 13:8). Ketika saya merasakan baptisan 
Roh Kudus saya menyadari bahwa mujizat-mujizat tidak berhenti ketika rasul-
rasul mati atau ketika Alkitab selesai ditulis. Mujizat adalah untuk hari ini. 
Saya pergi untuk mendengarkan kesaksian dari saudara Kathryn Kuhlman 
tentang kesembuhan dalam suatu pelayanan. Iman saya dibangunkan dan saya 
mulai berfikir tentang teman-teman saya yang memerlukan kesembuhan.

Saya terbeban salah satu teman pendeta. Saya ingin melihat kesembuhan yang
melebihi dengan apa yang pernah saya lihat. Selama 16 tahun ia menderita 
sakit kepala yang terus menerus. Ini disebabkan karena benturan pada 
kepalanya yang cukup keras. Dokter tidak memberi jawaban. Mereka 
mengusulkan untuk operasi otak percobaan, tetapi Fred tidak mau 
menyerahkan operasi itu tanpa ada pengharapan besar untuk sembuh. Dari 
sebab sakitnya itu ia tak dapat tidur dan urat-uratnya mulai hancur. Ia tidak 
dapat belajar membuat persiapan khotbah. Penyakitnya yang menetap itu 
membuatnya marah dan mudah tersinggung.

Keluarganya dalam tekanan, anak-anaknya tak diperbolehkan berbicara. 



Segala sesuatu berkisar pada kesusahan Fred.

Saya mengatakan pada Fred bahwa saya akan berdoa buat dia. Suatu pagi hari
ketika saya sedang doa, Tuhan berkata pada saya bahwa sakitnya Fred ada 
hubungannya dengan roh jahat. Apakah saya sungguh-sungguh mendengar 
suara Tuhan? Bagaimana saya dapat mengatakan suara Tuhan itu pada teman 
saya? Saya sudah pernah mendengar tentang hal itu disinggung dalam suatu 
pertemuan yang saya hadiri tetapi saya tidak pernah membacanya dalam suatu 
topik. Apakah saya yakin; apa yang saya akan kerjakan?

Kesan suara Tuhan yang saya berikan pada Fred tidaklah berlalu begitu saja 
tetapi bertumbuh begitu kuat. Suatu hari ketika kami bersama-sama, secara 
hati-hati saya membicarakan hal itu. "Fred, saya berjanji berdoa untukmu 
sampai Tuhan menyembuhkanmu". Saya mengingatkannya. "Saya sudah 
mendoakanmu setiap hari. Hari selanjutnya Tuhan mengatakan pada saya apa 
yang menjadi persoalan-mu". Saya berhenti menunggu Fred bereaksi. Saya 
melihat, perhatiannya sangat baik, "Baiklah, puji Tuhan", ia katakan.

"Apa yang Tuhan katakan padamu?", "Sekarang, Fred apa yang kau pikirkan 
tentang hal itu?", saya berkata dengan berhati-hati. "Tetapi Tuhan mengatakan 
pada saya bahwa sakit kepalamu itu disebabkan karena iblis". Saya menahan 
nafas dan ingin melihat bagaimana mukanya ketika ia bereaksi. Saya akan 
tahu bahwa Fred lebih tahu tentang iblis daripada saya.

Ia menerimanya dengan santai. "Wah, puji Tuhan". Ia menyatakan bahwa iblis
dapat diusir keluar!. Saya ingin kamu mengusirnya, supaya keluar dari saya.

"Sekarang, tunggu dulu", saya prates. "Saya tak tahu bagaimana mengusir 
iblis itu, tetapi lebih baik kita mencari seseorang yang mengetahui bagaimana 
mengerjakan hal itu. Berikan saya waktu beberapa hari untuk mencari orang 
yang akan mengerjakan hal ini. Saya akan memberitahukan padamu segera 
setelah saya mendapatkan orangnya".

Saya pergi berdoa untuk bertanya pada Tuhan supaya memimpin saya pada 
pelayanan pelepasan.

Tuhan mengatakan, "Kamulah yang harus mengerjakannya". Lalu saya pergi 
lagi untuk berdoa. Saya dengan hati-hati menerangkan pada Tuhan bahwa saya
ini tidak layak. Saya tidak lebih daripada Musa pada waktu ia ada di semak 
yang menyala; ia membuat alasan-alasan bahwa ia tidak dapat memimpin 
bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak menunjukkan jalan yang lain, 
sayalah yang harus melakukan pelayanan ini. Banyak pikiran yang bekerja 
dalam diri saya. Apakah yang akan terjadi bila saya mengadakan serangan 
langsung pada roh-roh jahat ini? Apakah ia akan menyerang saya? Saya 
sungguh-sungguh dalam kesukaran, Keadaan sungguh-sungguh dalam 



kesukaran. Keadaan sungguh-sungguh menakutkan.

Seminggu kemudian saya berbicara pada Fred lagi. Saya katakan tentang 
hasil doa saya, Hal ini tidak benar bahwa saya yang harus melayani dia, tetapi 
ia turuti juga pelayanan saya, Kami setuju untuk berdoa pada minggu yang 
akan datang dan belajar dari apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu, Lalu 
kami dan istri saya akan melihat apa yang akan terjadi.

Harinya tiba dimana kami hendak melayani, Fred dan istrinya setuju untuk 
datang sewaktu makan malam di rumah kami, lalu kami pergi ke gereja untuk 
persekutuan doa. Saya bersyukur bahwa hari itu hari yang sibuk. Kami keluar 
kota, Kami pulang kira-kira 2 jam sebelum Fred dan istrinya datang. Tepat di 
depan rumah saya ada tulisan, yaitu cetakan yang ditindas dengan batu. 
Seorang teman sudah datang dari sebuah kota tetapi tak menemukan kami dan 
ia meninggalkan pamflet pada saya, Saya hampir tidak percaya dengan mata 
saya sendiri, Saya membaca tulisan "Pengenalan Untuk Mengusir Setan-
Setan" oleh Derek Prince, Teman saya tidak tahu tentang pelayanan yang akan
datang. Waktunya tepat dan kuserahkan semua pada kehendak Tuhan,

Dalam beberapa menit saya membaca keseluruhan buku itu, Sangat praktis 
dan berisi banyak pengetahuan. Kami dapat melihat kenyataan apabila roh 
iblis itu keluar. Setidak-tidaknya saya merasa yakin tentang keseluruhan 
kejadian itu.

Ketika Fred dan istrinya tiba, saya menyuruh mereka untuk membaca sebuah 
buku sebelum kami mulai pelayanan itu.

Kami mulai berdoa sebelum kami mengusir roh-roh itu. Saya pikir bahwa roh
jahat itu hanya satu saja. Saya tidak mempunyai pengertian yang begitu luas. 
Fred masih berlutut ketika kami ingin menengking iblis itu bersama-sama. 
Saya dan istri saya meletakkan tangan ke atasnya dan kami berdua 
mengatakan: "Kami usir iblis untuk keluar dari hamba Tuhan ini dengan nama 
Yesus". Setelah saya memerintahkan yang mana diulangi oleh istri saya lalu 
kami menunggu apa yang terjadi. Akhirnya saya berkata: "Fred apakah anda 
merasakan sesuatu? Apakah ada sesuatu yang terjadi?". Fred dengan muka 
murung menggelengkan kepala. Ia tidak merasakan sesuatu. Kami hanya 
berbicara sedikit dan memutuskan untuk mengulangi pelayanan lagi.

Tengkingan telah kami lakukan beberapa kali. Apa yang terjadi dengan Fred, 
mukanya berubah! Dia sedang mencoba ingin berbicara tetapi ia tak dapat 
mengeluarkan suaranya. Dia mau batuk-batuk. Maka kami tak akan berhenti 
melayaninya. Kami meneruskan menengking iblis itu. Fred batuk dengan 
keras. Hal ini memakan waktu satu menit. Lalu ia jatuh ke samping dari 
kursinya ke lantai dan tidak bergerak. "Telah keluarkan Fred?" saya bertanya 
padanya. "Saya kira begitu" bisiknya. Ia hampir tidak bisa berbicara. "Saya 



begitu lemah, saya tidak bisa bangun" ia menjelaskan. Kami berdoa buat Fred 
dan bersyukur pada Tuhan atas pelepasannya. Semua memakan waktu kira-
kira 5 menit sebelum Fred bisa duduk kembali.

Istri Fred duduk dan berdoa selagi kejadian ini berlangsung. Kemudian saya 
mendengar dia menyanyi dengan lembut namun dapat didengar oleh kami 
semua. Saya kenali lagu itu "Amazing Grace". Saya pikir lebih baik bersama-
sama menyanyi dengan dia. Namun setelah saya dengar dan dengar, saya 
terkejut bahwa ia berkata-kata dalam karunia lidah. 

Beberapa minggu yang lalu saya sudah berdoa untuk dia menerima baptisan 
Roh dan ia hanya dapat mengatakan beberapa kalimat yang pendek dalam 
bahasa lidah itu. Sekarang ia menyanyi dengan kebebasan. Kami berempat 
sangat bahagia.

Seminggu kemudian baru kami dapat berjumpa dengan Fred. Saya sangat 
rindu untuk mengetahui apakah ia masih sakit kepala atau tidak. Saya yakin ia 
akan mengatakan pada saya bahwa sakit kepalanya sudah sembuh. "Frank, 
saya tidak tahu kenapa terjadi begitu", Fred mulai berbicara. "Tapi saya masih 
sakit kepala, tidak bertambah baik".

Saya mulai putus asa. Bagaimana bisa jadi, padahal dalam pelayanan tadi ada 
sesuatu yang terjadi? Kami berdua tidak tahu bagaimana harus menjawab.

Fred menyatakan pada saya bahwa ia menerima panggilan dari seorang pastor
dari gereja yang ada di negara bagian lain. Ia akan pindah dengan segera.

Kira-kira 6 bulan sebelum saya bertemu dengan dia lagi. Kami ada dalam 
suatu perjalanan dekat dengan tempat pelayanannya yang baru, lalu kami 
berjalan beberapa mil untuk mengunjunginya dan bermalam.

Sewaktu kami berdoa malam itu saya digerakkan untuk melayani Fred lagi. 
Selama beberapa bulan yang lalu saya sudah belajar banyak tentang iblis. Iblis
itu bisa lebih dari satu, mungkin waktu itu kami tidak mengusir iblis yang 
menyebabkan sakit kepala itu.

Kami harus makin melayani lagi.

Kami menyuruh Fred duduk dan kami mengelilinginya. Ia mengikuti saja.

Ia bersedia berbuat apa saja yang penting hal itu akan memberikan harapan 
agar sakit kepalanya itu akan hilang. Dalam hal ini kami masih belum tahu 
bagaimana membedakan bermacam-macam roh sebab hal itu tak mungkin 
terjadi tanpa menerima karunia membedakan roh. Jadi kami menyuruh begitu 
saja segala model roh untuk keluar.

Ia merasakan desakan pada kerongkongannya yang akhirnya menyebabkan 
dia batuk. Hal ini terjadi kira-kira 6 kali. "Sudahkah sakit kepalamu hilang?" 



saya bertanya. "Tidak, malah semakin menyiksaku" jawabnya. Saya merasa 
bahwa masih ada sesuatu yang ada di dalam diri Fred. Lalu kami menyetel 
tape yang ada hubungannya dengan pelepasan dimana para pelayan memerin-
tahkan nama-nama roh yang harus diusir. Lalu kami mencobanya lagi.

"Siapakah namamu?" Saya bertanya pada setan itu yang saya rasa masih ada 
pada Fred. "Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyuruhmu untuk mengatakan
namamu!". Mukanya menjadi mengkerut seperti pada permulaan pelayanan. 
Kami terus menyuruh iblis itu untuk mengatakan namanya.

Bibir Fred pun menjadi tegang dan mulutnya mulai seakan-akan mengerang 
dengan perlahan dan dengan suara yang hampir tak bisa didengar mengatakan:
"s .. a .. k .. i .. t"

Ternyata hal ini sangat sederhana. Mengapa kami tidak bertindak demikian 
sebelumnya. "Roh sakit, keluar dari Fred!". Kami tak henti-hentinya mengusir.

"Dalam nama Yesus keluar dari dia". Istri Fred ini pasti mempunyai perasaan 
ingin tahu apa yang akan terjadi. Ia ambil surat kabar dari meja dan 
meletakkannya diantara kaki Fred. Lalu Fred batuk dengan mengeluarkan tiga 
bulatan lendir di atas koran itu.

Iblis itu telah keluar! Dan sakitnya hilang!

Hampir lima tahun berlalu dan Fred tetap sehat dan tidak diganggu dengan 
penyakit itu. Tuhan sudah menjawab doa kami.

Mengatasi Ketakutan

Ketakutan telah membuat banyak orang takut untuk menjadi pelayan 
pelepasan. Takut akan roh-roh itu dan juga takut pada orang. Teori saya yang 
asli tentang roh-roh iblis itu adalah kalau saya meninggalkan dia sendiri maka 
ia akan meninggalkan saya. Tidak satu pun yang menyimpang jauh dari 
kebenaran. Kalau kita acuh tak acuh dengan setan berarti mengijinkan dia 
untuk bekerja tanpa menantang. Kita tidak beralasan untuk takut pada iblis 
dan pengikutnya sebab Yesus sudah mengalahkannya.

Dalam 1 Yohanes 3:8, mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia adalah
untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kolose 2:15 dikatakan bahwa hanya 
melalui salib Kristus akan sanggup mengalahkan kuasa dan penguasa dan 
menghancurkannya.

Untuk menghadapi kuasa dan penguasa tanpa rasa takut perlu dimengerti 
bahwa setan tidak lagi mempunyai kuasa sedikit pun. Ia adalah penipu, 
pembohong seorang pencuri kuasa dan pelanggar. Yesus sudah menjatuhkan 
hukuman kepada mereka (Yohanes 16:11).



Sekarang Adalah Tanggung Jawab Gereja Untuk Melaksanakan Hukuman Itu.
Kalau kita bangkit melawan iblis dengan kuasa nama Yesus dan dengan 
darahNya maka iblis tak akan mempunyai pilihan lagi kecuali menyerah. Kita 
tak perlu takut terhadap musuh yang memegang senjata. (Lihat Lukas 11:22). 
Ia sama sekali sudah dikalahkan. Satu perkara yang orang Kristen harus takuti 
ialah ketakutan itu sendiri.

Setan, penipu yang tua dan pembohong, ia akan mencoba untuk membalas; ia 
akan memberi tahu saudara bahwa ia akan menyerang saudara dan keluarga 
dengan kesakitan atau sesuatu yang lebih buruk lagi. Tetapi saudara akan 
meremukkan di bawah kaki saudara, "Dan tak ada sesuatu pun yang menyakiti
saudara atau melukai saudara" (Lukas 10:19).

Kalau kita tidak menghiraukan apa yang dibisikkan iblis pada kita maka ia 
akan menyerang kita melalui tipuan mulut orang. Seseorang dengan berterus 
terang berkata pada saya: "Apakah saudara sudah pernah mendengar bahwa 
Dr. anu dan saudara anu (orang yang terkenal dalam pelayanan pelepasan)? 
Saya dengar mereka telah mengalami kehancuran dalam pelayanan pelepasan 
yang mana bercampur dengan pengaruh setan-setan. Ia sudah tidak mendapat 
undangan lagi untuk melayani pelepasan". Tetapi saya tahu bahwa bahwa 
hamba Tuhan ini bahkan mempunyai permintaan pelayanan yang sangat 
banyak. Inilah tipu muslihat iblis untuk menyebabkan seseorang menjadi 
takut.

Ada beberapa pastor yang saya kenal yang memulai pelayanan pelepasan dan 
iblis mengatakan pada mereka bahwa mereka akan kehilangan anggota atau 
akan menjadi takut. Iblis berusaha supaya orang akan menjadi tersinggung 
atau takut tapi kalau seorang pendeta hanya mementingkan diri sendiri dan 
tidak mentaati Tuhan, maka ia akan kehilangan banyak hal yang seharusnya ia 
akan peroleh.

Sudahkah saudara mendengarkan pendeta anu yang pernah mengusir setan 
dari seorang anak Tuhan? Kalau iblis tidak dapat mengalahkan saudara dengan
taktik dan tipuan, ia akan memakai kritikan melalui mulut orang. Ada dua 
pendeta yang sedang berbicara; yang satu mengatakan: "Kita harus berhati-
hati sekarang tentang pengajaran dan doktrin yang palsu. Mengapa, pernahkah
saudara mendengar pendeta yang namanya Hammond sedang berkeliling di 
daerah kita untuk mengusir setan diantara orang-orang Kristen?". (Pendeta 
yang kedua melalui kesempatannya mengatakan: "Hammond sedang 
melakukan pelayanan pelepasan di dalam jemaatku juga, sekarang").

"Apa yang Hammond katakan hanyalah soal iblis melulu. Saya percaya 
bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita pada Yesus".

"Wah, kalau begitu iblis itu pasti senang dan membangun seseorang untuk 



menyanyi bagi iblis".

Iblis akan berusaha menipu orang supaya lari dari peperangan rohani ... Ia 
akan bisa menang dengan cara yang seperti itu.

Pengorbanan Diri Dalam Pelayanan

Yesus menasihatkan pada pengikutNya untuk membayar harga untuk menjadi
seorang murid. Untuk melayani Tuhan diperlukan pengorbanan pribadi. Kalau 
seseorang tidak mau membayar harganya maka tidak perlu bagi kita memberi 
diri. Pikirkan beberapa pandangan yang berhubungan dengan para pelayan 
pelepasan.

1. Waktu.

Dalam pelayanan seperti ini akan memakan banyak waktu. Ini jelas bila 
pelayanan itu hanya untuk satu orang atau jumlah yang banyak. Begitu banyak
orang yang memerlukan pelayanan seperti ini, maka orang yang memberikan 
dirinya dalam pelayanan ini akan mengerti segera apa yang Yesus katakan...

Ia ... masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang 
mengetahuinya tetapi kedatanganNya tak dapat dirahasiakan (Markus 7: 
24b).

2. Tenaga.

Ada waktunya dimana para pelayan pelepasan melayani dalam waktu yang 
amat lama. Suatu waktu team kami melayani sampai larut malam padahal 
masih ada orang yang ingin dilayani. Dalam beberapa kesempatan kami telah 
melayani 14 jam sehari selama satu minggu atau lebih. Di waktu-waktu yang 
demikian kami menerima kekuatan dari Tuhan. Untuk para pelayan pelepasan 
boleh beristirahat sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-
muridNya.

Lalu Ia berkata pada mereka: "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita 
sendirian dan beristirahat seketika!".

Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi 
sehingga makan pun mereka tidak sempat (Markus 6:31).

3. Kesabaran.

Ada diantara mereka yang tidak menerima kelepasan dengan begitu saja 



Mereka lebih lambat untuk diajar dan perlu didorong berulang-ulang. Ada 
gangguan waktu kita melayani mereka yang sering berjanji, tetapi Tuhan 
menghendaki kita agar bersabar untuk melayani orang-orang yang lamban 
belajar.

Penyerahan Penuh Seorang Pelayan

Bila seorang sedang terjun dalam pelayan pelepasan, menyerahlah 
sepenuhnya dalam pelayanan ini. Tetapkan diri saudara pada Tuhan dan pada 
orang lain. Tatkala murid-murid Tuhan Yesus gagal dalam mengusir anak yang
gila babi yang dianiaya setan, mereka bertanya akan kegagalan mereka. Yesus 
memberikan jawaban kepada mereka...

Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku
harus tinggal di antara kamu? Berapa lagi Aku harus bersabar terhadap 
kamu? Bawalah anak itu kemari (Matius 17:17).

Yesus mengatakan bahwa mereka "tidak percaya". Kata ini berarti bahwa 
mereka tidak setia atau tidak teguh. Mereka dikatakan tidak menyerah 
sepenuhnya pada Yesus. Dan lagi mereka disebut "angkatan sesat" yang berarti
menghadap arah lain.

Murid-muridNya lebih tertarik akan hal-hal yang lain daripada kerajaan 
Allah. Cerita yang sama dalam Injil Markus kita membaca bahwa murid-
murid itu sedang bertentangan mana yang paling besar dalam kerajaan Allah. 
Tidak heran kalau Yesus melihat mereka tidak setia dan menoleh ke arah lain. 
Oleh sebab itu mereka tidak berdaya.

1. Kasih dan Hikmat

Setiap orang harus mempunyai kasih terhadap orang lain. Para pelayanan ada 
banyak kesempatan untuk menunjukkan kasih pada orang yang sedang 
dilayani. Ia harus senantiasa berjalan lebih dulu dan mau memberikan pipi kiri
jika pipi kanan ditampar. Dalam pelayanan kami, kami temui bahwa sangat 
penting bagi seorang pelayan untuk mengundang orang yang dilayaninya 
untuk menginap di rumahnya guna memelihara pelepasan itu dengan baik. Hal
ini diperlukan kasih tapi juga memerlukan hikmat.

Saya pernah merasakan roh-roh iblis dalam orang yang berusaha untuk 
menguasai rumah saya yaitu untuk memerintah saya dan keluarga saya serta, 
memberikan kata-kata tuduhan dan hukuman. Kasih pada orang bukan berarti 
menyerah pada roh-roh yang sedang menguasainya. Sesudah orang itu 
dilepaskan ia akan menghargai bahwa saudara mengenal kepribadiannya 



dengan roh iblis yang berbicara atau bergerak melalui dia.

2. Bebas dari kesalahan

Tuhan memimpin kita untuk menyadari bahwa pelayan pelepasan haruslah 
bebas dari ikatan-ikatan iblis dalam dirinya sebelum ia dilayakkan untuk 
melayani orang lain.

Kalau ia tidak dilepaskan terlebih dahulu maka akan ada penyerangan terus 
dari dalam yang akan mengganggu pelayanan. Saya belajar sendiri tentang hal
itu sewaktu saya melayani istri saya. Kami menyadari bahwa roh-roh jahatlah 
yang menyebabkan tekanan pada kami berdua. Suatu hari ketika kami ada di 
rumah, kami merasa untuk melayani satu dengan yang lain. Ketika saya 
mengusir roh-roh jahat yang ada dalam istri saya, ia terlempar ke lantai lalu 
roh jahat mulai berkata-kata melalui dia. Satu roh membuat satu tuduhan 
langsung pada saya. Saya tahu bahwa saya bersalah tentang tuduhan itu. Saya 
menanggapinya dengan serius sehingga saya tidak dapat meneruskan 
pelayanan pada istri saya.

Sangat perlu untuk mengakui dosa saya dan minta maaf lalu menyuruh istri 
saya untuk mengusir iblis dari dalam diri saya sebelum saya bisa melanjutkan 
pelayanan bagi dia. Inilah yang mengikat kami dengan kasih dan pengam-
punan sehingga menutup pintu bagi pekerjaan si musuh untuk masuk kembali.

3. Menanggung beban orang lain

Seorang pelayan pelepasan akan mendengar cerita-cerita yang amat buruk 
dari tindakan atau perbuatan seseorang. Kemungkinan ia akan melayani 
orang-orang yang terpandang dalam gereja (pimpinan) yang belum pernah 
membuka tekanan batinnya atau kegagalannya pada orang lain. Inilah waktu 
untuk melayani dengan penuh keyakinan dan kasih... menanggung beban 
orang lain dan memenuhi hukum Kristus. Apa yang ia dengar tidak akan 
mempengaruhi hubungannya dengan orang-orang Kristen yang lain. Jangan 
mengijinkan untuk membuka dosa-dosanya pada orang lain yang telah 
diampuni Tuhan atau mengingat kejelekan yang sudah dibersihkan melalui 
pelepasan.

Para pelayan pelepasan harus menjadi seperti imam-imam pada perjanjian 
lama yang memakan persembahan karena dosa dan kesalahan sesuai dengan 
Bilangan 18:18. Hanyalah Harun dan anak-anaknya diperbolehkan makan 
persembahan daging. "Setiap laki-laki harus memakannya". Persembahan-
persembahan yang lain boleh dimakan oleh anggota-anggota imam, tetapi 
hanya imam laki-laki yang boleh makan persembahan karena dosa dan 



kesalahan. Itulah tugas mereka untuk memakannya. "Orang laki-laki" 
melambangkan kekuatan. Jadi dalam hal ini memerlukan orang-orang yang 
kuat untuk melakukan pelayanan. Dalam Rerjanjian baru semua orang percaya
adalah imam-imam. Sebagai seorang imam wajiblah kita "makan" persem-
bahan karena dosa dan kesalahan orang lain. Apa yang dibawa kepada kita 
dalam pengakuan roh dan pertobatan harus dimakan dan tidak dibagikan... 
bahkan tidak diantara anggota rumah tangga sendiri pun!

Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelang-
garan maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang 
benar dalam roh lemah-lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu 
jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! 
Demikian kamu memenuhi hukum Kristus (Galatia 6:1,2).

4. Dengan doa dan puasa

Yesus memberi penjelasan bahwa ada jenis iblis yang lebih kuat daripada 
yang lain. Dia pernah mengatakan...

Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. (Markus 9:29; 
Matius 17:21).

Murid-muridNya gagal untuk mengusir roh bisu dari seorang pemuda. Yesus 
mengingatkan mereka karena kekurangan penyerahan mereka. Demikian juga 
kita bisa juga gagal dalam hal yang sama. Yesus menyarankan agar mereka 
berdoa dan berpuasa sebagai cara untuk mengatasi persoalan itu. Pelajaran 
tentang berpuasa masih sedang dalam pembaharuan dalam gereja. Puasa 
bukan suatu cara untuk memperoleh kuasa daripada Tuhan, tetapi suatu jalan 
untuk menyalibkan kedagingan supaya perhatian seseorang tidak terpusatkan 
pada hal-hal yang ada di bumi tetapi 'pada perkara-perkara yang ada di atas. 
Diluar doa dan puasa seseorang tidak akan mendapatkan kemajuan rohani 
yang cukup untuk menghadapi musuh.

Berkat-Berkat Dan Keuntungan-Keuntungan

Jangan terlalu berpikir bahwa pelayanan pelepasan adalah sukar dan harus 
penuh dengan pengorbanan. Ada banyak keuntungan dan berkat-berkatnya 
juga. Sangat banyak kesempatan untuk bersukacita. Bahkan saat pelepasan itu 
adalah kesempatan untuk memuji-muji Tuhan dan menyembahNya.

Di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai "pedang Roh" yang menembus 
musuh. Banyak ayat-ayat yang bisa dipakai untuk mengajar, dan menghibur, 
dan ada doa dengan pellgertian serta doa dalam Roh... doa permohonan, 



syafaat, ucapan syukur dan pujian.

Ada lagu-lagu yang sifatnya hanya meninggikan Tuhan Yesus Kristus dan 
pengorbananNya dan ada lagu penyembahan. Ada kesukaan karena jiwa-jiwa. 
yang terbelenggu telah dilepaskan sehingga kita bisa menyatakannya dalam 
pujian. Kalau pelepasan dilaksanakan dalam situasi yang sangat rohani maka 
kuasa akan dibangkitkan yang mana akan menghancurkan / mematahkan 
pertahanan musuh. Jadi Yesus dijunjung tinggi dan Hamba Tuhan disegarkan 
serta dikuatkan.

Melalui pelayanan yang seperti ini kami telah berjumpa dengan orang-orang 
yang sangat baik dalam suatu keluarga Tuhan. Sesuatu yang sangat 
mengharukan sekali melihat banyak orang Kristen yang mencari kehidupan 
rohani yang lebih baik. Semua kedok dan perkara lain dilumpuhkan, sehingga 
saudara bisa mengenal seseorang dengan cepat. Sesuatu yang teramat berharga
untuk menerima persahabatan yang akrab melalui pelayanan pelepasan ini.

Betapa besar kesukaan kita melihat banyak jiwa-jiwa yang dibawa pada hidup
yang penuh dengan kemenangan. Yang paling sukar dalam pelayanan saya 
adalah counselling (nasihat). Saya siap untuk mendengar memberi nasihat dan 
peneguhan tetapi kebanyakan tak ada pengobatannya. Nah, sekarang kita 
sampai pada akar masalah itu dan ada jawabannya yang orang tidak pernah 
pergunakan. Orang-orang Kristen telah diselamatkan dari kehidupannya yang 
hancur kemudian dibawa pada kestabilan dan kehidupan yang berbuah-buah.

Saya sering menerangkan bahwa berkat yang paling besar yang datang pada 
saya melalui pelayanan ini adalah pandangan yang saya peroleh dalam suatu 
tingkatan rohani. Saya telah melihat suatu garis yang nyata antara keadaan 
terang dengan kegelapan.

Kesadaran rohani telah timbul. Tipu daya iblis segera bisa dibedakan. Jalan 
kebenaran dari Tuhan lebih nyata daripada sebelumnya. Lebih mudah 
memelihara diri untuk tidak terbawa dalam pertentangan-pertentangan dengan 
orang lain dan memelihara diri di tempat yang maha tinggi.

Kembali ke Indeks
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Saran-saran praktis untuk pelayanan pelepasan

Bagaimana sebenarnya melepaskan orang dengan roh-roh yang tinggal di 
dalam orang itu?, Inilah satu bagian yang praktis dalam pelayanan ini. Pesan 
yang praktis diberikan dalam pasal ini bukanlah jawaban yang sepenuhnya 
terhadap persoalan itu, Maksud kami adalah untuk membagikan apa yang 
kami peroleh dari pelajaran, wahyu dan pengalaman, Kami mengajak setiap 
orang yang akan melibatkan diri dalam pelayanan pelepasan untuk tetap 
tinggal di dalam pimpinan dan petunjuk Roh Kudus,

Tempat Pelayanan Dan Perlengkapannya

Apabila pelayanan direncanakan sebelumnya maka suatu tempat yang 
menetap harus dicari, Ruangan itu harus tenang yang mana tak seorang pun 
dapat mengganggunya, dan juga tidak terkejut apabila ada suara-suara aneh, 
Sudah tentu ruangan itu harus strategis supaya jalannya pelayanan ini tidak 
terganggu, Kursi disediakan untuk setiap orang yang hadir, Kursi yang lurus 
dan tanpa tempat sandaran adalah yang paling cocok untuk pasien, Kursi itu 
perlu ditempatkandi tengah-tengah kamar agar orang-orang lain juga bisa 
hadir di sekitarnya. Oleh karena sering terjadi kalau iblis itu diusir 
mengeluarkan lendir dan muntah maka perawatan seperti itu perlu 
dipersiapkan. Satu ukuran dari handuk kertas atau koran perlu dipersiapkan 
juga. Untuk mengingat hal-hal yang terjadi sebaiknya kita menyediakan notes 
dan ballpoint di ruangan itu.

Perundingan Sebelum Pelayanan

Kami percaya bahwa orang yang akan dilepaskan tidak datang atas bujukan 
dari keluarga atau teman lalu terbuka untuk pelayanan ini.

Telah dijelaskan bahwa kejujuran dan kerendahan hati adalah kunci dari 
pelayanan yang efektif. Seseorang harus mengetahui bahwa apa yang akan 
diceritakan adalah suatu kepastian, dan jangan membongkar "riwayat 
hidupnya". Bagaimana pun juga pelepasan yang sedang ia alami harus 
diteguhkan dengan mendorong supaya orang itu menyaksikan kasih dan kuasa 
Allah. Yesus juga mendorong orang yang ada di Gadara yang dikuasai / 
dirasuk iblis:

"Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan 
beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telan diperbuat Tuhan 



atasmu dan bagaimana la telah mengasihi engkau". Orang itu pergilah dan 
mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telan diperbuat 
Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran (Markus 5:19·20).

Gunanya perundingan adalah untuk menyadari adanya roh-roh yang ada pada 
seseorang dan untuk memberi nama-nama. Ini dilakukan untuk mengetahui 
dan mendengarkan apakah ada persoalan-persoalan yang telah lampau yang 
ada dalam kehidupannya (pasien)... (lihat bab yang berjudul "tujuh cara untuk 
menyiapkan pelepasan").

Iblis bisa masuk melalui pintu yang terbuka dalam hidup kita.

Tujuan perundingan ialah untuk kapan dan bagaimana pintu-pintu itu terbuka.

Seseorang dalam team bisa bertindak sebagai sekretaris. Pada bagian atas 
kertas ia bisa menuliskan nama orang itu, tanggal dan alamatnya.

Catatan itu dimaksudkan untuk tiga tujuan: (1) Mereka akan bertambah 
pengetahuannya dalam pelayanan ini. (2) Orang yang akan dilepaskan 
mungkin akan mencatat untuk membantu dia mengerti roh-roh apa yang telah 
dihadapi dan dari golongan apa mereka berasal serta mengetahui secara pasti 
apa yang perlu ia jaga untuk memelihara pelepasan. (3) Merekam atau 
mencatat sangat diperlukan untuk pelayanan follow-up.

Bila pelayan-pelayan pelepasan berhasil maka tidak mungkin ia mengingat 
semua keterangan ini.

Suruhlah orang untuk menceritakan pengalamannya dan perbuatannya dalam 
hidupnya yang mana telah membuka pintu bagi iblis hingga masuk.

Setan tak pernah bekerja dalam hal-hal yang sopan dan tak akan punya rasa 
sesal mengambil keuntungan dari masa kanak-kanak seseorang. Sebenarnya ia
mencari-cari untuk membuat sesuatu persoalan yang memungkinkan ia bisa 
masuk dan bekerja. Cara ini akan membuka; penolakan, ketidak amanan, 
kesepian, rendah diri, balas dendam, pemberontakan, takut, kebencian, sayang 
pada diri sendiri, berangan-angan, cemburu dan penipuan. 

Ada kemungkinan pasien menolak perbuatan seperti itu dan mengatakan 
bahwa persoalan seperti itu sudah tidak ada dalam hidupnya. Mungkin juga 
benar. Tetapi pengalaman yang banyak membuktikan bahwa pasti suatu kali 
orang pernah membuka roh tertentu untuk masuk; hal itu akan tetap tinggal 
sampai roh itu diusir. Sesudah seseorang bertumbuh rohani ia akan mendapat 
kekuatan atas pengaruh-pengaruh iblis yang sedang berdiam. Bukan berarti 
iblis itu takut dan meninggalkan orang itu. Yesus tak pernah mengajar suatu 
cara lain untuk melepaskan diri daripada iblis kecuali dengan namaNya.

Kita telah mendengar roh iblis itu berteriak dan mereka tak lagi mempunyai 



rumah di dalam seseorang yang pernah ia tinggali dan kekuatannya sudah 
berkurang. Tetapi iblis lebih suka berdiam di suatu tempat daripada berlari 
tanpa mendapatkan tempat untuk tinggal dalam diri seseorang. 

Ia tinggal disana dengan maksud menangkap seseorang pada waktu ia lemah 
sehingga ia dapat menguasainya. 

Masalah-masalah yang sering terjadi pada seseorang biasanya adalah akar-
akar dosa dalam kehidupannya pada masa lampau. Sebagai contoh mungkin 
ada suatu tekanan atau pertengkaran suami-istri. Hal ini bisa terjadi karena 
berasal dari roh pemberontakan yang masuk pada istri ketika masih kecil dan 
ada roh balas dendam ketika suami masih kanak-kanak. Bukti ini adalah 
kenyataan bahwa hal seperti itu akan dibawa dalam terang.

Kalau satu roh ditemukan lagi lalu ia mulai mencari temannya (lihat bab 
"Kelompok-Kelompok Iblis Yang Umum"). Sebagai contoh; mungkin 
seseorang mengatakan bahwa dia mempunyai sifat malu / minder. Teman roh 
itu akan ditemukan dalam ketidak-amanan, rasa rendah diri, malu, dan kasih 
pada diri sendiri.

Jikalau kelompok roh-roh itu ditemukan, tulislah dalam daftar dan perangilah 
sewaktu roh itu diusir keluar. Jikalau roh-roh itu keluar ia akan mencoba roh 
yang lain untuk masuk kembali.

Hanya ada sedikit masalah yang akan menghalang-halangi seseorang untuk 
menerima pelepasan. Suatu hal yang umum adalah tidak mau mengampuni 
orang lain. Siapa yang tidak mau mengampuni seseorang, mati atau hidup 
maka orang itu tak akan dapat dilepaskan. Alasan ini terdapat dalam Matius 
18:21-35. Kalau Allah mengampuni kita, kita harus juga mengampuni. 
Hukuman dari tidak mengampuni adalah "dilepaskan / diserahkan pada si 
penganiaya"... roh iblis. Hal ini dapat dijelaskan bila orang itu mau berdoa 
untuk pengampunan kepada siapa ia menaruh rasa syak.

Keterlibatan dalam ilmu-ilmu gaib adalah gangguan yang kedua dalam 
pelayanan pelepasan. Hal ini ada hubungannya dengan kerajaan setan dan 
termasuk melawan Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu gaib
tak peduli bagaimana pun kecilnya jangan kita meremehkannya. Harus secara 
jelas disangkali dan minta ampun pada Tuhan. Itulah sedikit keterangan 
tentang seseorang yang melibatkan diri dengan bentuk-bentuk ilmu gaib dan 
agama palsu.

Satu gangguan lagi yang menghalang-halangi pelepasan ini adalah 
pengguguran.

Jika seorang perempuan menggugurkan anak harus mengakui sebagai dosa 
pembunuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Jika seorang laki-laki yang 



bersangkutan itu mengambil bagian menyembunyikan peristiwa pengguguran 
itu ia harus minta ampun.

Suatu waktu saya melayani orang perempuan yang saya sangat kenal. Pelaya-
nannya terhalang dan iblis menolak untuk meninggalkan dia. Malam itu Tuhan
membangunkan saya dan memberikan marifat "pengguguran". Saya merasa 
bahwa wanita itu cukup mengetahui bahwa ia tak pernah menggugurkan. 
Tetapi hari berikutnya; saya mulai bertanya padanya kalau-kalau ia pernah 
berbuat sesuatu yang berhubungan dengan pengguguran. Ia ingin mengetahui 
bagaimana saya tahu hal itu. Saya katakan bahwa Tuhan yang mengatakan hal 
ini padaku. Lalu ia berkata bahwa tiga bulan yang lalu seorang tetangga 
perempuan datang menjenguknya. Ia hamil (anak yang ke 4). Ia tak ingin anak
lagi dan bertanya untuk pengguguran. Waktu ia mengerti bahwa hal ini salah 
ia mengaku dan sisa-sisa roh jahat yang ada pada dirinya itu diusir keluar.

Beberapa orang yang berpengalaman dalam pelayanan pelepasan dan berkata 
bahwa perzinahan yang tidak diakui akan menghalang-halangi pelayanan. 
Dikatakan pula bahwa dosa seperti itu perlu diakui pula pada orang yang 
bersangkutan, Sebagaimana suami mengakui ketidak-setiaannya pada istri dan
sebaliknya. Pengalaman saya sendiri menunjukkan bahwa hal ini bukan 
permintaan yang baik untuk kelepasan jika roh nafsu dan perzinahan tidak 
diakui pada pasangannya. Kita semua tahu bahwa segala macam dosa harus 
diakui pada Tuhan sebelum pelepasan dan inilah pengakuan saya pribadi 
bahwa seseorang harus terbuka sepenuhnya; mengakui perzinahannya pada 
istri atau suami yang bersangkutan sebagaimana Tuhan telah berfirman. Salah 
satu orang mungkin belum siap untuk mendengarkan pengakuan yang 
demikian. Hikmat sangat diperlukan. Tujuan ini adalah untuk tidak memberi 
tempat bagi iblis baik dalam ketidak-tepatan pengakuan atau pengakuan yang 
tidak pada waktu yang tepat.

Doa Pelapasan

Doa adalah sangat tepat pada saat pelayanan pelepasan. Beberapa yang hadir 
mungkin bisa memimpin dalam doa. Tetapi sebelum pelepasan dilakukan 
orang itu harus berdoa. Untuk ini kami memberikan doa yang dituliskan yang 
sangat efektif.

Masing-masing anggota dari team itu menyalin doa itu di belakang Alkitab-
nya. Doa khusus yang kami pakai kami peroleh dari Dr. Derek Prince.

Ya Tuhan Yesus saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku 
dan bangkit dari kematian. Engkau menebus saya dengan darahMu dan saya 
menjadi milikMu dan saya ingin hidup bagiMu. Saya mengaku dosa-dosaku 



sengaja atau pun tidak sengaja-saya memohon ampun. Saya mengakui semua.

Saya akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saya sudah 
meminta pengampunan dariMu. Ampuni saya dan bersihkanlah saya dengan 
darahMu. Saya bersyukur untuk darah Yesus yang menyucikan saya dari dosa
saya. Dan saya datang padaMu sebagai pelepasku. Engkau mengetahui 
kebutuhanku, persoalan yang mengikatku, menyiksaku, roh jahat itu... saya 
menuntut janjiMu "siapa yang berseru demi nama Tuhan akan diselamatkan".

Saya berseru padaMu sekarang. Dalam nama Yesus lepaskan dan bebaskan 
saya.

Setan aku menolakmu dan semua pekerjaanmu, saya lepaskan diriku dari 
kau, dalam nama Yesus ku usir engkau pergi sekarang.

Dalam nama Yesus. Amin!

Perlengkapan Melawan Kuasa Dan Penguasa Di Udara

Kami sudah tunjukkan dalam bab "Peperangan rohani kita", bahwa kekuatan 
setan ada dalam otoritas perintah. Setan mempunyai wakil-wakilnya yang 
ditempatkan atas bangsa, kota, gereja, rumah-tangga pribadi orang. Alkitab 
memperingatkan kita untuk kita melibatkan diri dalam peperangan rohani. 
Oleh sebab itu pegang wewenang atas nama Yesus melawan kuasa musuh di 
udara yang tinggal pada seseorang yang akan dilepaskan. Ikat "orang itu" atau 
perintahkanlah roh yang lebih kecil yang berkuasa pada seseorang.

Atau bagaimanakah seseorang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan 
merampas harta bendanya apabiJa tidak diikatnya lebih dulu orang kuat itu? 
Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu (Matius 12:29).

Perintahlah semua roh-roh yang berdiam untuk memutuskan antara satu 
dengan yang lain.

Laranglah mereka untuk minta bantuan atau menguatkan satu dengan yang 
lain dalam segala cara.

Perintahkan Setan-Setan Itu Untuk Pergi

Kalau seorang pelayanan mulai mengusir satu roh yang tertentu untuk keluar 
dalam nama Yesus, sedang yang lainnya harus berdoa di kamar, memuji atau 
menyanyi dan membaca Alkitab.

Hal ini baik sekali jikalau dikerjakan waktu ada dalam peperangan. Pada 
permulaan dari pelayanan pelepasan saya memakai suara saya selama 
beberapa jam. Perkataan itu tidak keras tetapi menyebabkan iblis gemetar dan 



menurut. Dan kuasa itu atas nama Yesus.

Saya berkata pada iblis dengan cara ini: ''Iblis saya tahu bahwa kau ada disitu.
Saya tahu tentang kehadiranmu dan pekerjaanmu yang jahat. Saya berkata 
padamu bahwa kau tak ada hak untuk berdiam atas orang ini. Orang ini 
milikNya Yesus Kristus. Yesus membeli dengan darahNya. Tubuh ini adalah 
rumah Roh Kudus, dan segala sesuatu yang menajiskan harus diusir. Engkau 
pelanggar dan engkau harus pergi. Saya perintahkan kau untuk pergi sekarang 
dengan nama Yesus.

Seseorang yang-dilepaskan harus memperhatikan jalan yang berikut: Ia harus 
berulang-ulang memuji, berdoa dan berbicara dalam bahasa lidah. Inilah cara 
untuk masuk dalam Roh Kudus, dan melalui mulut, nafas harus dibebaskan 
untuk keluarnya iblis.

Itulah yang akan menguatkan untuk memasuki peperangan dengan 
kemenangan. Ia dapat mengusir sendiri roh itu dan membiarkan iblis itu 
mengetahui bahwa dia disuruh pergi karena ia tak lagi dapat mengambil 
bagian di dalam diri orang itu.

Selanjutnya seseorang yang dilepaskan harus mulai bernafas dengan paksaan 
beberapa waktu. Kalau roh-roh itu keluar melalui nafas, ini akan menolong 
mereka untuk mengusirnya. Atau ia dapat memaksa batuk-batuk, biasanya hal 
ini cukup untuk "Melatih memompa" dan iblis itu mulai pindah keluar dengan 
manifestasinya yang tertahan tanpa disertai dengan usaha. Kenyataan yang ada
mungkin tidak membuktikan secara tetap melalui pelayanan ini. Seseorang 
boleh memaksa batuk maka iblis akan terhembus keluar.

Perintahkan terus pada iblis itu sampai berhasil. Kepercayaan akan 
menambah pengalaman. Iblis-iblis itu terlihat sadar akan kekurangan 
kepercayaan yang ada pada pelayan pelepasan. Kalau kuasa iman bertumbuh 
maka iblis akan bertambah siap.

Jika tak ada roh yang dilepaskan dalam waktu 4 sampai 5 menit mungkin hal 
itu ada halangannya. Ada seseorang yang datang untuk dilayani pelepasan. 
Kami memerintahkan roh-roh itu. Mereka menyatakan diri dengan 
menggoyangkan tubuhnya. Peperangan berlangsung hampir satu jam. Nyata 
sekali bahwa iblis itu ada dan menguasai tetapi tak ada satu pun yang keluar. 
Kami berhenti untuk meminta petunjuk Roh. Sewaktu kami berdoa pemuda itu
gemetar dan pergi dengan aneh. Saya bertanya apa yang ia sedang cari? Ia 
menjawab bahwa ia sedang mencari medali Christopher yang kecil untuk 
meramal nasib yang baik dan perlindungan. Akhirnya ia menemukan di atas 
rantai di sekeliling lehernya turun ke bawah dalam baju. Kami menerangkan 
bahwa itu adalah berhala. Mengakulah dan minta ampun pada Tuhan dan 
mempercayaiNya sebagai penolong.



Dengan segera iblis itu keluar melepaskannya. Mereka tidak lagi mempunyai 
hak untuk masuk dalam tubuhnya.

Alkitab, nyanyian, ayat-ayat ten tang darah Yesus diselimuti oleh kuasa. 
Beberapa orang tak mengerti "Penebusan oleh darah". Duduk persoalannya 
bukan dengan jalan mengulangi kata-kata "darah", tetapi memberi kesaksian 
untuk apa darah itu bagi orang-orang yang percaya. Darah untuk menebus, 
membersihkan, membenarkan dan menguduskan bagi orang yang percaya.

Melalui darah Yesus semua dosa diampuni

Ketika saya melayani seorang perempuan muda, iblis menguasainya dan ia 
terguling-guling di lantai. Kami berkata-kata kepada iblis itu dengan 
darahNya. Lalu iblis itu membela diri supaya kami tidak berbicara lagi tentang
nyanyian darah Yesus. Satu roh berkata: "Saya tak tahan mendengar kata-kata 
itu".

Saya perintahkan iblis itu untuk mengatakan pada saya mengapa engkau tak 
tahan mendengar darah Yesus.

(Saya sepenuhnya mengerti bahwa kami tidak akan mengambil pengertian ini 
dari roh-roh iblis, tetapi iblis ini mengatakan kebenaran). Ia berkata: "Sebab 
darah itu terlalu merah, begitu hangat dan hidup dan menutupi segala sesuatu".

Suatu pemikiran muncul bahwa darah merah adalah darah yang hidup! Darah 
hangat juga hidup! darah Yesus adalah darah yang hidup! Itulah sebabnya 
mengapa darah itu sampai sekarang berkuasa seolah-olah masih mengalir dari 
pembuluh darahNya. Itulah darah yang menebus. Menebus berarti "menutupi".
Roh - roh iblis dikalahkan oleh darah Yesus yang menutupi dosa.

Amin!

Kembali ke Indeks



BAB - 20
Pengelompokan jenis iblis

Ciri-ciri iblis itu sesuai dengan jenisnya. Roh benci disebut "benci". Masing-
masing iblis mempunyai hal-hal yang khusus: Roh iblis benci tak berurusan 
dengan nafsu-ia hanya menanamkan kebencian. Apabila iblis diperintahkan 
untuk menyebutkan namanya; mereka biasanya menyebutkan ciri-ciri mereka, 
contohnya: pemberontakan, mengutuk, acuh tak acuh dan lain-lain. Kadang-
kadang iblis itu memberi nama seperti "Jim" atau "Shirley". Sewaktu-waktu ia
memberi nama asing. Ini hanyalah tipuan untuk mengelabui pelayan untuk 
tidak menunjukkan nama mereka yang sebenarnya.

Para pelayan harus memerintahkan iblis untuk menyebutkan namanya atau 
identitasnya dengan berkata: "Siapa sebenarnya engkau, hai iblis?"

Jarang kita menemukan roh jahat dalam diri seseorang itu hanya satu, mereka 
kebanyakan berkelompok. Kelompok-kelompok yang demikian merupakan 
himpunan, kaum atau keluarga. Jika satu roh iblis ditemukan ia dilarang untuk 
menunjukkan pada temannya. Kelompok-kelompok itu bersatu dengan tujuan 
untuk menguasai sebagian kehidupan seseorang. Ada contoh-contoh roh yang 
kita jumpai dalam kelompok yang khusus. Bentuk roh-roh yang tertentu 
didapat dalam corak yang sama, tetapi jangan selalu menyangka bahwa semua
mempunyai corak yang sama. Kemungkinan-Kemungkinan Besar Kelompok 
Itu Tak Terbatas Ragamnya.

Pada masing-masing kelompok ada roh yang sebagai "Orang kuat" atau roh 
yang mengepalai.

Sering dalam pelayanan, roh yang mengepalai itu secara khusus dapat 
diketahui identitasnya. Memang tidak selalu diperlukan untuk mengetahui ciri 
roh yang memerintah itu untuk mempermudah pelepasan. Ada satu atau dua 
alasan mengapa kita perlu mengetahui cirinya. Pertama Roh Kudus memimpin
melalui caraNya sendiri. Pelayanan pelepasan haruslah berhati-hati untuk 
setiap peperangan yang Tuhan berikan pada kita. Ada keadaan dimana Tuhan 
akan memimpin untuk mengusir roh yang menjadi pimpinan lebih dahulu baru
kemudian teman-temannya. Ada cara yang lain yang Tuhan memimpin untuk 
mengeluarkan roh-roh yang kecil terlebih dahulu kemudian roh yang 
mengepalai. Kelihatannya hal ini tak jelas mengapa Tuhan memakai cara yang
satu ini kemudian memakai cara yang lainnya. Tentara yang baik adalah selalu
siap dididik untuk mengikuti perintah pemimpin tanpa syarat. Suatu waktu ia 
mungkin diberi kesempatan untuk memilih taktik peperangan sendiri dan di 
lain waktu ia diberi kesempatan yang khusus. Inilah keadaan dalam 



peperangan rohani yang sebenarnya.

Sebab yang kedua, mengapa roh yang memerintah itu harus kita ketahui 
jenisnya, hal ini supaya bermanfaat bagi yang dilepaskan. Hal ini sangat 
menolong untuk mengetahui roh yang mana yang harus kita jaga yang 
mungkin akan menyerang pada masa mendatang. Beberapa roh harus diikat 
secara khusus supaya perbuatannya yang buruk dirubah dan menyalibkan 
kedagingan. Seseorang yang dilepaskan harus berperang terus untuk menjaga 
kelepasan yang ia terima. Ini sangat menolong untuk mengetahui dengan tepat
apa yang sedang ia perangi, apakah kedagingan, apakah roh iblis.

Dalam pengalaman yang saya peroleh dari beratus-ratus orang dalam 
pelayanan pelepasan dan dalam mengenal kelompok-kelompok iblis, saya 
yakin bahwa roh-roh yang memerintah adalah roh yang pertama yang 
nenyerang bagian-bagian tertentu. Sebab dialah yang mendapatkan jalan 
masuk. Ia dapat menjadikan dirinya seorang pemimpin. Sewaktu roh itu diusir 
keluar, inilah yang umumnya kami gunakan, "Keluarlah dan bawa teman-
temanmu keluar!" atau "Keluar beserta akarmu!". Jika beberapa roh tak 
disebutkan maka akan mengijinkan ia masuk lagi. Untuk alasan ini, pelepasan 
harus dilakukan dengan seksama.

Lebih dari satu roh dari jenis tertentu dapat ditemukan dalam group. Sebagai 
contoh; kelompok kepahitan dapat terdiri dari beberapa roh dendam. Juga 
bentuk-bentuk tertentu mungkin ada yang lebih dari satu kelompok. Contoh 
roh pemarah dapat ditemukan dalam group / kelompok kepahitan dan roh 
marah lainnya dapat ditemukan dalam roh marah lainnya yang lebih, 
sempurna.

Dalam satu kelepasan beberapa kelompok roh diusir. Pada masing-masing 
kelompok ada roh tekanan / depresi. Ini hanya melalui roh membedakan; 
Seseorang akan dapat mengerti bahwa semua cara yang demikian daripada 
roh-roh jahat itu sudah diketahui.

Daftar kelompok roh-roh berikut ini menunjukkan contoh dari pengalaman 
pelayanan pelepasan.

Kelompok-Kelompok Ini Hanya Sebagai Pandangan Dari Apa Yang Mungkin
Kita Jumpai. Daftar Di Bawah Ini Belum Sempurna Dan Bisa Berubah-Ubah.

Keterangan diberikan dari beberapa kelompok yang terdaftar. Hal ini sangat 
berguna untuk menunjukkan pada persoalan yang disebabkan oleh beberapa 
kelompok roh yang tertentu.

Kebanyakan dari group ini ada keterangannya sendiri.

Pengarang percaya akan keterangan yang diberikan dalam bab ini dan akan 
membuktikan hal-hal yang sangat praktis bagi mereka yang terjun dalam 



pelayanan pelepasan. Hal ini juga akan membantu seseorang untuk lebih 
mengerti bagaimana roh itu terbentuk dalam satu kelompok.

Saya akan berikan ikhtisar dari pelajaran dan pengalaman selama bertahun-
tahun yang saya ringkas dalam beberapa halaman.

Kelompok-Kelompok Iblis Yang Umum

1. Kepahitan

dendam, tidak mengampuni, kekerasan, kebiasaan tak baik, marah, kebencian,
balas dendam, pembunuhan.

2. Pemberontakan

kemauan diri sendiri, kebebalan, ketidak-taatan, tak menaklukkan diri.

3. Perselisihan

perseteruan, mengomel, perbantahan, pertengkaran, perkelahian.

4. Penguasaan

hak milik, menguasai, ilmu gaib, 

5. Dendam

kebinasaan, kejengkelan, kebencian, kesadisan, Luka hati kekejaman.

6. Tuduhan

menghakimi, mengeritik, cerewet.

7. Tertolak

takut ditolak, menolak diri sendiri, 

8. Ketidak-Amanan

rendah diri, kesepian, segan, malu, perbandingan, mustahil.

9. Cemburu

iri hati, kecurigaan, kecurigaan, kematian, tak mempercayai, sukar tidur, 
kepentingan diri sendiri, sakit-sakitan.

10. Pengunduran Diri

merajuk, lamunan, khayalan, berpura-pura, tidak nyata.

11. Melarikan Diri

acuh tak acuh, bebal, kepasifan, mengantuk, pemabuk, obat-obatan.

12. Kepasifan



gaduh, acuh tak acuh, tak mau berkumpul, suka tidur.

13. Tekanan

putus-asa, tak ada harapan, kekalahan, tak bersemangat, tak berpengharapan, 
bunuh diri.

14. Keberatan

suram, tanggungan, menjijikkan.

15. Sedih

gelisah, ketakutan, takut, kecemasan.

16. Gemetar

tekanan, sakit kepala, kebiasaan gemetar, tak bisa beristirahat, rangsangan, 
tak bisa tidur, mengembara.

17. Perasa

kesadaran diri, takut manusia, takut ditolak.

18. Aniaya

ketidak-adilan, takut dihakimi, takut ditindak, takut tuduhan, takut hukuman, 
perasa.

19. Sakit Mental / Jiwa

hilang akal, gila, berlebih-lebihan, penghambatan, tak sehat pikiran, 
menyendiri, gila sebab takut, penyakit menghayal.

20. Menyendiri

(lihat nomor 21)

21. Penyakit Gila Sebab Gila

cemburu, iri hati, curiga, tak mempercayai, aniaya, takut, percekcokan.

22. Kekacauan

putus-asa, tak berujung-pangkal, kelupaan.

23. Keraguan

tak percaya, syak.

24. Tak Ada Keputusan

penundaan, kompromi, kekacauan, kelupaan, acuh tak acuh.

25. Penipuan Diri Sendiri / Dusta

berangan-angan pribadi, bujukan diri sendiri, sombong



26. Ikatan Pikiran

kekacauan, takut manusia, takut gagal, roh-roh gaib / sihir, takhayul / 
dongeng.

27. Berhalakan Pikiran

intelektuil, pandang-pandangan, sombong, egois.

28. Takut

penyakit ketakutan, histeris.

29. Takut Akan Pemerintahan

menipu, bohong.

30. Sombong

egois, kesia-siaan, kebenaran diri, kesombongan, kepentingan, congkak.

31. Pura-Pura 

bersandiwara, bermain-main / bergaya saja, memutar balik perkataan, 
ambisius / keinginan tinggi.

32. Tamak

mencuri, kebiasaan mengambil, kebendaan, rakus, tak puas.

33. Kesempurnaan / Menganggap Dirinya Sempurna

sombong, kesia-siaan, egois, putus-asa, kritik, tersinggung, tak bertoleransi, 
marah.

34. Persaingan

menggerakkan, perdebatan, kesombongan, egois.

35. Ketidak Sabaran

hasutan, putus-asa, tak bertoleransi, dendam, kritik.

36. Beban Semu

tanggung-jawab semu, kasih yang semu.

37. Susah-Gelisah

sakit hati, patah hati, teriakan, kedukaan, kejam.

38. Lelah

kecapekan, kelelahan, kemalasan.

39. Kelemahan Tubuh

bisa merupakan semua hal, yang berhubungan dengan, sakit-penyakit



40. Kema Tian

pembunuh, bunuh diri.

41. Warisan

tubuh, emosi, mental, kutuk-kutuk

42. Kegiatan Berlebihan

tak istirahat, bergerak, tekanan.

43. Mengutuk

menghujat, senda gurau, gossip, kritik, mencemarkan nama orang, 
mencemooh, meremehkan, caci maki.

44. Ketagihan Dan Paksaan

nikotin, alkohol, obat-obatan, pengobatan, kafeine, kerasukan.

45. Kerasukan

gemetar, makan paksa, balas dendam, putus-asa, kesia-siaan, sayang diri 
sendiri, upah untuk diri sendiri.

46. Tuduhan Pribadi

benci diri sendiri, menghukum diri sendiri

47. Kesalahan

terhukum, malu, tidak berharga, kebingungan.

48. Ketidak Sucian

sex, nafsu, angan-angan nafsu, masturbasi, homo-sex, lesbian, perzinahan, 
berzinah dengan sdr. kandung, pelacuran, perkosaan, tempat terbuka, 
kesombongan.

49. Bidat-Bidat

saksi Yehovah, ilmu pengetahuan Kristen, rosikrusianisme, teosofi, urantia, 
subut, latihan, persatuan, mormon. Unitarianisme, (menolak darah Yesus 
sebagai penebus)

50. Occult

papan ouija, ramalan suratan tangan, tulisan otomatis, E. S. P., hipnotis, 
horoskop, astrologi, levitasi, ramalan masa depan, ramalan melalui air, 
ramalan melalui bandul, pedukunan, ilmu hitam / putih, sihir, mantera-
mantera, guna-guna, dll.

51. Keagamaan

upacara-upacara, formalitas, perundangan, doktrin yang kuat, bujukan, 



kesalahan doktrin, takut Tuhan, takut neraka, takut kehilangan keselamatan.

52. Kepercayaan Hantu

selamatan, petunjuk roh, ilmu gaib, ilmu sihir, dll.

Kepahitan

Dalam Ibrani 12:15 ada suatu peringatan; "Dan jangan barang suatu akar, 
kepahitan tumbuh dan mengadakan 'Kesusahan', sehingga orang banyak itu 
dinajiskan". Akar kepahitan itulah yang menyebabkan "kesusahan". Kepahitan
itu menumpang di hati orang-orang yang membuka hatinya untuk serangan 
iblis itu, Inilah yang sering terjadi untuk membuka kegiatan iblis. Kebanyakan
kepahitan itu berdiam dalam diri seseorang dalam suatu kelompok, 

Roh-roh kepahitan selalu membangkitkan / mengingatkan peristiwa-peristiwa
yang melukai, Persoalan yang terjadi dalam tahun-tahun yang lampau seolah-
olah masih segar dan seperti masih terjadi saat ini. Dengan demikian 
seseorang tak hanya menghadapi persoalan yang terjadi sekarang tetapi juga 
peristiwa yang menyakitkan pada masa lampau. Roh tak dapat mengampuni 
akan menghidupkan setiap luka hati; terpikir berulang-ulang dalam pikiran 
seseorang.

Luka yang paling menyolok adalah tak dapat mengampuni dan tak dapat 
melupakan.

Kapan saja seseorang menemukan kepahitan-kepahitan, ia mungkin akan 
mendapatkan roh-roh kepahitan, balas dendam dan kebencian.

Dalam beberapa keadaan roh itu mengumpulkan kawannya yang lain secara 
berkelompok.

Pemberontakan

Pemberontakan adalah roh antikris-tidak taat dan tak hormat pada suatu 
kuasa.

Allah sudah menetapkan kuasaNya dalam rumah tangga, gereja dan 
pemerintahan negara. Roma 13:3-5. Allah adalah maha kuasa. Untuk 
menerangkan tentang kuasa dan kemauan diri menurut pandangan Alkitab, 
adalah menjaga roh-roh pemberontakan. Untuk memelihara pelepasan ini 
memerlukan penyerahan pada kuasa Tuhan.

Penguasaan Diri



Kita bisa mendapatkan roh yang menguasai ini di dalam: 1. Tindakan yang 
tak baik yang dilakukan orang-tua dalam memeliharakan anaknya yang sedang
tumbuh; 2. Suami atau istri yang selalu ingin menang sendiri; 3. Pendeta yang 
menjadi diktator; 4. Anggota-anggota dari persekutuan doa yang menguasai 
group-group doa yang lainnya.

Cara menguasai ini dapat berupa penglihatan palsu, wahyu-wahyu palsu, 
nubuatan palsu dll. yang seperti itu. Menguasai seperti itu ada juga pada 
dukun misalnya; mencari-cari sesuatu untuk menguasai seseorang (memaksa 
seseorang untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri). Biar bagaimana 
pun; itulah roh jahat.

Pelayan pelepasan harus juga menyediakan diri untuk melayani para korban 
dari roh-roh yang menguasai ini. Suruhlah orang-orang yang ada roh iblis ini 
menyangkali semua roh-roh yang menguasainya; nyatakan pelepasannya dari 
ikatan yang didasarkan atas kebebasan dari Yesus dan menolak roh itu yang 
terus ingin menguasainya. Orang yang sudah dibebaskan harus melatih 
kemauannya dan mengambil keputusan sendiri. Ia mungkin minta pelepasan 
pribadi dari roh-roh ketidak-amanan, rendah diri dan takut. Juga roh-roh 
tuduhan yang mengejar bahwa ia sedang melukai orang lain yang mana ia 
sudah terikat olehnya. Mungkin ia perlu pertolongan untuk dapat memisahkan 
diri dari iblis yang ada di dalam dirinya.

Jikalau hal ini dipenuhi maka ia dapat mengasihi orang tersebut tetapi 
membenci roh yang ingin menguasainya.

Balas Dendam

Kelompok ini biasanya berasal dari akar-akar kepahitan. Roh-roh ini selalu 
berbuat jahat. Salah satu pernyataan yang menarik yang telah diketahui adalah
sewaktu anak muda dilepaskan dari roh yang sejenis ini. Ketika orang-tuanya 
sedang memegang anak ini selama pelayanan, kami melihat anak itu 
mencubit, menggigit dan memukul orang-tuanya. Tingkah laku anak ini 
berubah seketika setelah roh-roh iblis itu keluar daripadanya.

Balas dendam lebih banyak timbul di antara orang-orang yang sudah dewasa, 
kebanyakan melalui kata-kata atau pun tindakan yang menyakitkan hati.

Penolakan

Pintu untuk masuknya roh penolakan seringkali terbuka pada masa kanak-
kanak bahkan ketika masih ada dalam kandungan ibu.

Ketika anak itu tak di inginkan maka janin itu terbuka untuk masuknya roh-



roh penolakan. Saya menemukan beberapa orang yang tidak setuju dengan 
pendapat seperti ini. Mereka berpikir bahwa hal itu tidak adil dan tak mungkin
bisa terjadi demikian. Kita harus tahu bahwa iblis itu terus terang dan tidak 
diatur oleh pemerintahan yang adil. Lebih lagi ia adalah sangat jahat dan tidak 
ragu-ragu untuk maksud jahatnya. Setan senang untuk mendapatkan satu 
target yang tertentu, memilih saat yang paling lemah dalam kehidupan 
seseorang untuk diserang.

Kapan seseorang itu ada dalam situasi yang tak berdaya sebelum ia dilahirkan
dan selama masa kanak-kanak.

Telah dikatakan dari hal Yohanes Pembaptis sebelum ia dilahirkan, "Ia akan 
dipenuhi oleh Roh Kudus bahkan ketika ia masih ada dalam kandungan 
ibunya". (Lukas 1:15). Sejak Roh Kudus masuk dalam diri Yohanes Pembaptis
sebelum kelahirannya, kita tak perlu bimbang tentang kemungkinan bahwa 
roh iblis itu dapat masuk pada seseorang sebelum ia dilahirkan.

Seorang ibu datang pada suatu pelayanan. Sebab ia dalam keadaan hamil ia 
mengatakan bahwa ia tidak menginginkan anak itu dan ingin 
menggugurkannya. Dalam hal ini ia hamil 8 bulan. Beberapa iblis terusir dari 
janinnya, termasuk roh penolakan. Sementara iblis itu diusir, ibu itu 
merasakan luka-luka yang tajam pada bagian perut di sekitar bayi itu. Sakit itu
langsung hilang sementara iblis itu diusir keluar melalui mulut ibu itu.

Pelayanan seperti ini akan berhasil dengan baik jikalau kita bertanya tentang 
kemungkinan ada roh penolakan. Keadaan itu sangat umum dan sangat kuat. 
Kebanyakan anak yang dijadikan anak angkat akan mempunyai roh-roh 
penolakan. Situasi yang demikian dalam pengangkatan anak membuka pintu-
pintu untuk roh penolakan masuk.

Penolakan biasanya akan menjadi momok yang berkepala tiga. Sebelum 
adanya roh penolakan; akan ada rasa takut terhadap roh penolakan itu dan roh 
penolakan diri sendiri. Kehadiran roh itu sangat jelas melalui orang yang ada 
dalam kesukaran untuk menerima atau memberi kasih pada orang lain. Sebab 
ia sudah merasa tertolak, akhirnya menjadi takut untuk mempunyai 
persekutuan yang lebih dekat, sebab ia merasa akan lebih tertekan. Ia takut 
untuk menerima kasih dari orang lain, dan akan bersifat menunggu. Inilah 
yang akan membuka untuk roh takut ditolak.

Penolakan diri sendiri hanyalah akan menambah aniaya. Orang yang merasa 
bahwa ia tertolak oleh orang lain akan memutuskan bahwa ada sesuatu yang 
salah pada diri sendiri yang membuat orang lain tidak seperti dia. ia akan 
mengarahkan pikirannya ke dalam, serta memulai membenci diri sendiri 
melalui apa yang telah ia perbuat.



Ini adalah penolakan diri sendiri.

Tak Tahu Mengambil Keputusan

Inilah roh yang ada hubungannya dengan mental. Hal ini sangat umum. 
Seseorang seharusnya secara normal dapat menimbang faktor yang menuju 
kepada suatu keputusan, tetapi roh-roh ini dapat menyiksa seseorang melalui 
membuat keputusan yang paling kecil. Setiap keputusan akan timbul sebagai 
krisis yang gawat. Kalau ia tak dapat memutuskan maka ia akan menunda.

Ketidak-tahuan dalam mengambil keputusan hanya akan membawa pada 
penundaan. Lebih lama ia menunda suatu persoalan maka ia akan lebih 
bingung. Dalam keputus-asaan ia akan menetapkan rencana yang tak sebaik 
dari apa yang ia pernah rencanakan. Atau ia juga akan melarikan diri dari 
tanggung-jawab terhadap keputusan itu dengan jalan melupakannya.

Dalam keadaan tertentu, penundaan itu mendahului keputusan yang ragu-ragu
dan disitu roh-roh itu akan memimpin. Kunci dari roh penundaan dalam 
seorang anak itu ada, ketika anak itu sering mendengar perkataan "sebentar 
lagi". Sebagai contoh, seorang ibu menyuruh anaknya untuk membersihkan 
kamarnya. Anak itu menjawab: "Tunggu sebentar, ibu". Ia bermaksud untuk 
menurut tetapi roh kelupaan hinggap di pikirannya sehingga ia lupa. Kalau ia 
diperingatkan maka ia akan menjawab: "Oh, saya lupa".

Seorang ibu harus melatih diri supaya mempunyai wibawa. Jika situasi yang 
demikian timbul secara berulang-ulang, anak itu kemungkinan akan menjadi 
bebal dan pemberontak.

Penipuan Diri Sendiri

"Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang 
menyesatkan" (Ayub 12:16). Tuhan memberikan kami ayat ini selama 
pelayanan untuk mengetahui situasi atau persoalan yang rumit dari bapak P. 
Lebih dari 20 tahun ia telah menipu diri sendiri dengan kepercayaannya 
terhadap batas-batas wahyu-wahyu roh mengenai Trinitas. Ia percaya bahwa 
wahyu ini akan mengejutkan seluruh umat Kristen di seluruh bumi. Ia 
menunjukkan pada kami bagaimana ia telah percaya wahyu itu akan terjadi. Ia
dengan hati-hati melipat kertas sheet pada beberapa bagian, lalu menyobeknya
pada bagian yang kecil dari kertas itu. Sementara masing-masing bagian kertas
itu dibuka, jadilah suatu simbol atau huruf. Ia percaya bahwa suatu hari ia 
akan dapat membuka dan menafsirkan simbol yang diilhami oleh roh, yang 
suatu kali kelak akan dinyatakan tentang semua rahasia ke-Allah-an. 
Bayangan sendiri, tipuan sendiri dan sombong (kelompok roh) meyakinkan 



dia bahwa ia yang tak terkenal akan menjadi orang yang terkenal di dunia.

Semua persoalan telah tumbuh dalam soal penolakan. Ayahnya seorang 
pendeta, telah menolaknya sejak masa kanak-kanak. Dalam usahanya untuk 
menerima ijin orang-tua dan kasihnya, justru ia membuka roh khayal yang 
meyakinkan ia tidak hanya akan menjadi orang terkenal tetapi supaya 
kemasyhurannya tercapai melalui wahyu rohani yang akan mendapat 
perhatian ayahnya.

Bayangan untuk membuang cita-cita itu adalah tidak mudah buat bapak P. Ia 
ketakutan karena ia akan meremehkan Tuhan. Dalam soal penipuan diri 
sendiri yang demikian seseorang pasti dihadapkan pada kesalahan-kesalahan 
dan untuk angan-angan itu disangkali. Kalau seseorang terhindar dari tipuan 
iblis itu maka ia akan dapat memelihara pelepasannya.

Kesempurnaan

Ini adalah tempat untuk organisasi, teratur dan segala pekerjaan dikerjakan 
dengan baik. Iblis kesempurnaan membuat suatu ikatan dari sifat. Contohnya; 
seseorang yang merencanakan sesuatu. Ia telah memutuskan sesuatu bahwa ia 
akan mengerjakan dan mencocokkan dengan jadwalnya. Ia terikat pada jadwal
itu. Tak ada halangan yang kosong, sebab hal itu adalah rencana yang 
sempurna. Ia bangga bahwa ia dapat merencanakan dan mengerjakan dengan 
baik. Lalu sesuatu atau seseorang ikut campur dengan rencana itu, ia menjadi 
terganggu sehingga ia tak dapat menyelesaikan rencananya itu. Ia tidak dapat 
mengatasi rintangan itu. Timbullah frustasi. Demikian juga ia menjadi marah 
terhadap orang atau sesuatu menghancurkan rencananya. Lalu segerombolan 
iblis bergerak. Muncullah pergolakan di luar dan di dalam diri orang itu.

Penolakan biasanya ada di balik kesempurnaan. Orang yang tertolak sering 
berusaha untuk memperoleh usaha-usaha yang mendatangkan hormat dan 
tanggapan. Dengan kata lain, Kesempurnaan adalah pengganti rendah diri.

Beben Yang Semu / Palsu

Iblis senang memakai sesuatu yang berhubungan dengan orang suci. Iblis 
akan membebani anak-anak Tuhan dengan beban yang lebih berat dari apa 
yang bisa ditanggungnya. Yesus berkata bahwa bebanNya mudah dan kukNya 
ringan. Beban yang palsu itu berat untuk dipikul dan biasanya beban sendiri.

Bahkan beban yang harus ditaati untuk jiwa-jiwa bisa menjadi suatu tuntutan, 
iblis. Allah mempunyai jalan dan waktu selain rencana. Dengan mengalirnya 
Roh Kudus akan menghilangkan tekanan.



Banyak orang pereaya yang memerlukan pelepasan dari beban yang semu, 
tanggung-jawab dan kasih yang semu, yang bukan berasal daripada Tuhan.

Penyelewengan Terhadap Agama

Penyelewengan agama, bidat Kristen, praktek ilmu gelap dan doktrin yang 
palsu. Keterlibatan dalam hal-hal di atas itu dapat membuka pintu untuk 
masuknya roh jahat. Berhubungan dengan itu tak perlu dilanjutkan.

Orang Kristen yang sudah terlibat dalam penyelewengan agama ini, harus 
meninggalkan dan menyangkalinya. Dibanyak segi pelepasan ini diperlukan 
untuk membebaskan orang yang tertekan. Penyelewengan agama dari iblis ini 
telah menyebabkan; kekacauan mental, pikiran yang terikat, pengertian yang 
tumpul, depresi, takut, sakit fisik, kebanggaan yang semu, tak bisa menerima 
pengajaran, menolak kebenaran Alkitab dan halangan-halangan rohani 
(berdoa, membaca Alkitab, mendengar khotbah, karunia Roh dan iman).

Kembali ke Indeks



BAB - 21
Schizophrenia (suka menyendiri)

Suka menyendiri ini adalah masalah yang sangat umum. Para ahli sakit 
mental memperkirakan ada sebanyak 50 juta orang terkena sakit ini di USA. 
Berarti satu diantara 8 orang yang menderita.

Schizophrenia ini kurang lebih separuh dari jumlah orang yang ada di rumah 
sakit jiwa. Memang sudah tentu sangat banyak. Di beberapa keadaan ini 
sangatlah parah dan yang lain agak ringan. Banyak orang yang terkena 
penyakit ini harus dilayani dengan pengobatan khusus. Bagi orang-orang yang
ahli didalam bidang kesehatan mental, persoalan ini masih merupakan teka-
teki. Sebab-sebab dan pengobatannya masih belum pasti penentuannya.

Gangguan dan pelepasannya secara pribadi bisa dengan jalan mendapatkan 
para pelayanan pelepasan. Saya memperkirakan bahwa 1/4 dari orang yang 
datang untuk pelepasan telah didapatkan mempunyai penyakit ini. Tuhan 
dengan anugerahNya memberikan kepada kami wahyu yang khusus pada 
persoalan itu yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan yang demikian 
secara lebih efektif.

Sejak wahyu itu diterima oleh istri saya, Ida Mae, saya minta untuk 
menulisnya peringatan dari pasal ini.

Wahyu Schizophrenia

Ida Mae Hammond

Kami bekerja dengan serius dalam suatu pelayanan pelepasan terhadap 
seseorang yang tak ada perubahan sesudah mendapat pelayanan berulang 
ulang. Orang ini sangat sungguh-sungguh untuk menantikan pelayanan. Ia 
sangat mengasihi Tuhan; dia percaya dengan sepenuh hati bahwa pelayanan 
pelepasan adalah jawaban semua persoalan. la mohon pada Tuhan dalam 
keputus-asaannya. Ia sangat menyerah dalam pelayanan ini. Walau pun 
demikian hasilnya mengecewakan.

Lama kelamaan kami merasa memperoleh kemenangan. Selama beberapa 
hari kepribadiannya menunjukkan stabil, tiba-tiba semua menjadi buruk. Kami
harus melihat ke belakang dimana kami memulainya. 

Suatu malam setelah keadaan yang buruk itu, saya terbangun dari tidur. Tuhan
sedang berbicara dalam roh saya. Tuhan berkata: "Aku ingin memberi wahyu 



untuk persoalan Sarah itu. Persoalannya adalah Schizophrenia". 

Sekarang saya masih belum mengetahui masalahnya di sekolahan, saya 
belajar psykology-ada suatu istilah yang umum seperti manic depresive, 
schizophrenia, psychosis dan penyakit syaraf. Saya mengingat peristiwa hidup
saya bahwa schizophrenia kadang kadang menunjukkan sebagai "kepribadian 
yang terpisah". Tuhan memberikan definisi pada saya: "schizophrenia adalah 
gangguan atau penghalang terhadap kemajuan kepribadian. Jangan kau 
panggil dia lagi Sarah tapi "satu Sarah" atau "dua Sarah", sebab dia 
mempunyai kepribadian lebih dari satu.

Saya masih berada di atas ranjang-masih tidur-Tuhan melanjutkan 
memberikan wahyu-wahyuNya. Dia mengatakan : "Peganglah tanganmu 
menjadi satu dan ikat dengan kuat". Tuhan mengatakan hal ini berkenaan 
dengan apa yang sebenarnya schizophrenia itu.

Masing-masing tangan melambangkan satu dari kepribadian yang rangkap di 
dalam schizophrenia walau pun kenyataannya bukan. Tangan berpegangan 
erat. Tuhan berkata: "Tanganmu menunjukkan sarang roh-roh iblis yang 
memberikan schizophrenia itu. Aku ingin kau mengetahui bahwa itulah iblis. 
Itulah sarang daripada roh iblis dan mereka akan masuk dalam kehidupan 
seseorang sewaktu ia masih muda. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana
ia sedang beroperasi".

Selanjutnya Tuhan menyuruh saya untuk melepaskan tangan saya dengan 
perlahan-lahan. Sebagaimana jari-jari saya terpisah pelahan, Tuhan 
menunjukkan pada saya bahwa roh iblis dari schizophrenia ini harus 
dipisahkan, diusir dan dibuang. Proses ini memerlukan banyak waktu. 
Merupakan suatu kejutan bagi orang yang ditunjukkan bahwa keadaannya itu 
bukannya kepribadiannya yang sesungguhnya. Mungkin ia akan takut untuk 
mengetahui bagaimana kepribadiannya yang sebenarnya. Ia memerlukan 
waktu untuk menentukan persetujuan dengan kepribadian iblis yang palsu 
langkah demi langkah. Ia harus membenci kepribadian schizophrenia dan 
jangan mengadakan persetujuan dengannya. Tuhan mengingatkan dalam 
Amos 3:3 "Bagaimana seseorang berjalan bersama jikalau mereka 
bertentangan".

Satu demi satu jari saya mulai terlepas, yang menunJukkan bahwa 
kepribadian iblis itu sudah terlepas. (Masing-masing jari mempunyai tanda 
kuasa iblis). Dua jari saya yang akhir terpisah dari jari tengah di masing-
masing tangan. Tuhan menunjukkan bahwa jari melambangkan schizophrenia 
yang bagian pusatnya-penolakan dan pemberontakan. Kalau hal ini terpisah 
maka orang bisa yakin bahwa ia sembuh dilepaskan dan mengetahui siapa 
kenyataan itu sebenarnya.



Iblis yang menguasai disebut "schizophrenia" atau "Pikiran yang bercabang". 
Alkitab berkata: "Orang yang bercabang pikirannya tidak akan tenang dalam 
hidupnya". (Yakobus 1:8). Itulah pandangan Alkitab tentang schizophronia. 
Terjemahan Amplified mengatakan:

(Dalam keadaan inilah dia) seorang yang bercabang pikiran-ragu-ragu, 
bingung. bimbang - (dia adalah) tak tenang dan tak dapat dipercaya dan tak 
menentu dalam segala sesuatu apa yang (ia pikirkan, rasakan, putuskan).

Kalimat itu menerjemahkan "mendua pikiran" datang dari bahasa Yunani 
yang berarti "dua jiwa".

Wahyu berikutnya datang dalam beberapa minggu kemudian. Tuhan 
menyuruhkan saya untuk menggambar tangan saya di atas kertas. Lalu Ia 
menamakan jari-jari itu sebagai roh-roh iblis dan menunjukkan pada saya 
bagaimana masing-masing iblis itu menyatakan diri dalam schizophrenia. Roh
yang mengepalai akan memanggil roh-roh yang lain untuk mengacaukan 
kepribadian seseorang. Schizophrenia SELALU dimulai dengan "penolakan". 
Biasanya hal ini terjadi pada masa kanak-kanak atau bayi dan kadang-kadang 
ketika masih dalam kandungan ibu. Ada banyak sebab terhadap penolakan. 
Bisa jadi si bayi tidak mengetahui. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam 
hubungan sex antara kedua orang-tuanya. Keadaan di rumah tidak stabil. Ada 
banyak pintu-pintu yang membawa pada penolakan.

Schizophrenia secara ilmu gelap dapat diwariskan. Perhatikan apa yang saya 
katakan: "secara ilmu gelap". Dengan ini saya mengartikan bahwa bukan 
dengan sistim darah (tidak dalam genes) - hal itu dalam iblis! Dengan kata 
lain, bahwa setan ingin mencari yang tetap persamaan jenisnya. Hal ini lebih 
mudah buat mereka untuk mengerjakannya dalam satu kelompok (keluarga). 
Sebagai contoh, pada hakekatnya schizophrenia ada pada seorang ibu. Iblis 
akan memungut satu atau lebih dari anaknya untuk diberi makan melalui ibu 
itu. Ibu yang mempunyai schizophrenia merasa penolakan. Dia adalah satu-
satunya yang bertanggung-jawab untuk memberikan cinta kasih dalam satu 
keluarga. Ia adalah seorang yang menyayangi, memegang dan membelai si 
bayi. Penolakan yang ada pada dirinya akan menciptakan satu masalah yang 
baru dalam hubungannya dengan anak itu. Jadi anak itu sudah terbuka 
terhadap penolakan oleh ketidak-tenangan sang ibu. Saya mengulangi bahwa 
schizophrenia selalu dimulai dengan penolakan (tertolak).

Sekarang, seseorang dapat memiliki roh tertolak dan bukan schizophrenia. 
Dengan kata lain, itu semua dapat membentuk kepribadian seseorang. Saudara
dapat memiliki roh tertolak dan harus menjaga untuk membentuk kepribadian 
sendiri dan supaya aman. Lawan katanya schizophrenia selalu bertanya: "siapa
saya?" Identitas diri sendiri yang sebenarnya kacau bahkan hilang.



Penolakan (terlihat pada tangan kiri dalam ilustrasi) adalah iblis yang 
mengepalai dengan suatu kepribadian, ia terlihat dalam schizophrenia. 
Penolakan melukiskan sebuah bentuk kepribadian yang tergambar. (Itu adalah 
perasaan dalam - siksaan dalam... lapar akan kasih... tak aman... rendah diri... 
angan-angan... tak nyata - semua ada di dalam - "Saya tak menerangkan dalam
hal ini"). Itulah kepribadian yang iblis buat.



Kepribadian kedua yang iblis perbuat adalah "Pemberontakan", (lihat pada 
jari tengah pada tangan kanan dalam gambar). Kalau seorang bayi tidak men-
dapatkan persekutuan kasih, dalam pertumbuhannya ia tak akan dapat meras-
akan dan memberikan kasih. Terbitlah pemberontakan. Ia mulai memerangi 
kasth atau ia akan menolak terhadap siapa pun yang minta kasih daripadanya. 
Pemberontakan akan menyebabkan kebebalan, kemauan diri dan mementing-
kan diri sendiri. Ini adalah kepribadian yang lain. Hal ini tidak ada pada 
gambar. Hal ini sangat agresif dan akan menimbulkan kemarahan, kepahitan, 
dendam, kebencian, dan pembalasan dendam. Schizophrenia pada dasarnya 
ada di bawah kekuatan yang berlawanan. Hal ini dapat menghidupkan dari 
satu bentuk kepribadian kepada yang lain pada waktu yang berlainan.

Tuhan menunjukkan pada saya bahwa saya harus menyebut orang yang ada 
schizophrenia sebagai "Sarah satu" dan "Sarah dua" - "Sarah satu" adalah 
orang yang sesungguhnya, sedang "Sarah dua" adalah kepribadian 
schizophrenia yang mempunyai dua bagian.

Jadi disini ada tiga kepribadian yaitu kepribadian yang sesungguhnya, 
kepribadian yang tertolak dan kepribadian yang memberontak.

Dalam jangka waktu 30 menit seseorang bisa melihat kenyataan ketiga 
pribadinya. Sudah tentu hal ini akan banyak membingungkan orang itu sendiri
disamping orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Orang yang sebenarnya bukanlah "Tangan-tangan". "Diri yang nyata" 
diperlihatkan dalam gambar antara lengan tangan bagian bawah. Roh-roh iblis 
tidak mengijinkan pribadi yang sesungguhnya itu berkembang. Orang yang 
ada schizophrenia tidak mengetahui dirinya yang sesungguhnya. Jika orang 
yang mempunyai schizophrenia dilepaskan maka pribadi yang sesungguhnya 
adalah Yesus. Yesus harus mulai bertumbuh di dalam diri orang itu dan 
diberikan tempat yang selayaknya. Itulah sebabnya kelepasan pada orang yang
terkena schizophrenia memerlukan, banyak waktu, terkadang beberapa 
minggu bahkan satu tahun atau lebih. Kelepasan harus bekerja seimbang 
dengan perkembangan "kepribadian yang sesungguhnya". Tidak boleh cepat-
cepat, sebab nantinya tidak ada alasan untuk kembali lagi pada keadaan 
dahulu. Jika setiap setan yang ada pada orang schizophrenia diusir, maka ia 
akan merasa lenyap sama sekali. Identitas "kepribadian yang sesungguhnya" 
memerlukan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Jika orang yang terkena 
schizophrenia terlepas maka kepribadiannya yang sesungguhnya haruslah 
menggantikan tempat yang kosong itu.

Baiklah saya memberikan ilustrasi tentang apa yang terjadi jika orang yang 
terkena schizophrenia itu dalam proses pelepasan. Ia harus menaklukkan diri 
pada pelayan. Ia akan ditest (percobaan). Ada situasi dimana Ia harus 



menaklukkan diri. Apakah ia akan kembali pada suasana yang tertolak... ? 
Pergi dalam kamarnya... ? Menutup mukanya... ? Menolak untuk berbicara 
pad a setiap orang... ? Atau ia akan kembali pada pemberontakan... ? 
Menyatakan kemarahan... ? Menantang... ? Menunjukkan kebebalan-nya... ? 
Atau ia akan mengijinkan Yesus untuk masuk... menjamah... ? Menyerah pada 
otoritas... menyerah? Keputusannya adalah pada dia. Dia harus rela untuk 
membuang persetujuannya dengan iblis dan menghilangkan kebiasaan jelek. 
"Kepribadian yang sesungguhnya" harus tetap tegak kuat dalam Kristus untuk 
mengambil keputusan yang benar. 

Dalam gam bar itu kita bisa melihat bundaran atau lingkaran antara kedua 
tangan. Hal itu melambangkan suatu "Kisaran". Orang yang terkena 
schizophrenia akan menimbulkan "taufan" dalam dirinya sendiri. Ia terkurung 
dalam taufan itu. Orang akan tahu apa yang terjadi. Perhatikan bahwa 
beberapa panah juga membawa putaran atau "kisaran / putaran". Kalau 
seseorang mencoba untuk bergaul, maka la akan terpengaruh juga dan orang 
yang mempunyai schizophrenia akan bertambah parah. Jadi seperti taufan 
dalam taufan. Anak panah lain tegak. Ini melambangkan orang yang tak stabil.
Orang yang demikian dapat mengalami suatu percobaan tanpa terganggu atau 
takut. Ia tidak akan dipengaruhi oleh aniaya sekali pun. Pelayan pelepasan 
harus dapat mencapai anak panah yang tegak itu.

Gangguan itu bisa menyebabkan kepahitan (lihat tangan kanan) dan akan 
bertambah dalam.

Sekarang biarlah kita melihat, dilihat sebagai apa tangan kiri itu. Jari "manis" 
melambangkan nafsu. Tuhan menunjukkan pada saya bahwa iblis itu 
"mengawinkan" seseorang kepada dunia demi cinta.

Nafsu berakar dalam penolakan, Jika seseorang tidak menerima kepuasan 
dalam cinta yan'g sewajarnya maka ia akan mencari cinta itu dengan jalanyang
lain - cinta birahi. Dengan demikian terbukalah pintu roh nafsu masuk.

Gerombolan roh dalam group ini adalah nafsu yang fantasi, yang mungkin 
menyebabkan seseorang untuk membayangkan bahwa dia adalah pecinta film 
dunia yang terbesar atau berpengalaman dalam fantasi sex yang sebagai 
pendahuluan untuk melakukan lebih dulu dalam eara berpakaian dan 
penampilan. Kejahatan dalam bidang sex adalah percobaan yang paling berat 
untuk mengatasi keadaan yang tertolak. Pengalaman-pengalaman sex, baik 
yang sesungguhnya atau yang hanya angan-angan, tak akan dapat memuaskan 
kebutuhan akan cinta yang sejati. Mereka adalah wakil iblis sebagai einta yang
sejati dan meninggalkan seseorang dalam keadaan yang frustasi dan penuh 
penyesalan.

Jari yang paling kecil pada tangan kiri melambangkan keadaan yang tidak 



aman dan rendah diri. Ini adalah kenyataan lain dari keadaan yang tertolak. 
Seseorang yang mempunyai rasa tertolak yang mendalam akan merasa tak 
aman dan rendah diri.

Jari telunjuk pada tangan kiri adalah "tuduhan diri sendiri". Setan ini 
menyebabkan seseorang untuk melawan diri sendiri dan merusak harga 
dirinya. Dalam banyak keadaan kita akan menemukan "tuduhan pada diri 
sendiri" bersama dengan "paksaan untuk mengaku". Sebagai contoh, kalau 
seseorang jatuh di dalam kebejatan moral, maka ia tak akan dapat beristirahat 
sampai ia akan mengakui perbuatannya. Biasanya ia akan mengaku pada 
orang yang banyak mengasihinya. Ia disetir untuk mengerjakannya sebagai 
usaha untuk "mengejutkan" orang lain dengan jalan supaya banyak 
memperhatikan dan dengan demikian ia akan mendapatkan gantinya dari kasih
itu.

Sekarang marilah kita pindah ke tangan kanan dalam gambar. Jari tengah 
dilambangkan sebagai "pemberontakan". Sebagaimana telah kita lihat, 
pemberontakan cirinya terdapat pada seseorang yang mempunyai kepribadian 
yang palsu yang ditimbulkan oleh roh-roh iblis. Kelompok iblis itu mungkin 
sebagai pengganti roh-roh "tertolak". Pemberontakan adalah lawan dari rasa 
tertolak. Seseorang bisa maju dan semangat, sedang yang lain tak bisa 
bergerak dan selalu merasa tidak aman.

Jari manis pada tangan kanan melambangkan "kemauan diri sendiri". Roh 
iblis ini "mengawini" seseorang sehingga orang tersebut menjadi orang yang 
mementingkan diri sendiri. Hal ini akan membuka jalan untuk kebebalan, 
egois dan tak dapat diajar. Dan lagi, kita melihat hal ini sebagai pengganti 
penolakan. Sejak seseorang tertolak atau takut tertolak berarti ia memanjakan 
diri... mendorong diri. Oleh sebab itu ia berusaha untuk mengalahkan perasaan
tertolak.

Jari telunjuk disebut tuduhan. Ini adalah roh yang menggantikan juga. Inilah 
yang bisa menghilangkan perhatian itu dari rasa tertolak. Ia akan mencari 
untuk menghapuskan pikiran pada diri sendiri dengan jalan memberikan 
perhatian pada yang lain. Jari telunjuk kiri menunjuk pada diri sendiri - "saya 
yang salah" sedang jari telunjuk kanan menunjuk pada orang lain - "kamu 
yang salah". Roh penuduh ini membuka pintu untuk menggantikan roh-roh 
penghakiman.

Jari yang paling kecil pada tangan kanan adalah tipuan diri sendiri. Kawannya
adalah tipuan, kesombongan, penunjukan diri. Tiga roh "diri sendiri" ini 
membuat sombong. Sombong adalah pengganti lainnya dari rasa tertolak. 
Seseorang merasa tertolak dan merasa bahwa dialah orang yang penting, 
rayuan diri sendiri dan sombong. Roh-roh khayal bisa datang dan berkata: 



"kau SUNGGUH-SUNGGUH hebat", "hidup rohanimu hebat", atau jenis 
lainnya. Sifat ego yang sudah terluka bisa timbul. Tetapi semuanya berasal 
dari setan. Hal ini hanya akan membawa frustasi yang lebih besar dan 
kekecewaan.

Di dalam pelayanan, roh tipuan diri sendiri ada pada seorang perempuan yang
mengaku berusia 19 tahun padahal masih 13 tahun. Dia mengambil nama lain.
Ia berusaha berbicara, berpikir dan bertindak seperti gadis dewasa. Ia didorong
bertindak melebihi dari kemampuannya dan keadaan yang sebenarnya. Hal ini 
malah menambah kesusahannya.

Melalui wahyu, Tuhan menunjukkan bagaimana ibu jari itu melambangkan 
"Paranoid" yaitu fase daripada schizophrenia. Sebagian lagi dilambangkan 
pada ibu jari kiri, sedang didasarkan atas rasa tertolak. Pada bagian tertolak 
ada roh-roh iri dan cemburu. Siapa yang kurang menerima balasan hubungan 
kasih / cinta akan cemburu dan iri hati pada orang yang mendapatkan 
kepuasan hubungan cinta kasih. Pada bagian pemberontakan ada roh-roh yang 
tak mempercayai, curiga, takut dan penganiayaan. Ada roh iblis yang lain 
dalam group berikutnya yang disebut "peperangan dengan kejujuran dalam 
segala segi".

Curiga dan rasa tak mempercayai akan tumbuh dalam diri seseorang sampai 
ia didesak untuk berhadapan dengan orang lain. Sesudah peperangan maka 
tekanan akan ceda untuk sementara waktu. Tetapi hal itu masih meninggalkan 
bekasnya. Seseorang yang tidak ada dalam pengaruh roh paranoid adalah 
sangat tidak peka, tergantung pada banyaknya luka, tetapi ia akan sangat peka 
terhadap segala sesuatu yang menyerangnya.

Wahyu yang terlihat pada jari-jari dan ibu jari sudah terbukti tak dapat 
dipersalahkan, sebagaimana telah dikoreksi banyak hamba-hamba Tuhan 
tentang schizophrenia. Tak ada suatu keretakan sedikit pun di dalamnya.

Roh iblis yang terdaftar pada tangan kiri, melambangkan wakil-wakil roh 
yang lain, yang secara umum ditemukan dalam bagian roh tertolak dari 
contoh-contoh schizophrenia. Hal ini akan ada beberapa variasi dari seseorang
pada orang lain. Dalam daftar masih kurang sempurna. Hal ini sangat jelas di 
dalam banyak segi, bahwa roh iblis yang terdaftar pada bagian tangan kiri-
yang ada hubungannya dengan bentuk roh tertolak ... tertolak, takut tertolak 
dan penolakan diri sendiri.

Jumlah roh-roh jahat pada tangan kanan termasuk yang menguasai dan yang 
menempati. Mereka akan dengan cepat dibawa dalam pemberontakan.

Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung dan kedegilan 
adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim (1 Samuel 15:23a).



Ayat ini bisa diterjemahkan dengan dua jalan. Pertama, saya menafsirkan 
bahwa bagi Tuhan, pemberontakan adalah sama kejinya dengan bertenung. 
Saya juga mengartikan bahwa seorang yang mempunyai sifat pemberontak 
mempunyai sifat ilmu untuk bertenung. Maksudnya dalam ilmu bertenung 
adalah untuk menguasai orang baik dengan sengaja atau tidak, sudah 
mengerjakan kuasa roh yang jahat. Pemberontakan seringkali membawa pada 
keadaan untuk menguasai.

Sekarang, marilah kita lihat pada tangan kanan bagian bawah. Disini ada 
"akar kepahitan". Dalam kehidupan seseorang pasti ada percekcokan. Segala 
sesuatu yang TERJADI dan kata-kata yang diucapkan memerlukan tindakan-
tindakan untuk pengampunan. Disini timbul persoalan dengan orang 
schizophrenia. Ia tak akan dapat untuk memaafkan. Ia mempunyai roh yang 
tak dapat mengampuni. Sesuatu yang terjadi pada 30 tahun yang lalu, seolah-
olah masih segar dalam menit terjadinya persoalan itu. Akar kepahitan masih 
hidup dan biasanya di dalamnya keluarlah dendam, kebencian, kemarahan, 
kekerasan, dan pembunuhan. Dapat juga akan muncul roh yang lain yang akan
menyerang kepahitan-kepahitan.

Bagaimana orang yang terkena schizophrenia dapat keluar dari keadaan yang 
kacau ini? Tiga daerah yang penting untuk dikalahkan adalah RASA 
TERTOLAK, PEMBERONTAKAN DAN AKAR KEPAHITAN.

Kalau tiga daerah ini sudah dikalahkan maka "rumah" (hidup seseorang) 
harus dipenuhi dengan memberi dan menerima kasih, dengan menyerahkan 
diri pada otoritas yang sudah ada dan dengan mengampuni semua orang 
dengan tidak memandang akan keadaan.

Penentuan dibutuhkan kalau tiga daerah ini sudah dikalahkan. Maka roh yang 
lain akan kehilangan kekuatannya. Selanjutnya orang dapat mengatakan: 
"SAYA AKAN BERUBAH! SAYA TIDAK AKAN MEMBIARKAN ROH-
ROH JAHAT MEMERINTAH DALAM HIDUPKU!" akan selalu melihat 
kemenangan pada akhirnya.

Antara tangan dengan tangan bagian bawah dalam gambar jaraknya kecil, 
pada gambar orang-orangan disebut "Diri yang sebenarnya" seperti pelepasan 
yang membawa tempat keluar pada suatu masa, "Diri yang sebenarnya" harus 
terbit (digambarkan dengan memakai tanda panah) dan bagian kepribadian 
schizophrenia palsu dihancurkan dengan segala pengaruhnya "Diri yang 
sebenarnya" harus diganti dengan sifat Yesus sendiri.

Latihan-latihan rohani seperti Bible Study, berdoa, berpuasa, memuji dan 
bersekutu bersama dengan orang-orang percaya adalah sangat penting untuk 
pelepasan yang sempurna. Latihan-latihan rohani ini memproses seseorang 
dalam pelepasan dan memenuhi kehidupan seseorang dengan perkara yang 



positif dari Tuhan Yesus.

Ini termasuk pekerjaan yang cukup sulit untuk keduanya dari kesabaran orang
yang terkena schizophrenia dan pelayan pelepasan. Saya sangat memuji orang 
yang terkena schizophrenia yang berperang sampai menang. Saya sangat 
memuji kemenangan ini karena lebih daripada kemenangan yang lain.

Pelepasan schizophrenia adalah sangat dalam, banyak yang terlibat dan 
banyak pelepasan yang terjadi.

Kembali ke Indeks



BAB - 22
Menghadapi issue-issue dan pertanyaan-pertanyaan

Ada beberapa perkara tentang iblis dan pelepasan yang biasanya seseorang 
kurang bijaksana secara dogma tentang itu. Ada beberapa pertanyaan dimana 
tak ada jawaban yang cukup untuk didapat. Ada beberapa pendapat yang 
secara jujur berbeda diantara yang mempunyai wewenang di ladang Tuhan.

Kita tak boleh acuh tak acuh terhadap persoalan dan pertanyaan. Saya akan 
menyebutkan beberapa hal yang sangat menyolok dalam pikiran saya dan 
akan membuat beberapa komentar.

1. Bukankah kita tak lebih besar daripada Yesus

Mungkin hal ini suatu kepastian dan saya percaya hal ini benar demikian. 
Dalam Perjanjian Baru sangat jelas bahwa Yesus melepaskan seseorang dari 
roh-roh iblis dengan kuasa yang lebih besar dan dikerjakan lebih cepat 
daripada apa yang kita saksikan dihari-hari sekarang ini. Biarlah kita jangan 
tawar hati untuk pelayanan ini, sebab memang kita ini belum sempurna untuk 
mengerjakannya, kita menunggu sampai kita bisa mencapai contoh dari Yesus.
Ini seperti seseorang yang tidak tahu bagaimana harus berenang dengan 
memutuskan untuk tidak masuk dalam air sampai ia dapat mengerjakan seperti
orang-orang yang ada di olympiade.

Saya sudah melihat apa yang saya percayai menjadi suatu kesalahan yang 
serius dalam bidang ini. Kalau suatu hasil tak segera kelihatan maka beberapa 
orang menyatakan bahwa hal ini berhubungan dengan iman. Sesungguhnya 
mereka membuat latihan terhadap imannya untuk mengusir setan keluar dari 
seseorang dan menggantungkan pada "iman" yang digenapi. Tetapi prasangka 
bukannya iman. Kalau seseorang tidak dilepaskan dari apa yang dinamakan 
iman tadi dalam dirinya, maka hal ini harus diakui bahwa ad, sesuatu yang 
salah.

Beberapa orang yang dilepaskan dengan cara yang demikian menarik 
perhatian saya. Mereka sedang menderita dari khayalan dan kekecewaan. 
Mereka sudah diberitahu bahwa mereka akan dilepaskan tetapi tidak ada 
sesuatu yang terjadi / berubah. Apakah benar seorang pelayan jujur? Apakah ia
tidak rela untuk menyisihkan waktunya guna melihat pelayanan yang lebih 
efektif lagi? Apakah ia hanya mencari jalan potong? Bagaimana kita bisa 
memilihnya?

Suatu hari pelayan pelepasan yang lain dan saya sedang berdiskusi tentang 
pertanyaan yang sulit itu. Sementara kami berbicara Roh Kudus berbicara 



dalam hati saya dan berkata bahwa gereja selalu mempunyai kuasa yang lebih 
besar dalam pelayanan pelepasan. Roh Kudus berkata bahwa Ia akan 
memberikan saya pandangan apa yang akan terjadi pada masa yang akan 
datang. Seorang istri pelayan ada di ruangan itu dengan kami dan minta 
pelayanan pelepasan. Saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan satu 
perintah untuk roh kesusahan yang ada padanya supaya keluar.

Tak seorangpun diantara kami yang meninggalkan tempat duduk. Tangan 
saya menunjuk pada perempuan itu dan memerintahkan roh-roh itu 
meninggalkan dia. Kira-kira satu menit tenang tiba-tiba ia rasa muntah. Ketika
ia menyadari bahwa ia telah terlepas ia berdiri lalu mengangkat tangannya dan
memuji Tuhan. Tiba-tiba ia jatuh di atas lantai karena kuasa pengurapan yang 
ada di atasnya.

Saya tak puas dengan pengurapan yang saya telah alami atau bersaksi seperti 
biasa dalam pelayanan pada orang lain. Saya mempercayai Tuhan untuk 
pelayanan yang lebih baik. Walaupun demikian saya sudah mengalami 
pertumbuhan dalam kuasa Tuhan. Dimana peperangan rohani yang lalu 
memerlukan banyak waktu sekarang saya memerlukan hanya beberapa menit.

Iblis mengenal akan otoritas yang bertambah dan ia akan menanggapi dengan 
kesiap - siagaan dan dengan demonstrasi yang sedikit diperpanjang. Dalam 
beberapa segi iblis yang ada pada seseorang dalam ruangan yang bersama 
dengan kami telah berteriak sebab kurangnya pengenalan bahwa kami sangat 
berbahaya dan merupakan ancaman buat mereka. Hal ini hampir bersamaan 
dengan peristiwa Yesus ketika Ia masuk di dalam rumah sembah yang dan roh 
yang ada pada seseorang berteriak (lihat Markus 1:23,26). Biarlah kita tetap 
terbuka pada pengajaran roh itu.

Dengan tidak disangka masalah ini hanya berhubungan dengan manusia 
bukan dengan Allah.

2. Bagaimana seorang Kristen mempunyai roh iblis?

Bagaimana roh iblis dapat tinggal pada tubuh yang sama pada waktu yang 
sama pula seperti dikerjakan oleh Roh Kudus? Kelihatannya logis untuk 
menyangka bahwa hal ini tak mungkin, tetapi semuanya yang logis tidak 
benar, beberapa hal yang logis didasarkan pada dalil yang palsu.

Kita sudah mengambil posisi dalam tulisan ini bahwa seorang Kristen dapat 
dimasuki iblis. Keterangannya mengapa hal ini bisa terjadi ada pada bagian 
permulaan, sejauh mana saya sudah beberkan, pada pengertian yang Jelas, 
yaitu perbedaan antara roh dan jiwa. Dalam Perjanjian Baru dikatakan "roh" 
adalah "pneuma". Dalam pembedaan yang kontras dari "jiwani", roh adalah ' 



bagian seseorang yang mempunyai kemampuan meraih dan mengamat - amati
perkara Ilahi.

Tetapi manusia dunia (jiwani) tidak menerima apa yang berasal dari Roh 
Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat 
memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani (1Kor. 2:14).

Kata "Jiwa" adalah "psyche". Perkataan ini menentukan kehidupan pribadi - 
emosi, intelek, kemauan. Paulus menunjukkan pada kita tiga bagian kehidupan
ini.

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga 
roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada 
kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita (Tesalonika 5:23).

Alkitab mengajarkan bahwa yang terutama dalam keselamatan seseorang 
adalah "mati dalam pelanggaran dan dosa - dosanya". (lihat Epesus 2:1). 
Orang-orang yang demikian bukan mati secara jasmaniah - hatinya sedang 
menuduhnya. Ia mati rohaninya - ia tak mempunyai hubungan dengan Allah; 
ia tak punya pikiran tentang rahasia Allah. Kelahiran baru (keselamatan) 
adalah obat bagi roh manusia. Rohnya dihidupkan kembali - ia hidup. Itulah 
kehidupan kehadiran Ilahi datang. Yesus datang dalam roh manusia lalu 
membawa dalam hidupNya.

Dan inilah kesaksian itu; Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal pada 
kita dan hidup ini ada dalam anakNya. Barang siapa memiliki Anak, ia 
memiliki hidup; barang siapa tidak memiliki Anak ia tidak memiliki hidup 
(1Yoh. 5:11,12).

Dari ini kita bisa melihat bahwa Roh Allah tinggal pada roh seseorang pada 
waktu keselamatan itu datang. Roh-roh iblis itu dibatasi dengan jiwa dan 
tubuh orang percaya. Iblis mengacaukan emosi, pikiran dan kemauan serta 
tubuh - bukan roh yang ada pada seorang Kristen.

Tujuan dari pelepasan ini adalah mengusir roh-roh iblis yang mengganggu 
jiwa dan tubuh supaya Yesus dapat memerintah atas bagian itu juga. Yesus 
sudah memberikan perlengkapan yang cukup untuk seluruh manusia, tetapi 
bagian dari tanggung - jawab sekarang tergantung pada kita sebagaimana 
ditunjukkan pada ayat ini:

Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan 
saja pada waktu aku hadir, letapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak 
hadir. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan 
pekerjaan menurut kerelaanNya (Filipi 2:12-13).

Untuk orang-orang percaya dikatakan bahwa Allah yang bekerja di "dalam 
kamu", tetapi keselamatan yang dikatakan belum lengkap. Hal ini perlu 



disempurnakan. Kata "keselamatan" dalam kalimat ini adalah soteria. Theyers
Lexicon memberikan sebagai arti yang pertama dari kata ini "pelepasan dari 
penganiayaan musuh". Gambaran ini jelas. Yesus sudah melepaskan ROH kita
dari kuasa setan; sekarang Ia berkata pada kita: "Kerjakan kelepasanmu 
sendiri dari penganiayaan musuh sampai kau bebas baik JIWA dan TUBUH".

3. Dapatkah orang bukan Kristen dilepaskan?

Jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini adalah "ya". Iblis akan menyerah 
pada mereka yang menggunakan nama Yesus. Saya belum pernah melayani 
pelepasan orang yang belum. percaya Yesus, tetapi saya tak ragu-ragu bahwa 
iblis itu akan keluar dan taat. Walau pun demikian saya ragu akan hikmat dari 
pelepasan yang demikian dengan dua alasan, Pertama, pengharapan apa yang 
kita dapat jika iblis itu keluar? Apakah mereka tak kembali dengan segera? 
Seseorang haruslah melawan iblis. Ia tak ada alasan atau dasar untuk bisa 
menang jika orang itu tidak berserah pada Tuhan.

Dosa, membuka pintu untuk iblis masuk ke dalam dan orang berdosa yang 
tidak mau bertobat dari dosanya membuka atau menjadi sasaran mangsa bagi 
iblis.

Kedua, menurut Alkitab, saudara akan menambah luka daripada membuat 
baik. Menurut Matius 12:43-45, kalau roh jahat itu diusir keluar dia akan 
mencari jalan untuk masuk lagi. Kalau bagian yang kosong itu tidak diisi oleh 
sesuatu yang daripada Tuhan roh jahat bisa masuk dan membawa roh-roh lain 
yang lebih jahat daripada yang dulu sehingga "orang yang terakhir menjadi 
lebih buruk dari mulanya".

Saya melihat tidak ada dasar buat saya untuk melayani orang yang belum 
percaya Tuhan Yesus kecuali ada perkataan yang langsung dari Tuhan. Hanya 
Tuhan yang tahu masa yang akan datang, apakah ia akan menerima Yesus 
sebagai Juru Selamat atau tidak. Disamping itu, motif apa yang ada pada 
orang yang belum percaya yang ingin mendapatkan kelepasan? Selama ia 
akan tetap tinggal pada ketidak - percayaannya itu maka motifnya tak akan 
memuliakan nama Tuhan. Motifnya hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. 
Pelepasan bukanlah sebuah permainan. Pelepasan adalah sesuatu yang sangat 
serius. Dan ini hanyalah bagi orang yang ingin dekat dengan Tuhan. 
Pertanyaan, bukankah orang yang tak percaya dapat diselamatkan? Tetapi 
haruskah ia diselamatkan? Sudah tentu, rohnya yang utama dilepaskan, dan 
itulah kelahiran baru.



4. Apa yang terjadi pada iblis yang terusir keluar?

Tidak banyak ayat dalam Alkitab yang memuat hal ini. Ayat yang tepat adalah
dalam Matius 12:43. Kita baca ...... 

Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat
yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tak mendapatkannya.

Persoalannya adalah bagaimana menterjemahkan secara hurufiah terhadap 
ayat ini. Kalau iblis itu makhluh roh, sebagaimana ia bisa berada di tempat 
tandus secara hurufiah atau di daerah padang belantara. Mungkin kata-kata ini 
dipakai sebagai kiasan. Hal ini bisa dilukiskan bahwa iblis itu berjalan 
mengaum disuatu tempat yang terpisah dari tempat tinggal, dan menguasai 
manusia maka iblis itu bisa melaksanakan maksudnya yang jahat.

Ada cerita yang menarik dalam Ayub, suatu peristiwa yang paling licik yang 
dilancarkan oleh makhluk yang mengembara di tempat-tempat yang kering. 
Bukalah dalam Kitab Ayub, adalah seorang yang diserang setan dan bayangan 
ini akan lebih berarti. Selama pelayanan pelepasan saya sering menggunakan 
ayat-ayat ini untuk melawan iblis. Saya memperingatkan pada mereka bahwa 
mereka harus pergi ke tempat-tempat yang tandus. Iblis sudah tersiksa dengan 
dibacanya ayat-ayat itu. Mereka lebih mengerti daripada kita, hal itu 
membayangkan tentang apa yang sedang dihadapi. Pembaca haruslah 
menyelidiki seluruh dari ketiga - puluh pasal itu tentang Ayub.

Kami mengutip beberapa ayat di bawah ini: 

Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang 
kering, belukar di gurun dan padang belantara; mereka memetik gelang laut 
dari antara semak-semak dan akar pahon arar menjadi makanan mereka. 
Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap 
mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka
harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung; diantara 
semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju, 
mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. 
(Ayub. 30:3-8).

5. Dapatkah kita mengatakan pada iblis kemana mereka pergi?

Pertanyaan seperti ini adalah sangat bagus. Tadi telah dikatakan bahwa iblis 
yang telah terusir keluar "berjalan pada tanah-tanah yang tandus". Tak dapat 
diragukan keadaan mereka. Tak pernah ada bahwa Yesus atau muridNya 
menghakimi dengan jalan mengutus mereka ke neraka, lubang atau tempat 
yang lain. Iblis sangat mengerti bahwa penghukumannya terjadi pada masa 
yang akan datang. Mereka menunjukkan hal ini sewaktu berbicara pada orang 



yang kerasukan setan di Gadara.

Dan mereka itu pun berteriak, katanya "Apa urusanMu dengan kami, hai 
Anak Allah? Adakah Engkau kemari untuk menyiksa kami SEBELUM 
WAKTUNYA?" (Matius 8:29).

Alkitab tidak memberikan kuasa pada kita untuk menghukumnya (iblis) 
sebelum waktunya. Waktunya dltetapkan oleh Allah sendiri.

Lalu, biasakah kita mengusirnya ke negara atau daerah yang lain? Iblis yang 
menyatakan dirinya sebagai "Legion" meminta Yesus untuk tidak 
mengirimkannya ke tempat lain.

Ia (legion) memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat 
itu keluar dari daerah itu. (Markus 5:10).

Dengan demikian telah nyata. bahwa iblis itu bisa diusir ke tempat yang lain 
di dunia ini. Apakah hal ini bisa dikerjakan dalam segi-segi yang khusus atau 
dalam keadaan tertentu saja? Telah banyak waktu sejak saya sering dipimpin 
Roh Kudus untuk mengusir iblis pergi ke tempat lain di dunia ini. 

Dalam keadaan yang demikian saya mendengar iblis berbicara dengan nada 
memprotes. Satu iblis pernah meminta untuk tidak mengusirnya ke Afrika, 
pengaduan ini begitu keras. Sebab beberapa alasan sehingga mereka suka 
tinggal dalam suatu tempat. Mengapa iblis yang ada di Gadara itu meminta 
untuk diusir ke dalam babi-babi dan mengapa Yesus mengijinkan akan 
permintaan yang demikian? Sudah tentu Yesus tidak simpai dengan iblis. 
Masalahnya adalah dengan orang yang dirasuk setan itu. Ini adalah teori saya 
sendiri, bahwa orang akan disiksa dengan kejam oleh setan di Gadara (Legion)
karena diusir keluar. (Yesus tak pernah menghalang-halangi iblis untuk 
menyiksa orang sewaktu iblis itu keluar). Kalau iblis itu disuruh pergi ke suatu
tempat, ia akan melawan. Akhirnya babi-babi itu tak mempunyai "rumah lagi".

Iblis suka berdiam di dalam seseorang (manusia). Pilihan yang kedua adalah 
binatang. Saya mengatakan hal ini bukannya kesombongan untuk menyadari 
bahwa jika iblis tak bisa berdiam dalam saya, maka sasaran yang kedua adalah
binatang, yaitu babi. Iblis biasa bekerja dalam binatang-binatang.

6. Dapatkah kita melarang iblis untuk tidak masuk lagi ke dalam 
seseorang?

Hanya dalam suatu peristiwa dikatakan bahwa Yesus melarang iblis untuk 
kembali. Peristiwa ini terjadi pada seorang anak yang dirasuk setan dengan 
roh bisu tuli yang dibawa kepada Yesus oleh ayahnya.

Ketika Yesus melihat bahwa orang banyak makin berkerumun, Ia menegur 



roh jahat itu dengan keras, kalanya: "Hai kau roh yang menyebabkan orang 
menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan kau keluar dari anak ini dan 
jangan masuk lagi! (Markus 9:25).

Kelihatannya hal ini merupakan satu-satunya cara. Sebagaimana kita lihat di 
Matius 12:43-45, iblis itu mencoba untuk kembali lagi dan ia akan berhasil 
mengerjakan hal itu jikalau orang yang dilepaskan itu tidak menjaga dirinya. 
Tentang seorang anak, maka orang - tuanya adalah perlindungannya.

Dalam cerita ini ayah menunjukkan kelemahan imannya, ia berkata: "Saya 
percaya, tolonglah ketidak percayaan saya ini". Yesus meneguhkan imannya, 
orang ini ketika mereka didesak orang banyak itu. Mungkin juga Yesus 
bertindak dengan kuasaNya untuk anak itu yang tidak punya perlindungan 
rohani yang cukup dari ayahnya.

Dalam soal ini, satu contoh tidaklah cukup jelas untuk menerangkan inti 
persoalannya. Kalau kita mempunyai otoritas atas iblis dalam segala keadaan 
untuk melarang kembali, itulah kelepasan yang sederhana, tetapi hal ini akan 
menghapuskan usaha-usaha untuk berdiam dengan bebas guna melayani dan 
meneguhkan orang-orang percaya. Sudah tentu Tuhan akan memberikan 
petunjuk dalam segala situasi karena Ia bermaksud untuk membatasi kegiatan 
iblis dengan mencegah iblis itu masuk pada seseorang. Setan harus minta ijin 
Tuhan sebelum ia datang pada Ayub.

Maka firman Tuhan pada iblis: "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya 
sayangkan nyawanya". (Ayub 2:6).

Kalau Tuhan melalui marifat, menunjukkan bahwa iblis dilarang untuk 
mendiami pada tubuh seseorang, seseorang dapat berkata pada iblis: "Dengan 
kuasa Yesus Kristus, jangan masuk ke dalam orang ini lagi".

7. Haruskah rumah-rumah dibersihkan dari roh jahat?

Sesuai dengan pengalaman saya terhadap iblis melalui pelayanan pelepasan 
ini, saya sudah mendengar berita-berita kegiatan iblis yang didapat yang ada 
hubungannya dengan rumah-rumah dan benda-benda. Berkali-kali saya 
diminta untuk mengusir iblis dari rumah-rumah. Buku dan benda lainnya ada 
hubungannya dengan kerajaan setan yang bisa menarik kehadiran iblis itu. 
Perbuatan yang mendatangkan dosa yang bagiannya itu ada hubungannya 
dengan rumah, harus dibersihkan. Banyak orang berkata pada saya bahwa 
mereka mendengar bunyi-bunyian dalam rumah mereka. 

Pernyataan yang demikian sering kita sebut / dipanggil "Poltergeist", dalam 
bahasa Jerman berarti "Setan Yang Bersuara Atau Yang Mengetuk".



Sementara melayani perempuan yang berumur 9 tahun, ibunya lalu berkata 
pada saya bahwa anak ini bangun setiap malam di tengah malam. Ia sangat 
takut. Mereka tidak bisa mengatasi hal ini. Pelayanan terhadap anak ini tak 
menghasilkan apa-apa. Kami meminta supaya kami dapat memeriksa kamar 
anak itu. Ada tiga benda yang kami dapatkan dalam ruangan itu yang kami 
rasakan menarik iblis itu untuk datang.

Ada juga buku tentang pedukunan - didapat melalui sekolahan 
umum.Permainan katak besar dan di atas tempat tidur ada permainan mobil 
yang tergantung dengan bayangan burung hantu yang menyala dalam 
kegelapan.

Orang-tuanya setuju untuk memindahkan barang-barang itu dan 
membuangnya. Kami memerintahkan iblis yang masih tinggal di ruangan itu 
untuk meninggalkannya dengan nama Yesus dan memberi perlindungan oleh 
darah Yesus atas anak itu. Sejak itu, anak perempuan itu dapat tidur nyenyak.

Bagaimana dengan burung hantu dan katak itu? Binatang itu dapat dilihat 
dalam Ulangan 14:7-19; Wahyu 16:13-14, binatang najis dan kotor. Itulah 
lambang dari roh jahat. Dalam pelayanan ini saya sering masuk rumah dan 
saya dengan hati-hati melihat-lihat binatang-binatang yang kotor dan yang 
dibuat secara seni dan yang dipakai untuk dekorasi. Demikian juga kebenaran 
tentang katak dan burung hantu. Lebih jelasnya binatang itu lambang 
kegelapan. Mereka mencari mangsa pada waktu malam hari. Iblis juga 
merupakan makhluk gelap. Mereka tak bisa bekerja dalam terang.

Di suatu rumah lain kami mendapatkan seorang anak laki-laki yang berumur 
12 tahun yang sulit sekali untuk tidur. Ia mudah gemetar dan takut. Rumahnya 
penuh dengan benda-benda yang dibawa dari pelayanan Injil di Afrika. Ada 
topengnya dukun yang dipakai dalam penyembahan orang kafir. Dengarkan 
apa yang dikatakan Allah pada umat Israel tentang benda semacam itu.

Patung-patung Allah mereka haruslah kau bakar habis, perak dan emas yang
ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, 
supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi 
Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa satu kekejian masuk dalam 
rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu; Haruslah engkau benar-
benar merasakan jijik dan keji terhadap hal itu sebab itu dikhususkan untuk 
dimusnahkan. (Ulangan 7:25-26).

Iblis bisa dirangsang untuk masuk ke dalam rumah dengan alat-alat dan buku 
buku terutama yang punya hubungan dengan agama-agama palsu, takhayul 
dan ajaran palsu yang berkawan dengan roh jahat. Haruslah benda-benda itu 
dibakar sebab kalau tidak, maka akan membinasakan rumah-rumah / 
bangunan yang misterius yang kelihatannya seram / ngeri, haruslah 



dibersihkan dengan kuasa nama Yesus, dan mereka yang hidup dalam rumah 
itu haruslah dilindungi dengan darah Yesus. Ibrani 9:19-23.

8. Apakah perlu bagi kita mengusir iblis dengan memanggil namanya 
yang khusus?

Sesuatu yang amat menarik timbul dalam pelayanan kelepasan ini yang 
berkenaan dengan nama petunjuk iblis. Ada saatnya untuk iblis itu keluar 
tanpa diperintahkan.

Pelepasan yang demikian akan berlangsung selama satu jam tanpa mengusir 
roh jahat yang khusus. Dalam situasi yang lain ada yang bertentangan. Tak 
satu pun dari iblis itu keluar kalau tidak disebut namanya. Dalam suatu 
pelepasan saya mengusir ROH TERTOLAK. Lalu berikutnya ROH TAKUT 
TERTOLAK. Saya bertanya: "Mengapa engkau masih ada disini? Mengapa 
kau tidak keluar waktu saya mengusir ROH TERTOLAK?"

Iblis menjawab: "Sebab engkau tidak memanggil namaku, saya bukan roh 
tertolak, tetapi saya adalah roh TAKUT TERTOLAK".

Setan biasanya menanggapi apa yang dikatakan orang. Sebagai contoh: "Kau 
ibiis yang menyebabkan orang ini selalu bermimpi buruk pada malam hari". 
Kebanyakan ia akan menerima kata-kata itu dengan kalimat yang khusus dan 
akan keluar.

Saya secara pribadi mempunyai pendapat bahwa perlawanan iblis terhadap 
nama yang dipanggil untuk keluar itu hanya taktik penipuan. Saya telah 
mengusir iblis yang menolak untuk keluar dengan mengatakan: "Tetapi itu 
bukan namaku". Dalam keadaan yang seperti itu saya biasanya berkata: 
"BAGAIMANAPUN KAU HARUS KELUAR" lalu mereka pun keluar.

Yang paling penting dalam mengetahui nama atau petunjuk iblis adalah buah 
seseorang yang dilepaskan untuk mengetahui apa yang sedang digenapi / 
diselesaikan. Kalau beberapa iblis ingin kembali, adalah sangat penting untuk 
mengetahui bahwa mereka sudah diusir. Dalam keadaan yang seperti ini 
seseorang harus berjaga terutama dengan semua yang berhubungan dengan 
daging, hal ini untuk menutup pintu bagi iblis untuk kembali.

Beberapa iblis sangat sombong. Mereka kelihatannya dengan bebasnya 
menyatakan namanya. Satu iblis yang sombong berkata: "Saya saja yang 
masih tertinggal", ia menyatakan bahwa dialah yang satu-satunya masih 
tertinggal. Ia terus berkata: "Saya adalah sombong. Semua kesombongan 
datang dari saya".

Kembali ke Indeks



BAB - 23
Konflik terakhir

Kita semua tahu bahwa dalam seluruh sejarah Alkitab, Allah beberapa kali 
telah berbicara pada hamba-hambaNya melalui penglihatan dan mimpi. Pada 
hari Pentakosta, Petrus mengulangi kata-kata nabi Yoel:

Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Tuhan bahwa; Aku 
akan mencurahkan RohKu ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki 
dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat 
penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu Yang tua akan mendapatkan 
mimpi. (Kisah Para Rasul 2:17).

Pada tanggal 9 Juli 1970 Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Ia 
menjelaskan pada saya bahwa saya harus mengajarkan kebenaran yang 
ditunjukkan pada saya melalui mimpi itu. Saya berdoa agar hal itu menjadi 
berkat bagi saudara seperti juga bagi yang lainnya dimana berkat ini dapat 
dibagikan.

Mimpi

Pada permulaan mimpi saya seolah-olah memasuki stadion yang besar. penuh
dengan orang, udara cerah dan merupakan suatu harapan yang bagus tentang 
apa yang akan berlangsung. Akan ada permainan baseball dan saya adalah 
salah satu pemainnya. Saya sudah memakai seragam. Seragamnya dalam team
saya adalah merah dan putih. Saya melihat team lawan memakai seragam 
hitam putih.

Pada waktu saya memasuki lapangan semua team saya gaduh dengan lawan. 
Saya tak mau mengambil bagian dalam pertengkaran / perselisihan ini, saya 
harap ada orang seperti saya. Pada waktu saya keluar, lalu ada team lawan 
yang juga keluar. Pikiran saya dipenuhi dengan perhatian agar pertandingan 
dimulai.

Akhirnya perselisihan bisa diatasi dan semua team kembali pada posisi 
semula. Team kami sudah ada di lapangan sedang lawan masih penasaran. 
Saya berjalan di sebelah pinggir lapangan dengan menyadari bahwa saya 
belum dipanggil. Saya melihat pada pelatih dan dia ada di tengah-tengah 
lapangan. Dia menyuruh saya untuk masuk bagian yang ketiga dan saya 
mengambil posisi itu.

Team saya mulai berbicara "talk it up", sebagaimana apa yang mereka 
katakan. Kami ucapkan kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain 



sehingga ada semangat. Lalu kami mulai menggerakkan tubuh merentangkan 
tangan, mengayun lutut, dan memutar punggung. Inilah waktu bagi kami 
untuk mulai bertanding.

Pemukul melemparkan bola pertama melewati papan. Pukulan lawan 
menghantam dengan penuh. Ia memukul sangat tinggi, bola terbang. Saya 
melihat bola melambung jauh di atas kepala saya dan kembali, kembali keluar 
permainan. Takut mencekam hati saya. Saya berpikir; "Kalau semua pemain 
mereka sangat kuat kesempatan apa yang akan kita peroleh?"

Saya sadar bahwa saya harus berhati-hati. Saya menggerakkan kaki saya. 
Kalau bola selanjutnya datang pada arah saya maka dengan cepat bagaikan 
kucing menangkap - siap menuju arah saya untuk ditangkap dan menghantam 
pemain itu keluar. Sampai disinilah mimpi itu. Waktu saya bangun saya mulai 
mengingat kembali mimpi itu, reaksi yang pertama adalah kekecewaan. Saya 
suka permainan baseball tetapi kecewa sebab mimpi itu belum selesai.

Tafsirannya

Mimpi rohani sangat sulit untuk dibayangkan - tetapi harus diterjemahkan 
atau ditafsirkan. Sewaktu Roh Kudus mengingatkan kembali mimpi itu, 
paginya Ia memberikan tafsirannya. Saya memegang pinsil untuk menuliskan 
tafsiran itu secepatnya. Jelas sekali seluruhnya hanya dalam beberapa waktu 
saja. Selesai tanpa kesulitan sebagaimana Roh itu menunjukkan pada saya.

Lapangan permainan menunjukkan dunia. Penonton melambangkan 
gambaran yang ada di Ibrani 12:1.

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita.

Tuhan mengatakan pada saya bahwa penonton itu adalah awan yang menge-
lilingi kita, sebagai saksi. Mereka semua adalah orang-orang Kristen yang 
pernah hidup dan sekarang sedang melihat dunia dari tempat yang tinggi. 
Semua keluarga dan orang-orang kudus pada Perjanjian Lama dan Baru 
sedang menonton Ada Abraham, Isak, Yakub, yusuf, Daud, Daniel, Yeremia, 
Yesaya, Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang
yang sudah ada dalam "golongan yang menang" pada generasi yang lalu. 
Kebanyakan dari mereka semua sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan 
baik dan berada di dalam "Hall of Fame" sebagaimana terdapat dalam Ibrani 
pasal 11.

Mereka sedang melihat dengan senang hati dan melihat bagaimana generasi 
kita sekarang sudah bekerja.

Lalu Tuhan berkata pada saya, "Inilah kelanjutan dunia! Inilah konflik yang. 



Terakhir antara kekuatan si jahat dengan kekuatan orang benar. Inilah saat 
untuk menentukan sang juara!"

Inilah arti dari seragam itu. Seragam kami merah dan putih. Merah adalah 
simbol darah Yesus. Darah berbicara tentang kekuatan kita dalam Yesus.

"Mereka mengalahkannya (setan)oleh darah Anak domba Allah ... " (Wahyu 
12:11). Putih melambangkan kesucian. Maksud Tuhan hari ini team harus 
berjalan dalam kesucian. Roh yang ada pada kita adalah sebagai kesucian 
pribadi dan kebenaran. Tidak ada waktu untuk berjalan hanya dengan satu 
kaki dalam dunia ini dan di tempat lain dalam kerajaan Allah.

Pihak lawan berpakaian hitam dan putih. Hitam adalah simbol day kejahatan 
yang melambangkan setan dan pekerjaannya. Team lawan adalah iblis dan 
pasukannya. Saya jadi bingung. Team iblis juga mempunyai pakaian warna 
putih. Apa artinya? Sementara pertanyaan itu timbul dalam pikiran, Roh 
Tuhan memberikan jawaban .... Hitam dan putih merupakan campuran antara 
yang baik dan yang jahat. Setan tak hanya datang pada kita dengan hitam atau 
putih, tetapi dengan campuran yaitu kebenaran dan kesalahan. Inilah salah 
satu strategi setan yang paling besar - campuran . Di jaman ini seperti yang 
belum pernah ada, ada sesuatu campuran antara yang baik dengan jahat, 
kebenaran dan kesalahan.

Tetapi Roh Tuhan dengan tegas mengatakan; bahwa di hari-hari kemudian 
ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-
setan. 1 Timotius 4:1.

Mengapa saya berada dalam konflik ini? Tuhan menunjukkan pada saya 
bahwa kehadiran saya merupakan wakil dari seseorang. Saya merupakan 
wakil dari orang Kristen yang sedang bergerak dalam peperangan rohani untuk
melawan kekuatan mereka.

Saya bertanya: "Tuhan, mengapa team kami berbantah-bantahan dengan 
pihak lawan?" Tuhan menunjukkan bahwa hanya merupakan taktik lawan. Dia
berusaha untuk mengalahkan umat Tuhan dan mencegah gerakan umat Tuhan. 
la menunjukkan bahwa hal ini merupakan perpecahan dari aliran-aliran ke - 
Kristenan. Iblis menyuruh orang-orang Kristen sendiri untuk menghancurkan 
tradisi dan doktrinnya, tak sadar bahwa mereka sedang ditipu iblis. Inilah 
waktunya umat Tuhan untuk bersatu dan bekerja sama! Dan inilah yang 
sungguh-sungguh terjadi sebagai akibat dari dicurahkannya Roh Kudus ke 
seluruh dunia pada saat ini.

Harinya sudah tiba. Hanya tinggal beberapa jam lagi terang itu masih 
memancar. Sesungguhnya malam akan tiba dimana tak seorang pun akan 
dapat bekerja. Kita saat ini sedang hidup pada jam-jam terakhir dari sejarah 



manusia. Kita harus sungguh-sungguh menghitung setiap detik sekali pun. 
Kita harus sadar bahwa orang Kristen harus segera masuk dalam pertempuran 
dan mengalahkan iblis serta bala tentaranya.

Akhirnya team mulai bergerak ke lapangan. Satu orang tak mungkin bisa 
mengalahkan satu team! Salah satunya persyaratan untuk umat Tuhan bekerja 
adalah ... persatuan! Lalu Tuhan mengingatkan pada saya bahwa ada 9 pemain
dalam team baseball. Sembilan pemain melambangkan 9 karunia Roh dan 9 
buah Roh. TeamNya Tuhan dalam pertandingan yang terakhir melawan setan 
harus dibawah petunjuk dan pimpinan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh - 
Hikmat, marifat, iman, mengartikan bahasa Roh dan sebagainya (lihat 1 
Korintus 12:8-10) - akan melengkapi dalam pelayanan mereka.

Buah-buah Roh - kasih, sukacita, perdamaian, kesabaran, kelemah - 
lembutan, kebaikan, iman, rendah hati, tahan nafsu - akan menjadi kenyataan. 
(lihat Galatia 5:22,23. Puji Tuhan! Tuhan sedang membawa teamNya di 
medan pertempuran saat ini. Inilah team yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. 
Karunia-karunia Roh sedang dalam pembaharuan di dalam gereja. Buah-
buahnya akan menjadi nyata di antara umat Tuhan seperti yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Halangan-halangan yang sedang mendorong kita dan yang
berusaha memisahkan kita akan segera bisa diatasi. Perbedaan aliran-aliran 
gereja akan segera dapat dicairkan. Doktrin yang memecahkan akan musnah. 
Yesus adalah Tuhan! Kita akan mengalami aliran-aliran kasih Tuhan. Kita 
akan berada pada dasar yang kokoh. Kita akan dapat menyembah dan 
melayani bersama dalam pimpinan Roh Kudus.

Waktu saya masuk dalam lapangan anggota team lawan juga bersama dengan 
saya. Saya bisa bergerak dalam pertandingan ini karena pengalaman saya di 
dalam pekerjaan Roh Kudus. Saya dilengkapi dengan kekuatan Roh Kudus 
sehingga merupakan ancaman bagi iblis. Sesudah itu karunia Roh mulai 
bekerja dalam pelayanan saya dan hampir semua kuasa ditunjukkan untuk 
melawan iblis. Baptisan Roh Kudus bukan merupakan peristiwa yang dapat 
mengakhiri semua persoalan saya bahkan persoalan saya bertambah besar. 
Setiap malam hampir setiap temanku menjadi musuh dan menolak saya serta 
menuduh saya sombong dan penipu, Rasa takut mencengkeram hati saya dan 
saya tak tahu apa yang akan terjadi dengan saya. Kuasa si jahat sedang 
bergerak untuk melawan saya!

Saya sedang berdiri dalam lapangan sebelah kiri. Tahukah saudara apa arti 
lapangan sebelah kiri? Keadaan ini biasanya melambangkan seseorang yang 
bingung dan tak tahu dimana ia berada. Saya tidak tahu bahwa saya sedang 
berada dalam peperangan dan tidak tahu ada dalam pihak yang mana. Secara 
pemikiran hal ini masih merupakan kesulitan bagi saya untuk mengikuti 



baptisan Roh Kudus. Bukankah hal ini juga merupakan persoalan yang sama 
pada setiap orang Kristen? Mereka berada dalam lapangan sebelah kiri. 
Mereka tidak pernah mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. 
Mereka beredar-edar tanpa tujuan. Mereka tidak akan pernah membantu team. 
Tempat yang seharusnya diisi menjadi kosong. Jadi ada gep dalam barisan itu. 
Tapi pelatih telah siap memberikan petunjuk! Siapa pelatih itu? Itulah Roh 
Kudus. Dan dimana Ia didapat? Ini suatu mimpi yang aneh. Biasanya seorang 
pelatih pasti ada di samping atau tempat tunggu ... tetapi disini pelatih itu ada 
di tengah-tengah lapangan. Dimanakah Roh Kudus hari ini? Ia berada di 
tengah-tengah kita. Ia hadir dan memberi petunjuk jikalau kita memandang 
Dia, Ia menunjukkan kepada saya bahwa saya harus di bagian yang ketiga. 
Kita akan sampai pada inti dari arti mimpi ini.

Masing-masing anggota team itu dengan cepat mengambil posisinya. 
Pertandingan segera dimulai. Kami mulai berkata-kata yang bisa menguatkan 
satu dengan yang lain. Oh alangkah indahnya gambaran gereja ini.

Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam 
kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dilakukan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling menasihali dan semakin giat melakukannya 
menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. (Ibrani 10:24,25).

Kita harus mulai melatih diri. Tuhan menunjukkan pada saya bahwa latihan 
tubuh dari pemain-pemain bola adalah sama dengan latihan rohani orang 
kristen. Kalau kita melihat bayangan peperangan rohani kita harus mengikuti 
aturan dan disiplin permainan - berlutut, berdoa, mengangkat tangan sebagai 
pujian, membungkuk menyembah Tuhan, Haleluya! Jikalau seseorang akan 
mengikuti suatu kejuaraan dunia harus mempunyai kondisi yang tinggi. 
Biarlah kita tidak mengatakan di antara kita seperti ini...

Sebab anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak 
terang. (Lukas 16:8b).

Kalau orang yang terjun dalam arena olah-raga dapat mendisiplin diri dan 
menJaga kondisi untuk memperoleh mahkota yang fana, alangkah lebih besar 
orang-orang Kristen harus menyiapkan diri untuk peperangan yang terbesar 
yang akan kita hadapi.

Sekarang waktunya peperangan dimulai. Tuhan menunjukkan bahwa team 
kita berada di dalam medan pertahanan. Ia mengatakan pada saya bahwa umat 
Tuhan sudah ada dalam posisi ini cukup lama. Inilah waktunya untuk 
bertempur dan menyerang. Pertahanan yang baik adalah sangat penting, tapi 
mencetak nilai adalah suatu team penyerang. Melalui peperangan rohani, 
gereja-gereja sedang mengambil posisi menyerang. Iblis sedang terusir keluar. 



Kuasa dan penguasa di udara sedang dihancurkan dan dikalahkan.

Suatu kali Yesus berkata:

Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya 
kerajaan Allah sudah datang kepadamu. (Lukas 11:20).

Hari ini adalah hari peperangan rohani dan kemenangan rohani. Sebelum 
kerajaan Allah itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya, kekuatan 
neraka yang sedang kita hadapi harus dilawan dan dikalahkan. Sebelum gereja
dapat menggenapi hal itu yang Tuhan sudah nubuatkan mengenai gerejaNya 
yang penuh dengan kemenangan (Matius 16:18) haruslah lebih dulu 
mengadaKan penyerangan terhadap iblis. Latihan-latihan peperangan rohani 
dengan cepat berkembang di seluruh gereja. Iblis sedang dilawan dan didesak 
untuk melarikan diri. Untuk pertama kalinya kita melihat iblis lari pontang-
panting. Gambaran yang sungguh indah!!

Saya teringat cerita anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan pada 
suatu hari. Seseorang lewat. Ia bertanya pada salah satu anak itu bagaimana 
jalannya pertandingan. Anak-anak menjawab bahwa pertandingan itu berjalan 
dengan baik. Orang itu bertanya tentang nilai? Anak-anak menjawab 35 
dengan 0.

Orang itu ingin mengetahui pihak mana yang menang? Anak-anak itu 
menjawab bahwa yang menang adalah pihak yang lain. Lalu orang itu berkata 
bahwa team anak-anak itu sangat parah kalahnya. Anak-anak terlihat bingung. 
Ia ingin meng tahui bahwa mereka bukan dikalahkan waktu mereka berada di 
belakang 35 dengan 0.

Dengan ini anak-anak menjawab: "Tuan, kami belum memukul".

Alangkah bagusnya gambaran gereja Tuhan Iblis menang dalam nilai. Tetapi 
inilah waktunya bagi gereja untuk menyerang dan mengalahkan iblis. Amin!

Bola pertama dipukul. Pukulan lawan terasa sangat keras. Bola melambung 
tinggi jauh tetapi jatuhnya tidak mendapatkan nilai. Tuhan berkata: "Aku ingin
menunjukkan padamu pekerjaan musuh. Itulah seperti bola yang dipukul. 
Musuh hanya memiliki beberapa kekuatan, dan apa yang ia sering kerjakan 
sangat menawan dan mengesankan, tetapi hal itu tak mencapai sasaran sama 
sekali.

Takut yang ada dalam hati saya adalah juga dirasakan umat Tuhan pada 
umumnya ketika mereka melihat semua yang iblis kerjakan. Mereka akan 
heran jikalau ada pergantian dalam kemenangan. Mereka mulai berpikir 
tentang pengangkatan. Tetapi rencana Tuhan terhadap gerejaNya bukan 
demikian! Ia adalah Tuhan dari gerejaNya yang militan (perkasa). Ia sedang 
menunggu generasi kita untuk masuk dalam medan pertempuran. Hanya 



dalam pimpinanNya hal ini dapat dikerjakan. Musuh dikalahkan. Apakah 
saudara ada dalam team? Apakah saudara sedang mengadakan penyerangan 
terhadap iblis?

Dalam hal ini saya menyadari bahwa mimpi itu sudah siap untuk digenapi. 
Saya pasti mengerjakan apa yang terbaik. Saya harus dapat mengusir 
penguasa-penguasa musuh.

Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah 
seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan menggunakan waktu yang 
ada, karena hari-hari ini adalah jahat. (Efesus 5:15,16).

Kelihatannya mimpi ini sudah selesai. Saya bertanya pada Tuhan mengapa 
saya tak diijinkan melihat sampai selesainya pertandingan itu. Sebaliknya 
Tuhan bertanya pada saya mengapa engkau ingin melihat akhirnya. Saya 
menjelaskan bahwa saya ingin melihat hasil akhirnya; lalu Tuhan mengatakan 
hal yang sangat indah "Anak", Ia berkata, "Kau tak perlu tahu hasil akhirnya, 
kau sudah ada pada team yang menang. Inilah seperti apa yang Kukatakan, 
Engkau tak perlu mengetahui hasilnya, tapi engkau perlu mengetahui konfliki 
(peperangan) terakhir yang sudah dimula!" 

Ya, teman-temanku dalam Tuhan, kita hidup di dalam zaman akhir. 
Peperangan terakhir antara kekuasaan setan dengan bala tentara Tuhan sudah 
tiba. Kita sudah melihat kedua belah pihak. Itulah panggilan pertempura. Tak 
ada waktu lagi untuk menunda.

Peperangan dimulai? Apakah saudara sedang melibatkan diri?

Hasil Akhir

Terjemahan mimpi itu belum selesai, saya diberi arti dasarnya. Dasar pertama
melambangkan persekutuan sosial, Dasar yang kedua persekutuan bisnis, 
Dasar ketiga persekutuan gereja. Itulah sebabnya mengapa saya ditunjukkan 
tiga dasar ini. Inilah tugas-tugas saya mengusir iblis kalau ia mencoba untuk 
menghancurkan ketiga dasar ini - dalam gereja.

Dasar rumah menunjukkan arti yang penting - persekutuan rumah tangga, 
Roh Tuhan menunjukkan pada saya bahwa segala sesuatu yang didasarkan 
atas dasar rumah tangga maka akan berakhir atas dasar rumah tangga juga. 
Kalau semua anggota teamNya Tuhan mulai memukul, mereka harus mulai 
dari rumah dan menyerang disana. Tak perduli latar belakang apa yang mereka
miliki, apakah itu sosial, bisnis, atau bahkan persekutuan gereja, kalau mereka 
tidak memulai dari rumah sendiri, maka tak akan ada hasilnya tetapi munafik.

Tuhan sedang menempatkan kehidupan rumah - tangga yang baik dihari-hari 



ini. Ia sendiri mendirikan rumah tangga kita sebaik mungkin. Ia sedang 
memperbaharui ayah-ayah untuk ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. 
Rumah menjadi pusat kehidupan rohani. Inilah perintah Tuhan. Kita tidak 
akan dapat bisa mempunyai persekutuan yang baik dengan yang lain sebelum 
kehidupan kita di rumah dibereskan terlebih dahulu. Team iblis sedang 
melempar bola dengan cepat dan dijatuhkan di rumah tangga. Iblis harus 
dikalahkan dahulu atas perlawanannya dengan rumah tangga kita. Masing-
masing anggota keluarga menyadari bahwa Tuhan sudah menetapkan:

Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami 
adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat... Hai suami, 
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus juga telah mengasihi sidang jemaat 
dan telah menyerahkan diriNya baginya... Hai anak-anak, taatilah orang - 
tuamu di dalam Tuhan; karena haruslah demikian. (Efesus 5:22,25; 6:1).

Test yang pertama bagi orang Kristen adalah di dalam rumah sendiri. Kalau 
kasih, sukacita dan perdamaian dari Roh Kudus tidak mengalir dalam 
kehidupan kita untuk persekutuan dengan anggota keluarga, maka setan 
mendapatkan kemenangan. Kalau hal ini sudah nyata bahwa iblis itu sudah 
mendapatkan kemenangan atas penopang rumah tangga kita maka inilah 
peperangan rohani. Kalahkan iblis dalam hidup saudara secara pribadi dan 
dalam keluargamu sendiri dan saudara akan mendapatkan peperangan itu 
kepada yang lebih luas lagi.

Dalam perumpamaanNya balok yang ada di mata kita, Yesus menunjukkan 
bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengasihi sebelum kita dapat
melayani orang lain. Biarlah kita meyakinkan diri bahwa tidak ada babi dalam 
kamar-kamar tamu kita sendiri.
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