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Kata Pengantar 

Pcla~anan pribadi merupakan pelayanan dasar atall pelayanan 
permula'111. dapatjllgCl merupakan pelayanan Follow Up (penerllsan) . 
Bal1yakji\\a-.iiwa baru bahkan yang lama. yang hidllpnya tidak terarah 
karena kurang adanya bimbingan secara pribadi. 

Sebagian besar pelayanan Tuhan Yesus dilakukan secara 
pri hadi . Percakapal1:- ang kurang form i I te lah ban yak membllkakan 
hali la\\al1 bicaral1ya untuk mengenalNya lebihjelas dan lebih dekat. 
Perhatibl1 pcrcakapan dengan Nikodemus. perempual1 Samaria. 
\ '1aria saudaru ;'vbrthu. Maria Magdalena. Jan juga dengan murid
l11urid~ya . Ada l1ilai-nilai luhur yang diperoleh oleh setiap pribadi 
yang terlibat dalam pelayanan pribadi Tuhan Yesus. Tidak semua 
dari kita harus menjadi pengkhotbah di kebaktian-kebaktian yang besar 
letapi luhanl11emerlukan orang-orang yang rela mcnyediakan hatinya 
ul1tuk menjadi pelayan pribadi . 

Penlliis I11cnuli s buku ini dcngan harapan agar dapat menolong 
para pCl11baca yang Il1cl11punyai kerindllan lIntllk l11engal11bil bagian 
dalal11 pelayanan pribadi. Dasar-dasar pelayanan. isi pembicaraan. 
bahkan cara melayani dan syarat-syarat bagi pelayan pribadi. penulis 
kCl11l1kakan dalam buku ini. 1Vlenyadari adanya seribu satu ragam 
earn kerja Roh Kudus. Penulis mclihat buku ini hanya menyajikan 
sebagian darinya dan belum mencakup sel11uanya. Karena itu penulis 
mengharapkan biarlah buku ini dapat mel~adi berkat bagi kita sekalian. 
Untuk segala kekurangan yang ada dalam buku ini mohon saran-sa
ran . Akhirnya penulis ucapkan selamat membaca dan mempelajari. 

Tuhan Yesus memberkati . 

I 

Salam dan Kasih 
Penulis 
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PEDOMAN PELAYANAN PRIBADI 

Pelayanan pribadi seharusnya dilakukan oleh semua orang 
Kristen. Terlebih-lebih orang-orang yang terpanggil khusus untuk 
menjadi pelayanNya. 
Mengapa bentuk pelayanan ini perlu ? 

Sebab bentuk pelayanan pribadi ini : 

- Merupakan pelayanan yang menjadi dasar dari segala bentuk 
pelayanan-pelayanan yang lain. 

- Merupakan pelayanan yang langsung kena pada sasaran yang 
dituju dan merupakan pelayanan komunikasi dua arah atau ada 
timbal balik secara langsung. 

- Memberikan peluang/kesempatan bagi orang yang dilayani untuk 
mencetuskan semua masalah yang ada dalarn hatinya dengan 
bebas. Kesempatan semacam ini tidak akan didapatkan dalam 
acara-acaraJpelayanan-pelayanan yang formil. 

- Merupakan pelayanan lanjutan (follow up) dari bentuk-bentuk 
pelayanan yang lainnya. Misalnya KKR, pelayanan mimbar, 
dan lain-lain. Pelayanan pribadi juga merupakan testing/ujian 
sampai dimana tanggapan dan kepercayaan orang-orang yang 
baru dilayani tersebut kepada Kristus dan FirmanNya, sehingga 
di dalam pelayanan pribadi ini kita dapat memberikan 
pertolongan yang diperlukan oleh orang tersebut. 

- Pelayanan pribadi akan menimbulkan kepercayaan dan cinta 
kasih Kristus yang akrab antara si pelayan dengan orang yang 
dilayani, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatasi 
segala sesuatu yang perlu dilepaskanJdibebaskan dengan mudah 
karen a ada kesehatian iman. 

Pelayanan pribadi merupakan tantangan bagi banyak orang yang 
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biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan besar . YailLl pelayanan 
dihadapan banyak orang seperti KKR. lllil1lbar dan lain-lain . Disini 
akan kelihatan sampai dimana kita menilai harga .ii\\ a yang ada 
dihadapan kita. Bersemangatkah. bergairahkah kitajib kila hanya 
menghadapi satu atau dua orang sa,ia'? Relakah kita meninggalkan 
pelayanan yang begitu hebat. lalu pergi ke tempat yang sLlnyi '? Filipus 
adalah contoh yang konkrit (Kis . 8) dalal1l pasal ll.!rsebllt (ayat 36) 
d iceri takan bagai mana T uhan I1lcmakai F iii pus untuk mcngadakan 
I(changunan Rohani dan Kescmhuhan Ilahi ~ ang bescu. Kt.'mudian 
h(;I'katalah Millaikat Tuhan kepada Filipus katanya: "Bangunlah dan 
h..:rangkatlah ke s(;bclah selatan. menurlll ,ialan yang turun dari 
Ycrllsalcm ke Gaza."· .falan itu adalah ,ialan yang slinyi . tidak masuk 
akalmcmang. tctapi Filipus harus laat k(;pada luhan. Dia hanls rda 
meninggalkan.'melupakan pelayanan yang b(;sar itu dan pcrgi untuk 
mclayani satu orang saja. Tetapi pelayanan ilLl hasilnya sangat luar 
hiasa. Melalui Sida-sida terse but banyak bangsanya dimenangkan 
hagi Tuhan . 

.fadi kcsimpulannya ialah : hah\\a r..:layanan prihadi ini tidak 
dapat dilupakan b.:gilll sa,ia. Sdaliplln p..:layanan prihadi ini 
kclihalannya lidak nampak(ters..:mhunyi I. lidak sep..:rti kalau kita 
b~'rkhotbah alau mengajar dihadapan ban yak (..lrang. t..:wri .iangan 
d i lurakan begi lu sa,ia. K ita jangan hanya ccndcrllng kcrada pclayanan 
milllhar. I(J...:.R dan lain-lain. tt'tapi l11arilah kita Illulai I1lCIl1I'crhalikan 
bah\\a henluk pelayanan pribadi ini lidak kalah p..:nlingnya. \lI:l1lang 
ada orang-orang yang khllsus dipakai Tul1an dalam pclayanan sepl.'rti 
1111. T etapi hal ini tidak menutup kel1lungk i nan hagi St.'t iap hamha 
luhan unluk mcmakai pelayanan prihadi ini sebagai kcscimbangan 
bcntllk-bclltlik p(;layanan lainnya. 

(lelayanan pribadi dapal It:rjaJi s":liap saal. langsung 
bl.'rlwdapan (face 10 ta(c) atau 111L'la lui sural I11cnYUI'al 

C"lnt(lh : 
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- Pelayanan pribadi antara Pulus dan anak-anak rohaninya. 
(Titus, Timotius, Filemon. dan lain-lain) 

Salah satu sasaran pelayanan pribadi adalah Kaderisasi (persiapan 
generasi penerus) . Contoh : 

- Yesus kepada ke-12 muridNya 

- Paulus kepada anak-anak bimbingannya 

- Elia kepada Elisa. dan lain-lain. 

Yang menjadi kunci dalam pelayanan pribadi adalah I Yohanes 
1: \-3. mengalami. membagikan kepada orang lain dan memba\\"a 
orang itu kepada Kristus. 



DASAR-DASAR 

PELAYANAN PRIBADI 

A. CONTOH DALAM PERJANJIAN LAMA 

1. Kisah Daniel 

Si Bijaksana yang menjadi penasehat raja Nebukadnezar, 
membuktikan bahwa ketika itu Daniel melaksanakan pelayanan 
pribadi terhadap raja Nebukadnezar. 

2. Kisah Nabi Natan 

Walaupun berjabatan Nabi, yang biasanya keras, langsung 
menempelak, anti terhadap dosa, dan lain-lain, tetapi mau melakukan 
pelayanan pribadi terhadap raja Daud yang sedang jatuh dalam dosa 
perzinahan dengan Betsyeba. Mazmur 51 adalah hasil dari pelayanan 
pribadi nabi Natan terhadap raja Daud. Yaitu Daud menjadi orang 
yang terbuka dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan, rakyatnya 
dan juga kepada kita semua. Hasil pelayanan nabi Natan kepada 
Daud: 

- Persoalan Daud dibereskan dengan Tuhan 

- Daud mempunyai iman bahwa Allah masih mau mengampuni 
kesalahannya. 

- Daud menjadi orang yang rendah hati 

- Daud mengakui kesalahannya secara gentleman 

5 



6 PEDOMAN PELAYANAN PRIBADI 

3. II Raja-raja 5:1-5 
Fungsi pelayanan pribadi dari budak Naaman. Sehingga 

Naaman dapat disembuhkan dari sakitnya. Pelayanan budak ini 
membawa Naaman kepada Allah Israel. Budak tersebut sebetulnya 
tidak melayani Naaman secara khusus, tetapi hanya bersaksi bahwa 
ada Nabi di Israel yang dapat menolongnya dan ternyata kesaksian 
tersebut benar. 

4. Kisah pemuda Elihu 

Elihu adalah seorang pemuda yang belum banyak 
pengalamannya, tetapi dia telah membuktikan keberhasilannya dalam 
pelayanan pribadi. Dia hanya menyatakan kebenaranNya dan cinta 
kasih Allah kepada Ayub sehingga Ayub bertobat dan dibangkitkan 
dari persoalannya yang berat. 

Elifas, Zofar dan Bildad mencoba untuk menyadarkan Ayub 
tetapi sebenarnyamereka hanya mempertahankan pendapatnya sendiri 
dan menyalahkan Ayub sehingga pelayanan tersebut hanya merupakan 
arena perdebatan (pertentangan pendapat). Tetapi Tuhan telah 
memakai Elihu untuk menghentikan perdebatan tersebut dan 
mengarahkan mereka kepada kebesaran Tuhan. 

Didalam Kitab Ayub pasal 32 sampai 37, Elihu mulai 
berbicara. Elihu tidak memihak kepada siapapun, tetapi dia hanya 
menyampaikan isi hati Allah dan ketika dia mulai berbicara, tidak 
ada seorangpun yang sanggup menyanggahnya. Dalam pasal 38 
sampai 42, Allah mulai berbicara dan meneguhkan semua perkataan 
Elihu, sehingga akhimya Ayub dan ketiga temannya mulai sadar. 

Tuhan pasti akan membangkitkan orang-orangNya yang 
seperti Elihu, yang sanggup memberi jawaban atas tantangan yang 
sedang dihadapi oleh banyak orang, yang tidak hanya 
mempertahankan dan membeberkan pendapatnya sendiri tetapi yang 
memberitakan tentang keberadaan Allah saja. 
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B. CONTOH DALAM PERJANJIAN BARU 

1. Yohanes 1:41-42 

Pelayanan pribadi Andreas kepada Simon Petrus yang dibawa 
kepada Yesus. Hasil pelayanan pribadi ini, Petrus menjadi tokoh 
iman yang besar di dalam sejarah Perjanjian Baru. Nama Petrus sangat 
terkenal, tetapi dimanakah Andreas yang telah membawa Petrus 
kepada Yesus? Bagaimanapun juga pelayanan pribadi Andreas kepada 
Petrus sangat berhasil. Petrus menjadi penjala manusia yang berhasil 
memenangkan banyak jiwa. 

Andreas ----> Petrus ----> kepada semua orang 

Pelayanan pribadi merupakan pelayanan yang resikonya kecil. 
Nama !<ita tidak terlalu disanjung orang dan sedikit saja pujian untuk 
pribadi yang diterima, sehingga menjaga dari dosa kesombongan. 

2. Kisah Rasul 8:26-39 

Filipus adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal di Samaria 
ketika jaman Gereja mula-mula, tetapi ketika Tuhan mengutus dia 
untuk melayani di jalan yang sunyi, dia taat. Dia tidak 
mempertahankan gengsinya sebagai hamba Tuhan yang terkenal. 
Filipus taat walaupun untuk pelayanan yang kecil. Dijalan yang sunyi 
dia melayani seorang sida-sida Etiopia, dan orang ini akhirnya 
dimenangkan bagi Kristus. 

Dari sejarah Gereja dan kesaksian-kesaksian hamba-hamba 
Tuhan yang pernah melayani di negara Afrika, sida-sida ini akhirnya 
menjadi saksi Kristus yang hebat di negara Afrika dan akhirnya 
sebagian penduduk negara Afrika kini banyak yang menjadi orang 
Kristen yang kuat. Ini adalah hasil dari pelayanan Filipus, seorang 
hamba Tuhan yang rela melayani pelayanan yang kelihatannya tidak 
berarti. 
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3. Kisah Rasul9:1 - 19. 

Pelayanan pribadi Ananias kepada Saulus. 
Pada mulanya Ananias segan untuk melayani Saul us. si penganiaya 
orang Kristen . Tetapi ketika dia taat. hasil pelayanannya sangat luar 
biasa. yaitu: 
a. Paulus disembuhkan dari kebutaan. 
b. Paulus dipenuhi Roh Kudus . 
c. Paulus ditetapkan jabatannya. 
d. Nubuatan yang disampaikan oleh Ananias terjadi. yaitu Paulus akan 

mengalami penderitaan karena nama Kristus . 
e. Dan Paulus dipakai Tuhan dengan hebat. sehingga dapat disehut 

sebagai raslll yang terhesar dalam sejarah Gereja yang mula-mula. 
Paulus sangat dan selalu mengingat pelayanan Ananias terhadap 
dirinya. sehingga kemanapun dia pergi dia senantiasa mengulangi 
perkataan Ananias tersebut. (dalam kesaksian-kesaksian pribadinya) 
Paulus menjadi orang yang terkenal tetapi siapa yang mengenal 
Ananias '.1 

4. Yoll(lIIe.~ 4:1 - 41. 

Pelayanan pribadi Yesus kepada perel11puan Samaria. 
Biasanya Yesus l11e1ayani secara ul1lum. tetapi kini Yesus melayani 
secara pril1adi. YeslIs adalah salah seorang pendohrak adat dan 
kebiasaan masyarakal. Dia mau mercndahkan dirinya . !'-etika ilU 
merupakan pantangan bagi scorang Yahudi ullluk bergaul dengan 
orang Samaria. 

T ullan Yesus tidak l11emandang rupa orang. Dia tidak meml1uat 
perbedaan terhadap siapapun yang sedang dihadapi~ya. tClapi Dia 
melihat kel1utuhan orang yang scdang ada dihadapannya . Dia Illlliai 
menyatakan hikmat\ya melalui kata-kata yang diucapkan\ya. 
Bahkan kalau k ita perhati kan percakapan lersebut. T uhan mCl11heri kan 
pengharapall-p.:ngharapan :- ang sclama ini dibutuhkan (lieh 
percmpuan tersehut. 

http:kead.a.an
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Perempuan tersebut disegarkan jiwanya, hatinya dipuaskan 
sekalipun disela-sela pengalaman tersebut ada rasa nyeri didalam 
hatinya oleh karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang 
membukakan keadaan dirinya yang sebenarnya. Pengalaman yang 
baru dialami tersebut diceritakan kepada orang-orang dikampungnya. 
Maka perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke 
kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ : "Mari kita 
lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu 
yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" (ayat 28). Ayat 
40: Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta 
kepadaNya, supaya Ia tinggal pada mereka; dan Iapun tinggal dua 
hari lamanya 

Kita dapat melihat peristiwa tersebut bahwa cukup melalui 
satu orang akhirnya semua orang memuliakan Tuhan Yesus. 

5. Lukas 10:42 

Tuhan Yesus menganggap Maria telah mendapat bagian yang 
terbaik, yang tidak akan pemah diambil daripadanya. 

. Maria dianggap telah menerima bagian yang terbaik karena 
telah menyediakan hatinya untuk menerima pelayanan pribadi dari 
Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas 10:38 -42 ini kita dapat melihat 
bagaimana Tuhan Yesus sangat menghargai kesempatan untuk 
pelayanan pribadi tersebut. 

6. Yohanes 3:1-21 

Tuhan Yesus juga sangat menghargai kehadiran Nikodemus 
pada waktu malam. Hal ini terbukti dengan kesediaan Tuhan Yesus 
untuk berbincang-bincang dengannya. Akhirnya Nikodemus 
mendapatkan pelayanan memuaskan. 



SASARAN 

ORANG YANG DILAYANI 

".\;foka sekurunf; Firman Tuhon. yang memnenrllk aku sejak dari 
kundllngan lin/uk menjodi hamnaNya. IInrllk menf;embalikon 
}'oklln kepuc/u.\;"(}, dan slIpaya !.s'rael dikllmplllkan kepadaNya -
muko okll diperl1ll/liakan dimara TlIhan dan Allahku menjadi 
kekua/ankll. firman.Vyo: "Terlalll sediki/ nogimll hanya menjadi 
hUlllnaKu lin/11k menef;akkun SUkll-SlIkll }'akub dan unruk 
IIll!ngl!lI1nolikun o}'(fnf;-o}'(fng !sraelyong I71C1.\ih rerpelihara, Te({fpi 
.-1ku okun melllnllo/ engkou menjac/i /e}'(fng nagi nungm-bangsa 
sup(/)'a kese/cmwr(/n yang daripadoKu sampai ke ujung numi, .. 
(}'e.wyo -19:5-6). 

Dari uraian ayat diatas kita dapat l11engetahui bahwa pelayanan 
kcpada Israel-Israel rohani saja terlalu sedikit. Kita perlu menjadi 
bel'kat atau terang bagi bangsa-bangsa yang lain (orang-orang yang 
helul11 l11engenal Kristus). 

Pelayanan Pribadi diarahkan kepada dua sasaran : 

.4. Keplltla Orang-orang Kristen. 

/\da herhagai jenis orang Kristen. tetapi dalam hal ini dibagi 
l11enjadi dua bagian. 

II 
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1. Orang Kristen' trad i sianal" (bel UIll lahi r barll) K ri ,, (en agama \\i 
yang tidak disertai pertobatan. Kehidupannya sama seperti 
orang-orang yang belum mengenal Kristus. 

2. Orang-orang Kristen yang tetah lahir baru. tetapi dalam 
pertumbuhan imannya banyak mengalami berbagai macam 
hambatan oleh karena ada ban yak persoalan-persoalan yang 
timbul dalam kehidupan pribadinya. 

Sebenarnya dari berbagai macam orang Kristen tersebut tujuan kita 
ialah membawa mereka kepada kehidupan Kristen yang hetlil-betul 
memi liki kehidupan sebagai manusia rohani yang terus-Illenerus 
di perbaharui sehingga mencapai gam bar Kristus (Kolose 3: 10). 
Penciptaan kembali sebagai manusia baru akan diarahkan terus kepada 
kemuliaanNya sehingga kehidupan kita dijadikanNya sempurna 
dijadikan serupa dengan gambarNya. sebagai sasaran akhir dari 
pelayanan pribadi. Perubahan dari karakteristik manusia duniawi 
kepada manusia rohani memerlukan suatu proses yang khusus dimana 
Kristus akan menjadi pusat dari semua bentuk pelayanan pribadi yang 
ada. Sesudah perubahan dari manusia duniav.i ke manusia rohani 
terjadi. maka akan terjadi suatu pertumbuhan rohani yang menuju 
kepada kedewasaan penuh sehingga mencapai kesempumaan di dalam 
Kristus Yesus. Beberapa tanda orang yang hidup tidak sebagai 
manusia duniawi tetapi sebagai manusia rohani : 

1. 1 Kor. 2:14-15 - manusia rohani dapat memahami apa yang 
berasal dari Allah . 

- menerima segala sesuatu yang dari Allah 

- dapat menilai segala sesuatu 

- tetapi tidak dinilai oleh orang lain 

2. Roma 8:6-9 - Memiliki kehidupan damai sejahtera 

- Memiliki Roh Allah yang hidup sehingga 



3. Ibr. 5: 13-15 

4. Ibr. 6: 1 

5. Ep. 4:23- ;5:2 

6. Kal. 3: 10 

7. Mat.7: 16-20 

8. Yoh. 15:1-5 

9. Gal. 5:22-23 
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menghidupkan tubuh yang fana. 

- Memiliki panca indra yang terlatih sehingga 
dapat membedakan yang bail< dan yangjahat 

- Memiliki kehidupan rohani yang berkem
bang terus sampai penuh di dalam Kristus. 

- Mengenakan manusia baru (Kristus) dalam 
tingkah laku, cara berpikir bahkan cara 
berbicara. Dan bi1a marah tidak sampai 
berbuat dosa, bahkan tidak memberi 
kesempatan sedikitpun kepada Iblis untuk 
bekerja. 

- Segala jenis perbuatan jahat yang pernah 
diamalkan dari kehidupan manusia lama 
telah dihentikan, tetapi sebaliknya bekerja 
dengan baik dan membagikan sesuatu 
kepada orang-orang yang berkekurangan. 

- Memiliki pengetahuan yang benar menurut 
gambar Kristus. 

- Menghasilkan buah-buah yang baik bagi 
kemuliaan nama Tuhan Yesus. 

- Memiliki kehidupan yang melekat dengan 
Kristus sehingga akan menghasilkan buah
buah yang berkenan kepadaNya. 

- Karena manusia rohani memiliki kehidupan 
dalam Roh maka akan menghasilkan 9 buah
buah Roh. 

- Jika iman berproduksi untuk berbuah hanya 
bisa dilakukan : 

a. hidup sarna seperti Kristus (IYoh. 2:6) 

b. perkataan Kristus menjadi kehidupan kita 
setiap saat (Maz. 1 :3) 



14 PEDO:\;/A /" PELA JA.\i,·LV PRIBADI 

B. Kepada Orang Yang Be/um Mengena/ Kristus. 
Penekanan utama ditujukan kepada perolehan kesdamatan di 

dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata untuk 
mencapai tujuan tersebut kita harus sungguh-sungguh dapat 
memperkenalkan Kristus sebagai Juru Selamat. Setelah itu dapat 
dilanjutkan kepada pokok-pokok untuk memperoleh keselamatan. 
Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 

I. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru-
Selamat. 

2. Bertobat 

3. Oi baptis air 

4. Oi baptis Roh Kudus 

Baru setelah itu ditingkatkan kepada pertumbuhan rohani sampai 
mengarah menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Di dalam mde\.',ati 
proses-proses tersebut. maka akan ditemui berbagai macam keadaan 
yang pada akhimya akan kita tawarkan berbagai pengharapan di dalam 
Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami Iebih .ielas perkara-perkara 
tersebut diatas. kita akan mcnemukan bagian-bagian yang penting 
pad a halaman-halaman berikutnya. 



SASARAN 

YANG PERLU DICAPAI · 

Untuk mencapai sasaran yang tepat, maka diperlukan pokok
pokok berita yang harus disampaikan sesuai dengan sasaran atau 
situasi orang yang kita layani. 

Pelayanan pribadi bukan merupakan pelayanan untuk 
mengadili orang, sebab biasanya orang yang kita lay ani tersebut 
adalah : 

- -Orang-orang yang dalam keadaan terjepit oleh berbagai macam 
persoalan. 

- Orang-orang yang dalam keadaan berdosa. 

langanlah mengadili orang tersebut, tetapi orang tersebut harus 
dimenangkan bagi Kristus, nyatakanlah : 

- Penghiburan 

- Kelepasan di dalam nama Yesus 

- lalan keluar misalnya nasehat 

- Kasih 

- Membawa pengenalan yang lebih dalam kepada pribadi Yesus 

15 
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A. Pokok-pokok Berita (pembicaraan) ~' ang perlll 
disampaikan kepada orang yang beillm lahir barll 

I. Kabar Kesukaan 

Beritakanlah kabar kesukaan dari hal kerajaan Allah sesllai 
janji Tuhan dan inti pemberitaan T/lhon J'e.\/ls SL'J7diri (Mat. 4: 17; 
Mark. 1: 15; Luk. 9:2). 

Ingat berita yang perlu disampaikan ialah Kuhur KeSllk(/(/I1. karena 
berita seperti itu akan menimbulkan pengharapan di dalam diri 
seseorang yang sedang dalam penderitaan. 

2. Kematian Dan Kebangkitan 

Memberitakan sengsara, kematian serta kebangkitan Tuhan 
Yesus Kristus (Kis. 2:22-24). Hal ini sangat penting karena justru 
inilah yang merupakan Pokok Rencana Allah untuk menyelamatkan 
manusla. 

Tuhan Yesus rela menanggung sengsara di at as kayu salib untuk 
mengangkat segala penderitaan, kelemahan-kelemahan dan 
beban-beban manusia. 

- Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib agar manusia tidak 
lagi mati oleh dosanya karena Yesus telah mati bagi dosa 
manusla. 

- Tuhan Yes us telah bangkit agar setiap manusia yang telah mati 
bersamanya juga mengalami kebangkitan (dibangkitkan) 
bersama-sama dengan DIA (Rom. 6:5-7). 

3. Tultan Yesus Sebagai furu Selamat. 

Kis. 18.'28.' 'Apofos dengan takjemu-jemunya membantah orang
orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci 
bahwa Yesus adafah Mesias. " 

http:I>RIIJ.If
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Ibrani 5:7-9: Yesus dalam hidup-Nya sebagai manusia, telah 
mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan 
keluhan kepada Dia, yang sanggupmenyelamatkan-Nya dari maut, 
dan karena kesalehanNya Ia telah didengarkan, .... .. ... . 

Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan, tidak ada keselamatan 
melalui jalan lain kecuali melewati Tuhan Yesus. 

Tuhan Yes us berkata: "Aku ini lalall, Kebenaran dan Hidup. Tidak 
ada seorangpun sampai kepada 8apa kecuali lewat Aku "( Yohanes 
-14:6). 

Banyak orang mengatakan kalau kita mau menuju satu kota 
atau pasar bisa melalui banyakjalan. Bisa melalui arah selatan, utara, 
timur dan barat. Tetapi tidak demikian jalan menuju ke sorga, hanya 
ada satu jalan yaitu melalui 'Tuhan Yesus Kristus'. 

4. Pengampunan Dosa 

Beritakan bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa. 

Lukas 7:36-50: Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan 
yang mengurapi Dia dengan minyak :" Dosamu telah diampuni". 

Setiap beban-beban dosa, tuduhan-tuduhan dan perasaan hati 
yang tersiksa karena merasa bersalah akan menjadi bebas, lega, 
sejahterajika kita diampuni Tuhan Yesus. Berita ini merupakan berita 
yang besar, berita yang menggembirakan. Ingat ! Pada waktu Tuhan 
Yes us berkata kepada perempuan yang berzinah itu. "Dosamu sudah 
Kuampuni". Pada waktu Dia berkata kepada Zakeus pemungut cukai 
dan juga kepada orang yang sakit, tidak hanya sakitnya yang 
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disembuhkan tetapi dosanya sudah diampuni. 
Tekankan bahwa Tuhan Yesussudah menanggung qosa 

seluruh dunia dan sebagai buktinya Dia mengarnpuni dosa-dosa 
manusia. 

I Petrus 2: 24: fa sendiri lelah memikul dosa kita di dalam lubuhNya 
di kayu salib supaya kila. yang telah mati terhadap dosa. hidup 
untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurNya kamu telah sembuh. 

5. Kesembuhan 

Beritakan bahwa Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan 
orang yang menderita sakit (Markus 10:46-52). 

Berita ini merupakan satu pengharapan lagi yang dapat kita 
beritakan. Berita ini akan menguatkan berita yang kit a sampaikan 
bahwa Yesus ini memang Maha Kuasa. Jadi kita tidak hanya sekedar 
menceritakan saja tetapi dapat menunjukkan bukti-bukti yang otentik 
dan Kuasa Roh Kudus. 

f Petrus 2:2.Jh: Oleh bilur-bilurNya kam" telah sembuh. 

6. Keselamatan 

Beritakanlah jika percaya kepada Tuhan Yeslls. beroleh 
keselamatan (Kis. 18:28). 

Langkah permulaan untuk memperoleh keselamatan ialah 
percaya. tetapi percaya yang dimaksud ialah percaya yang sungguh
sungguh. Firman Tuhan mengatakan bahwa percaya itu harus dari 
hati dan dinyatakan melalui pengakuan tentang Nama Yesus di dalam 
perkataannya (mulut). 

Roma 10: 9-/ () : sehahjika kamlt mengaku dalam mullllmll. halmu 
Yesus adalah Tuhan. dan pl!I'('(Iy({ do/am halimll. hahlnt AI/ah ,elah 
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IIll:lllhulIgkilkUI1 /)ia dal'i mUuI'o urllng II/o(i. maka klll11l1 akon 

dile/({I1IU(kulI f.:Ol'el1i1 del1gwl ho(; orang percaya dan dihen"I'kal1. 

dU/1 del/gall /IIl/llil orang l1Iel/gokll dan diselamalkal1. 

.Iadi untuk orang.-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. 
langkah permulaan llntuk memperoleh keselamatan adalah membawa 
mereka kepada pengalaman perco,l'a. 

7. Inji/ Un/uk Sega/a Bangsa 

Beritakanlah bah\\a Injil itu untuk seg.ala bangsa. (Kis 10: 
34-35). 

Banyak pendapat di antara banyak suku bangsa di dunia ini. 
yang menganggap bahwa Injil Kristus itu untuk suku-suku bangsa 
tertentu saja. Misal : di .Iawa dulu banyak orang yang salah mengerti 
bahwa Injil itu hanya untuk orang asing saja atau hanya untuk orang 
Belanda saja dan sebagainya. Karena kebetulan Injil itLl dibawa oleh 
kaum penjajah pad a waktu itu. Tetapijelaskan bahwa Injil untuk segala 
bangsa (USA. lIni So\iet. Asia. Afrika. dan lain-lain) . 

Tujuh pokok berita di atas dapat diberitakan dengan versi yang 
berbeda-beda yang penting adalah inti berita terse but sampai kepada 
orang yang bersangkutan untuk membawa mereka menerima Tuhan 
Yesus Kristus dan selanj utnya dapat diteruskan dengan langkah yang 
berikutnya dalam pelayanan pribadi. Kita tidak membawa Missi untuk 
memberitakan kebaikan organisasi. gereja, atau perbedaan-perbedaan 
yang ada. atau juga keberhasilan kita, tetapi tujuh pokok berita di 
ataslah yang perlu kita beritakan. 

B. Pokok-pokok Berita yang perlu disampaikan kepada 
seorang Kristen labir baru 

http:perc".ra
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Pokok beril:l yang harus kita sampaikan kepaJa orang Kristen 
lahir baru adalah pokok berila yang membawa mereka pada tingkatan
tingkatan iman yang lebih tinggi. 

a. Proses ke/aMran bam 

I . Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah 
Tuhan dan menyerahkan hidup seluruhnya kepada Yesus (Roma 
10: 10). 

2. Bertobat yaitu berbalik dari kehidupan yang lama 
3. Baptisan air 
4. Baptisan Roh Kudus 

b. Orang Kristen yang sudah /ahir baru per/II diarahlwll IIntllk: 

I. Meningkatkan kesucian hidup 
2. Meningkatkan disiplin Kristiani 
3. Mendalami pelajaran-pelajaran iman yang lebih tinggi 

Dalam pelayanan terhadap orang Kristen yang sudah lahir baru 
1111 biasanya tidak saja melayani persoalan-persoalan yang sedang 
dihadapi saja, sebab biasanya (bisajadi) persoalan timbul karena tidak 
ada pengertian terhadap Firman Tuhan . 

Seringkali didalam pelayanan pribadi banyak yang mempunyai 
motivasi yang salah . Mereka tidak sungguh-sungguh minta dilayani 
tetapi hanya mau mencoba saja. Oleh karena itu jangan mudah 
terpancing dengan setlap pertanyaan, tetapi hendaklah peka dan 
baliklah bertanya sejauh mana iman orang tersebut. 



POKOK-POKOK PERSOALAN 

YANG ADA DALAM DIRI MANUSIA 

A. Prinsip Dasar Latar Belakang Kehidupan Manusia 

1. Kejadian 1:26-28 

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia 
menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan
ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas 
seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap 
di bumi." 

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, 
menurut gambar Allah di ciptakan-Nya dia : laki-laki dan 
perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu 
Allah berfirman kepada mereka : "Beranak cuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara 
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. " 

Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut 
Peta dan TeladanNya. Manusia penuh dengan kemuliaan, penuh kuasa, 
dan lain-lain. 

21 
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2. Roma 3:23 

"Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah". 

Tetapi manusia telah merusakkan kemuliaannya sendiri, 
karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. 

Dan pelayanan kita adalah membawa manusia kembali kepada 
kemuliaan manusia yang semula, yaitu serupa gambar AnakNya . 

. Keadaan manusia sesudah jatuh ke dalam dosa : 

1. Hidupnya dikuasai oleh dosa (Roma 5:12-21) 
Satu orang jatuh dalam dosa, maka semua orang berdosa. 

Manusia Adam pertama jatuh ke dalam dosa, melahirkan manusia
manusia yang berdosa. 

2 (dua) macam dosa: 

(a). Dosa Keturunan: 
Walaupun orang tersebut belum melakukan dosa, maka orang 

tersebut adalah orang yang berdosa. Misalnya bayi yang baru lahir, 
jika orang tuanya adalah orang yang berdosa maka bayi tersebut 
termasuk manusia yang berdosa. 

Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa 
aku dikandung ibuku. (Mavnur 51:7) 
Jangan sujud menyembah kepadanya (Allah lain)atau beribadah 
kepadanya. sebab Aku. Tuhan. Allahmu. adalah Allah yang 
cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anakn ya, 
kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang
orang yang membenci Aku. (Keluaran 20:5) 

Setiap orang mempunyai cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari 
nenek moyang mereka. (1 Petrus 1: 18) 
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(b). Dosa Perbuotan (Yakobus /: /5) 
Yaitu dosa yang d ihasilkan dari perbuatan jahat 

. ~jJahi/a keinginan ilu ,e/oh dihuuhi, iu me/ahil'kan dosa: dan 
u/}(/hi/a dosa illl slIJuh II/(llang. ia melahirkan matlf. (Roma 6.15-/6) 

Jodi hagoimana? Apakah kila akan hel'hual dosa, karena kila 
I ie/ak bemda dih({1t'({h hukllm Taural, Iclapi dihmmh kasih karunia ? 

Sckali-ka/i lidok Ap({koh komll lahll. bah\\({ apabi/a kamu 
II/cnyerahkon dirilllil kepado sese()wng sehagoi hamba unlilk 
lIIel1(((11 inyo. konlll ({dalet/1 hamha orang ilil. yang horus kamlll0(11 i. 
huik da/om dosayang lIIemimpin kmnll kep(/da kell1alian. mallpun 
da/alll kelaalol1 yang l11emimpin kC/III// ke/wda kehen(1ran. (Rama 6.' 
/2-/3) 

Sehah illl hendok/uh t/osajongol1 herklloso /ogi di da/om lubuhmll 
YUl1g!(/I1u . . llIpum k{f/l/ujul1gan lI1el11trllli /ogi keinginannya. Dan 
jOl/gal1/oh k01l1ll lIIellrerahkall (fflggolu-anggolu IlIhuhmu kepac/a 
doso unfllk dijJakui sehugoi senjala ke/ulifl1ofl. lelupi serahkol1/uh 
dirillill kc!/JUdu .-II/ull sehagai o/'{/ng-ol'UlIg .. WI1,':!: dahu/II mali, lelupi 
.lung sekawng hidup. Dun serahkol1/ah ol1ggolCl-anggota IlIhuhl1ll1 
kepuc/a A//uh IIl1l11k mel1jadi senjow-seniola kebenaran. 

\1cll1ang IllJnllsia t~lah jatuh Kl' dalam dosa. tetapi Kristus 
tdah m~ng:hapllskan d{lSa danll1t!ngampllni sctiap dosa manusia. Yang 
t~rp~l1lillg adalah m~l1erima Dia sehagai luhan dan .luruselamat. 
~lIpaya dilebLls dan disLlcikall dari segala dosa lalu jangan berbuat 
Jnsa lagi karenCl tc:lah menjadi umat yang Klidus. tehusan Allah. 

2. Mallllsia te/all terhi/allg 
I.L1Kas 15 : 1-7: l11~nglll11palllakan manLlsia yang telah jatuh ke 

dalam dosa bagaikall dOl11ha yang terhilang . 
Siapak;lh yang harus mencl11ukan kCl11hali ,.' Dapatkah kita 

111t!llel11l1kan kcmhali l1lanLlsia yang t\;'rhilang terse but dan 
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membawanya kepada Allah ? 

3. Manusia telah terpisah dari Allah. 

Disamping manusia telah terpisah dari Allah karena 
pemberontakan mereka, manusia juga akhimya terpisah dengan 
manusia lainnya. Tidak ada lagi kasih antara manusia yang satu dengan 
yang lainnya. Mereka saling membunuh dan membinasakan sejak 
jaman Kain dan Habil. Pemberontakan teIjadi di mana-mana, baik 
kepada Allah maupun kepada manusia. Namun di dalam Kristus, 
manusia telah disatukan kembali dengan Allah dan dengan sesamanya. 
(Roma 8:1-9, Efesus 2:13-14). Sebenamya pad a prinsipnya memang 
manusia telah terpisah dari Allah, tetapi Allah tidak terpisah dari 
manusia. Manusia tidak dapat menjangkau Allah, tetapi Allah sanggup 
menjangkau manusia. Oleh sebab itu melalui DiriNya sendiri di dalam 
Yesus Kristus Allah menjangkau manusia kembali. 

4. Manusia daJam keadaan binasa karena sudah ditaburkan ke 
dalam kebinasaan. 

Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan 
dalam kebinasaan, dibangkitkan (oleh pengorbanan Yes us) dalam 
ketidak binasaan (] Korintus 15:42) 

Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa 
tanpa hukum Taurat; Dan semua yang berdosa di bawah hukum 
Taurat akan dihakim; oleh hukum Taurat (Roma 2:12). 

5. Manusia telah dikuasai oleh dosa . 

"Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam 
tubuhmu yang jana, supaya kamu jangan lagi menuruti 
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keinginannya" (Roma 6:12). 

6. Manusia itu telah mati karen a pelanggaran yang telah 
dilakukannya. 

"Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan 
dosa-dosamu " (Efesus 2:1) 

7. Manusia mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa 
yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 

"Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia 
ini, karena kamu mentaati penguasa angkasa, yaitu roh yang 
sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka " ( Efesus 
2:22). 

8. Manusia di bawah hukuman Allah. 

"Barangsiapa percaya kepadaNya (Yesus), ia tidak akan dihukum; 
barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, 
sebab ia tidak percaya dalam Nama Anak Tunggal Allah " 
(Yohanes 3:18). 

9. Manusia dalam keadaan memberontak terhadap Allah. 

"Dan karena tidak merasa perlu untuk mengikuti Allah, maka Allah 
menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, 
sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas; penuh dengan 
rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, 
perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah 
pengumpat, pembenci Allah, congkak, sombong, pandai dalam 
kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, 
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lie/ok l)en.loY(ll1g. lie/ok mel1genol helas kusihal1 Sehah \\(Jlolll)u11 

mere ku lI1el1KelUhll i 111111111 ell1-llInt III all h ukllllla n All ah yai III hohHU 

selial) orang )ong melakukon hol-hul yang demikian. parll( 

e/ihuklll11 mo(i. lI1ereko hllkan suja melokllkannyo sencliri. IClapi 

merekujllgo se(lIjll clengon mereko yang melokllkannyo" (Romo 

1.2t<-J2()). 

Scperli (fda lerrlliis ' "Tidok ada Y(fl1g henar. seorongplln riclak. 

ridok (((10 seo/'{Jngpun yWlg rerokol hlle/i. (ie/uk oclo seorangplln 

yang mel1cori Alloh. Sef11110 orang (eloh men}'ele\\'eng. mereka 

semlla riJak herglll1o. lie-10k ada yang hl.:'/'hllol boik. seorongpun 

lie/ok. Kerongkongon mereko seperli kllhllrmng lerngongo. lidoh 

mereko mera.\·II-raYII . hihir lI1ereku l11enxonclung riscl iv/ulul 

l11ereko penllh e/engon SlIl11jJoh serolw/7. koki mereko celJCII IInluk 

fI1l.:'nllfl1l)((hkol1 durah. KerUnllllwJ1 e/on kehil1ol0(/l1 lIIereku 

fil1ggalkan clijolon mereko. don/oluJ1 dU/11oi lie/ok mereko keno/. 

Rusa loklil kepod(f Alloh lie/uk oclo IJUe/u (}/'Ung i(lI . " ( RO/1/({ J . 
I()-IX) 

Karcna alasan di atas. maka kita pt!r1u mengetahui kcbutuhan 
l11C1nusia Ji dalam pdayanan pribadi. Bt!tapa ngerinyaiika orang 
t~rsd')ut tidak mendapat pertolongan. Di sini kita 111t!lihat betapa 
pentingnya bimbingan pelayanan pribadi. 

Sijal Karakler Mmllls;a Sesuda" jalu" Ke da/am DO.HI 

Seperl i (f(lo 1('/'(111 i.1 .. nWl1l1.1'io I)er( U/1](f. ..( e/UI1l l1Ie II/wli f/wkhlllk 

l 'Ullg hie/up . (('{upi .ie/olll rong okhi,. lI1en/odi roh l'ong 

11I(,l1ghic/lIl)kol1. {clopi .\'CIl1g II1ft/U-IIIlllu do(ullg hllkoJ1luh .l'CIng 

rolwniuh. (eIUI)i yang olwl/iuh. kC/17I1c/i({11 hU/'II/u/7 d({((/ng r({ng 

rolwlliu/i. .\l(lllusio I)(':rl({/I/(/ heruw/ duri dcl)ff 10lluh dUll henijeff 
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jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk 
alamiah ssama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan 
makhluk-makhluk sorgawi sama dengan DIA yang berasal dari 
sorga~" (I Korintus 15:45-48) 

Keadaan manusia alamiah keturunan Adam yang pertama : 
1. Tidak kekal 
2. Dari debu tanah 
3. Sarna dengan makhluk-makhluk yang lain 

"Nasib manusia sama dengan binatang" (Pengkotbah 3:18-19) 

Dari semua keadaan ini maka Adam yang pertama harus 
diubah menjadi Adam yang kedua. Dan perubahan (pembaruan) hanya 
dapat dialami di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam II Korintus 
5: 17 dikatakan sebagai berikut : 

"Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, 
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. " 

Setelah kita mengetahui karakterlsifat manusia sesudah jatuh 
ke dalam dosa maka dalam pelayanan pekabaran Jnjil ada 2 hal yang 
perlu diperhatikan : 

1. Membawaorang untuk menyadari keadaan dirinya, bahwa dia 
seperti Adam Pertama. 

2. Dan membawa orang tersebut untuk menyadari bahwa ia 
memerlukan pertolongan. 

Nyatakanlah bahwa Ada Pengharapan Di dalam Kristus 
Hal-hal yang perlu dipelajari di dalam pelayanan pribadi: 
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I. Pelajari latar helakang kehidupan prihadi konseli (orang yang 
dilayani). Misalnya : keluarga. sosial. sclera. tata cara hidup. 
disiplin. kasih. pendidikan. dan lain-lain 

Calalan: 

- Disiplin: Dapat Illelllhentuk ",atak. sikap (kepribadian) seorang 
anak bila kelak dewasa. 

- Kasih : Banyak keluarga yang Illempllnyai persoalan dalalll 
hal kasih. Dunia selalu dilanda krisis kasih. Kekurangan kasih 
bisa mengakibatkan seseorang mcnjadi pemherontak. kebiasaan
kehiasaan negatif. mengejar cinta. cengeng. sentilllcntil. dan 
lain-lain. Tetapi pengalaman cinta yang berlebihan dari orang 
tua juga bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif. 

- Trageoi : Apakah pernah Illengalallli tragedi atau masa yang 
pahit. ~1isalnya : mendapat pukulan. kchilangan orang yang 
sang at dicintai secara mendadak. tertolak ketika dalam 
kandungan. dan lain-lain. 

") Pelajari latar bclakang kehidllpan kl)llscli secara global: 
Misalnya: Faktor kesukuan. kebangsaan. aoat istiadat. pergaulan 
masyarakat sctempat. politik negara. dan lain-lain. Scbah faktor
faktor tersebut dapat Illcnolong kita untuk dapat Icbih cepat 
Illengatasi dan Illcngenal prihadi orang lersehut. \1isalnya saja 
akihat pcrbedaan \\artla kulit atau pengalaman-pengalaman 
pcrbudakan dari satu bangsa kepada bangsa lain. Sehingga pada 
umulllnya orang-orang tersebut secara kebangsaan (kcsukllan t 
mcrasa dirinya Icbih rendah (minder) atau merasa tertolak. Bisa 
juga dalam pcrsoalan status sosial. dilllana suku yang satu sudah 
lebih maju daripada kelolllpok suku yang lainnya. Perhedaan
perbedaan ini scringkali tc~iadi secara lIIllUIll. secara kelolllpok 
bangsa satu kcpada suku bangsa yang lainn~ a. Hal ini .iuga dapat 
IllCnilll bul kan masalah perasaan rendah di rio perasaan di rendahkall. 
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diremehkan. tidak dihargai. sehingga timbul pemberontakan
pemberontakan . perbedaan ras dan lain-lain . Firman Tuhan 
mengatakan bahwa pergauJan yang jahat merusakkan kebiasaan 
yang baik . (I Kor. 15:33). Faktor lingkungan kadang-kadang bisa 
merubah sifat seseorang dari kebiasaan yang baik menjadi 
kebiasaan yang buruk/jahat. .Iadi diJingkungan mana kita dididik. 
bertumbuh menjadi dewasa akan sangat mempengaruhi proses 
pembentukan sifat kemanusiaan kita. 

B. Masalah-masalah yang mendasari atau mengikat ke 
dalam kehidupan manusia 

/. Persoa/an yang her/llIhll/lgan eraf denglln perllsaan (jiwani). 

Persnalan ini herhubungan erat dengan perasaan den dam. 
kehencian. tid"k his" Illelupakan kesalahan orang lain. takut. cemburu. 
rasa tertolak. tertl."kun. marah. Illcrasa rendah diri. sedih. dan Jain
lain . SCIllU" keadaan ini kadang-kadung tl'l:jadi hukan ""rena kead"an 
yang k'riadi pada sa<.ll ini. tl'tapi kadang-k"dang hal ini sudah mengikat 
begitu lama Y"lIlg diakihatkan o\eh persoalan yang pernah terjadi . 

l :ntuk persoalan cmosi ini diperlukan pelayanan Kesembuhan 
Batin rada saat pelayanan pribadi. supaya konseli dapat bebas dari 
rerso"l .. lIl hatin yang Illcncbn . Ranyak orang Kristen yang sulit 
hertllmhllh kerohanianl1\ a karena mengalami t",kanan di dalam 
batinnya. 

Cic,iala dan laLlr bclakang yang bisa menyebabkan persoalan 
emosi adalah : 

* P('/'lISlIlIl7 11Iklll di [/1I/1I111 l!e/!J.j1 

I illlblli karl'n<.l aiaran-aiaran (didikan) yang salah ketika l1lClsih 
kcc i I. Orang tlla scri ng Illl'n:lk lIt-nak lIti unaknya denllan tujuan suray.) 
si allak la<ll h 'p;ll.b ~ang dikcllL'ndaki orang tlla . Pndallal tnnp" merl'ka 

http:l!e/JJ.J2
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sadari akibatnya sangat buruk terhadap pertumbuhan kejiwaan si anak. 
Perasaan takut didalam gelap juga bisa timbul karena konseli 

pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis di dalam suasana 
gelap. Ada satu keluarga yang masih muda tinggal di satu temp at 
yang jauh dari kota. Mungkin karena kurang berpengalaman atau 
kurang adanya perhatian terhadap kesehatan, ibu muda tersebut 
melahirkan bayi yang kurang sehat, sehingga tidak berapa lama 
kemudian bayi tersebut tidak dapat bertahan hid up, lalu meninggal. 
Pengalaman ini menjadi pengalaman yang menakutkan di dalam diri 
ibu tersebut. Seringkali bayangan-bayangan oleh karena 
ketidakmampuan/ketidakmengertiannya membuat dia takut untuk 
mempunyai anak lagi namun ternyata ibu tersebut hamil lagi untuk 
kedua kalinya. Oleh karena pengalaman yang pernah dialaminya 
akhirnya dia dikuasai ketakutan terus menerus. Dan sekarang 
ketakutan itu tidak hanya pada persoalan yang pernah dialami tetapi 
juga takut berjalan sendiri, takut pada tempaHempat yang gelap, dan 
sebagainya. Sesudah mengalami pelayanan pribadi dan semua akarnya 
dicabut, maka dia terlepas dari semua jenis roh ketakutan . 

* Sitat kesedihan : 
Dapat terjadi karena pernah ditinggalkan oleh orang yang 

sangat dikasihinya. 
Mungkin juga di masa kecilnya selalu mendapat tekanan, 

hinaan, ejekan, sering dipermalukan, tertolak, dan lain-lain. 

* Sitat marah : 
Dapat diakibatkan oleh pengaruh kuasa gelap yang mengikat 

di dalam dirinya. 

* SUka menvendirilmerasa rendah diri : 
Karena ketika kecil tidak pernah mendapat dorongan dan 

dukungan yang positif dari pihak keluarganya. Kurang kasih, tidak 
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mendapat perhatian yang positiL sering diejek. dihina, dipermalukan. 
dan lain-lain. 

Ada seorang hamba Tuhan yang sebenarnya mempunyai 
potensi yang cukup besar. tetapi dia mempunyai persoalan "minder·'. 
Setiap kali jika ia hendak berkotbah seJalu merasa minder dan gemetar. 
Ketika dilayani di dalam pelayanan pribadi. diketemukan akar 
pennasalahannya. yaitu ketika masih keci I ia sering mendapat tekanan 
dari orang tuanya melalui perkataan yang senantiasa mengatakan 
bahwa adiknya lebih pandai dari dia. lebih sehat. dan lain-lain . 
Perkataan-perkataan ini begitu membekas dilubuk hatinya dan menjadi 
akar yang pahit. Akhirnya dia sering merasa dirinya lemah. tidak 
mampu. tidak sanggup. dan lain-lain. Ketika menjadi seorang hamba 
Tllhan pun masalah itu terus mengikat dirinya. tetapi melalui 
pelayanan pribadi dia darat dilepaskan dari persoalannya. dan akhimya 
meniadi orang yang penuh dengan kepercayaan pada diri sendiri. Puji 
Tuhan. Hal ini perlu menjadi peringatan hagi setiap keluarga 
khususnya orang tua .. Ianganlah memrllnyai kehiasaan mencela atau 
l11emhuat rerbedaan yang ml'nyol l) k di antara anaK-anal.;. baik Illelalui 
perbtaan ~1tau perhuatan. Karen<l akihat dari sel11uanya itu adalah 
kita akan mempllnY~li anak-anak yang selalu merasa rendah diri. 

* Sciulli lII(;'rindllkul1 /It:rkuru-Ut'rkuru \(/}7':! St'11/il7l(;,l1Iil : 

Hal ini diakihatl.;an karena kurang kasih 
* Pc:rUSUUI1 ler/oluk .' 

Diul.;ibatbn dari rengalaman renolakan orang tua terhadap 
diri anaknya. Seringl.;ali terjadi di mana orang tua menolak (tidak 
mau menerima dengalJ iKhlas) I.;ehadiran anaknya . Ada beberapa faKtor 
yang menyebabkan hal itu te~jadi : 

.\nak tersehut diLlI1dllng :,eh~lgai hasil dari hubungan gelap. 
kell1udian herll:,:1I1a digugurkan tetapi tidaK herhasil. Kejadian 
ini melllhllat ullaK tersehuttertolak senantiasa dalam hidupnya . 
. \kihatnya anak itu tidal.; dapat nh:ngasihi orang lain dan juga 
tidak dapal merasal.;Jn bsih ddJ'i (Hang I~lin . 
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- Karena cacat tuhuh 

- Karena orang tua belul11 siar l11enerima kehadiran seorang anak 

- Orang tua mengharapkan anak laki-laki tetapi yang lahir adalah 
anak perempuan demikianjuga sebaliknya. sehingga orang tua 
menjadi kecewa. 

Dan lain-lain. 

2. Persoalan mental (Pikiran-pikiran) 

Misalnya: 

- Siksaan mental 

Ikut-ikutan 

- Ragu-ragu 

- Membuat alasan-alasan 

Pelupa 

- Gampang mel11buat janj i 

Sel11ua persoalan ll1~ntal ini hanls didoakan dan dilepaskan 
karena Tuhan hendak l11embual sesuatu yang baru. 

/ I Kori17111S 10.5. PUll/liS herkaf({, "Kami mena\l 'un sel(u/o pikirun 

clOIl Jl7L'lwklllkol7 kC!lwdu Krislus ". 

Salah satu siasat iblis adalah mempengaruhi pikiran orang 
dengan pcrkara yang sia-sia baik yang berhubungan dengan hal-hal 
yang jahat.'najis atau hal-hal yang kelihatannya baik misalnya cita
cita. angan-angan yang kosong. Peribahasa mengatakan : Seperti 
pllngguk merindukan bulan. Banyak orang yang pikirannya menjadi 
!a\vanan iblis. Hal ini sering tef\\11judjika seseorang sedang melamun. 
Dia mengingalmClsa yang indah yang sudah berlalll atau pengalaman
pengalaman yang rahil. 111C'll1buat rencana-rencana yang jahal. dan 
lain-lain . :\pa yang kal11U pikirkan terlls-menerlls illllah yang kumll 
perbuut (Ams 2~:7a. King James Version), 
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"Karena yang kllfakllfkan iflliah yang menimpa akll. dan yang 

kucemaska/1. ifll/ah yang mendatangi akll. Akll fidak mendapaf 
kefenangan dan kefenframan: aku fidak mendapaf isfirahaf. fefapi 
kegelisahanlah J'ang fimhll/" (Ayub 3:25-26). 

8anyak orang yang terjerat untuk melakukan hal-hal yang tak 
berkenan di hadapan Tuhan, karena gambaran perkara-perkara yang 
telah silam itu terekam dalam pikirannya. Sehingga apa yang nampak 
dihadapannya seolah-olah jelmaan dari peristiwa-peristiwa yang 
pernah dialami. 

Suatu saat saya melayani seorang pemuda yang tidak pernah 
bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang cabul dalam kehidupannya. 
Sekalipun sudah seringkali didoakan, bahkan pemuda tersebut 
berusaha untuk mengatasinya namun hasilnya selalu sia-sia. Karena 
setiap kali dia bertemu dengan seorang wanita baik dalam pertemuan 
rohani ataupun yang lainnya pikirannya langsung berjalan dan dia 
mulai membayangkan perkara-perkara yang najis. 

Dalam pelayanan pribadi. saya berusaha untuk mencari 
akarnya. dan Tuhan memberi hikmatNya yaitu bahwa pemuda terse but 
dulu seringkali mengintip wanita yang sedang mandi. Peristiwa ini 
sudah cukup lama te~iadi. Dia mempunyai seorang tetangga yang 
cantik sedangkan rllmah mereka hanya dibatasi dengan dinding 
lembok scbagai batas rumah. Hal ini memungkinkan pemllda tersebut 
untuk selalll mengintip wanita tersebllt jika sedang mandi. RlIpanya 
ara yang tdah dia lakllkan terekam dengan baik di dalam otaknya 
(pikirannya seperti rekaman kompllter). Akibatnya setiap kali ia 
melihat \\anita maka rekaman tersehllt langslIng bekerja yaitll 
gam haran \\ani ta yang sedang mandi. Namlln PlIj i TlIhan. karena 
ak h i rnya pem uda terscbllt dapat di behaskan dari pikiran yang naj is 
ketika dia mau mengaklli dan meminta ampun dari lllhan. 

)C\({\"(/ .n·18-21 1I1c.'llgu{akul1 .Iol1goll/all I/Ienginga{ - ingu{ 
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hal-hal yang dahulu. lihal Aku (Tuhan) membual sesualu yang 
baru ......... . 

Jadi akan terjadi pembaharuanjika kita melupakan peristiwa
peristiwa yang sudah lalu. Itulah sebabnya pelayanan pribadi harus 
dapat membawa orang yang dilayani kepada suatu pengalaman di 
mana segala pikiran ditawan oleh Krislus. 

11 Korinlus I U:5 : '"Kami mematahkan setiap siasat orang dan 
merubukan seliap kuhu yang dibangun oleh keangkuhan manusia 
untuk menenlang pengenalan akan Allah. Kami menmmn segala 
pikiran dan menakhlukannya kepada Krislus ". 

Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa : 

- Keangkuhan 

- Pikiran sia-sia 

. - Perkataan 
Seharusnya ditawan oleh Roh Kudus. 

Iblis senantiasa mempengaruhi pikiran manusia. Tetapi di 
dalam Kolose 3: 1-3: Firman Tuhan berkata : Pikirkanlah perkara
perkara yang di atas. di mana Kristus ada. 

Orang-orang yang mengalami ketegangan-ketegangan pikiran 
akan mengalami banyak ekses seperti : siksaan mental. kebingungan. 
keragu-raguan. ikut-ikutan. ban yak membuatjanji-janji palsu. stress. 
dan sebagainya. Dan lebih berat lagi hal ini akanjuga berakibat buruk 
dalam tubuh jasmani. misalnya : 

- Sering merasa sakit kepalalpusing yang hebat 

- Sulit tidllr 

- Gangguan pad a pcncernaan (Maag) 

- Gatal-gatal. dan sebagainya 
Jadi rerlLl dicatat bahwa gangguan l11en13litas ini dapat 
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menimbulkan berbagai lllacalll penyakit. 
Yang per\u diketahui dZllam pelayanan pribadi adalah 

8eberapa macal11 pcrsoa\an yang teriadi eli dalam diri manusia. timbu\ 
d,m akibat ketiga hal yaitu • 

I 

-

-

, 
-

i 

, 
) 

I, Masa lamp au 
2, Masa sekarang (yang sedang teljadi) 
3. 1\/1asa yang akan datang 

-- --

\l ASA MASA 
LAMPA{ SEKARA~G 

[)crhti\\ o-pnisli- I Pel'lstl\\ 0 [wrbll-

\1 <'1: ollg tcl<.lh otall : ollg barLi 

terjad i saja telJod I 

\\ a~tll dalalll 

~Cllldlillgall 

\\ O~lll 

~illla~-~alla~ 

[ lagcdi-ll-agedi 
-, 

Perollotall perls--
: allg IllCllgtWIl- till a; Clllg sedallg 

Cilll !.!~all \ llsal ' terjildi 

f3r()~Cll 11()lllL', 

1'L'rCL'1'(1lal1. elil 

I )i1l1 la i 11-1<.1 i 11 

--

VIA S;\. Yi\NG 
AKA:\ OAT AN G 

I r-:.eillgiIl31l-

~cillgillall selldiri 

(YCl~oblis I , I -I ) 

-, 
Rellcallil 1 b3; allg--
elll pl~lran Ilega-

til': Clllg scdelllg 

<.l!-'illl illgill dllzt~-

'dI1a~all I 
I 

, 
lalllllil all-I a III Llll-) 

all 'kha:aI3Jl-~ha-

\ a lOll 

-I eita-cita I 

I 
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3. Persoalan berbicara (Yakobus 3:1-12) 
Bersangkutan dengan bohong , caci maki , menghujat, 

menuduh, cerewet, desas-desus (gosip), latah, gampang membuat 
pujian tetapi ada pamrih, merayu (mu]ut manis tapi hatinya kotor). 
Contoh: 

* Masalah bohong 
Ananias dan Saphira menjual tanahnya. Mercka 

mempersembahkan sebagian uangnya kepada rasul-rasul dengan 
berbohong mengenai harga penjualan tanahnya. Akibatnya mereka 
mengalami hukuman Tuhan. 

Banyak orang seringkali tertipu dengan kebudayaan dusta ini. 
Misalnya bila kita berkunjung kepada salah seorang atau sahabat kita 
dan kebetulan pada waktu mereka sedang makan dan kita ditawari 
untuk makan bersama-sama, seringkali kita mengatakan "Terima kasih 
saya sudah makan, masih kenyang, dan sebagainya .... . " Padahal .... 
kita belum makan dan sedang merasa lapar. Mungkin karena kita 
sungkan, atau llntuk kesopanan. Padahal dengan sikap seperti itu kit a 
sudah mengamalkan dusta iblis. Firman Tuhan mengatakan , 
berkatalah Ya di atas Ya , Tidak di atas Tidak . Hal tersebut 
kelihatannya sepele tatapi kebiasaan bohong akan membuat kita terikat 
dengan hal-hal yang lebih jahat lagi. 

Dalam dunia bisnis juga seringkali terjadi kebudayaan dusta 
ini. Misalnya kit a berdagang atau berjualan terjadi dialog sebagai 
berikut: 

"Berapa harga barang ini 7" 
"Seribu rupiah" 
Lalu diadakan tawar-menawar dan jawab sang penjual 

seringkali mengatakan "Wah, harga pokoknya saja sudah sekian ru
piah .... ". Padahal kenyataannya tidak. Hal ini sebenarnya merupakan 
persoalan yang umum di dalam dunia perdagangan tetapi tidak 
demikian halnya bagi orang-orang yang percaya. Seharusnyasebutkan 
saja berapa harganya kalau mau silahkan ambil, tidak perlu dibumbui dengan 
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dllSl'Hlu"l,l. sek:1lipul1 ~clihal,\I1n) a ~CCJI. SLlJJh tentu ~e s uaiKanlah 

Iwrga lcrscbut JCll ~ al1 h(JrgJ pasarc1l1 . . j'1I1gdlltc rl,lilltin~gi dL1i1jangan 
lerlalu rendal1. 

:\IKitab l11 t' ngatabn bal1\\~l BapaK Pel11bohnng adalah iblis . 
sebab itu "ita perlu bel a jar hiduPlujur. tulus dihadapL1I1 Tuhan dan 
nwnUSICl 

* Desus-de.lus cFill1uiJl eosipr 
Ban) ak orang Kristen yang hancur il11 annya. sakit hatinya. 

terlllK;! hJ linnya . bahi-.an seringKali timbul pepecahan di dalam gereja 
J~1i1 perst'kutllan di aKibatkan okh jill1u/7/uosijJ. iSlilah yang kbih 
i-.ej al11 lagi adalah . ~dll domnu . Semua perkara ini adalah merupakan 
pd.erjaan iblis karena Fill11an Tuhan mengalaKan "Pakail ah selengkap 
senjala Allah. supaya kamu dapCll l5enahan mela\\ an tipu muslihat 
ibli s" (Efesus 6: 11) . lbli s memang seringKali mengacauKan orang
ora'ng percaya. Jib hal -hal tersebut mulai menJapat tempat dalam 
hati. maka manifestasi yang lain akaif l11uncul yaitu : menuduh . 
mencac i (perk ataan KOlor). menghujal dan perKataan-perkataa n 
me11l uj i orang I ai n dengan 1110t i \asi menj atuhkan. 

4. Persoalan Sexllalitas. 

SC.\ adalah karul1ia. I1Cll11l1l1 heg ilLl ball ya k manll sia yang 
l11eny ~llah-gllnakan sc:\ secara KotlH. dan men) akilkan hali All ah. Dan 
ibli s adalah sponsor utama dari setiap perbu atan penyele\\engan sex . 
Sex diberikan Allah kepada manusia ul1tuk : 

1. Mempersatukan pria dan wan ita (haru s dilakukan dalam 
pernikahan yang sah ). 

2. Untuk keharmonisan (dalam cinta kasih) 

3. Untuk berkembang biak (menerLiskan Keturunan) 

4. Kebutuhan biologi s yang \vajar (dalam kehidupan sebagai suami 
dan istri ). 
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Penyelewengan-penyelewengan Sexualitas : 

(a). Kelainan-kelainan Sex : 

- Melakukan hubungan sex dengan binatang 

- Melakukan hubungan sex dengan sesama jenis kelamin : 
'" Homosexualitas 
'" Lesbianisme 

- Melakukan hubungan sex dengan sadisme 

- Melakukan sex dengan saudara kandung. dengan ayah kandllng. 
anak kandung. ibu kandllng dan lain-lain. 

- Nafsu sexnya dapat dipuaskan hanya denganjalan melihat orang 
yang sedang bersetllbuh. 

- Dan lain-lain 

Seseorang yang mempunyai keinginan sex secara berlebihan 
biasanya diakibatkan dari : 

- Ketika masa kanak-kanaklremaja melihat langsung hal-hal yang 
porno. Misalnya : foto. buku, film dan lain-lain. 

- Pernah melihat langsllng ketika seseorang sedang melakukan 
persetubuhan. 

- Mempunyai pengalal11an dimana dia dengan cara terpaksa 
(dipaksa) melakukan hubungan sex . Misalnya : diperkosa. 
dikhianati setelah dinodai. dan lain-lain . 

- Ingin memuaskan dendam melalui hawa nafsu sex 

- Faktor keturunan 

- Perisliwa-peristiwa lain yang pernah Icrjadi 

/(e)'abiall 

Scorang pemuda mempllnyai tabial ingin selalu 
mempcrmainkan \\anita. Setelah dilayani dan diselidiki akar 



POKOK-POKOK PERSOALAN 39 

permasalahannya yang menyebabkan dia demikian adalah ketika kecil 
dia pemah mempunyai pengalaman yang pahit. Yaitu, Ayahnya hidup 
dengan perempuan iain, dan ibunyajuga hid up dengan laki-laki lain. 
Ketika dia berumur 10 tahun tantenya memperkosa dia. Dengan 
adanya kejadian ini, dia sangat pahit dengan orang tuanya, tantenya, 
wanita dan akhirnya mempunyai tabiat yang buruk dalam persoalan 
sex. Sampai menjadi hamba Tuhanpun tabiat ini tetap melekat dan 
mempengaruhi hidupnya terutama pelayanannya. Dia seringkali 
ll1emberi harapan kepada banyak wanita namun akhirnya ditinggalkan 
dengan hati yang terluka . Puji Tuhan sesudah dilayani pemuda terse but 
akhirnya dapat dibebaskan oleh Tuhan. 

Suatu kali penu!is melayani di suatu tempat ternyata ada 
seorang Oma (nenek) yang minta di!ayani. Penulis sangat terkejut 
karena setelah ditanya dia katakan dia ingin dilepaskan dari persoalan 
kesenangan anak-anak muda. 

Roh sexualitas tidak kenai tua atau l11uda, bahkan pernahjuga 
anak-anak yang baru kelas 5 SO sudah terl ibat dalam persoalan itu. 

Puji Tuhan apapun yang mengikat manusia dapat dilepaskan 
oleh kuasa Nama Yesus. 

Persoalan H0l11osex1lesbian dapat terjadi karena : 

- Pengaruh orang lain 

- Pernah disakiti oleh ayah. ibu. pacar dan lain-lain 

- Hidup di dalam lingkungan yang sama ,ienisnya dalam waktu 
cukup lama. Misalnya tentara sedang berperang. asrama-asral11a 
wanitalpria. pekerja-pekerja tam bang. penjara. pelayaran yang 
berlangsung lama. dan lain-lain. 

- Seseorang juga bisa menjadi homo. karena salah pendidikan 
dari orang tuanya. Misalnya ketika si ibu l11engandung. suami 
istri tersebut merindukan seorang anak \\anita tetapi ternyata 
yang lahir adalah pria. Tanpa disadari maka ada penolakan 
tcrhadar anak tersebut. Dan dalam mcndidik anak tersebut. 
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orang itu sering memperlakukan anaknya seperti anak wanita. 

Penulis pemah melayani seorang yang sangat gagah perkasa, 
dan kelihatannya 100% pria. Karena persoalan yang sudah 
penulis ceritakan seperti di atas maka pemuda tersebut menjadi 
seorang homosex, tetapi melalui pelayanan pribadi yang cukup 
dalam dan sesudah akar-akar persoalan tersebut dapat diketahui, 
akhimya kami berdoa bersama dengan kuasa Tuhan Yesus kami 
melepaskan dan memutuskan semua ikatan semenjak dia kecil 
sampai dewasa. Pemuda tersebut dilepaskan oleh Tuhan dari 
seluruh persoalan sex yang tidak wajar dan sekarang sudah 
berumah tangga dan melayani Tuhan dengan baik. 

Ada bermacam-macam cara iblis untuk mengikat manusia 
dengan ikatan roh sexualitas jadi bukan hanya sekedar hawa nafsu 
sex saja tetapi ada suatu ikatan roh sexualitas dari banyak pengalaman 
dalam pelayanan menangani persoalan tersebut, kita dapat menemukan 
bahwa semua ikatan sex pasti ada akarnya atau latar belakang 
permasalahan sehingga sese orang terlibat dengan ikatan dosa sex. 
Penyimpangan sex biasanya terjadi sesudah persoalan-persoalan yang 
dialami sebelumnya danjika sudah diketahui, harus diakui satu persatu 
di hadapan Tuhan. Melalui hal tersebut akan terjadi kelepasan yang 
hebat yang dilakukan oleh Tuhan melalui HambaNya. 

- Memainkan peran-peran pria atau wanita 

Di Jawa Timur terkenal dengan ludruknya (kesenian Jawa 
Timur). Banyak orang yang permulaannya normal sebagai pria, tetapi 
karena setiap hari memerankan peran wanita maka akhirnya menjadi 
seorang banci dan kehilangan kepribadiannya sebagai pria. 

(b). Persoalan Sex yang terjadilberkecamuk dalam pikiran 

Persoalan sex yang ada di dalam pikiran dapat terjadi jika 
seorang telah melihat, mendengar, membaca, langsung atau tidak 
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langsung hal-hal yang berhubungan dengan sex. 

Dengan makin terbukanya dan meluasnya pornografi 
membuka kesempatan bagi iblis untuk menjadikan sarana tersebut 
untuk menguasai alam pikiran seseorang. Padahal Firman Tuhan 
mengatakanjika kamu melihat seorang wanita dan syahwatmu berdiri 
(timbul pikiran··pikiran yang najis) sama dengan berjinah. Dalam 
Roma 1 :21 dan seterusnya banyak orang menyerahkan pikirannya 
kepada pikiran-pikiran tersebut padahal hal ini merupakan kekejian 
di hadapan Tuhan. 

(c). Persoalan Sex yang dilakukan dengan memuaskan diri sendiri. 

Istilah onani diambil dari kisah dalam perjanjian lama. Kitab 
Kejadian 38:10: anak Yehuda yang bernama On an telah berbuatjahat 
dimata Tuhan yaitu dengan jalan membiarkan maninya terbuang ketika 
dia berhubungan (bersetubuh dengan istri kakaknya). Jaman dahulu 
dikatakan bahwa j ika di dalam suatu keluarga seorang laki -laki telah 
meninggal dan meninggalkan seorang isteri, maka adik dari laki-Iaki 
tersebut harus menjadi suami dari isteri yang ditinggalkan tersebut 
untuk meneruskan keturunan dari kakak laki-Iakinya. 

Demikian juga Onan karena kakaknya meninggal maka dia 
harus mengawini isteri kakaknya t~rsebut untuk meneruskan keturunan 
bagi kakaknya . Tetapi Onan tidak mau membangkitkan keturunan 
bagi kakaknya, sehingga supaya wanita tersebut tidak mengandung 
maka setiap kali bersetubuh dia membiarkan maninya terbuang. Hal 
ini dipandang jahat di mata Tuhan, karena sama dengan memuaskan 
dirinya sendiri. Dan Tuhan membunuh Onan. 

Seorang pemuda pernah dilayani karena sudah bertahun-tahun 
terikat dengan onani. Pemuda tersebut berpikir bahwa jika dia sudah 
menikah kelak maka akan sembuh dengan sendirinya . Namun 
kenyataannya lain, ketika dia sudah menikah dia tidak pernah dapat 
merasakan kepuasan dengan isterinya. Dia baru puas jika melakukan 
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omlni. Jadi temyata pernikahan tidak menJal11in pemuda tersebut dapat 
dibebaskan dari keterikatan tersebut. Namun ketika dia menerima 
pelayanan pribadi dan doa kelepasan. akhirnya Tuhan 
membebaskannya. 

(d). Perzinahan. 

Penyelewengan antara suami atau isteri. pelaeuran. perzinahan 
sebelum pernikahan resmi atau istilah populernya kebebasan einta. 
kebebasan se\: . Pelayanan terhadap pcrsoalan se\: ini memer lukan 
\\aktu yang cukup lama karena mCl11erlukan keterbukaan dan 
kejujuran yang sungguh-sungguh sura: a dapat ditemukan akarnya 
dan dapat sungguh -su nggub dapat dibebas).;an. Jalan yang terba ik 
untuk mcngh indarkan diri dari persoalan se\ adalah me larikan dirt. 

/ / rimo/ius 222 .. Tetapi lorikonluh diril71l1 c/orilwc/a segu/o 

keinginol1 orunK-()rung mudo. dun II//lfllfloll (}leilll7l1 kehcl7urull 

iman. kasih dan perdomoian. beserta del1gol1 \'CRalu orol1g )'ung 

menyenl nOn7O TlIhol1 c/enKan hufi .vot1g/emih. . 

/ ".-orill(lIs 6.18 "jollhkul7luh dirilllil duri IJercohlllun l SeriUI) dO.lu 

I({in .long dilukllk({17 mUl1l1s iu. le!Judi iii Ii/ur diri l1Yo. TefL/pi orong 

.\ Ling lI1elukllkui1 jJ<!I'CUhll/UI7 hac/()Iu ferlwt/({p dirim'u .Iendiri 

5. Soal-soal KlIasa gelap/Kepercayaan. 

A. PEDUKUNAN : Ada beberapa bentuk pedukunan. 

(a). lImu-ilmu gelap: 

1. Ilmu supaya dikasihi orang lain. 1111111 ini terkcnal dengan nama 
ill11u Pengasihan. Ilmu ini sering dirakai untuk mCI1likat \\anita 
atau pria (guna-gulla). 

http:dipal\.ai
http:melaril\.an
http:PELAYA.YA
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') Ilmll kekebalan . Yaltll llmu yang dapat membuat seseorang 
tahan atau tidak mempan terhadap senjata apapun. Pada 
umumnya ilmu ini dipakai dalam dunia persilatan atau olah raga 
tertentu. 

3. Mantera-mantera yang dipakai untuk segala macam keperluan. 
misalnya perlindungan terhadap segala macarn bahaya, swanggi. 
dan lain-lain. 

(b). Jimat-jimat: 

Berupa benda-benda yang dikeramatkan atau tulisan-tulisan 
mantera yang dibungkus kain. benda-bend a yang digantung di atas 
pintu, ditanam di dalam/di luar rumah. diletakkan di dalam mobil 
biasanya berupa tapal kuda. opo-opo, bisajuga senjata-senjata tajam. 
Untuk jimat-jimat ini biasanya setiap daerah mempunyai ciri khas 
tersendiri. 

(c). Ramalan-ramalan: 

Meramal nasib orang. masa depan. calon jodoh. nomor judi. 
dan lain-lain. 

(d). TalraYlIl. 

Istilah lainnya adalah Gugon Tuhon/animisme yaitu 
kepercayaan-kepercayaan yang hanya didasarkan tahayul. misalnya 
menaruh sesajen. batu. kembang. dan lain-lain. Peraturan-peraturan 
roh dunia misalnya percaya pada hari-hari tertentu, bulan dan masa
masa tertentu. Hari Ibulanltahun ini baik sedang yang lainnya tidak 
baik dan lain sebagainya. 

Paulus kuatir kepada jemaat yang ada di Galatia karena mereka 
yang sudah percaya kepa.da Kristus masih mempercayai hari-hari 
tertentu. Padahal Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan hari, 
dan senma hari yang diciptakan adalah baik untuk manusia yang 
percaya kepadaNya. 
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"Kamu dengan lelili memelihara ha/'i-/w/'i lerrentu. bullin-blllan. 
masa-masa yang lelap dan ,ahun-tahun. Aku kualir kalau-kalau 
slIsah payahku untukmu ,elah sia-sia " (Galalia 4: 1 0) . 

Untuk hari-hari ini masih banyak orang Kristen yang terikat 
dengan istilah hari ulang tahun. Mereka mempunyai prinsip bahwa 
setiap hari ulang tahunnya harus dirayakan kalau tidak maka akan 
kecewa dan lain sebagainya. Hal ini tidak terjadi bagi orang yang 
sungguh-sungguh mau mengasihi Yesus. Semua hari sarna indahnya 
bagi orang percaya karena setiap hari diciptakan Tuhan untuk kita 
manusla. 

(e). A1encarikekayaan: 

Misalnya ke gunung Ka\vi atau ke tempat-tempat keramat 
lainnya. memelihara tuyul. menjadi binatangjadi-jadian untuk mencuri 
beras. uang, atau harta benda lainnya. 

B. BERHALA-BERHALA: 

1. Pemujaan roh: misalnya kepada roh-roh setan. roh-roh orang 
mati. mungkin karena orang yang mati terse but orang terkenal. 
binatang, pertapa. Penyembahan juga bisa kepada pcnguasa
penguasa daerah (gunung. danau. sungai. udara. dan lain-lain). 

2. Segala sesuatu \3ng disembah lebih daripada Tuhan atau 
dinomorsatukan. Misalnya: benda-benda. binatang kesayangan. 
suami. isteri. anak. pacar. orang tua. Berhala yang terdiri dari 
patung yang disembah (dijadikan Allah/illah). kadang juga 
sepintas lalu kel ihatallnya rohani misalnya dengan menggunti ng 
ay-at-ayat Firman Tuhan lalu diberhalakan. kadangjuga berupa 
salib yang diberhalakan. Di JU\\J. hiasanya terkenal dengan 
isti lah se lamatan LInt u k orang-orang mati . 
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3. [lnlu perbintangan (}-foroskop): pada un1ulnnya berisi ran1alan
ramalan yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang 
dan seolah-olah sifat seseorang ditentukan olehjenis-jenis yang 
ada dalam perbintangan tersebut. 

4. Pengajaran-pengajaran sesat: yaitu roh-roh yang tidak mau 
mengakui Yesus berasal dari Allah adalah anti Kristus (I 
Yohanes 4:2-3) . Kesesatan itu biasanya dimulai dengan 
pengajaran-pengajaran yang palsu. yang seolah-olah 
memberitakan Yesus. tetapi di dalarnnya ada benih yang 
menyesatkan banyak orang, misalnya Children of God. 
Mormon. Saksi Yehovah dan lain-lain. 

5. Faktor keturunan : jikalau nenek moyang kita dulu adalah 
seorang dukun atau swanggi atau seseorang yang sakti maka 
sampai pada keturunan ketiga kuasa kegelapan itu akan tetap 
mengikat. Itu sebabnya tidak mustahil jika terjadi bahwa ilmu
ilrnu tersebut diturunkan dalam kehidupan anaknya atau 
cLlcunya. 

"Jangan ada paLian/u allah lain di hadapanKu. jangan membual 
bagimll palung yanK menyerupai apapun yang ada di /angil di 
alas. alau yang di bumi di h([11"([h. (f/all yang ada di da/am air di 
bmmh bumi. Jangan slIjlld menyemhah kepadanya alau berihadah 
kepadanya sebab AKL . TUHAY. AI/ahmu adalah Allah yung 
cembllrll. yang memha/askan kesalahan bapa kepada anak
anaknya. kepada kellll'llf1({/1 yang keliga dan keempal dari orang
o!,(lI1fo'ang memhenci .-I K C", (L/langan 5 .. 9-/ 0). 

Kesaksian. 

Hal seperti diatas pernah penulis alami sebelurn penulis 
menerima Kristus dan meniadi pelayanNya. Sesuai dengan cerita 
orang rua saya. saya dilahirkan dari ncnek moyo.ng yang hidup dalam 

http:l11oyo.ng
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~uasa kegelapan. ~enek moyang say a mcmpunyai ilmu yang CU~llP 
tinggi. sehingga dapat mcngubah dirinya menjadi harimau atau 
binatang yang lainnya untuk menjaga ~cbunnya. Juga mereka dikenal 
sebagai pendekar dalam dunia persilatan. Sudah tentu hal ini 
diperlengkapi dengan kekebalan-kekebalan dan ilmu-ilmu hitam 
lainnya. Rupanya keadaan tersebut menurun kepada saya, karena sejak 
keci I say a sudah diajar untuk bertapa (menyepi dalam bahasa jawa). 
dikuburan-kuburan keramat. tidur sampai jauh malam. bahkan 
akhirnya belajar mantera-mantera. melakukan upacara-upacara 
kekebalan dengan cara diberi makan telur yang sudah diberi mantera
mantera. makan kemenyan. minum air bunga dan menguji kekebalan 
dengan cara dibacok dengan pedang. Tidakcukup hanya sampai disitu. 
saya masih diperlengkapi dengan benda-benda yang berupa ikat 
kepala, ikat pinggang. tongkat pemukul (bahasa Jawa : go do rujak 
polo), rotan. dan lain-lain. 

Mengenal dan mellerima Yesus. 

Pad a suatu hari sekitar pukul 16.00 WIB. saya sedang bersiap
siap pergi ke suatu daerah di mana ada seorang dukun yang terkenal. 
Ketika itu baru saja selesai peristiwa G 30 S PKI, yaitu sekitar tahun 
1966. Saya akan berangkat bersama-sama teman-teman saya satu 
rombongan dan sudah mencarter mobil. Ketika say a sedang mengatur 
pakaian, saya dikejutkan oleh sebuah Vision (penglihatan). Saya 
melihat Tuhan Yesus dan dukun yang akan saya kunjungi. Saya 
perhatikan terus dan saya melihat makin lama dukun tersebut makin 
hilang dan tinggal Tuhan Yesus. Saat itujuga perasaan saya dipenuhi 
dengan ketakutan, oleh karena saya melihat kuasa dan wibawa Tuhan 
Yesus yang luar biasa. 

Lunturlah rasanya ilmu kekebalan say a karena say a merasa 
bahwa kuasa Yesusjauh lebih besar daripada kuasa yang saya miliki. 
Saya tidak berani lagi menatap DIA lebih lama lagi. Say a merasa 
tertuduh, terpojok seperti seekor tikus yang sedang dipelototi kucing. 

http:PEDU\I.IY
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Dahulu saya anti sekali dengan Tuhan Yesus dan orang-orang Kri sten. 
Saya sering mengganggu mereka jika mereka sedang kebaktian , 
bahkan say a keluar dari sekolah karena say a tidak senang kepada orang
orang Kristen (v.aktu itu saya sekolah di SMP Kristen). 

Dalam kekalutan dan perasaan tidak menentu saya keluar dan 
lari dari kamar menuj u ke jalan. Kebetulan rumah saya dekat dengan 
jalan besar. Di situ saya bertemu dengan seseorang. yaitu kepala 
sekolah SMP Kristen, Bapak R. Soesetyo yang sekarang berusia 80 
tahun. Aneh sekali pada pertemuan tersebut beliau langsung menginjili 
saya. Saya ditantallg untuk meneri ma Tuhan Yesll s Kristus, dan beliau 
herkata : "Jika percaya nanti rnalam datanglah ke rlll11ah saya. nant i 
saya akan mendoakanmu". Malam itu say a tidak tahu apa yang tl:rjadi 
di dalam diri sa: a. karena ada SLlJtu dOl'Ongan :- ang kuat di dalam 
hati saya untuk mempercayai kcsaksicll1 yang t('lah disaksikan kepada 
saya. Ak.hirnya saya datang kerul11ahn; a dan beliau mendoakan :i a:- a. 
Setelah saya didl)a"-an ada seSll~lt u yang luar hi asa teriadi di dalam 
dirj saya. Saya merasakan damai se.iahtera ya ng belul11 pernah sa) a 
alami sepanjang hidup saya. Dan pengalaman krseb ut sulit saya 
ungkapkan dengan kata-kata. 

Proses selanjutnya saya mengalami kelepasan-kelepasan dari 
kuasa gelap. ilmu-ilmu. jimat. pusaka Semua dibakar dalam nama 
Ycsus. Akhirn:- a saya "el11bali lagi ke bangkll sekolah dan di seko lah 
lcrsch ul sa :~1 mcngalami hartlszlIl Roll Kudus di dalam ruangan "(' las 
"diLl pelajaran '\l.iaba r Dan hari kpas hari Tuhan membimbing saya 
hingga kini saya menjadi pelayanNya. 

6. Diperbudak./di perhamba • 

.. S lip 0 Y U k i I (/ S 1111 g gil h -S II n g gil h /JI e r J e k o. K r i .If 1I.1i I e I a h 
memerdekakol7 kifO. Au/'ef)(( i lll hL'l'diriluh leKuh c/onjangon mall 

lagi dikel1ukun kllk perhomh((ul1 ' ((Jalulio 5.'/)' 
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Kesenangan atau kesukaan pada sesuatu yang tidak terkontrol 
akan membuka kesempatan bagi diri kita untuk diikat oleh hal-hal 
yang fana dari dunia. Sebagaimana seorang terikat oleh makanan dan 
minuman sehingga kerajaan Allah hanya merupakan soa1 makan dan 
minum baginya. Begitu lekatnya dengan hal-hal tcrsebut sehingga 
mengubah hal-hal rohani menjadi hal-hal yang hanya memuaskan 
kedagingan saja. Akhirnya be11uhankan perut. Jika seseorang berlebih
lebihan dalam soal makanan dan minuman ini , ia abn terikat dengan 
hal-hal tersebut, sehingga pikiran, perbuatan dan apapun yang 
dilakukannya sasarannya hanya ke soal makan dan rninum. 

Sebagian orang kesukaannya hanya makanan tertentu saja. 
Hal ini akan membuat orang tersebut mengalami kesulitan di dalam 
hidupnya. Persoalan ini harus dibebaskan. Supaya tidak lagi hanya 
makan-makanan tersebut. Pad a umumnya orang Indonesia makanan 
pokoknya adalah nasi, namun bagi orang-orang yang telah 
dimerdekakan oleh YJistus tidak pedu kita terikat dengan nasi . Kita 
harus dapat menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada. 
Misalnya kita dapat makan roti atau sagu sebagai makanan pokok 
kita sesuai dengan situasi dan keadaan, at au kita hanya minum teh 
atau kopi saja, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa makanan hanyalah 
untuk keperluan j asmani saja, hendaklah hidup kita berpadanan dengan 
apa yang ada. 

Masalah diperbudak tidak hanya menyangkut makanan dan 
minuman saja tetapi juga rninuman keras, rokok, obat billS, mariyuana, 
ganja, alergi pada sesuatu hal , obat-obatan yang mengikat, dan lain 
sebagainya. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengikat diri 
seseorang misalnya kalau tidur harus memakai guling, jika tidak ada 
guling tidak akan bisa tidur. Masih banyak contoh-contoh lainnya. 

"Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, 
sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi 
kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai 
memperhmnba diri lagi kepadanya ? Kamu dengan teliti 



POKOK-POKOK PERSOAlAN 49 

memelihara han-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap 
dan tahun-tahun" (Galatia 4:9-10) 

Rasul Paulus menekankan ayat-ayat tersebut supaya jangan 
ada sesuatupun yang mengikat kita. Demikian juga dengan hari-hari 
tertentu misalnya hari Ulang Tahun. Jadi pada prinsipnya segala 
sesuatu yang berupa kesukaan atau ketidak sukaan yang dialamil 
dilakukan oleh seseorang secara berlebih-lebihan dapat mengganggu 
kelangsungan hidup terutama kehidupan kerohanian, dan hal itu 
disebut : Perbudakan. 

7. Kelemahan tubuhljasmani : 

a. Seorang yang sering sakit-sakitan, mungkin karena faktor ketu
runan. Misalnya: Sakit gula, Asthma, sakit ayan (epilepsi), dan 
lain-lain. 

b. Alergi terhadap makanan, minuman tertentu, terhadap keadaan 
cuaca, suhu udara tertentu, terhadap debu, gampang masuk 
angin, flu dan lain-lain. 

c. - Sakit-sakitan kadang-kadang bisa karen a pengaruh-pengaruh 
hubungan dengan kuasa gelap. Misalnya : Pusing-pusing, 
jantung lemah, kulit gatal dan lain-lain. 

- Sakit-sakitan bisajuga karena stress (ketegangan) yang terjadi . 
Hati dan pikirannya tidak bisa tenang menghadapi persoalan
persoalan yang berlangsung. 

d. Kadang-kadang penyakit begitu mengikat dan membuat kita 
lemah secara tubuh. Hal ini bisa terjadi karena tuduhan-tuduhan 
(perasaan hati yang selalu merasa bersalah), takut dengan 
bayang-bayang kehidupan mas a lalujuga karena merasa dikejar
kejar oleh dosa yang belum diakui . 
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e. Orang-orang yang selalll meniadi langganan dokter tetapi yang 
tidak pernah mendapatkan kesembllhan di dalam dirinya. 

f. Ketaklltan akan bayangan-bayangan sakit-penyakit yang ganas 
pad a saat ini misalnya : Kanker. demam berdarah. leukimia. 
harpess. dan lain-lain . 

g. Akibat pernah mengalami kecelakaan. Misalnya : Gegar otak. 
karena benturan di dada akhirnya sakit paru-parll . jantung dan 
lain-lain . 
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GAMBAR I ( Keterangan dari hal. 22 I 

DUNIALAMA 

Di bawah Kuasa Dosa 

Gal. 9:20-21 

- Percabulan 
- Kecemaran 
- Hawa nafsu 
- Penyembahan 

Berhala 
- S i h i r 
- Perseteruan 
- Perselisihan 
- Iri hati 
-Amarah 
- Kepentingan 

din sendiri 
- dll. , 

Menuju 

- Perbuatan 
- Amal 
- Kebaikan 
-Kasih 
- Kepandaian 
- 1-1 uk urn 
- Kekecewaan 
- Putus asa 
- Kesedihan 
- Kesepian 
- Penyakit 

Api Neraka 

Harus 
melalui: .. 

Ada .. 
pengharapan 
di dalam: 

DUNIABARU 
Yesus Kristus Di bawah kekuasaan Kristus 

Anugerah 

l 
Menuju 

I 0-1 --
1 Kerajaan Kekal [ 



CARA-CARA 

PELA Y ANAN PRIBADI 

1. Tempat pelayanan 

Faktor yang perlu diperhatikan adalah mengenai tempat 
pelayanan. Usahakanlah mencari tempat yang bebas dari gangguan
gangguan, agar bisa berkonsentrasi penuh kepada tujuan pelayanan. 
Konseling memerlukan tempat yang tenang, lebih baik lagi jika di 
kamar atau di temp at yang memang sudah disediakan khusus untuk 
keperluan pelayanan pribadi. 

2. Konselor (pemhimhing) 

Usahakanlah konselor lebih dari satu orang. Dua orang sangat 
baik mengingat hal-hal yang menguntungkan jika pelayanan pribadi 
sebanyak 2 orang. 

Lukas 10:1 : Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk ketujuh
puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua 
mendahuluiNya ke setiap kota dan tempat yang hendak 
dikunjungiNya. 

53 
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PCl7gkolha/7 --I C)Bc:u/lI(f Ichih huik c/orijJuLiu'coUll7g diri .. 

Tujual1 pe/ayal1al1 berr/ua ada/all: 

a. Jika satu orang berbicara yang lain berdoa. daniika ada penje bs
an -penlel as an ya ng kurang j e las maka yang satu dap at 
l1l enambahkan atau menetra li sir hal -hal ) ang bi sa menim bulka n 
ketegangan. 

b. Bila teriaJi man ifestas i ('Gil dari orang ya ng dilayani maka situas i 
dapal dialasi dcngan Illudah. 

c. 1Ivkngilillllmkall syak \\(lsangka. \1i s~llny <l • yLlIlg dil'l : dll i ~lci(lILlll 

semang \\alliw letari konsdor scorang rri a ,H,lL! 5ebd lil-,Il: ~1. h<ll 
lcrsebu t d,l]ldt I11cngak ih,ltbll \1<1I-ha l y,lIlg tidak Jiillg illbll <It,l l! 
Jl1 e Jllhu ~lt orLlIlg lnin lllClll cldi syak. Tewpi .iil-,a : allg mel a: ~ lJli adal ,l il 
~ OrL1i1g IlWL1 LlLlIl tcrililld ,lr dmi persoalLl1l lersebut. 

3. Sejenis. 

L'sah,lkanl ail "anita melayani \\aniw atJu pria Ill e l,lya ni pria. 
letapi jib kcadaan tidak Illeillungkinbn PCll-,Lli l,l il siSlilll Ih)Jll()r dua 
lersebul d i ,l\ , l~ o 

4. PertallYaan. 

\lulai ldil dcngal1 rcrt,lllyaan-pertanya,\I1 :Ll llg SCd Llklild. 
TUjU,1llIlY3 i,li, li1 11lclwiong l)r~l\1g yang dil a:a ni 1I 1lluk IllC111bu k,1 isi 
h,ll ill\ ,1 \lis,liI1: ,1 dilllUI ,li dCl1gan pert,lllyaall herll-,lIl •. Iil-, 'l k,) lbcli 
hcrk,llLl • "S,I: ;) 1l1ell gaLilll i ke lL- lllahan··. 11ILlkd kOlhelllr ddl), ll hen'IIl:<l 
seb,lgill bc rikul'SCILlk bl)clll ild l lCl'scbll l lL'rl acii. hd g,l illl ,lll ci ,bal 
lllu l,lIl\ <I 0) eLlil sClcrUSIl \ d" 0 

- -
SC1'111.ILltl1: '1 il ,lI -lwl yd llg IXTlu dip~rhal ikdl l Id l,d] • 
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a. T anyakan kapan mulai merasakan keadaan yang sedang dialami 
tersebut. 

b. Bagaimana pengalaman hidupnya di masa lampau, misalnya 
masa kanak-kanaknya. 

- Cukup berbahagiakah pada masa kanak-kanaknya ? 

- Apa pemah mengalami perasaan tertolaklterbuang ? 

- Bagaimana hubWlgan antar keluarga, apakah cukup harmonis ? 

- Bagaimana pergaulan di lingkungan yang ada? 

- Dan lain-lain. 

c. Peristiwa apa yang teIjadi sehingga menyebabkan timbulnya 
per- soalan terse but. 

Melalui pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini maka kita 
akan menemukan akar-akar permasalahan yang menjadi sebab segala 
persoalan yang ada. 

5. Keterbukaan. 

Anjurkan agar orang yang dilayani tersebut dapat terbuka atau 
mengakui apa adanya setiap persoalan dengan sejujumya tanpa ada 
yang ditutupi. 

(a). Kejujuran : 

Agar dapat membuat orang terbuka dengan sejujumya. maka 
sikap kita harus membangkitkan kepercayaan pada diri orang tersebut 
untuk mempercayai kita. Dan kita harus dapat memberi jaminan 
kepadanya bahwa kita dapat dipercayai sebagai seorang pelayan yang 
dapat menyimpan rahasia orang tersebut. Bila ada pimpinan dari Tuhan 
secara khusus. kita juga dapat men~aksikan kehidupan kita dimasa 
y~ng lampau. Hal ini menolong konseli untllk mengerti bahwa bukan 
dia saja yang sedang mengalami persoalan tetapi kitapun dulu 
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demikian juga, misalnya tentang dosa tetapi sekarang sudah 
dibebaskan oleh Kristus. 
Kejujuran harus disertai: 

- Keyakin bahwa Allah sanggup mengampuni dan melupakan 
segala pelanggaran-pelanggaran yang ada. (l Yoh. 1:9). 

- Mazmur 32:5 : Dosaku kuberitahukan kepadamu dan 
kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: 'Aku dapat 
mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku ". dan 
Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kejujuran 
juga harus disertai dengan penyesalan yang dalam dan dengan 
ketulusan hati. 

- Pengakuan harus secara terperinci. 

Selidiki/ah aku. ya Allah. dan kenallah hatiku. ujilah aku dan 
kenallah pikiran-pikiranku: Lihatlah. apakahjalanku semng dan 
tuntunlah aku dijalan yang kekal !(lvla::mllr 139 ']]-]'/ ) 

Yakobus 5: 16 : . ''Hendaklah kamu saling mengaku dosamll Jan 
saling mendoakan supaya kamu. sembuh ". 

(b). Kerendaltall Iwl; : 

Banyak kali kita jumpai orang yang tidak menyadari akan 
kekeliruan yang ada bahkan mempertahankanlmembcnarkan dirinya 
sendiri dengan menyalahkan orang lain. Sikap semacam ini akan 
mempersulit pelayanan pribadi. Allah menentang orang-orang yang 
congkak (sombong) tetapi mengasihi orang yang rendah hati (Yakobus 
4:6b). Mazmur 51 adalah salah satu contoh sebllah pengakllan yang 
disertai dengan kert.'ndahan hati. Di mana raja Daud dengan 
kerendahan hatinya ( ~ ~rcnllhnya menginsapi akan keberadaannya). 
Dia tidak mali.! mengakui dosanya. Jika seorang sungguh-sungguh 
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mau merendahkan hatinya. dia akan mengalami saat-saat kehancuran 
hati. dalam situasi semacam ini maka Tuhan akan memperhatikannya, 
karena Tuhan memperhatikan orang yang luluh-Iantak hatinya 
(Mazmur 34: \9). Pengalaman di dalam kehancuran hati, membuat 
orang merasa diperbaharui hatinya oleh Allah sehingga akan 
mengalami kesegaran rohani. Orang yang sombong biasanya sulit 
sekali untuk dinasihati. Oaud adalah orang yang dapat dijadikan . 
teladan. Walaupun dia seorang raja tetapi mau dinasihati. dan dia 
mau mengakui kesalahannya. Mungkin karena Oaud adalah orang 
yang berpengalaman di dalam hal penderitaan, sehingga hal itu dapat 
membuat dia menjadi orang yang rendah hati . Konselor harus dapat 
mengarahkan seseorang untuk mempunyai hati yang rendah. Sebab 
di dalam kerendahan hati. Allah mau mengasihi dan akan memberikan 
kelepasan dengan sempurna. Teladan sempurna kita : Tuhan Yesus 
yang penuh dengan kerendahan hati. 

(c). Pertobatan : 

Oi dalam keterbukaan ini harus ada pertobatan dan pertobatan 
harus diputuskan oleh orang itu sendiri tanpa ada paksaan dari 
siapapun. Oi dalam pertobatan orang terse but harus sungguh-sungguh 
lllenyadari bahwa dirinya tidak benar dan mengambil keputusan untuk 
berbalik dari dosanya. 

Dalam hal ini konselor tidak boleh bersikap sebagai seorang 
hakim yang kejam. yaitu mengancam, menakut-nakuti. dan lain-lain 
tetapi harus menjadi seorang pembimbing yang baik dan dapat 
mengarahkan orang tersebut untuk dapat mengambil keputusan untuk 
bertobat. Jika teljadi kasus pertengkaran . konselor juga tidak boleh 
menjadi seorang hakim dan seorang yang be rat sebelah di dalam 
mcmutuskan sesuatu. 
Sikap yang baik adalah : 

1. Rerdiri di tengah-tengah kedua belah pihak 
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2. Mendengarkan pengakuan dari masing-masing pihak 

3. Merangkul kedua belah pihak 

4. Mendamaikan kedua belah pihak 

Oi dalam kehidupan rumah tangga yang sedang mengalami 
persoalan biasanya suami dan istri saling menyalahkan. Konselor harus 
\ovaspada. tidak boleh memihak kepada siapapun tetapi ahrus dapat 
mengarahkan masing-masing pihak untuk bersikap rendah hati dan 
mengakui dosanya sendiri. 

(d). Mengampuni 

Pengampunan berhubungan erat dengan persoalan sakit hati. 
patah hati , perasaan dirugikan dan lain-lain. 

T uhan Yesus senantiasa mengampuni manusia tanpa pamrih. 
PengampunanNya sangat tulus dan murni tanpa syarat. Walaupun 
Dia banyak menanggung hinaan dan fitnahan namun Oia tS!tap 
mengampuni dengan tulus hati . teladan Yesus ini harus dilakukan 
oleh setiap orang Kristen. Oi dalam pelayanan konseling, persoalan 
mengampuni harus dilakukan dengan tulus. tanpa syarat. tanpa pamrih. 
tanpa motiyasi yang lain. sebab di dalal11 pengampunan terjadi 
kelepasan . Yoh . 20:n. Malius 16:19. Matius lR:18 .. iika seseorang 
l11au mengampuni. maka orang lersebut diampllni Jan akan ter,iadi 
kelepasan. 

Kolose 2. 13-15 : KomI/ juga. meskipl/n dahl/Ill moli oleh 

pelanggaranmu dan oleh kaJ'eno lidok disunul se('(/J'a lahil'i(/h. 

lela/7 dihidllpkan Allah hel'soma del1gan Di({ , seslldoh 10 
lf1engampllni segala pelangJ?arul1 kilO. dengol1 mengha(l/Iskul1 

SI/I'(/I hI/lung. y(/ng oleh kL'lel1ll/(//7-kl'leI1II1Un hllkllll7 lIIel1£1u/..:11(1 

dan menguncom kilu . DOli illl diliudukun.\\u d('l/gul1 

117(,lJlUkllk(ll1nyu podo kU,l'1I .\(/Iih . I({ 1('lu/7 JIId/lclIIi 1)('meril1iu/7-
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pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka 
tontonan umum dalam kemenanganNya atas mereka 

Yesus telah mengampuni kita dengan tulus dan dengan 
mengorbankan diriNya, jadi dapat disimpulkan bahwa pengampunan 
memang memerlukan pengorbanan, tetapi bukan pengorbanan yang 
sia-sia namun pengorbanan yang membawa kemenangan. 

Bagaimana Caranya Menerima Pengampunan dari Tuhan. 

1. Pada Tuhan ada pengampunan. 
Pengampunan hanya dapat kita peroleh dari Tuhan sendiri. 

Untuk mendapatkannya, kita perlu datang kepadaNya dengan penuh 
penyerahan dan pengharapan, Maz. 103:4; Mat. 9:2,6; Mark. 2:5,10; 
Luk.5:20,24. 

2. Melalui penebusanNya. 
Sebab di dalam Dia dan oleh darahNya kita beroleh penebusan, 

yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karuniaNya, Ef. 
1:7, Kol. 1: 14. Jika kita sudah hidup di dalam Kristus maka melalui 
karya penebusanNya kit a telah memperoleh pengampunan dosa. Hal 
ini menjadi dasar untuk mendapatkan pengampunan baik dari Tuhan 
maupun dari sesama. 

3. Keterbukaan. 
Untuk memperoleh pengampunan dan mengampuni perlu ada 

keterbukaan hati di hadapan Tuhan Yesus. Keterbukaan berarti 
mengakui denganjujur seluruh kekurangan, kesalahan dan dosa yang 
ada di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka fa 
adalah setia dan adil, sehingga fa akan mengampuni segala dosa kita 
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. (f Yoh. 1:9). Pengakuan 
disertai penyesalan akan membuat hati Tuhan tergerak untuk 
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menyatakan belas kasihanNya kepada kita. Maz. 51 ; Maz. 32: 1-6: 
Kis. 8:22. 

4. Iman dan keyakinan 
Menerima dengan yakin pengampunan yang Tuhan Yesus 

berikan kepada kita, karena jaminan ini dibuktikan dengan 
pengorbananNya di atas ka)'u saJib dimana Ia teJah menanggung segal a 
dosa-dosa dan kejahatan kitaserta mengampuni segala perbuatan
perbuatan dosa. selanjutnya hati kita disucikan dari segaJa kejahatan. 
I Yoh . 1 :9; Kis. 10:43. Jadi prinsipnya kita harus mempercayai 
sepenuhnya akan pengampunanNya. Sebab Tuhan tidak pernah 
mengingat-ingat dosa kita . Tuhan berkatajika dosa-dosa kita merah 
seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sebagai contoh 
perumpamaan sebagai berikut : Tuhan akan mencatat setiap dosa dan 
pelanggaran yang kita lakukan di atas papan tulis yang mudah dihapus 
(papan tulis hitam dengan kapur. papan tulis putih dengan spidol). 
Pada saat pelanggaran kita lakukan. pad a saat itujuga Tuhan mencatat 
semuanya. telapi pada saal kita mengaku dosa pada saat itll juga 
catatan-catatan ilu dihapus. Telapi tidak demikian dengan Ihlis. dia 
akan mencatat semua pelanggaran-pelanggaran kila di alas kel1as pUlih 
dengan tinta yang tidak dapat dihapus. Maksud lblis ialah agar setiap 
pelanggaran kita tidak pernah dihapus atau diampllni karena tujllan 
Iblis adalah agar dia dapal menllduh dan menetapkan sCl:ura terus
menerus bah\\<t kita adalah orang berdosa yang tidak layak dan tidak 
dapat diampuni. 

Demikian kita tahu sekarang bahwa sebenarnya T llhan Yesus 
sudah mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan 
hati kita. 

5. Mclalui darah{\;\3 kila mcmperoleh pen!.tampunan. 
Di dalam I h.-ani 9 : :2~ dikatakall bah\\J tanpa peJlLlmpdh~m 

darah tidak ada rcngampllnan . /);Ir"h KristLis telah l1leng .. :rjakan 
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p~nga\llpunan dalam hidup kita. "Sebah inilah darahKu. darah 
pe~janjiaJl yang ditumpahkan hagi banyak orang untuk pengampunan 
dosa" (1\1at. 26:28). 

6. Bertobat dari se&ala tingkah laku yang jahal. 
Ber10hat beral1i meninggalkan segala dosa dan berbalik kepada 

.ialan luhan. Kis 5:31. 

7. \klailli baptisan "ita menerima pengalllpunan dosa. 
Dengan mcnguburkan manusia lama hersama Kristus berarti 

kita akaJlmcngalami kehangkitan hersama dengan Kristus. Kis 2:38: 
Roma 6:3-4. 

R. Melalui perbuatan "asih ada pen~al11punan . 

"Sehah itu Aku herkata kcpadamu: dosanya yang banyak telah 
diampllni. sehah ia tdah hanyak hcrhllat kasih" (Luk. 7:47). 

9. Jika kita tidak tin~~al dalam dosa . 
Jika kita lidak tinggal dalam dosa maka pengal11punan Jari 

luhan akan Jihcrikan. Bolehkah kita herteklln dalal11 dosa. supaya 
s~'ll1akin hertal11hah kasih karunia itu ? (Rom. 6: 1-2). 

AKIBAT PENGAMPLJNAN 

1. Yang diampuni akan teralllpuni. 
Jikalau kal11l1 m~'ngal11runi dosa orang. dt)sanya diampuni dan 

jiblau kal1lll mcnyatakall dosa orang tetap ada. dosanya tetap ada. 
Yoh. 20:23. 

2. Apa yanl.: diorakkan (Jikpaskan) akan terorak . 
. lkll hL'l"kll((/ k<'I)udlllllll .. .... ;l'S/llIg.!!.lIhlll"i1 (/1)0 n/ll~ kWllll iko( 

tli dlllliu ini (/klll1/aiku/ £Ii .\/I/'go £lWI olio rOl/g k01/11I 1l!/w.\k(/1/ di 
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dunia ini akan terlepas di surga (Mat. 18: 18). Lihat contoh pada 
waktu Saulus memimpin penganiayaan terhadap Stefanus, melalui 
doa pengampunan dan pengorakkan yang dilakukan oleh Stefanus 
akhimya Saulus menerima pengampunan dari Tuhan dan akhimya 
Saulus menjadi Paulus yang adalah rasul Tuhan, 1Gs. 7. 

3. Tidak Binasa 
Pengampunan akan membuat orang yang diampuni tidak 

mengalami kebinasaan, II Kof. 2:7. 

4. Perbuatan kasih 
Orang yang menerima pengampunan akan melakukan 

perbuatan kasih kepada Tuhan, Ep 4:32; Luk. 7:47; Kol. 3:12; Mat. 
8: 12,14. 

AIOBA T TIDAK DIAMPUNI 

1. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka akan diserah
kan kepada algojo, Matius. 18:21 - dst. 

2. Orang yang tidak diampuni akan terikat dan dosanya akan tetap 
tertanggung, Yoh. 20:23. 

3. Jika kamu mengampuni, maka Bapamu yang di Surga juga tidak 
akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, Markus 12:28; Lukas 
7:37 - 38. 

ALASAN MENGAPA HARUS MENGAMPUNI 

Melalui beberapa pengertian diatas, maka tidak ada alasan 
untuk tidak mengampuni. 

"Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh 
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kasih lIIesra dan saling mengwnpltni. sebagaimana Allah di do/am 
Krisllis le/ah mC!flgonll'uni kall1u" (Ep. -I:23). 

"Dan amplini/ah komi okon keso/ahan kami. seperti kami juga 
mengampllni orang yang bersa/ah kC!pada kami "(Mal. 6: 12). 

"Karena jika/all kamll mengampllni kesa/ahan orang. Bapamu 
.mng di Sllrga akofl mengall1/mni kamlljuga. Telopi jika/au kamu 
lidak mengamplll1i orang B((pamujllga lidak akan mengampuni 
kesa/ahanmll ,. (.\/a/ 6. 1-1) . 

(e). Penyallgkalan : Meflyaflgkali apa yang pemall meflgikat. 

I. Oiputuskan dari kutuk nenek-llloyang, Keluaran 20:5. 

2. Diputuskan dari dosa-dosa keturunan. Ratapan 5:7, Mazmur 
51 :7 

3. Diputuskan dari ikatan-ikatan /dosa-dosa yang sedang 
memoelenggu. Roma 3:23: I Yoh . 1:8. 

4. Diputuskan dari kuasa-kuasa kegelapan (roh-roh dunia). Galatia 
4:3: 5: 19-20. 

Menyangkali harus dilakukan dengan mulut (perkataan). 
karena merupakan tanda pemutusan terhadap hal yang telah mengikat 
selama ini. 

Roma 10:9-10: "Apa yang keluar dari mulut adalah keluar 
dari hati. dan hati yang percaya (memutuskan sesuatu karena telah 
percaya) harus diungkapkan melalui mulut. 

Didalam penyangkalan ini yang harus melljadi pusat adalah 
orang itu sendiri artinya bahv.a orang itl! sendiri yang harus mengambil 
keputusan. dia hanlS menyangkali apa yang telah mengikatnya dan 
k(.\I1selor bCl'tilldak seoagai pembimbing dan pemoantu. 
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Oidalam penyangkalan ada 2 hal yang harus dilakukan 
( diproklamirkan). 

1. Segala perbuatan dosa tidak akan dilakukan lagi 

2. Memutuskan kontrak keIja dengan si ib1is 

6. Doa kelepasan. 

Setelah diketemukan akarnya, kita harus melakukan doa 
kelepasan. Di dalam pelayanan ini yang perlu diperhatikan mengenai 
perbuatan-perbuatan negatif. Yang harus diselesaikan bukanlah buahl 
perbuatanlhasil dari perbuatan orang tersebut, tetapi harus dieari 
akamya. Akar dosa tersebut harus dieabut. Jika buah yang dieabut 
maka kelak akan dapat berbuah lagi. Tetapi jika akarnya yang dicabut 
maka bagaikan sebuah tanaman dia akan mati seeara total. 

Yesus berkata: "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh BapaKu 
yang di Sorga akan dicabut dengan akar-akamya" (Matius 15: 13). 

Ibrani 12:15 :"Jagalah supaya jangan ada seorangpun yang 
menjauhkan diri dan kasih karunia Allah, supayajangan tumbuh 
akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang 
mencemarkan banyak orang". 

Setiap akar dari tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang 
di sorga akan menimbulkan kepahitan dalam hati dan membuat 
kerusuhan atau persoalan. 

Cara-cara melayani doa ke/epasan : 

1. Dengan Nama Yesus. 

Oi dalam pengusiranlmelepaskan tidak perlu dengan cara yang 
aneh dan suara yang keras. lblis tidak lari karena suara yang keras, 
tetapi karena kuasa Nama Yesus. 
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Di dalam mengusir/melepaskanlmemerintah ini diperlukan : 

- Iman dari orang yang dilayani. Karena jika orang itu sendiri 
tidak mau melepaskan maka tidak akan terlepas, walaupun 
konselor telah memerintah untuk mengusir roh iblis. 

Ingat percakapan Tuhan Yesus dengan ayah anak yang dirasuk 
setan. Dia berkata "Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya " 
Mark. 9:23-24. 

Iman orang yang melayani (Konselor) I Yoh. 5:4. 

Dengan iman yang teguh kepada Allah konselor 
memerintahkan roh iblis untuk pergi. Karena kuasa Allah yang besar 
konselor membebaskan konseli dari berbagai macam ikatan. Dengan 
demikian konselor tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk 
bekerja dengan kekuasaannya. 

Ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridNya di 
dalam Matius 17:19-20. 

Filipi 2:9-11. 1tulah sebabnya Allah sangat meninggikan DIA 
(Yesus) dan mengaruniakan kepadaNya (Yesus) Nama di atas 
segala Nama supaya dalam Nama Yesus bertekuk lutut segala yang 
di lang it dan yang ada di atas bumi dan segala lidah mengaku : 
"Yesus Kristus adalah Tuhan" bagi Kemuliaan Allah. Bapa! 

Yohanes 14: 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam 
NamaKu (nama Yesus), Aku akan melakukannya. 

Kisah RasuI4:12. Dan Keselamatan tidak ada di dalam siapapun 
juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak 
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita 
dapat diselamatkan. 
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Allah Bapa di Sorga telah memberikan kepada kitn suatu nama 
yang sangat berkuasa yang di dalamnya kitn mempt.:roleh jaminan 
yang kuat. yaitu : Nama Yesus . 

Sikap yang perlu diperhatikan di dalaJll melayani doa kelepasan : 
Sebenarnya tidak pernah diceritakan bahwa Tuhan Yesus 

mendoakan orang sakit. tetapi OrA mengusir sakit penyakit tersehut. 
DIA hanya memerintahkan saja hahkan dengan cara yang sangat 
sederhana DIA melayani orang-orang yang sakit dan dirasuk setan. 

Oleh sebab itu cara Tuhan Yesus inilah yang harus kita tetapkan : 

a. Tidak perlu ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh. yang wajar 
saia kecualijika memang ROH KUOLS menggerakkan untuk 
melakukan sesuatu . 

b. Penuh dengan keyakinan bahwa Allah ada dan menyertai serta 
memberikan iman dan kuasa dari Sorga. 

c. Jib mela:ani seseorang yang dirasuk setan. doakanlah dengan 
tenang Jan jangan menutup mata.Hal ini untuk l11enghindari 
hal-hal yang mcncelakakan. misal: Konscli l11emukul. 
menendang. Illcludahi. konseli membenturkan kepalanya sendiri 
ke tembok. dan lain-lain. 

Paulus ketika nH:layani scnrang \\anita pctL'nung Ji f-ilipi 
(Kisah Rasul 16 : I 3-1 S). diu hanya mcmerintah r~)h iblis dalam diri 
\\anita tersehut dengan cara menatap \\anita itu Jan memerintah. 
Paulus berkata: "[)cmi Nama Yeslls Kristlls. aku Il1cnyuruh engkau 
keluar dari perempuan ini.· · 

Ban;. ak orang yang bcranggapan i i ka kita melayani dna 
kelepasan maka akan senantiasa terjadi mani kstasi dari roh-roh: ang 
ll1engikat. padahal pada kenyataannya hal tersehut tidak selalu teriaJi. 
Bahkan konselor dan konsel i dengan i[~1an dapat hcrllsaha untuk tidak 
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memberikan kesempatan kepada iblis untuk bermanifestasi sebelum 
dia meninggalkan konseli. 

Markus 9:14-28. 

Pada suatu hari Tuhan Yesus rrienghadapi seorang anak yang 
kerasukan berulang kali, anak itu diserang oleh roh yang membisukan 
dan setiap kali dia diserang, roh itu membantingnya ke tanah bahkan 
pada waktu anak tersebut dibawa kepada Yesus roh itu menggoncang
goncangkannya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling
guling, mulutnya berbusa. Markus 9:20. Tuhan Yesus menengking 
roh terse but lalu keluarlah roh itu sambil berteriak-teriak dan 
menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. 

Jadi dari contah-contah cerita di atas, Tuhan Yesus tak 
membiarkan anak tersebut menderita karena manifestasi roh-rohjahat. 
Tetapi dengan kekuasaannya yang besar DIA mengusir , sehingga 
anak tersebut terlepas dan menjadi sembuh. 

Pada waktu Paulus mengusir roh petenung yang menguasai 
seorang hamba perempuan, dia menengking dengan berkata: "Demi 
Nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan 
ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kisah Rasul 16: 18, dalam 
pengalaman ini tidak ada manifestasi roh tersebut, kecuali sebelum 
ditengking. 

2. Dengan penumpangan tangan. 

Ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadaNya 
orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. fa 
pun meletakkan tanganNya atas mereka masing-masing dan 
menyembuhkan mereka. Dari ban yak orang keluar juga setan
setan sambi! berteriak "Engkau adalah Anak Allah". Lalu fa 
dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka 
berbicara, karena mereka tahu bahwa fa adalah Mesias. (Lukas 
4:40-41 ) 



68 PEDOMAN PELAYANAN PRIBADI 

Perlu diketahui bahwa cara ini bukan merupakan suatu cara 
yang mutlak, namun hanya merupakan salah satu cara. 

Sikap-sikap yang perlu diperhatikan di dalam menumpangkan tangan : 

- Hams sopan 

- Jangan menumpangkan tangan ke bagian yang kurang sopan 
(terutama kepada yang berlainan jenis). 

- Bila yang dilayani orang yang lebih tua usahakan untuk tidak 
menumpangkan tangan di at as kepala, kecuali jika sungguh
sungguh perlu. 

- Minta ijin sebelum menumpangkan tangan (terutama kepada 
yang lebih tua). 

- Bila pedu (ada pimpinan Tuhan) penumpangan tangan cukup 
dari jauh, karena Kuasa Allah tidak tergantung pada tangan 
kita. 

3. Dengan Menyembah Dalam RohlPujian Dalam Roh. 
Penyembahan mengundang kuasa Hadirat Allah turun, dan 

siapakah yang sanggup bertahan berdiri di hadapan Allah yang Maha 
Kuasa? Di dalam kitab Samuel 16:23 diceritakan ketika Saul dirasuk 
setan, Daud memuji Allah, akhimya kuasa setan mundur. 

Yesaya 61: 1-3. "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan 
teiah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan 
kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang
orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung keiepasan 
dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari 
pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, 
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepaia ganti abu, 
minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti 
semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka "pohon 
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rerhul1ril7 kt!hC!170rcll1" "ramon TL'HA :\" ,. IInruk mfmper/ihorkan 

keagzlngul7.\)a. 

Di dalam penyembahan Roh Allah hadir dan di mana Roh 
Allah ada. maka akan ada kemerdekaan. If Korintus 3: 17. 

Jadi di dalam penyembahan kepada Allah yang Hidup, ada 
kuasa yang sanggup melepaskan segaJa ikatan setan. 

4. Berbagai macam cara : 
Kelepasan dapat dinyatakan dalam berbagai mac am cara. 

sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ingatlah bahv.a Roh Kudus 
mempunyai banyak cara untuk melepaskan seseorang. 
Waktu melepaskan : 

a. Kadang-kadang ada pertanyaan yang ditujukan kepada iblis yang 
sedang mengikat konseli. Keti ka T uhan Yesus mengusir setan 
dari orang gila dari Gerasa (Markus 5:8-9) Yesus bertanya 
kepada orang itu: "Siapa namamuT. jawabnya: ""Namaku 
Legiun. karena kami ballyak". Berdialog dengan roh yang 
mengikat konseli jika tidak berhati-hati bisa tertipu olehnya. 
karena itu tidak selalu harus dilakukan, kecuali ada pimpinan 
yang khusus dari Roh Kudus . 

b. Pada saat roh-roh tersebut keluar kadang-kadang orang yang 
bersangkutan menjadi pusing, kram, perasaan tidak sejahtera 
dan sebagainya. Jika keadaan ini berlangsung konselor harus 
tetap menggumuli dengan doa dalam Roh sampai semua 
pengalaman- pengalaman di atas hilang sarna sekali dan konseli 
merasakan kebebasan, kelegaan yang sungguh-sungguh dalam 
hatinya. Jika perlu tanyakan berulang kali apa yang dirasakan 
sekarang? Jikajawabnya ialah belum. kita bisa mengulangi lagi 
berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar dapat kita ketahui 
halangan-halangan apa. atau akar-akar apa yang belum dicabut. 
Kita harus pantang menyerah. Biarlah setiap pelayan 
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11ll!l1lpllnyai il1lan hah\\(\ ~ctlap orang yang di1aY,:ll1i al\an pulang 
dengan kebebasan yang sllllgguh-Sllllgguh. :-vlengaial\ mengucap 
syukur dan berdoa agar Kasih Bapa Jicurahbn dalam hidup 
konseli. 

5. Sesudab itu didoakan dan ditumpan1!:kan tan~an supaya Tuhan 
memenuhi hatinva dengan Kasih Bapa. 

- Katakan kepada l\onsel i. bah\\a biarlah saat ini engkau 
merasakan Kasih Bapa yang memenuhi hatimu . 

- Ajaklah konseli mengucap syukur. untuk kebebasan. dan untul\ 
Kasih Bapa yang telah dicurahkan ke dalam hatinya. Oi dalam 
praktek jika perlu kita bisa memeluk konseli jika sejenis (laki
laki dengan laki-Ial\i) untuk menyalurbn Kasih Bapa itu kepada 
Konseli . 

- Oikuatkan dengan perkataan-perkataan yang rnenghiburl 
meneguhkan iman, bisaiuga dengan nubuat. 

6. Mendoakan Baptisan Roh Kudus . 

Tujuannya : 

- Hati manusia bagaikan rumah. Jika rumah telah dibersihkan. 
maka harus dihuni supaya penghuni lama tidak memasuki 
lagi . Jika manusia telah dilepaskan dari roh iblis , maka manusia 
tersebut harus dipenuhi oleh Roh Allah. Matius 12:43-45: I Kor. 
3: 16. 

- Supaya orang tersebut dapat memelihara kelepasan. melalui 
kuasa Roh Kudus. 

- Cara pelayanan Baptisan Roh Kudus lihat Buku Prinsip-Prinsip 
Tubuh Kristus. 

7. Memberi dorongan untuk bertumbuh 
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Konseli dianjurkan untuk aktif di dalam pertemuan- pertemuan 
rohani baik di Gereja, Persekutuan, KKR dan lain-lain. Hal ini perlu 
untuk memelihara Pertumbuhan Rohani yang selanjutnya. 

GAMBAR II ( Keterangan dari hal. 27 I 

(Adam I) (Adam ll ) 

.... Dapat diubah hanya 
melalui Kristus 

Adam r : sama dengan ciptaan 
yang lain 

menurunkan anak-anak dosa 

menurunkan generasi manusia- . 
dibawah kuasa dosa 

11 Korintus 5: 17 

Adam IT : - sama dengan Kristus 
- menjadi ciptaan yang baru 

menurunkan anak-anak manusia baru 

menurunkan generasi manusia
Ciptaan Baru 



GAMBAR III ( Keterangan dari hal. 64 ) 

DOSA dan pelayanan Kelepasan : 

Buah / perbuatan 
Bukan buah yang dicablll 
karena dapal berbuah lagi 

"Tanaman yang lidak ditanam oleh Sapa di Sorga" 

----------Jj Ak""y, y'eg h,,", di"bol 

. n AKAR-AKAR DOSA 

~~-~~ 
.~ I( 

",e,~C\ Utq 
~ ~K 

ditl] /. . '. qSi/) 
itll] /. '. 

- itin 

Pembaharuan hanya dapat di
lakllkan di dalam Yesus Kristus 
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SYARAT -SYARAT 

BAGIKONSELOR 

I. Sudah Lahir Baru. 

a. Bertobat 
b. :'vfengalami kelepasan 
c. Baptisan air 
d. Baptisan Roh Kudus 

Sebagai seorang pelayan pribadi seharusnya sudah mengalami 
proses kelahiran baru seperti point-point di atas. Jika belum bagaimana 
mungkin kita dapat membawa orang lain kepada satu pengalaman 
yang baru di dalam Tuhan. Orang buta tidak dapat memimpin orang 
buta nanti akan sama-sama masuk ke dalam lobang. 

Paulus berkata dalam I Timotius 4: 16 sebagai berikut: "Jadi 
jangan menjadi pelayan yang hanya dapat menyalurkan sesuatu tetapi 
tidak pernah mengalami sesuatu yang dirasakan oleh orang lain." 
Model ini seperti makelar (calo). Seperti contoh di Tenninal Lawang. 
sering: calo-calo terse but berteriak-teriak pada calon-calon penumpang 
dengan mengatakan "Surabaya ... Surabaya" tetapi si calo penumpang 
tetap di Lawang. 

I 

Tunjukkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan nikmatilah 

73 
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bersama-sama. Roma 15: 18. Sebab aku tidakakan berani berkata
kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah 
dikerjakan Kristus kepadaku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa 
lain kepada Ketaatan, oleh perkataan, perbuatan, ... dan seterusnya 
ayat 19. 

2. Ada Kenyataan-kenyataan Karunia Roh Kudus 
(Berjalan Senantiasa Di dalam Roh). 

I Korintus 12: 1-11 : Rupa-rupa Karunia tetapi satu Roh. 
Dalam pelayanan pribadi ada 3 sasaran yaitu : . 
Menyelamatkan : 

1. Tubuh 
2. Jiwa 
3. Roh 

Kita bukan konselor biasa tetapi konselor yang mempunyai 
sasaran untuk membawa orang yang dilayani kepada keselamatan 
dalam tiga pokok tersebut. Oleh sebab itu tanpa karunia Roh Kudus, 
kita tidak akan mampu mencapai ketiga sasaran tersebut. 

Beberapa Karunia yang biasanya berfungsi di saat pelayanan 
pribadi : 

(a). Karunill Perkataan Marifat: 

Penganugerahan pengetahuan yang dari Allah secara ajaib, 
yang tidak mungkin dapat kit a ketahui, tetapi Roh Kudus 
memberitahukannya sehingga kita mengetahuinya. Dan kita dapat 
mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi atau tertutup. 

Pelayanan Yesus kepada perempuan Samaria adalah salah satu 
contoh pelayanan karunia marifat. Saat itu perkataan marifat sedang 
bekerja sehingga Yesus dapat mengetahui semua rahasia perempuan 
tersebut. 
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Di dalam pelayanan pribadi seringkali konseli berputar-putar 
dan tidak mau terbuka tetapi dengan karunia perkataan marifat Allah 
dapat menolong kita untuk dapat mengetahui secara persis keadaan 
konseli. 

Karunia marifat dapat bekerja (menyatakan sesuatu) di saat 
pertama kali kita bertemu dengan seseorang. Memang tidak boleh 
kita menduga-duga seseorang, tetapi jika kita mendapat marifat dari 
Allah janganlah lepaskan kesan pertama kali tersebut sesuai dengan 
marifat yang telah diperoleh. 

(h). Karunia Hikmat : 

Suatu perkataan pengetahuan yang diilhami Allah. yang 
sebenarnya tidak dapat diketahui oleh siapapun. Perkataan yang 
membuka jalan bagi jalan yang buntu. dan menyelesaikan masalah. 
Oi mana orang lain tidak dapat membantahnya. 
Contoh-contoh pelayanan karunia hikmat : 

- Orang F arisi yang bet1anya ten tang pajak. 

feslls nerka/a. apa yung hunts diha.rurkun kepaJa Kaisur 
ha)arkafl/u/1. ct/w yang harus dihu.\"arkan kepada Allah 
haJ ·arkanl (( h. 

- Yt!SlIS mcnghadapi wanita pelacur yang hendak dirajam balu. 

Hikmct/ }"esus : Siapa yang lidak herdosa Jilahkan melemparkan 
haw 

- Paulus kctika disidang oleh orang Farisi dan orang Saduki. 

Selama ini orang Farisi dan orang Saduki saling bemlUsuhan. tetapi 
kedua kelompok tersebutiuga sedang memusuhi Paulus. Tetapi 
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Paulus mendapat hikmat dan ia berkata: Aku ini orang Farisi. Akhimya 
orang Farisi membela dia, tetapi orang Sadulci menjadi marah. Orang 
Farisi dan orang Saduki bertengkar dan Paulus dapat menyelamatkan 
diri. 

- I Raja-raja 3: 16-18 : Dua orang wanita sedang memperebutkan 
seorang bayi, masing-masing mengaku bahwa bayi tersebut 
adalah bayinya. Kedua wanita tersebut datang kepada Raja 
Salomo untuk minta diselesaikan persoalannya. Raja Saloma 
dengan hikmatnya dapat menyelesaikan persoalan tersebut 
dengan sang at tepat, sehingga seluruh bangsa Israel takjub 
menyaksikan hikmat yang dimilikinya. 

- Kisah Rasul 6:8-10 : Stefanus yang penuh dengan Roh dan 
Hikmat mendapat tantangan dari jemaat Yahudi dan orang
orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak 
sanggup melawan hikmatnya dan melawan Roh yang 
mendorong dia berbicara. Peristiwa ini jelas membuktikan 
bahwa kata-kata hikrnat yang dimiliki oleh setiap orang percaya 
adalah berasal dari Roh Kudus. 

Kita menjadi pelayan dalam pelayanan pribadi bukan karena 
kita pandai tentang ilmu kejiwaan, tetapi karen a kita sungguh-sungguh 
bersandar kepada Roh Kudus sehingga melalui KaruniaNya yang 
dinyatakan kepada kita, kita sanggup menolong orang lain. 

(c). Karunia Membedakan Roh: 
Karunia ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal Uenis-jenis) 

roh yang sedang mengikat atau yang sedang bekerja di dalam diri 
orang yang dilayani. 

Seringkali roh iblis dapat menipu dengan berbagai macam 
cara, tetapi melalui karunia membedakan roh, lcita sanggup untuk 
mengungkapkan kedoknya, dan dapat mengetahui roh apa yang sedang 
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bekeria. 
Ada liga macalll Roh yang perlu kitu ketahui : 

1. Roh Allah 
2. Rob Manusia 
3. Roh Iblis 

(d). /(art",;a Nubuat : 

Merupakan suatu petunjuk yang mengarah kepada peneguhan
peneguban dan dapat juga mengarah kepada nasihat. 

Hikmat yang benar: Adalah bersifat menasihati. membangun dan 
menghibur (l Kor. 14:3). 

Pada saat selesai pelayanan biasanya melalui karunia nubuat , 
kita meneguhkan atau meyakinkan kepada orang yang dilayani 
(konseli). Karunia nubuat juga dapat bekerja pada saat pelayanan 
sedang berlangsung. misalnya karunia nubuat bekerja untuk 
Illembongkar perkara-perkara yang terselllbunyi. 

Kesaksian : 
Ketika saya dan beberapa teman Illelayani di sebuah daerah 

bernama Saneporejo. Banyuwangi kami mendapat pelajaran yang 
ban yak ten tang karunia nubuat ini . Oi daerah terse but banyak orang 
yang walaupun sudah ke gereja namun masih mempunyaijimat-jimat. 
Kami melayani mereka satu del11i satu dan kuasa Roh Kuduslah yang 
membawa mereka datang. Oalam pelayanan tersebut ban yak yang 
tidak mau mengakui bahwa mereka mempunyaijimat-jimat tertentu 
namun melalui karunia nubuat kami dapat mengetahui secara persis 
jimat-jimat yang dimilikinya dan bahkan tempat-tempat dimanajimat
j imat terse but ditaruh. 

Bahkan beberapa pengerja gereja (majelis) di gereja yang kami 
layani tersebut juga mendapat karunia nubuat dan dapat mengetahui 
rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam diri seseorang yang tidak 
Allah sukai. Tetapi perlu diketahui dalam penyampaian kepada yang 
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bersangkutan perlu kebijaksanaan dari Tuhan, jika bersifat pribadi 
sampaikan secara pribadi, jadi jangan dibacakan di hadapan umum. 
Oi dalam pelayanan pribadi, berita itu tidak harus selalu disampaikan 
dalam bentuk nubuatan, tapi bisajuga melalui kata-kata hikmat bahkan 
nasihat. Yang penting inti karunia nubuat tersebut tidak hilang. 

(e). Karllnia Mlljizat dan Kesemhllhan : 

Oalam pelayanan konseling sering terjadi orang yang datang 
tidak lang sung menceritakan persoalannya, namun mengatakan apa 
yang sedang dideritanya, misalnya: sakit, dan lain-lain . Oengan 
karunia mujizat dan kesembuhan, Roh Allah dapat memakai kita untuk 
dapat melakukan pelayanan tepat pada sasaran. sehingga konseli 
mengalami pertolongan dari Tuhan dan persoalan-persoalan yang lain 
dapat diatasi. 

(f). Karunia Bahasa Roh : 

Biasanyajarang berfungsi untuk pelayanan di saat pelayanan 
konseling, tetapi dengan banyak berdoa dalam bahasa Roh kita akan 
mendapat kekuatan Iman yang mantap. (untuk pelayanan) I Kor. 
14:2,4. 

(g). Karunia Menafsirkan Bahasa Roll : 

.Iarang berfungsi di sa at pelayanan Konseling. tetapi se\vaktu
waktu bisa bekerja jika Roh Kudus menghendakiNya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pelayanan Konseling : 

- Konseli harus banyak bicara dan konselor banyak diam untuk 
mendengarkan dan berdoa. 

- Dalam pelayanan konseling. konselor jangan berkotbah dalalll 
l1lenyampaikan nasi hat. tetapi banyaklah berdoa dnn mendcngar 

http:mendeng.ar
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suara Tuhan. 

- Konselor harus sudah mengalanti semua jalur prinsip pelayanan 
pribadi, sehingga dapat membawa orang lain. 

"Orang buta tidak mungkin menuntun orang yang buta." 

- Di dalam karunia Roh Kudus kita dapat mengetahui kapan kita 
. harus memulai pelayanan dan kapan harus berhenti. 

3. Berani 

II Timotius 1: 7, Allah memberikan kepada bta bukan roh 
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih 
dan ketertiban. 

Dalam pelayanan konseling kita memerlukan keberanian. 
Jangan kalah sebelum berperang. Bagaimanapun juga kita berada di 
pihak pemenang. Banyak kegagalan yang teIjadi dalam pelayanan 
konseling karena konselor sendiri merasa ragu atau takut menghadapi 
orang yang akan dilayani. Hal ini bisa terjadi mungkin karena orang 
tersebut lebih tua, orang yang berpangkat, terhormat, kaya atau orang 
yang bertitel bahkan mungkin seorang yang rohaniwan, dan lain 
sebagainya. Memang siasat iblis untuk membuat manusia grogi 
terlebih dahulu, tetapi ingat saja tentang janji Tuhan tersebut. 

Ulangan 20: 1-20, berbicara tentang hukum perang. Dikatakan 
jika kita berperang kita harus berani meninggalkan segala sesuatu. 

Iblis mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, dia 
senantiasa berusaha memperbesar kekuatannya. Tetapi lawanlah dia 
dengan mengingat dan mempercayai janji~janjiNya, sehingga kita 
mampu mengatasi segala tipu daya iblis karena iblis sudah dikalahkan. 
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DaniellO-II, mengisahkan bahwa ada penguasa-penguasa yang 
bukan dari sorga yang senantiasa menghalangi setiap pekerjaan 
Allah. Namun ada malaikat-malaikat Allah yang sanggup 
mengalahkan mereka. 

Yohanes 16:11, penguasa dunia ini telah dihukum oleh Yesus 
Kristus. 

Ibrani 2: 14, Oleh kematian Yesus Kristus iblis telah dimusnahkan, 
yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 

I Yohanes 3:8b, Untuk inilah Anak Allah menyatakan DiriNya, 
yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan- perbuatan iblis. 

Efesus 1:22, dan segala sesuatu telah diletakkan dibawah kaki 
Kristus dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala 
dari segala yang ada. 

Kolose 2: 15, Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan 
penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum 
dalam kemenanganNya atas mereka. 

Mazmur 8:7, Engkau membuat dia (manusia) berkuasa atas buatan 
tanganMu; segala-galanya telah Kau letakkan dibawah kakinya. 

4. Harus Berani Berkorban. 

(a). Pengorbanan Waktu 

Jangan terlalu kikir dengan waktu, tetapi persembahkanlah 
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semuanya untuk Tuhan. Sebab waktu adalah kepunyaan Tuhan. 
Aturlah waktu sedemikian rupa dan jangan membuat janji, jika tidak 
dapat mengatur waktu. 

II Timo(ius ./:2-3. Beri(akanlah Firman, siap sedialah baik alau 
lidak baik Il'aklllnya. nyalakanlah apa yang salah. legorlah dan 
naseh({(i/ah denga/1 segala kesabaran dan pengajaran. Karena 

akan c/o lang \\,ok(lInya orang-orang lidak dapal lagi menerima 
aial'Cln se/1(I(. le(upi mereka akan mengllmpu/kan guru-guru 
menu/'lIl kehendaknya un/uk memuaskan keinginan lelinganya . 

.liwa konseli ada di dalam tanggung jawab kita. Oleh sebab 
itu bersiap-sedialah melayani orang tersebut dengan sepenuhnya. 
Bersiaplah hel'korban dan janganlah mementingkan kepentingan diri 
sendiri . 

" Korintus 7:5. Paulus pernah berkata bahwa dia tidak 
IllCmplln~ al \\aktu untuk istirahat ketika melayani orang-orang di 
Korintlls. 

) esa.\'(/ (j] . /-2. O/eh Iwrena Sian akll tidak dapal berdiam diri 
d£lll o/eh k,,/'el/(./ )'el'llsa/em aklllidak akan lingga/lenang sampai 
kehc/w/'(/IIII\ '(/ hen-;n(/r seperti (.'aho.l'(/ dan kese/(/II/alannya 
1111:11.\'(//(/ sepali SII/lih. :'vfaka hang.m- bangsa akan melihal 
kehel/w'(///III11. dOli s('mlla raia akan melihal kemuliaanmll. Dan 
or(/lIg akoll l1Iel1yehlll engkoll dengan nama harl! yang dilenlukan 
o/e17 Juhal1 sendi,.i. 

S~hagai seorang pelayan pribadi yang baik kita harus rda 
lll~l11herikan \\aktu kita sepenuhnya kepada pelayanan terscbut. 
KaJang-kadang dip~rlllkan \\aktu yang pan,iallg Jimana kita harus 
b~rani l\lengorhankan \\aktll istirahat kita atall,iam tidur kita sekalipun . 
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Yang perlu diingat adalah jangan tergesa-gesa menyelesaikan 
pelayanan kita jika memang keadaan belum memungkinkan. 

(b). Pengorbanan Tenaga 

Pelayanan Tuhan Yesus sangat perlu kita teladani Seringkali 
dalam keadaan yang letihpun dia siap untuk melayani . Di dalam 
hatiNya ada belas kasihan melihat domba-domba liar yang tidak 
bergembala (Markus 6:31-44). 

Didalam situasi apapun kita tidak dapat menghindarkan diri 
dari pe1ayanan yang sedarig kita hadapi. 

(c). Kesabaran 

Seorang pelayan Kristus harus mempunyai buah Roh Kudus. 
Kesabaranlpanjang hati sangat diperlukan. Bisakah mendengar 
dengan sabar orang yang bercerita panjang lebar dan memakan waktu 
yang lama? Kalau kita dapat melayani dengan penuh kesabaran, maka 
orang yang kita layani akan membuka diri dengan leluasa. 

ladilah seperti Kristus yang penuh kesabaran, sehingga 
membuat orang yang kita layani menaruh kepercayaan terhadap kita. 

Yakub 5:7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai 
kedatangan Tuhan! 

(d). Pengorbanan Moten 

Seringkali konseli tidak hanya membutuhkan hal-hal yang 
rohani, tetapi juga masalah jasmani. Sebab itu konselor harus berani 
berkorban untuk menolong mereka. Misalnya membantu sesuai 
dengan batas kemampuan, bisa jadi membantu biaya transport dan 
lain sebagainya. 
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(e). Sopan, Tidak memaksa 

Sopan dalam tutur kata, tetapi tegas. Jangan membentak dan 
jangan sampai ada unsur paksaan. Jugajangan menakut-nakuti dengan 
bayangan apapun. Misalnya: jika tidak mau bertobat, akan terjadi 
kecelakaan; jika tidak mau bertobat, akan masuk neraka; dan 
sebagainya. 

(j). Berani berkorban untuk menyesuaikan diri dalam segala 
situasi 

Misalnya tempat yang kurang sehat, atau tempat yang tidak 
memungkinkanJmemenuhi syarat untuk pelayanan pribadi. Melayani 
orang yang sangat jorok atau berbau badan tidak enak, dan sebagainya. 

5. Barus Bersungguh-sungguh Didalam Pelayanan 
Pribadi 

Jika sudah berjanji untuk pelayanan pribadi, sisihkan tug as
tugas yang lain supaya dapat berkonsentrasi dan tidak terganggu di 
dalam melayani. 

Konsentrasikan kepada pelayanan yang sedang dihadapi, 
jangan berusaha meninggalkan orang yang sedang dilayani sekalipun 
kita mungkin teringat sesuatu, misalnya mobil belum dimasukkan 
garasi, atau lupa menaruh payung atau belum memberi makan anjing 
dan lain sebagainya tundalah semua kesibukan tersebut dan lakukan 
pelayanan dengan sepenuhnya. 

6. Disertai dengan kasih yang besar : 

- Ada kenyataan buah Roh Kudus, Galatia 5:22-23; Pilipi 2: l. 
Kasih tidak memandang rupa, tidak membeda-bedakan. 
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- Tidak boleh tamak (loba) 
Di dalam pelayanan konseling tidak boleh ada pamrih. Harus 

dengan motivasi yang tulus. Bawalah konseli kepada Kristus, jangan 
kau bawa kepada dirimu sendiri, Roma 12:7; Pilipi 2:3-4. 

- Mempercayai yang dilayani. 
Perlu ada pengarahan kepada konseli supaya dia bersikap jujur 

dan terbuka. Kasih harus disertai perbuatan. 
Contoh ; kita memeluk untuk menyatakan cinta kasih kita kepada 

orang yang kita layani, tetapi hanya sesama jenis dan perlu dijaga 
sesuai dengan batas kesopanan. Walaupun mungkin orang yang kita 
lay ani tersebut sangat kotor, kita harus rela berkorban untuk 
memenangkan jiwanya. 

Kesaksian: 
Suatu hari seorang hamba Tuhan yang ada di Australia 

melayani seorang sopir truk yang sedang ditinggal mati oleh ayahnya. 
Sopir ini sangat kotor sekali tubuh dan pakaiannya, namun sangat 
besar juga kesusahannya . Ketika didoakan hamba Tuhan tersebut 
memeluk sopir itu untuk menyatakan cinta kasih Bapa di Sorga. 
Hamba Tuhan ini memeluk tanpa menghiraukan bajunya yang sangat 
bersih . Dan sopir truk ini menangis di dadanya. Akhirnya sopir ini 
dapat ditolong dari kesusahannya. Ini adalah salah satu contoh kasih 
yang besar, yang disertai dengan perbuatan. 

Yesus yang penuh kasih, mau makan di rumah Zakeus. Padahal 
Zakeus terkenal sebagai orang yang berdosa di dalam masyarakat 
Israel ketika itu. Namun Yesus tidak memperdulikan perkataan o
rang lain . Yang penting Dia ingin memenangkan Zakeus. 

Yesus juga mau malayani wanita Samaria. Pelacur yang 
mempunyai 5 orang suami. Semua orang sangat mengucilkan wanita 
tersebut, tetapi Yesus datang dan mau mengasihi wanita iru. 
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7. Sudab Bebas Dari Rob Kebencian : 
Konselor yang baik harus sungguh-sungguh sudah menang 

dari segala persoalan, terutama yang berhubungan dengan akar 
kepahitan di dalam hati. Supaya akar pahit tersebut tidak muncul 
terutama di saat melayani. 

Kesaksian : 
Ada seorang hamba Tuhan yang istrinya menyeleweng dengan 

laki-Iaki lain. Persoalan ini belum beres baginya bahkan dia belum 
bisa mengampuni. Suatu hari datang seorang wanita (sudah bersuami) 
kepadanya mohon dilayani kelepasan. Persoalan wanita tersebut 
adalah, dia sudah melakukan perbuatan penyelewengan dengan laki
laki lain. Wanita ini menyadari dosanya dan mohon dilepaskan dari 
ikatan dosa tersebut. Karena harnba Tuhan tersebut belum terlepas 
dari persoalan yang pernah dialaminya, maka dia tidak sanggup 
menangani persoalan tersebut bahkan akhirnya timbul kebencian 
terhadap wanita itu , karena dia teringat kepada istrinya yang 
menyeleweng. 

Jadi seorang konselor harus sungguh-sungguh bebas dari 
segala perasaan kebencian, sebab kalau tidak akan terjadi akibat buruk 
seperti contoh diatas. Konseli tidak tertolong tetapi sebaliknya akan 
mengalami beban lebih berat lagi . 

8. Bebas Dari Segala Tuduhan Dan Kesalahan : 

Galatia 6:1 : "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan 
melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang rohani, harus 
memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, 
sambi! menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena 
pe rcobaan ". 

Menegur orang lain, sambil menjaga diri artinya adalah jangan 
terlibat dengan persoalan yang sarna. Jika kita mempunyai kesalahan 
maka kita tidak akan bebas lagi melayani karen a kita akan menerima 
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tuduhan-tuduhan dalam hati. Pada prinsipnya kita jangan hanya 
menjadi penunjukjalan , tetapi kita sendiri tidak sampai kepada tujuan. 

Matius 12:33-37 : "pad a intinya mengatakan bahwa orang 
yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan 
hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang 
jahat dari perbendaharaan hatinya yangjahat, yang diucapkan mulut 
meluap dari hati". 

Ayat-ayat tersebut dapat kitajadikan pegangan yaitujika kita 
tidak mempunyai kehidupan yang kudus. maka kita akan menjadi 
orang yang munatik atau orang yang tidak sanggup menjadi berkat 
bagi siapapun. Jika di dalam hati kita banyak tudllhan-tuduhan kita 
akan banyak menyalahkan orang yang kita layani. 

Roma i5: J 8 ' "Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang 
sesuatu yang lain. keeuali tentang apa yang lelah dikeljakan 
Kristus kepadaku. yaitu un/uk memimpin bangsa-bangsa lain 
kepada ketaatan. oleh perbualan ". 

Hal-hal yang membuat kita tidak dipercayai oleh orang lain 
adalah karena kita seringkali hanya pandai Firman Tuhan saja tetapi 
tidak dapat menjadi teladan di dalam tingkah laku . 

9. Menanggung Beban : 

Gaial;a 0 : 2 .. berloiong-l%l1g/a/7 1I1L'1I(lI1gglll1g hehul1l11l1 

demikian/a/7 kamu mel1li!I//I!Ji hllklfl/l kr;sllfS ". 

Jadi kita harus l11emiliki hali Yesus. rikiran Y~SllS yang 
senantiasa dapat l11erasakan ht:ban orang lain. sehingga kita dapa! 
l11engangkat orang lain. 

Kilab Nehemia mencerilakan hagaimana l\ieht:mia mau 
menanggung beban seluruh Israel dan ia hertindak untuk memhangul1 

http:pelayan.an
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k~Il1bali Yeru5alem, Walaupun dia tahu bahwa penderitaan bangsa 
Israel adalah tidak saja akibat dosanya sendiri atau dosa keluarganya 
tetapi akibat dari dosa seluruh nenek moyang dan seluruh bangsa. 
Nehemia mau menanggung beban itu sehingga dia membangun 
Yerusalem dan kesejahteraan bangsa Israel dapat dilaksanakan . 

Imam besar di dalam perjanjian lama bila mempersembahkan 
korban tidak hanya untuk dosanya sendiri tetapi juga untuk dosa 
seluruh umat. 

'hral1i 5: - .. }'esl/\ dalam hidll/m.l ·a schagai manusia. telah 
t/lenll'('f".\'emhahkal1 doa dan pernlO/lOnan den~an ralap langis dan 
kelulwlI kepada Diu yan[: .wng~lIp t/lenyelamalkanNya dari maul. 
dall kat'ena ke.'WlehanNya Dia lelah didengarkan ", 

Didalam pelayanan pribadi diperlukan hati yang sungguh
sungguh dapat mengel1i beban orang lain dan sesudah itu bersama-
5ama menanggungnya. Seorang konselor akan berhasil jika konselor 
tcrS\:but mau turun dan ikut Illerasakan bcban atau penderitaan konseli . 
SCtllah-olah beban,pendl!ritaan tersebut adalah keadaan konselor 
senJiri. kila harus ikut merasakan perasaan.' hati lonseli. Allah 
I11cnyatakan pcl1olongan tidak hanya dengan jalan berdiam diri di 
S(lrga Jan mcnyurllh ull1at yang dilOltlngnya itu datang ke sorga. 
lctJ.l'i Dia lelah turun kc Junia dan llh:njdll1a mcnjadi 5ama dengan 
manusia. hahkan tidak mengakui diri\ya lagi tetapi mengambil rupa 
seorang manusia yang penuh heban dan penderitaan. Dan dengan cara 
terscbut Allah di dalam Tuhan Yesus berhasil membawa manusia 
dari lumpur dosa. dari ~ban penderitaan menllju kepada kemenangan 
dal1 kcbebasan yang luar biasa. Pilipi 2::'-11 . 

\/(/Iill.\ 1 I '}8-}9 ' )'n/l,\ naku/(/ ,' ,\/(lI'i/uh ke/)([dal\lI . WlIll/a,mng 

1 .. '/il1 leslI da" hahellall /1('/'(/1. .1 kll (lkU/1 lI1efllht:f'i keleg({un 
kl'l'(/d(/111/1. /'ik/ll/o!J kllk ,\'(/I/g A./I/}(I,\(I/Ig dUll helajorlah /wdaKII 
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karen a Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan 
mendapat ketenangan. 

10. Dapat Menyimpan Rahasia Iman : 

Seorang konselor adalah seorang yang sangat dipercayai, oleh 
sebab itu setiap persoalan yang sudah ditangani jangan diceritakan 
kepada orang lain. 

I Y ohanes 1:9 "Tuhan mengampuni dan melupakan kesalahan 
setiap orang oleh sebab itu kita harus bertindak demikian juga". 

Ketika kita selesai mendoakan orang terse but, dosa-dosa 
orang tersebut sudah diampuni dan dia sudah dibebaskan. Tidak ada 
lagi persoalan dan tidak ada lagi dosa. 

Jika seorang konselor menceritakan persoalan konseli kepada 
orang lain maka konseli akan merasa dirugikan dan akhirnya konselor 
menjadi orang yang tidak dapat dipercayai. Kecuali jika kita tidak 
sanggup menangani sebuah kasus, dengan seijin konseli kita minta 
bantu an kepada orang lain. 

11. Berdoa Dan Berpuasa : 

Markus 9:28-29 "Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, 
mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu ?,jawab Yesus: Jenis 
in; tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa ". 

Matius 17:21 "Yesus berkata: Jenis ini tidak dapat diusir kecuali 
dengan berdoa dan berpuasa". 

Efesus 6: 10-12 "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam 
kekuatan KuasaNya. Kenakanlah seluruh per/engkapan senjata 

http:penul.is
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Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ; 
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, 
tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, 
melawan penghulu-penglwlu dunia yang gelap ini, melawan roh
roh jahat di udara". 

Pelayanan konseling bukanlah sekedar pelayanan yang bias a 
saja, tetapi senantiasa merupakan pelayanan yang menghancurkan 
setiap kubu-kubu pertahanan setan. Oleh sebab itu Firman Tuhan 
berkata hendaklah kita waspada, berdoa dan berpuasa. Seringkali 
terjadi, seseorang sulit sekali dilepaskan dari suatu ikatan. Untuk 
mengatasinya dapat dilakukan dengan berdoa dan berpuasa 

Kesaksian : 

Suatu hari penulis melayani seorang yang sudah beberapa kali 
mengalami doa kelepasan tetapi dia tidak dapat terlepas. Akhirnya 
konselor dan konseli berdoa puasa bergumul dalam beberapa waktu, 
maka akhirnya orang tersebut dapat dilepaskan. 

Yang perlu diperhatikan di dalam cara-cara pelayanan doa 
puasa adalah bahwa konseli harns sungguh-sungguh bergumul dengan 
Tuhan. Dia mengambil waktu dan tempat yang khusus yang 
memungkinkan dia untuk dapat bergumul sendiri saja dengan Tuhan. 
Konseli bertanya kepada Tuhan tentang perkara-perkara yang 
mengikatnya. Dari mana asalnya dan dimana letak akarnya. Dia 
harns memohon kepada Tuhan untuk membuka semua rahasia yang 
telah dibangun iblis di dalam dirinya. Jika telah mendapat jawaban 
dari Tuhan maka barnlah konselor dan konseli bertemu. Konselor 
tidak perlu bergumul bersama-sama dengan konseli dalam doa puasa 
itu, tetapi dapat sendiri-sendiri. Konselor dalam pergumulannya minta 
kuasa yang dari sorga untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, 
minta kuasa untuk melepaskan segala ikatan, minta kuasa untuk 
membongkar setiap kubu-kubu pertahanan setan. 
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S<lya b\.'rdna S Up~l:- a I11cl alui hLlkLi ini sauoara oapat Jl1elli~ldi 

seorang konselor yang sUl1gguh-sungguh dap~ll J i~lI1d<llkal1 Tuh<1I1 

s('ndiri. 

)"esuw () /.. /. Roh /",,/7UI/ .·llIuh udLl I )wlukll . oleh kurcl/u Tllhun 

(e/uh /1/ l! ligllr((pi ukll . lu (e/uh l!1e/1gll(II.1 uklllll1fllk II I l'11\ "(f/1/1 JUiku 11 

kuhur huik keput/a orung-orungll!/1gsu/"u dUI1 '"I!}"(!1ll1( o/"ung

orul7gl'Ul1g remlik h(f(i (11(lIk IIll!lIIh{!/"i/(fkul1 pclllhehus(f// kef!udu 

or(/l1x -orUl1g (U1\"(II/{/I1 dU/1 kl!pudu oral1g-orang .l"LlI1g (aklll"lll1g 

kl!/ep(/.\(/I1 dari 1)l!I1/uJ"({ 

Keterangan : 

Konseling 

Konselor 
KonseJi 

Pelayanan prihadi 

Orang :- ang 1ll('la: uni pelayanan prihadi 

Orang yang dila) ani didalam peiayanan prihadi. 




