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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang perlunya orang percaya mengalaami pemulihan 

batin dan gambar diri akibat berbagai peristiwa masa lalu dan persepsi salah yang 

muncul dalam dirinya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid menyadari bahwa sekalipun dirinya sudah menjadi milik Kristus, 

iblis masih mencari celah untuk menggerogoti berkat Tuhan. 

2. Setiap murid mau terbuka dan menyadari bahwa mungkin ada celah dalam 

hidupnya yang masih terbuka dan perlu ditutup. 

3. Setiap murid mau melangkah untuk menerima kemerdekaan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Celah-celah masuknya roh jahat 

2. Akibat dosa yang tidak diselesaikan 

3. Langkah-langkah untuk mengalami kemerdekaan 

 

Pendalaman 

 

Konselor membimbing murid melalui proses konseling, agar mengalami 

kemerdekaan dari roh jahat dan dosa 
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eseorang yang telah lahir baru, rohnya telah menjadi sempurna.  Benih ilahi 

tetap ada di dalam Dia (1 Yohanes 3:9).  Maka seseorang yang telah lahir baru 

tidak mungkin dirasuk oleh iblis.  Sekalipun demikian, masih ada kemungkinan 

bagi roh jahat untuk mempengaruhi orang Kristen sampai pada tingkat tertentu, yaitu 

ketika orang Kristen itu membuka celah atau memberi kesempatan pada roh jahat.  

Berikut ini adalah beberapa celah yang dapat menjadi pintu masuknya roh jahat: 

Pekerjaan roh jahat dalam hidup manusia adalah mencuri berkat-berkat yang disediakan 

Tuhan.  Iblis mencuri damai sejahtera, ia merusak keharmonisan rumah tangga, ia merusak 

kesehatan, ia juga menggerogoti keuangan. 

A. Celah-celah Masuknya Roh Jahat 

1. Kondisi Hati yang Kosong atau Keadaan Pasif 

Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kondisi hati yang kosong dapat menjadi 

kesempatan bagi iblis untuk menguasai dan mempengaruhi, seperti yang ditulis 

dalam Matius 12:42-45 tentang roh jahat yang kembali lagi setelah diusir karena 

mendapati keadaan yang kosong. 

Dalam keadaan normal, pikiran mempunyai dinding pelindung di sekelilingnya, ada 

kehendak yang merupakan kemampuan manusia untuk berkata “tidak” untuk hal 

salah dan “ya” untuk hal benar.  Ada tiga jalan utama di mana kita mengizinkan 

pikiran kita berada dalam keadaan pasif: 

• Keadaan tidak sadar: ketika pikiran kosong, terbuka dan tidak terjaga 

(dihipnotis) 

• Pengaruh keadaan mental: secara sukarela membiarkan pergi, melalui meditasi 

(yoga, transendentak meditasi), obat-obatan, nyanyian, musik (rock, heavy 

metal), atau terhanyut saat menonton TV. 

2. Kutuk  

a. Kutuk Warisan 

Ada kutuk “warisan” yang terjadi ketika leluhur kita mengikat perjanjian 

dengan roh jahat, seperti mempersembahkan keturunannya kepada setan, 

meminta anak kepada setan, dan macam-macam bentuk ikatan dengan setan 
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yang dilakukan oleh leluhur.  Ketika leluhur mengadakan ikatan dengan setan, 

maka setan menyatakan “hak kepunyaan” atas leluhur dan keturunannya. 

Sesuai dengan Keluaran 20:4-5, kutuk atas orang yang berhubungan dengan 

kuasa gelap turun sampai keturunan keempat.  Ini berarti ada 30 orang yang 

berpeluang mewariskan kutuk atas diri Saudara. 

 

Kakek canggah 
 Kakek buyut         
Nenek canggah 
                                 Kakek 
Kakek canggah 
 Nenek buyut 
Nenek canggah 
                                                          Ayah                                                                              
Kakek canggah 
 Kakek buyut         
Nenek canggah 
                                                  Nenek 
Kakek canggah 
 Nenek buyut 
Nenek canggah 
    Anda 
Kakek canggah 
 Kakek buyut         
Nenek canggah 
                                 Kakek 
Kakek canggah 
  Nenek buyut 
Nenek canggah 
   Ibu  
Kakek canggah 
 Kakek buyut         
Nenek canggah 
                                                 Nenek 
Kakek canggah 
 Nenek buyut 
Nenek canggah 

b. Kutuk dari Orang Lain 

Ada juga kutuk yang diucapkan orang lain karena kejengkelan atau amarah.  

Roh jahat bisa bekerja melalui kutuk atau sumpah serapah yang pernah 

diucapkan orang lain.  Seharusnya anak Tuhan percaya bahwa tidak ada kutuk 

yang mempan terhadap umat Allah, tetapi pada anak Tuhan yang lemah 

imannya bisa saja roh jahat menjadikan ini celah untuk masuk dan 

mempengarhi kehidupan. 
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c. Kutuk karena Diri Sendiri 

Karena kebodohan, beberapa orang mengutuki dirinya sendiri atau berani 

bersumpah untuk menerima bencana ketika sedang konflik dengan 

seseorang.  Kutuk atas diri sendiri juga bisa terjadi karena mengutuki orang 

yang diurapi Allah, sehingga kutuk itu berbalik menyerang diri sendiri. 

3. Keterlibatan dalam Okultisme (Ulangan 18:9-12) 

Kata “okult” artinya “tersembunyi”.  Terlibat hal gaib atau okultisme artinya 

mencari pengetahuan atau kekuatan dari sumber-sumber “tersembunyi” di luar 

kebenaran Tuhan.  Keterlibatan dalam okultisme dapat dimulai dari hal-hal yang 

ringan (astrologi, ramalan nasib dan sejenisnya), kemudian berlanjut dengan 

meminta pertolongan dukun atau paranormal, hingga hal-hal yang lebih serius 

(sihir, berhubungan dengan roh halus, spiritisme, dsb.). 

Okultisme merupakan celah yang sering dipakai iblis untuk menjerat seseorang.  

Okultisme kadang-kadang mendapat sebutan yang ‘baik’, seperti ilmu putih, 

penyembuhan alternatif, perlindungan supranatural, energi alam, dsb.  Sekalipun 

diberi nama yang ‘baik’, kita harus tetap waspada karena iblis penuh tipu muslihat.  

Seseorang bisa terlibat okultisme karena secara sadar dilakukannya, tetapi 

keterlibatan dengan hal gaib ini juga bisa dimulai dari ketidaktahuan bahwa hal 

yang dilakukannya adalah okultisme, dan bisa juga karena hanya sekadar iseng 

namun kemudian masuk dalam jerat iblis.   

4. Benteng-benteng di dalam Pikiran 

Iblis dapat mendirikan benteng-benteng di dalam pikiran orang Kristen 

(2 Korintus 10:4-6).  Benteng benteng iblis biasanya berbentuk sesuatu yang 

dipercayai dan yang tidak sesuai dengan Firman Allah.  Benteng-benteng ini dapat 

berupa adat istiadat, kepercayaan leluhur, keyakinan pada kekuatan di luar Tuhan, 

takhayul, dll. 

Tuhan Yesus menyatakan bahwa pikiran Petrus dikuasai iblis (Matius 16:23).  

Mengapa?  Sebab yang dipikirkan Petrus berasal dari pikiran manusiawinya dan 

bukan seperti yang dipikirkan Allah.  Petrus tidak sedang membela Yesus tetapi 

Petrus khawatir misi Yesus menjadi raja secara nyata seperti harapan orang 

Yahudi gagal.  Dalam harapan Petrus jika Yesus menjadi raja (secara duniawi) 

setidaknya Petrus akan memiliki posisi dalam kerajaan itu.   
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5. Ajaran Sesat 

Paulus menasihati orang Korintus untuk berhati-hati terhadap “roh lain” (2 

Korintus 11:4).  Yang dimaksud adalah pengajar ajaran sesat.  Iblis akan menguasai 

kita ketika kita terbuka untuk menerima ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari 

Alkitab. 

6. Dosa dan Kedagingan 

Dosa merupakan pintu yang paling sering kita buka bagi musuh untuk masuk dan 

menghancurkan kita.  Ketika kita berdosa, kemudian roh jahat masuk dan 

membantu mempengaruhi kita untuk terus melakukan dosa dengan cara yang 

sama, dengan demikian kelemahan daging dan roh jahat bekerja sama untuk 

mempertahankan perputaran lingkaran setan!   

Ketika kita bertindak dengan dimotivasi oleh sifat-sifat daging kita seperti yang 

tertulis dalam Galatia 5:19-20, maka kita sedang memberi peluang iblis 

mempengaruhi kita.  Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan 

Allah. 

19Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20penyembahan 
berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, 
percideraan, roh pemecah, 21kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. (Galatia 
5:19-21a) 

Bentuk-bentuk ikatan dosa dan perbuatan sia-sia 

a. Sikap yang Merusak 

Sikap yang merusak biasanya timbul dari batin yang belum dipulihkan atau 

gambar diri yang rusak.  Berikut ini adalah beberapa sikap yang merusak: iri 

hati, cemburu, mengasihani diri sendiri, benci, tidak mengampuni, dendam, 

pemarah, suka menentang, suka memberontak, perfeksionis, brutal, rakus, 

serakah, angkuh, arogan, tidak percaya diri (minder), dikuasai keinginan untuk 

menyenangkan orang lain, dll. 

b. Kebiasaan yang Merusak 

Kebiasaan buruk terbentuk dari tindakan-tindakan buruk yang selalu 

dilakukan sehingga menjadi kebiasaan.  Berikut ini adalah beberapa kebiasaan 

yang merusak: gosip, kata-kata menyakitkan, kata-kata kotor, mengutuk, 

mencuri, berbohong, ingkar janji, peminum, perokok, kebiasaan terlambat, 

mata keranjang, lempar tanggung jawab, cepat jatuh cinta, benci lawan jenis, 

suka dengan gender sejenis, sumpah mati, mengomel, mengkritik, 
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membedakan ras, cinta uang, memberhalakan sesuatu, suka melamun, suka 

berfantasi, tidak memberi persepuluhan, memberontak kepada otoritas, 

mempermainkan pria/wanita, suka membenarkan diri, membenarkan hal 

yang seharusnya salah, sering merasa kesepian, sering merasa takut, dll. 

c. Kecanduan dan Ketergantungan 

Ada banyak orang yang terikat oleh perbuatan, makanan, benda, atau bahan-

bahan berbahaya.  Berikut ini adalah beberapa kecanduan dan 

ketergantungan: makanan, rokok/nikotin, alkohol, obat-obatan, narkoba, judi, 

televisi, internet, game, gadget, dll. 

d. Dosa Seksual 

Berikut ini adalah dosa-dosa dan penyimpangan seksual yang sering mengikat 

manusia: hubungan seks sebelum menikah, perzinahan,  perselingkuhan, 

fantasi hubungan seksual, seks bebas, pesta seks, suka ke pelacur atau gigolo,  

lesbian, gay, biseks, transgender, masturbasi/onani, sodomi/pemburit, alat 

seks/sex toys, bersetubuh dengan hewan, suka berpakaian sexy atau vulgar, 

suka telanjang atau memamerkan ketelanjangan, suka mengintip atau 

menonton persetubuhan, pornografi (cerita, gambar, internet, dll.). 

B. Akibat Dosa yang Tidak Diselesaikan 

Dosa telah menyebabkan seluruh kehidupan manusia menjadi rusak.  Dosa 

berdampak bagi pelaku dosa itu sendiri, bagi sekeliling, dan bagi generasi selanjutnya.   

1. Bagi Pelaku Dosa 

Bagi manusia yang berdosa, dosa berdampak bagi roh, jiwa, dan tubuhnya. 

a. Secara roh, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah (Efesus 4:18), 

manusia sulit mengenal Allah (1 Korintus 2:14), bahkan manusia cenderung 

melawan Roh Kudus (Galatia 5:17-18).   

b. Secara jiwa, pikiran manusia menjadi cemar, perasaannya menjadi tumpul, 

dan kehendaknya cenderung berbuat kejahatan (Kejadian 6:5; Yeremia 17:9; 

Mazmur 14:3; 94:11; Roma 7:18). 

c. Secara tubuh, manusia menjadi lemah dan fana.  Manusia mengalami penuaan 

(Mazmur 90:10).  Sakit penyakit menguasai manusia (Roma 8:11; Matius 

8:16).  
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Dosa juga menyebabkan manusia hidup di bawah kutuk sehingga tidak mengalami 

kebahagiaan di dalam hidupnya (Kejadian 3:16-19; Ulangan 28:15-68).  Kehidupan 

manusia yang rusak akibat dosa membuat rusaknya persekutuan manusia dengan 

Allah dan dengan sesama.  Dosa menyebabkan hilangnya sukacita, timbul konflik, 

hidup dalam kegelapan dan kutuk, dan kandasnya iman (Yesaya 57:20-21; Roma 

7:23; 1  Timotius 1:19).  

2. Bagi Sekeliling 

Dosa berdampak bagi pekerjaan manusia, bagi bangsa, dan bagi jemaat Tuhan. 

a. Dosa berdampak bagi lingkungan tempat manusia bekerja.  Karena dosa 

Adam tanah menjadi terkutuk sehingga Adam harus berpeluh dalam bekerja 

(Kejadian 3:19), karena dosa Kain tanah tidak bisa memberikan hasil 

sepenuhnya ketika diusahakan (Kejadian 4:10-12). 

b. Dosa seseorang berdampak bagi bangsa.  Karena dosa Akhan bangsa Israel 

mengalami kekalahan (Yosua 7), karena dosa Daud bangsa Israel terkena 

tulah (2 Samuel 24:10,15). 

c. Dosa seorang imam (pelayan Tuhan) berdampak pada seluruh jemaat Tuhan 

(Imamat 4:3).  Di sinilah pentingnya seorang pelayan Tuhan mengalami 

pengudusan dan kelepasan dari dosa. 

3. Bagi Keluarga dan Generasi Selanjutnya 

Dosa berdampak bagi keluarga dan generasi selanjutnya. Dosa Eli berdampak 

pada keluarga dan keturunannya, keturunan Eli tidak ada yang akan menjadi kakek 

(1 Samuel 2:31-32).  Dosa Daud berdampak pada keluarga dan keturunannya, 

selalu terjadi pertumpahan darah dalam keluarga dan keturunan Daud (2 Samuel 

12:10).  Dosa pemberhalaan berdampak sampai ke keturunan yang ketiga dan 

keempat (Keluaran 20:5). 

4. Bagi Keuntungan Iblis 

Ketika seseorang diikat roh jahat, maka roh jahat akan melakukan tekanan-

tekanan terhadap orang tersebut.  Roh jahat menyebabkan keadaan tubuh yang 

lemah atau lesu dan menyebabkan sakit-penyakit.  Roh jahat menyebabkan 

kesengsaraan (pikiran-pikiran buruk, tuduhan, godaan, kebingungan, teror, sakit 

jiwa, bahkan kematian); halangan ingatan, kelalaian, kelesuan, pikiran-pikiran 

memaksa, halangan pengertian akan firman Tuhan, dsb.  Roh jahat menyebabkan 

kehendak yang lemah, pasif, atau sebuah kehendak yang tidak bisa dilakukan.  Roh 

jahat menyebabkan keadaan emosi atau perasaan yang berlebihan (rasa takut, 
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khawatir, marah, gusar, malu, penolakan, dukacita yang berlebihan, dsb.) atau 

berubah-ubah (senang tiba-tiba menjadi sedih, ramah tiba-tiba menjadi marah, 

dsb.). 

Bila dosa tidak diselesaikan, semakin hari iblis akan memperkuat pengaruhnya dalam 

hidup manusia sehingga dosa akan menjadi jeratan yang kuat dan mematikan.  Ketika 

telah menjadi ikatan, dosa akan menimbulkan rasa bersalah, dan karena rasa bersalah 

yang tidak terselesaikan seseorang terus jatuh bangun di dalam dosa yang sama.  Dosa 

akan cenderung mendorong seseorang melakukan dosa yang lain bahkan yang lebih 

besar.  Dengan demikian waktu berlangsungnya dosa dan masalah akan terus 

berkepanjangan, jumlah orang yang terlibat akan terus bertambah.  Biasanya orang 

yang berdosa akan didorong menutupi dosa dengan dosa yang lain (misalnya dengan 

kebohongan). 

C. Langkah-langkah untuk Mengalami Kemerdekaan 

1. Menerima Tuhan Yesus  

Hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskan Saudara dari belenggu dosa dan roh 

jahat.  Ketika kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka di 

dalam kita ada Roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini 

(1 Yohanes 4:4). 

2. Mengakui Dosa 

Saudara perlu mengakui dosa Saudara yang masih mengikat hidup Saudara dan 

belum dibereskan.  Roh-roh jahat akan melekat pada yang tersembunyi atau dosa 

yang tidak diakui dan belum diakui.  Akuilah celah-celah yang pernah Saudara 

buka yang menyebabkan roh jahat mengambil bagian dalam kehidupan Saudara. 

3. Bertobat 

Saudara harus bertobat dari dosa-dosa yang menjadi ikatan bagi diri Saudara.  

Bertobat artinya berubah pikiran, Saudara tidak lagi memandang bahwa dosa itu 

sesuatu yang enak atau nikmat, melainkan sesuatu yang kotor dan menjijikkan. 

4. Kesungguhan untuk Dilepaskan 

Kelepasan akan terjadi ketika Saudara sunguh-sungguh mau untuk dilepaskan.  

Jangan ada yang dipertahankan karena Saudara anggap baik atau bermanfaat.  

Sadarlah bahwa iblis adalah pendusta. 
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5. Mematahkan dan Memutuskan 

Saudara harus mematahkan dan memutuskan kuasa mata rantai dosa yang 

melingkupi hidup Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.  Saudara perlu 

menyatakan pemutusan semua ikatan yang ada antara Saudara dengan para 

medium, orang-orang ‘pintar’, dan leluhur Saudara yang menyebabkan roh-roh 

jahat membelenggu Saudara.  Sedapat mungkin sebutkan nama-nama mereka, dan 

nyatakanlah pemutusan itu dalam nama Tuhan Yesus. 

6. Mendeklarasikan 

Saudara perlu menyatakan diri bahwa Saudara milik Kristus.  Proklamasikan 

kepada roh jahat bahwa Saudara sudah bebas dan bahwa roh jahat tidak lagi 

berkuasa atas diri Saudara. 

7. Menjauhkan dan Memusnahkan 

Saudara harus menjauhkan semua hal yang bisa menjadi celah untuk terjerumus 

lagi ke dalam dosa.  Semua benda-benda, bacaan atau gambar yang bisa menyeret 

ke dalam dosa perlu dimusnahkan.  Saudara perlu menyerahkan objek-objek ilmu 

gaib yang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis, yaitu patung berhala, jimat, benda-

benda bertuah, buku-buku (tentang ilmu gaib, ramalan, primbon, ilmu 

perbintangan, ilmu sihir, karunia-karunia kebatinan, dll.), dan Saudara harus setuju 

untuk memusnahkannya. 

8. Tunduk kepada Allah dan Melawan Iblis 

Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis (Yakobus 4:7).  Yakinlah bahwa di 

dalam nama Tuhan Yesus segala belenggu roh jahat akan dipatahkan.  Iblis adalah 

musuh yang harus dilawan, jangan sedikit pun berkompromi dengan dia.  Agar 

selalu berkemenangan, kita harus memerangi iblis dengan selengkap senjata Allah 

(Efesus 6:10-13). 

9. Waspada 

Saudara harus mewaspadai kelemahan terbesar kita dan menghindari setiap 

godaan.  Jangan merasa kuat untuk “bermain-main” dengan godaan dosa. 

10. Berkomitmen 

Saudara harus menyatakan komitmen, bahwa Saudara akan hidup sesuai 

kebenaran Firman Tuhan dan tidak lagi berkompromi dengan dosa. 

 


