
 1 

 

 

RETREAT ENCOUNTER KELUARGA ALLAH 

 
Buku ini dibuat untuk kepentingan Retreat Encounter Keluarga Allah.  Buku ini sangat 

rahasia karena berisi banyak persoalan pribadi, hanya Anda dan konselor Anda yang 

mengetahuinya.  Untuk terus menjaga kerahasiaan, maka setelah memakainya, buku 

ini harus dibakar/dimusnahkan.  

Andalah yang memiliki kepentingan besar dalam menggunakan buku ini.  Karena 

melalui pertanyaan-pertanyaan ini, Anda sedang belajar memahami keadaan diri 

sendiri, dan konselor Anda akan mendoakan dan membantu untuk melihat 

pengalaman-pengalaman masa lampau yang mungkin masih mempengaruhi hidup 

Anda saat ini.  Dengan menghubungkan antara pengalaman masa lampau dan 

pergumulan Anda sekarang, maka konselor akan memberikan bimbingan  yang perlu 

Anda lakukan. 

Kami berpendapat bahwa yang terpenting adalah usahakanlah agar Anda menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini dengan jujur dan meminta pertolongan Roh 

Kudus mengingatkan dan membuka hati Anda.  Anda perlu memiliki hati yang mau 

taat, yaitu siap menuruti apapun yang Tuhan mau kerjakan pada diri Anda sekarang, 

dan kerendahan hati untuk melihat kelemahan-kelemahan diri sendiri dan menerima 

pendapat Firman Tuhan, dan keterbukaan untuk siap dikoreksi. 

Sebagian pertanyaan dalam buku ini menyediakan pilihan jawaban.  Berikan tanda 

centang (√) pada pilihan yang menggambarkan kondisi Anda.  Pada sebagian 

pertanyaan yang lain, Anda perlu menuliskan jawaban Anda. 

Jika ada hal-hal yang Anda rasa penting untuk dibereskan, namun belum tertera dalam 

daftar pertanyaan, Anda dapat menuliskan pada halaman kosong di bagian akhir data 

konseli ini. 

Selamat mengalami pemulihan. 

Tuhan Yesus Sang Pemulih siap menolong Anda. 

 

 

Koordinator Encounter Keluarga Allah 
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1. Apakah Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat pribadi? _______ 

Jika sudah, kapan? _________________  

siapa pembimbingnya? __________________________ 

 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan,  

dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia  

dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.   

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,  

dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 

Roma 10:9-10 

 

Jika belum, berdoalah dengan doa keselamatan ini bersama konselor. 

 

Tuhan Yesus, aku datang kepada-Mu.   

Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum.   

Akan tetapi saat ini aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati  

untuk menyelamatkan orang berdosa.   

Masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juruselamatku secara pribadi.   

Ampunilah semua dosa-dosaku dan tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan,  

sehingga aku memperoleh hidup yang kekal.   

Aku percaya bahwa mulai sejak saat ini  

aku sudah mempunyai jaminan keselamatan di dalam Kerajaan Surga.   

Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur.  Haleluya.   Amin. 

 

 

2. Apakah Anda sudah dibaptis selam? _________  

Jika sudah, kapan? _________________ 

di gereja mana? _______________________________________ 

siapa nama pendeta yang membaptis? ____________________________________ 

 

Jika belum, ambil keputusan untuk dibaptis. 

KEPASTIAN KESELAMATAN 
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1. Apakah ada hal-hal yang saat ini mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan?  

__________ 

Jika ada, hal apa yang mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan saat ini? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Apakah saat ini Anda sedang mengalami masalah yang sulit diatasi? ____________ 

Jika ya, hal apa yang yang menjadi masalah bagi Anda saat ini? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Kita perlu mengampuni orang-orang lain supaya iblis tidak dapat menuduh dan 

mengintimidasi kita (2 Korintus 2:10-11).  Kita harus mengampuni sebagaimana kita 

sudah diampuni (Efesus 4:31-32).  Mintalah Allah untuk mengingatkan Anda akan 

nama dari orang-orang yang perlu Anda ampuni, termasuk mungkin diri Anda sendiri.  

Lalu ucapkan doa ini dengan bersuara: 

 

Bapa Surgawi, saya berterima kasih kepada-Mu atas kekayaan kemurahan-Mu,  

kelapangan hati-Mu, dan kesabaran-Mu yang telah memimpin saya kepada pertobatan.  

Tuhan, saya mengampuni         
<sebutkan nama>

       atas        
<sebutkan kenangan yang menyakitkan>

                

1. Pemahaman saya tentang Allah adalah  

□ Allah itu kejam dan suka menyakiti. 

□ Allah tidak bisa dipercaya. 

□ Allah hanya mengasihi orang tertentu, dan tidak mengasihi saya. 

KONDISI UMUM SAAT INI 

LUKA BATIN 

 4 

□ Allah terlalu suci, hingga saya merasa tidak layak. 

□ Allah hanya selalu menuntut. 

□ Allah tidak mengasihi saya karena saya belum memenuhi syarat yang Dia minta 

□ Lain-lain __________________________________________ 

2. Pemahaman saya tentang diri sendiri adalah 

□ Saya orang yang tidak berharga dan tidak berguna. 

□ Saya harus mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri. 

□ Saya harus berprestasi agar dihargai dan dihormati orang lain. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

3. Pemahaman saya tentang orang lain adalah 

□ Tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya. 

□ Jika diberi kesempatan, orang lain akan melukai saya. 

□ Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan menerima saya. 

□ Orang lain adalah sumber masalah saya. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

4. Pemahaman saya tentang lawan jenis adalah 

□ Mereka hanya mau mengejar seks dan kenikmatannya saja 

□ Mereka bisa dibeli asal saya punya uang 

□ Mereka hanya mainan yang bisa dipermainkan sesuka saya 

□ Mereka tidak ada yang baik 

□ Lain-lain __________________________________________ 

5. Pola Tidur 

□ Saya sulit tidur, insomnia 

□ Saya sering mengigau 

□ Saya sering berjalan dalam tidur 

□ Saya sering terjaga karena mimpi buruk 

□ Lain-lain __________________________________________ 

6. Masa di dalam Kandungan (dapat ditanyakan kepada ibu atau disimpulkan dari 

cerita-cerita yang didengar) 

□ Waktu ibu saya mengetahui dirinya hamil, ayah dan ibu saya merasa tidak siap 

menerima kehadiran saya. 

□ Waktu di kandungan ibu, saya pernah akan digugurkan. 

□ Saya dikandung di luar pernikahan. 
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□ Waktu dalam kandungan, saya atau ibu saya pernah dikutuk/disumpahi orang lain 

□ Orang tua saya bernazar tentang keberadaan saya dalam kandungan atau 

tentang kelahiran saya. Bunyi nazar mereka:  

________________________________________________________________ 

□ Ibu saya menderita sesuatu ketika mengandung saya. 

o Shock 

o Kecelakaan 

o Perampokan 

o Kematian orang tua / anggota keluarga 

o Lain-lain _________________________ 

7. Hubungan dengan Orang Terdekat 

□ Masalah dengan Ayah 

o Ayah sewenang-wenang 

o Ayah tidak bisa dipercaya 

o Ayah tidak pernah menghargai 

o Ayah tidak bertanggung jawab 

o Ayah sukar berkomunikasi, tidak dekat 

o Ayah pilih kasih 

o Ayah tidak mengerti isi hati 

o __________________________ 

□ Masalah dengan Ibu  

o Ibu cerewet 

o Ibu tidak bisa dipercaya 

o Ibu tidak pernah menghargai 

o Ibu tidak bertanggung jawab 

o Ibu sukar berkomunikasi, tidak dekat 

o Ibu pilih kasih 

o Ibu tidak mengerti isi hati 

o __________________________ 

□ Masalah dengan anak  

o Anak tidak taat, susah diatur 

o Anak tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua 

o Anak suka mengata-ngatai orang tua, berani kepada orang tua 

o Anak melawan, memberontak, mendurhaka 

o Anak suka membanding-bandingkan orang tua dengan orang lain 
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o Anak menghambur-hamburkan uang 

o __________________________ 

□ Masalah dengan suami / istri 

o Sedang dalam konflik 

o Sedang pisah ranjang / pisah kamar / pisah rumah 

o Suami/istri tidak bertanggung jawab 

o Suami/istri pemboros 

o Suami/istri tidak jujur, tidak bisa dipercaya 

o Suami/istri berselingkuh 

o Suami sewenang-wenang 

o Suami tidak memberi nafkah kepada keluarga 

o Suami kasar, suka melakukan kekerasan 

o Istri mendominasi, menguasai suami 

o Istri cerewet 

o __________________________ 

□ Masalah dengan kakak / adik 

o _____________________________________________________________ 

□ Masalah dengan orang lain yang dekat dengan saya 

o _____________________________________________________________ 

8. Hubungan Keluarga 

Saya anak nomor ________ dari _________ orang bersaudara 

Saya dibesarkan oleh (bisa dicentang lebih dari satu) 

□ Ayah kandung □ Ayah tiri □ Ayah angkat 

□ Ibu kandung □ Ibu tiri □ Ibu angkat 

□ Panti asuhan □ Saudara □ Lainnya ________________ 

Kondisi orang tua saat ini (pilih salah satu) 

□ Masih lengkap dan bersatu 

□ Masih lengkap tetapi selalu bertengkar 

□ Tidak bercerai tetapi pisah ranjang / pisah kamar 

□ Tidak bercerai tetapi pisah rumah 

□ Bercerai 

□ Salah satu meninggal ketika masih kecil 

□ Salah satu meninggalkan keluarga tanpa kabar berita 

□ Lain-lain __________________________________________ 
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9. Pola Saya Dibesarkan 

□ Keras □ Disiplin □ Selalu dituntut 

□ Dimanja □ Bebas □ Mengalami pilih kasih 

□ Dalam suasana konflik 

□ Lain-lain __________________________________________ 

10. Status Pernikahan Saat Ini 

□ Lajang □ Menikah □ Janda/Duda 

11. Problem Emosional, Konflik, dan Keadaan 

□ Saya pernah menggugurkan / ingin menggugurkan kandungan saya. 

□ Saya pernah ingin mati / ingin bunuh diri 

□ Saya pernah bercerai 

□ Saya pernah berniat untuk bercerai 

□ Saya menikah lebih dari satu kali 

□ Saya sering mimpi buruk atau mimpi cabul. 

□ Saya sedang membenci seseorang. 

□ Saya merasa dikuasai oleh ayah/ibu/istri/ ________  

□ Saya pernah diusir oleh keluarga. 

□ Saya merasa dibedakan di antara saudara-saudara saya. 

□ Saya pernah disakiti orang tua hingga membekas dalam ingatan saya. 

□ Saya pernah dikata-katai seseorang hingga melukai hati saya. 

□ Saya pernah dikhianati/ditipu orang lain. 

□ Saya mengalami kemandulan/impotensi/frigiditas. 

□ Saya adalah orang yang mudah marah. 

□ Saya menginginkan segala sesuatu sempurna. 

□ Saya cenderung ragu terhadap diri sendiri, kurang percaya diri. 

□ Saya rendah diri karena merasa nama saya jelek. 

□ Saya rendah diri karena sering mendapat julukan atau “parapan” ___________ 

□ Saya adalah orang yang sukar mengambil keputusan. 

□ Saya dibayangi perasaan bersalah yang mendalam. 

□ Saya cenderung membenci dan menghukum diri sendiri. 

□ Saya tidak bisa mengampuni diri sendiri ketika mengalami kegagalan. 

□ Saya cenderung tertutup dan memendam segala sesuatu dalam hati. 

□ Saya adalah orang yang sukar bergaul. 

□ Saya tidak bisa menerima keadaan fisik diri saya (tinggi badan, warna kulit, 

bentuk tubuh, rambut, dll.) 

□ Lain-lain __________________________________________ 
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Langkah penting untuk mencapai kemerdekaan dalam Kristus adalah menutup celah 

yang menjadi pintu masuk bagi iblis dan melepaskan keterlibatan Anda dengan 

praktek-praktek okultisme (kuasa gaib), baik sekarang maupun yang dulu Anda alami. 

Lengkapilah daftar berikut yang akan menolong Anda memeriksa pengalaman-

pengalaman Anda yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan, bahkan ketika Anda secara 

tidak sengaja telah membuka celah yang menjadi pintu masuk bagi iblis memijakkan 

kakinya.  Lalu ucapkan doa ini dengan bersuara: 

 

Tuhan, saya mengaku, bahwa saya sudah terlibat dalam            
<sebutkan sesuai daftar>

         .   

Saya mohon pengampunan-Mu, saya tinggalkan semua ikatan dengan         
<sebutkan >

     .   

Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.  Amin. 

 

1. Keadaan Kosong dan Gangguan Kuasa Gelap 

□ Saya pernah dihipnotis oleh orang lain, diri sendiri atau psikiater. 

□ Saya pernah di-“gendam” atau di-“cablek” oleh seseorang sehingga saya 

mengikuti perintahnya. 

□ Saya sering mendengar suara-suara yang berbicara di kepala/telinga saya. 

□ Saya sering mendapat serangan supranatural (merasa dicekik, dikejar-kejar, dll.) 

□ Saya sering mimpi dikejar setan, atau “tindihan”. 

□ Saya pernah kerasukan setan 

□ Lain-lain __________________________________________ 

2. Ramalan dan Peruntungan 

□ Saya pernah diramal dengan ramal tangan, wajah, jiamsi, daun teh, ampas 

kopi, bandul, bola kristal, air bunga, cincin, komputer, dll. 

□ Saya menggemari petunjuk horoskop (Pisces, Aries, dsb.), shio, atau primbon, 

dan mencocokkan kehidupan saya dengan apa yang dikatakan. 

□ Saya berpegang pada penetapan “hari baik” agar saya selamat ketika 

melakukan suatu kegiatan. 

□ Saya memiliki pantangan-pantangan yang tidak rasional (pantangan hari, 

kegiatan, arah perjalanan, dsb.). 

□ Saya pernah terlibat Ouija Board (papan bertulis huruf-huruf dan cangkir arak). 

□ Saya merasa tidak tenang karena ada ramalan buruk tentang diri saya. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

BELENGGU ROH JAHAT 
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3. Bantuan Dukun, Paranormal, atau “Orang Pintar” 

□ Saya pernah disuwuk. 

□ Saya pernah diwarisi sesuatu atau diberi sesuatu di dalam diri oleh orang tua 

atau leluhur. 

□ Saya pernah minta pertolongan dukun untuk mencari benda atau seseorang. 

□ Saya pernah mencari pusat air sumur dengan bantuan gaib. 

□ Saya pernah disembuhkan secara gaib dengan mantera, ramuan akar, batu, hu, 

tusuk jarum, air dukun, tenaga dalam, meditasi, dll. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

4. Alat/Benda Pelaris, Pemikat, Pelindung, dsb. 

□ Saya memakai tato di tubuh pada bagian ________________________ 

□ Di dalam tubuh saya terpasang susuk untuk pemikat/kekebalan/kesaktian. 

□ Saya pernah meminum atau memasukkan ke dalam tubuh saya sesuatu yang 

menjadi alat pemikat/kekebalan/kesaktian. 

□ Saya selalu membawa/mengantongi catatan mantera ke mana saya pergi. 

□ Saya selalu membawa/memakai benda bertuah (cincin, keris, jimat, batu 

bertuah, dll.) 

□ Saya menempatkan benda-benda bertuah (kantong merah, patung sepasang 

singa, pakwa, dll.) di toko/kantor/rumah/kendaraan/tas saya. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

5. Bela Diri dan Tenaga Dalam 

□ Saya pernah mengikuti olah raga bela diri (silat, kungfu, tae kwondo, jiu jitsu, dll.) 

□ Saya pernah mengikuti senam tenaga dalam (yoga, wai tan kung, tai chi, reiki, dll.) 

□ Lain-lain __________________________________________ 

6. Tempat Keramat, Arwah, dan Pemujaan Ilah Lain 

□ Saya pernah diserahkan di klenteng, dibuang sebagai syarat, atau diper-

sembahkan kepada ilah lain. 

□ Saya pernah menaikkan permohonan/doa kepada orang yang sudah meninggal 

□ Saya pernah bersembahyang di makam atau tempat keramat. 

□ Saya pernah mengantar orang ke tempat keramat. 

□ Saya pernah memuja arwah nenek moyang saya. 

□ Saya pernah memelihara alat pemujaan (meja abu, dsb.) 

□ Saya pernah menjadi juru kunci tempat keramat. 

□ Saya pernah menyimpan dan memelihara benda dari orang yang sudah mati 

(untuk tujuan gaib). 

□ Lain-lain __________________________________________ 
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7. Sihir, Spiritisme, dll. 

□ Saya pernah minta tolong dukun untuk menyakiti atau mencelakai lawan saya. 

□ Saya pernah menyihir orang lain atau mempengaruhi orang lain dengan telepati. 

□ Saya pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap demi kesaktian atau 

keberuntungan. 

□ Saya pernah dibimbing atau bermain dengan roh halus (kakang kawah, adi ari-

ari, kembaran, perewangan, dsb.) 

□ Saya pernah terlibat pemanggilan arwah (jailangkung, nini thowok, dsb.) 

□ Lain-lain __________________________________________ 

 

8. Seni Budaya 

□ Saya pernah belajar tari Bali, tari Bedoyo. 

□ Saya pernah terlibat debus, reyog, jathilan (kuda kepang), barong, liong, gedawang. 

□ Saya penggemar musik rock, heavy metal, atau musik dengan unsur pem-

berontakan. 

□ Saya penggemar disco, tango, agogo, striptis, tari ular. 

□ Saya penggemar musik dengan kata-kata jorok atau cabul. 

□ Saya penggemar musik yang mengandung penyembahan berhala atau 

pemujaan setan. 

□ Saya suka mengoleksi barang-barang antik. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

 

9. Ajaran yang Pernah Diikuti 

□ Kebatinan □ Kejawen □ Pangestu 

□ Mormon □ Saksi Yehovah □ Children of God 

□ Christian Science □ The Way International □ Theosophy 

□  Yoga □ Parapsychology □ Transcendental Meditation 

□ Kong Hu Cu □ Taoisme □ New Age Movement 

□ Hindu □ Budha □ Islam 

□ Satanic □ Sai Baba □ Ajaran sesat ______________ 

 

10. Nama Saya 

□ Nama saya berhubungan dengan nama bintang (Aries, Aquata, dsb.) 

□ Nama saya berhubungan dengan nama binatang (Liong, Mahesa, dsb.) 

□ Nama saya berhubungan dengan nama dewa (Krisna, Indra, Jupiter, dsb.) 

□ Nama saya mengandung makna negatif (Prahara, Prihatin, Ribut, dsb.) 

□ Nama saya adalah pemberian dari dukun, suhu, atau klenteng. 
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□ Saya pernah berganti nama karena sakit-sakitan, dianggap terlalu berat, atau 

jiong dengan seseorang. 

□ Nama saya berhubungan dengan primbon atau weton. 

□ Saya diberi nama melalui ritual selamatan. 

□ Lain-lain __________________________________________ 

 

Saudara perlu mengakui dosa leluhur dan dosa Saudara sendiri.  Saudara perlu 

mengampuni leluhur Saudara dan orang tua Saudara yang hidup dalam dosa yang 

telah mereka lakukan hingga berdampak (menjadi kutuk) bagi kehidupan Saudara.  

Saudara juga harus bertobat atas dosa-dosa yang Saudara lakukan yang menyebabkan 

akibat dosa itu menjadi kutuk bagi diri Saudara sendiri.  Kemudian Saudara 

mematahkan dan memutuskan kuasa mata rantai dosa dan kuasa mata rantai kutuk 

yang melingkupi hidup Saudara karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

leluhur Saudara maupun kutuk yang Saudara ucapkan sendiri, di dalam nama Tuhan 

Yesus Kristus.  Akhirnya, Saudara harus memproklamirkan bahwa Saudara telah bebas 

dari dari segala lingkaran kutuk keturunan maupun kutuk akibat dosa yang dilakukan 

oleh diri Saudara sendiri. 

 

1. Kehidupan Leluhur 

□ Orang tua / leluhur saya adalah orang-orang yang menyembah ilah lain. 

□ Orang tua / leluhur saya memuja arwah nenek moyang. 

□ Orang tua / leluhur saya ada yang berprofesi sebagai  

o Dukun, paranormal 

o Juru kunci (penjaga tempat keramat, kuburan, dll.) 

o Rentenir 

o Pedagang candu/ganja/narkoba 

o Preman/penjahat 

o Pekerja seks 

2. Kutuk Turun-temurun 

□ Dalam garis keturunan di atas saya, ada pola seksual berikut yang cenderung 

berulang 

o Perceraian o Kawin Cerai 

o Poligami  o Perselingkuhan 

o Pelecehan seksual  o Perkosaan 

BELENGGU KUTUK  
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o Kehamilan di luar nikah 

o _____________________________ 

□ Dalam garis keturunan di atas saya, ada kutuk berikut yang turun-temurun 

o Kemiskinan  o Kegagalan 

o Kecelakaan  o Mati Muda 

o Kebodohan o Cacat lahir 

o Penyakit keturunan ______________ 

o _____________________________ 

3. Kutuk karena Ucapan 

□  Orang lain (orang tua, saudara, teman, dsb.) pernah mengutuki saya. 

□  Saya pernah mengutuki diri sendiri (sebagai orang yang gagal, buruk, dsb.). 

□  Saya pernah mengucapkan sumpah atau perjanjian yang (kalau dilanggar) 

mendatangkan kutuk atas diri saya. 

□  Saya pernah bernazar dan tidak menepatinya. 

□  Lain-lain __________________________________________ 

4. Sakit-penyakit yang Sedang Dialami 

□ Jantung □ Darah tinggi □ Darah Rendah □ Penyumbatan  

□ Pengapuran □ Anemia □ Leukemia □ Saraf  

□ Vertigo  □ Migrain □ Stroke  □ Stress  

□ Shock □ Gila □ Schizoprenia □ Lever  

□ Hepatitis □ Sirosis □ Empedu □ Diabetes 

□ Ginjal  □ Getah bening □ Mata □ Telinga  

□ Hidung □ Sinusitis □ Tenggorokan □ Amandel  

□ Asma  □ Paru-paru □ Eksim □ Bisul  

□ Jerawat □ Alergi □ Kusta □ Lambung  

□ Usus buntu □ Ambeien □ Tulang □ Rematik 

□ Herpes □ Gonorhoe □ Sifilis □ HIV/AIDS  

□ Keputihan □ Impotensi □ Frigid □ Mandul  

□ Menstruasi tak wajar 

□ Kanker (payudara, otak, prostrat, saluran kencing, _________________ ) 

□ Sering mengalami pendarahan atau keguguran kandungan 

□ Timpang, organ tubuh tidak wajar, cacat 

□ Mudah sakit, mudah terserang flu 

□ Penyakit lain: _____________________ 
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Untuk menuju kelepasan berdosa, Anda perlu mengakui semua dosa yang pernah 

diperbuat (Yakobus 5:16).  Yakinlah, ketika kita mengakui dosa kita, Allah adalah setia 

dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala 

kejahatan kita.  Berdoalah demikian: 

 

Tuhan, saya melepaskan dan meninggalkan      
<sebutkan penggunaan yang salah dari tubuh Anda>

   . 

Ampuni saya akan semua yang sudah saya lakukan.  Saya mohon sekarang Roh Kudus  

menguasai hati dan pikiran saya, dan memberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. 

Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. 

1. 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 

□ Lain-lain __________________________________________ 

2. 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 sejenis 

□ Sumpah mati □ Mengomel □ Mengkritik  

□ 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 

BELENGGU DOSA DAN PERBUATAN SIA-SIA 
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□ Sering merasa takut (bisa dipilih lebih dari satu) 

o Takut setan o Takut manusia  o Takut binatang 

o Takut gelap o Takut tempat tinggi o Takut masa depan 

o Takut ditolak  o Takut sendirian  o _________________ 

□ Lain-lain __________________________________________ 

3. Kecanduan atau Ketergantungan 

□  Makanan □ Rokok/nikotin □ Alkohol 

□ Obat-obatan □ Narkoba □ Judi 

□ Televisi □ Internet □ Game 

□ Lain-lain __________________________________________ 

4. Penyimpangan Seksual 

□ Hubungan seks sebelum menikah 

□ Perzinahan / perselingkuhan 

□ Fantasi hubungan seksual 

□ Pesta seks / seks bebas 

□ Suka ke pelacur atau gigolo 

□ Homoseks / lesbian / biseks 

□ Banci / waria / wadam 

□ Masturbasi / onani 

□ Oral seks / anal seks / sodomi / pemburit 

□ Alat seks / sex toys 

□ Bersetubuh dengan hewan 

□ Suka berpakaian sexy atau vulgar 

□ Suka telanjang / memamerkan ketelanjangan 

□ Suka mengintip / menonton persetubuhan 

□ Pornografi (cerita, gambar, internet, dll.) 

□ Lain-lain __________________________________________ 
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Penting untuk Diperhatikan! 
 

Kemerdekaan atau kebebasan yang telah dialami harus 

dipelihara.  Kemerdekaan itu menjadi milik Anda selama Anda 

terus memilih teguh dalam kekuatan Tuhan.  Jika iblis 

mengingatkan masa lalu Saudara, tolaklah dan katakan bahwa 

Saudara sudah dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. 

 

Untuk memelihara kemerdekaan, kami menyarankan untuk: 

a. Bergabunglah dalam gereja lokal dan dalam kelompok sel 

untuk mendapat perlindungan rohani. 

b. Ikutilah Sekolah Orientasi Melayani hingga selesai agar Anda 

mengalami pertumbuhan rohani. 

c. Hiduplah dalam kasih, kebenaran (firman), dan doa. 

d. Taklukkanlah setiap pikiran ke dalam ketaatan kepada Kristus. 

e. Jangan mudah terbawa arus 
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CATATAN TAMBAHAN 


