


Outline Kotbah Experiencing Real Freedom #4 (Minggu, 26 Agustus 2018) 

 1 of 11 

EXPERIENCING REAL FREEDOM 4 

MENGALAMI KEMERDEKAAN SEJATI 4 

FREEDOM FROM SELF DESTRUCTION 

KEMERDEKAAN DARI MERUSAK DIRI SENDIRI 

 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita ada di bagian akhir dari Seri Kotbah 

Experiencing Real Freedom. Saya percaya Firman Tuhan 

ini akan mendatangkan kelepasan besar dalam hidup, 

sebab hari ini kita akan belajar tentang Freedom From 

Self Destruction atau Merdeka Dari Hal Yang Merusak 

Diri Kita Sendiri. 

 

Markus 5:1-17 1 Lalu sampailah mereka di seberang 

danau, di daerah orang Gerasa. 2 Baru saja Yesus turun 

dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh 

jahat dari pekuburan menemui Dia. 3 Orang itu diam di 

sana dan tidak ada seorangpun lagi yang sanggup 

mengikatnya, sekalipun dengan rantai, 4 karena sudah 

sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya 

diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, 

sehingga tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk 
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menjinakkannya. 5 Siang malam ia berkeliaran di 

pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak 

dan memukuli dirinya dengan batu. 

 
Banyak di antara kita sudah sering membaca bahkan 
sudah hafal dengan kisah yang satu ini. Tapi hari ini saya 
ajak kita belajar untuk mengalami kisah ini sendiri.  
 Saya ajak kita lebih menghayati, bahkan kita 

mengimajinasikan apa yang sedang terjadi ketika itu. 
 Ini akan membuat kita bukan hanya lebih memahami, 

tetapi akhirnya kita bisa menerima pewahyuan yang 
lebih mendalam ketimbang orang yang hanya sekedar 
membacanya begitu saja. 

 
Mari kita bayangkan apa yang terjadi saat itu dengan 
lebih mendalam. 
 Ketika Yesus baru saja turun dari perahu, datanglah 

seorang yang kerasukan roh jahat dan sangat 
menderita untuk menemui Yesus. 

 Saya yakin rambutnya berantakan, tidak terurus, bau, 
kotor, bertelanjang dada, sorot matanya penuh 
ketakutan sekaligus kekosongan, dan di tangannya 
masih ada bekas rantai yang pernah memborgol dia.  

 Ini adalah jenis orang yang tidak akan kita harapkan 
untuk kita jumpai. Saya yakin waktu orang ini datang, 
maka murid-murid Yesus sudah siaga satu untuk 
mengamankan Yesus. Kalau murid-murid Yesus 
pernah menyuruh diam Bartimeus dan pernah hampir 
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mengusir anak-anak yang datang kepada Yesus, 
apalagi pria yang seolah tidak waras dan terlihat 
begitu membahayakan ini. 

 Sekalipun tangannya ada bekas rantai yang terlihat 
sudah terlepas, tetapi sebenarnya hidupnya masih 
terbelenggu, hidupnya masih terikat, hidupnya belum 
bebas, hidupnya belum merdeka, dan dia sangat 
menderita. 

 Bahkan badannya bukan cuma kotor dan bau, tetapi 
penuh luka-luka yang tidak wajar. Kenapa? Sebab 
Alkitab mengatakan dia suka memukuli dirinya 
dengan batu! Dia melukai dan menyakiti dirinya 
sendiri! Dia merusak dirinya sendiri! Dia 
menghancurkan dirinya sendiri! (self destruction) 

 
Mungkin kita saja jijik membayangkan pria ini. Tapi coba 
kita renungkan dan berkaca melihat diri kita, Jangan-
jangan kondisi kita persis sama dengan apa yang 
dialami oleh pria ini!! 
 Tentunya secara penampilan kita kelihatan baik-baik 

saja. Kita bersih, wangi, rapi, bahkan terlihat baik dari 
luar. 

 Tetapi belum tentu dengan bagian dalam kita. Belum 
tentu keadaan jiwa kita serapi pakaian kita. Belum 
tentu keadaan hati kita seprima penampilan luar kita. 

 Dari luar kita rasanya baik saja, bahkan kita seolah 
masih bisa tersenyum. Tetapi sesungguhnya bagian 
dalam hidup kita, kita begitu rapuh, kita begitu 
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hancur, kita begitu berantakan, kita begitu stress dan 
frustasi, kita begitu menyesal, kita begitu kesepian, 
kita begitu kosong, kita begitu penuh amarah, kita 
begitu penuh dengan kekecewaan dan hal-hal 
negatif lainnya. 

 Dan tanpa kita sadari semua yang negatif dalam 
hidup kita itu membuat diri kita sendiri hancur. Kita 
seperti pria yang kerasukan setan yang memukuli diri 
sendiri. Kita melukai dan selalu membuat rugi diri 
sendiri. 

 Mungkin kelihatan tangan saudara tidak terantai, 
tetapi jiwa kita terbelenggu dengan kepahitan, 
dendam, kemarahan, penyesalan, dan hal-hal negatif 
lainnya. 

 Seburuk apapun keadaan saudara, bahkan mungkin 
begitu parahnya menyerupai pria di pekuburan ini, 
saya yakin hari ini adalah hari kelepasan bagi saudara 
sekalian. Sebab Yesus datang untuk memerdekaan 
saudara dan memulihkan hidup saudara! 

 
Markus 5:6-17 6 Ketika ia melihat Yesus dari jauh, 
berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya, 7 
dan dengan keras ia berteriak: "Apa urusan-Mu dengan 
aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, 
jangan siksa aku!" 8 Karena sebelumnya Yesus 
mengatakan kepadanya: "Hai engkau roh jahat! Keluar 
dari orang ini!" 9 Kemudian Ia bertanya kepada orang 
itu: "Siapa namamu?" Jawabnya: "Namaku Legion, 
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karena kami banyak." 10 Ia memohon dengan sangat 
supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari 
daerah itu. 11 Adalah di sana di lereng bukit sejumlah 
besar babi sedang mencari makan, 12 lalu roh-roh itu 
meminta kepada-Nya, katanya: "Suruhlah kami pindah 
ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya!" 
13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu 
keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. 
Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu 
terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas 
di dalamnya. 14 Maka larilah penjaga-penjaga babi itu 
dan menceriterakan hal itu di kota dan di kampung-
kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat 
apa yang terjadi. 15 Mereka datang kepada Yesus dan 
melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah 
berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya 
kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. 16 Orang-
orang yang telah melihat sendiri hal itu menceriterakan 
kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas 
orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi 
itu. 17 Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia 
meninggalkan daerah mereka.  
 
3 TANTANGAN TERBESAR yang bisa merusak hidup 
kita: 
 
I. IBLIS 
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 Tidak diragukan lagi bahwa iblis adalah musuh 
yang harus kita hadapi. 

 Ini yang akan Iblis coba lakukan untuk 
menghancurkan kita:  
- Iblis akan berusaha MENYERANG KITA DENGAN 

TIPU DAYA (kamu tidak cukup baik, kamu tidak 
cukup kudus, Tuhan tidak bakal mendengar doa-
doamu, buat apa berdoa, buat apa ke gereja, buat 
apa pelayanan, dst).  

- Iblis akan berusaha MENARIK KITA MENJAUH DARI 
TUHAN dengan berbagai macam godaan dan 
tawaran dosa yang menggiurkan (cepat kaya 
dengan cara korupsi, cepat naik karir asal 
meninggalkan iman, berzinah dengan istri / suami 
orang lain, dst).  

- Iblis akan berusaha MENYERANG HATI KITA 
DENGAN KEINGINAN DAGING keinginan mata, 
dan keangkuhan hidup.  

 Itu sebabnya penting sekali untuk kita 
memperhatikan petunjuk Firman Tuhan:  
- Efesus 4:27  dan janganlah beri kesempatan 

kepada Iblis. 
 Kesaksian: 

 

II. DUNIA 
 Tantangan kedua yang kita hadapi adalah dunia.  
 Kembali ke kisah pria yang kerasukan roh jahat. 

Waktu saya merenungkan, saya begitu kasihan 
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dengan pria ini. Karena ternyata permasalahan 
dalam hidupnya bukan hanya masalah roh jahat! 
Tetapi dia juga tinggal di dunia dan lingkungan yang 
tidak mengasihi dan tidak mendukung dia sama 
sekali! 

 Bisa jadi ini pula yang kita alami: 
 Inilah pesan Tuhan terhadap kita: Matius 5:13-16 

13 "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu 
menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak 
ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 
14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di 
atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15 Lagipula 
orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di 
bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga 
menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di 
depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu 
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” 

 SEBAGAI ANAK TUHAN, SEHARUSNYA KITA TIDAK 
DIPENGARUHI DUNIA, TAPI KITA YANG 
MEMPENGARUHI DUNIA; 

 Kesaksian:  
 

III. DIRI KITA SENDIRI 
 Itu yang saya rasakan ketika membaca dan 

merenungkan kisah pria di Gerasa tadi. Penyebab 
utama hidupnya hancur bukanlah roh jahatnya! 
Penyebab awal kenapa dia bisa sedemikian parah 
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dirasuki roh jahat adalah dimulai dengan kondisi 
hati dan jiwa yang penuh luka! 

 Iblis memang musuh yang harus kita hadapi. Dunia 
juga sering berusaha menjatuhkan kita. Tetapi 
menurut saya, TANTANGAN TERBESAR DAN YANG 
PALING SULIT DIKALAHKAN JUSTRU ADALAH DIRI 
KITA SENDIRI! 

 PEPERANGAN DENGAN SETAN ADALAH 
PEPERANGAN MELAWAN KITA, PEPERANGAN 
DENGAN DUNIA ADALAH PEPERANGAN DI SEKITAR 
KITA, TAPI PEPERANGAN DENGAN DIRI KITA 
SENDIRI ADALAH PEPERANGAN DI DALAM KITA.  
- Roma 7:19  Sebab bukan apa yang aku kehendaki, 

yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa 
yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang 
aku perbuat. 

 5 HAL DARI KITA YANG SERINGKALI MERUSAK DIRI 

KITA SENDIRI: 

1. RASA BERSALAH YANG BERKEPANJANGAN. 
 Semua orang pernah melakukan kesalahan, 

tapi sebagian orang terus-menerus memukuli 
dirinya sendiri dengan kesalahan-kesalahan di 
masa lalunya.  

 Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk 
INGATKAN DIRI KITA SENDIRI APA YANG YESUS 
LAKUKAN BAGI KITA DI KAYU SALIB 2000 tahun 
yang lalu:  

2. PIKIRAN YANG TIDAK TERKENDALI. 
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 Ketika pikiran kita tidak terkendali, maka 
hidup kita juga lepas kendali.  

 Yang harus kita lakukan adalah 
MENGARAHKAN PIKIRAN kita! 

3. DORONGAN HAWA NAFSU. 
 Berapa banyak orang yang hidupnya hancur 

karena hawa nafsu:  
 Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk 

HIDUP DALAM ROH. Mintalah Roh Kudus 
memenuhi dan mendominasi hati kita 
sedemikian rupa, sehingga kehendak kita ada di 
bawah kendali Roh Kudus.  
- Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh 

Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan 
daging. 

- Kalau kita sedemikian HIDUP DALAM ROH, 
mengalami kepenuhan Roh Kudus, hari demi 
hari lebih dan lebih lagi, maka otomatis kita 
tidak akan menuruti keinginan daging.  

4. KETAKUTAN. 
 Ketakutan punya dampak yang sangat 

merusak:  
 Demikian pula kalau kita mengijinkan 

ketakutan mencekam hati kita, maka kita akan 
kehilangan Tanah Perjanjian kita: penggenapan 
rencana Tuhan dalam hidup kita, keberanian 
untuk melangkah, kemenangan kita, kesehatan 
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kita, kebahagiaan keluarga kita, mujizat kita, 
jawaban doa kita.  

 Itu sebabnya arahkan hati dan pikiran kita 
pada Tuhan: Sadarilah bahwa kita tidak pernah 
dibiarkan berjalan sendiri, sadarilah bahwa Allah 
adalah Bapa kita yang baik, yang selalu ada, 
selalu membela kita, dan selalu mengarahkan 
kita pada jalan kemenangan. Hanya dengan kita 
SUNGGUH-SUNGGUH MENYADARI KEHADIRAN 
ALLAH dalam hidup kita, maka SEMUA 
KETAKUTAN KITA AKAN SIRNA, kita akan 
menerima kekuatan baru, iman kita akan 
dibangkitakan, kita akan melangkah dengan 
penuh keberanian dan mengalami kemenangan 
gilang gemilang.  

5. KEPAHITAN. 
 Sadarkah Anda bahwa kepahitan akan 

merusak hidup kita?! 
 Saya ajak kita buka hati lebar-lebar dan MINTA 

TUHAN UNTUK MEMBERSIHKAN HATI kita dari 
semua kepahitan, sakit hati dan kecewa. Minta 
Tuhan untuk memberikan hati yang baru. Minta 
Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasihNya 
yang memulihkan. Inilah yang akan membawa 
kemerdekaan sejati yang luarbiasa dalam hidup 
kita! 

 

PENUTUP: 
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Marilah kita memerdekakan diri kita dari semua hal 
yang bisa merusak hidup kita dengan pertolongan 
Tuhan, sehingga hidup kita bisa mengalami anugerah 
Tuhan yang luar biasa.  
 


