Dunia Roh
"Sebab Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada
roh yang ada di dalam dunia" (I Yohanes 4:4).
Marina masih seorang gadis remaja ketika dia menjadi medium (orang yang dapat berhubungan dengan roh-roh). Ketika saya berjumpa dengannya, ia berusia 25 tahun dan sudah
terikat oleh Iblis dan roh-roh jahat. Tiga minggu pertama
dalam beberapa bulan itu, ketika saya dan beberapa orang
percaya lainnya tinggal bersama Marina dan suaminya, merupakan masa perjuangan yang hebat melawan roh-roh jahat.
Setiap malam kami menumpangkan tangan ke atas kepala
Marina, sambil berdoa bagi kelepasannya.
Roh-roh jahat
itu berusaha membunuhnya dan melukai kami juga, tetapi
tidak berhasil. Kami melawan kekuatan-kekuatan
Iblis dan
memohon perlindungan darah Yesus. Dengan perlahan-lahan
roh-roh jahat itu pergi. Kuasa Allah lebih besar dan tidak
lama kemudian Marina terlepas sama sekali! Ia dapat menceritakan kepada setiap orang, "Allah yang ada dalam diriku
lebih besar daripada Iblis atau roh jahat apa pun dalam
dunia ini!"
Marina menjadi anggota keluarga Allah, dan sebagian
dari gereja yang baru saja kita pelajari. Hanya Allah yang
menguasai dia dan hanya Roh Kudus yang berdiam di dalam
dirinya.
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Mungkin saudara pemah melihat kuasa Iblis bekerja. Tetapi saudara tak usah takut. Kuasa Tuhan lebih besar!
Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang kekuatankekuatan dunia roh dan perlindungan yang dimiliki orang
percaya di dalam Kristus.
Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Iblis dan Roh-roh Jahat
Malaikat-malaikat

•

Pelajaran ini akan menolong saudara ...
• Menerangkan siapa Iblis itu dan bagaimana nasibnya
kelak.
• Mengetahui perbedaan antara malaikat baik dan malaikat
jahat.
• Menyadari manfaatnya malaikat-malaikat yang baik bagi
orang percaya.
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IBLIS DAN ROH-ROH JAHAT

Tujuan 1. Menyatakan siapa Iblis itu dan bagaimana nasibnya dan nasib roh-roh jahat itu kelak.
Iblis adalah seorang malaikat jahat yang telah diusir dari
surga karena ia ingin memegahkan dirinya di atas Allah.
Yesaya 14:14,15 mengatakan,
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi! Sebaliknya, ke dalam
dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang
paling dalam di liang kubur.
Malaikat-malaikat jahat yang mengikutinya akan menemui
nasib yang sama, . . . Allah tidak menyayangkan malaikatmalaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke
dalam neraka" (II Petrus 2:4). Yesus berkata, "Aku melihat
Iblis jatuh seperti kilat dari langit" (Lukas 10: 18).
Iblis (yang kadang-kadang disebut Lusifer atau setan)
berusaha untuk memalingkan manusia agar jangan hidup
bagi Allah. I Petrus 5:8 memperingatkan kita, "Sadarlah
dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang
yang dapat ditelannya."
Roh-roh jahat bekerja sama dengan Iblis untuk mencelakakan dan membinasakan manusia. Matius 8 :28-34 menceritakan tentang dua orang yang menjadi gila karena dirasuk
setan-setan atau roh-roh jahat. Tetapi kuasa Allah selalu
lebih besar daripada kuasa Iblis. Yesus menunjukkan kuasa
itu dengan mengusir setan-setan ke luar dari mereka.
Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang
yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus
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mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang
yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah
firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya, "Dialah yang
memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita"
(Matius 8:16,17).
Ketika Kristus datang untuk mendirikan kerajaan-Nya di
atas bumi, Iblis akan dilemparkan ke dalam neraka.
Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam
lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi
palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamalamanya" (Wahyu 20:10).
Apabila saudara menghadapi godaan-godaan Iblis atau
berada dalam bahaya karena roh-roh jahat, saudara dapat bertahan terhadapnya. Yakobus 4:7 mengatakan, "Lawanlah
Iblis, maka ia akan lari daripadamu. " Satu cara untuk melawan Iblis ialah dengan mengatakannya dengan suara nyaring. Saudara dapat berkata begini, "Saya melawan Iblis.
Ia tidak berkuasa atas diriku, karena saya adalah anak Allah.
Saya ditutupi dan dilindungi oleh darah Yesus yang telah
mengalahkan Iblis dan semua malaikatnya yang jahat. "
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba,
dan oleh perkataan kesaksian mereka (Wahyu 12:11).
Seperti yang akan kita pelajari dalam bagian berikut ini,
Allah mengutus malaikat-malaikat-Nya untuk melayani saudara. Saudara tak perlu takut apa-apa, kalau saudara anak
Tuhan!

• • •

'~.
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1 Sebab

Yang Harus Saudara Kerjakan

Allah memberikan kita bukan

melainkan

.

yang
.......................

, dan

II Timotius 1:7.

2 Lingkarilah

huruf di depan setiap pernyataan yang
BENAR tentang Iblis dan roh-roh jahat.
a Iblis seperti seekor singa yang mengaum-aum yang
ingin mencelakakan orang Kristen.
b Roh-roh jahat hanya khayalan orang-orang yang tidak
mengetahui keadaan yang sebenamya.
c Iblis dan roh-roh jahat dikalahkan oleh darah Yesus
yang dicurahkan di salib.
d Jika seorang percaya melawan Iblis, maka Iblis tidak
bisa mencelakakannya.

3 Bacalah

Matius 25:41.
Apa yang telah disediakan
bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya?

• • •

.
.
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MALAIKA T-MALAlKA T

Tujuan 2. Mengenali tiga fungsi malaikat-malaikat.
Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani,
yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh
keselamatan? (Ibrani 1:14).
Pernahkah saudara mendengar tentang malaikat pelindung?
Mereka memang ada. Alkitab mengatakan, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan
Dia, lalu meluputkan mereka" (Mazmur 34:8).
Malaikat-malaikat itu banyak fungsinya, dan fungsi yang
pertama ialah melayani Allah, Pencipta mereka. Para
malaikat menyembah Allah sepanjang waktu. Nehemia 9:6
menyatakan, "Bala tentara langit sujud menyembah kepadaMu." Mereka tidak bertindak semau mereka sendiri, melainkan berada di bawah kekuasaan Kristus. I Petrus 3:22 mengatakan kepada kita bahwa Yesus "yang duduk di sebelah
kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya."
Para malaikat mengambil bagian dalam pemberian hukum
Taurat yang lama (Galatia 3:19), kemudian bernyanyi di
atas bukit-bukit Yu dea, ketika memberitakan kelahiran Yesus (Lukas 2:13,14). Kita semua telah mendengar nyanyian
mereka, kita menyanyikan kata-kata mereka kembali setiap
hari Natal yang gembira
Mereka melayani Yesus selama Ia berada di bumi ini. Lukas 4:11 menceritakan bahwa setelah Yesus dicobai di
padang gurun, malaikat-malaikat menolongnya. Ketika Yesus berdoa dalam penderitaan-Nya yang sangat di taman Getsemani, seorang malaikat datang untuk menguatkan Dia.
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Alkitab memberitahukan bahwa malaikat-malaikat mela
yani kita juga. Meskipun mereka tidak sering terlihat, mereka tetap mengawasi kita - memelihara kita, melindungi
kita dari bahaya. Kita tidak mungkin mengetahui semua
bahaya dan kesukaran yang mengancam diri kita, yang telah
dijauhkan dari kita karena pelayanan mereka.
Akan tetapi kita mengetahui bahwa mereka diutus untuk
menolong kita, karenaAlkitab
mengatakan demikian. Contoh-contoh telah diberikan untuk mendorong I< ita percaya.
Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ia bersaksi
kepada raja, "Allahku telah mengutus malaik r-Nya untuk
mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga
-reka tidak
mengapa-apakan aku" (DanieI6:22) .

.

I Raja-raja J9:5 mengatakan bahwa seorang
telah membawa makanan kepada nabi Elia ketika
keadaan begitu lemah sampai ia berpikir
.ahwa
mati. Seorang malaikat membebaskan Pantes dari
ketika ia ditahan demi Injil (Kisah Para RaC:llI12:7).
I

malaikat
ia dalam
ia akan
penjara,

Entah malaikat dapat dilihat atau tidak, kita tahu bahwa
mereka diutus untuk melayani kita. Betapa menyenangkan
untuk mengetahui bahwa mereka siap sedia untuk melakukan apa pun yang difirmankan Tuhan kepada mereka.
Seperti telah kita pelajari, mereka tidak akan bertindak
kecuali dengan perintah Tuhan. Mereka juga tidak menerima
pujian.
Yohanes, murid yang dikasihi itu, begitu takjub
karena berita yang disampaikan seorang malaikat kepadanya sehingga ia jatuh tersungkur dan mulai menyembahnya.
Tetapi malaikat itu mencegahnya, katanya, "Janganlah berbuat demikian!
Aku adalah hamba, sama dengan engkau
dan saudara-saudaramu,
yang memiliki kesaksian Yesus.
Sembahlah Allah!" (Wahyu 19:10).
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Jangan saudara menyembah malaikat, tetapi saudara dapat menggirangkan mereka. Jika saudara telah menyerahkan
hidup saudara kepada Kristus, saudara sudah menyebabkan
mereka bersukacita. Yesus berkata, "Akan ada sukacita
pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang
bertobat" (Lukas 15:10). Sebagai anak Tuhan, saudara
dapat mengharapkan mereka selalu memberi pertolongan.
"Sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segalajalanmu" (Mazmur
91:11).
~~ ~

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan disamping setiap

ayat
tuliskan fungsi malaikat yang disebutkan dalam ayat itu.
a Ibrani 1:6

..

b Kejadian 24:40

..

c Mazmur 91:11

5 Lingkarilah kata-kata

:

..

yang tepat yang menyempurnakan kalimat. Malaikat
a) adalah makhluk yang harus disembah.
b) dapat bertindak atau berbicara di luar kekuasaan
Allah.
c) adalah hamba Tuhan dan menolong anak-anak Tuhan.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 Roh ketakutan, roh, membangkitkan kekuatan, kasih,
ketertiban.
4 a Menyembah Allah.
b Memberi keberhasilan.
c Menjaga.
2 a Iblis seperti seekor singa yang mengaum-aum yang
ingin mencelakakan orang Kristen.
c Iblis dan roh-roh jahat dikalahkan oleh darah Yesus
yang dicurahkan di salib.
d Jika seorang percaya melawan Iblis, maka Iblis tidak
bisa mencelakakannya.
5 c) adalah hamba Tuhan dan menolong anak-anak Tuhan.
3 Api yang kekal.
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