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Perihal Pengarang
A.L dan Joyce Gill adalah pembicara, penulis buku dan pengajar Alkitab yang dikenal
secara mendunia. Perjalanan pelayanan Apostolik A.L telah membawanya ke lebih dari
lima puluh negara di seluruh dunia, berkhotbah kepada lebih dari seratus ribu jiwa dan
kepada berjuta-juta orang melalui radio dan televisi.
Buku-buku dan manual top-selling mereka telah terjual lebih dari dua juta kopi di
Amerika Serikat. Tulisan-tulisan mereka telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa
dan sedang dipergunakan di sekolah-sekolah Alkitab dan seminar-seminar di seluruh
dunia.
Kebenaran Firman Tuhan yang mengubah hidup dan yang berkuasa meledak dalam hidup
orang lain melalui khotbah, pengajaran, tulisan dan pelayanan audio-video yang dinamis.
Kemuliaan hadirat Tuhan yang luar biasa terjadi pada seminar-seminar pujian dan
penyembahan karena orang-orang percaya mendapati bagaimana menjadi penyembahpenyembah yang benar dan intim. Banyak orang menemukan dimensi kemenangan dan
kebenaran yang baru dan yang menggairahkan melalui pengajaran mereka pada topik
“otoritas orang percaya”.
A.L dan Joyce Gill telah melatih banyak orang percaya untuk melangkah masuk ke dalam
pelayanan supranatural yang telah Tuhan berikan melalui kuasa kesembuhanNya yang
mengalir melalui tangan mereka. Banyak orang telah belajar untuk hidup di dalam
kuasaNya yang ilahi karena mereka juga akan dilepas untuk menggunakan sembilan
karunia Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan mereka.
A.L dan Joyce kedua-duanya telah meraih gelar Master of Theological Studies. A.L juga
telah berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Teologi dari Vision
Christian University. Pelayanannya didasarkan secara kuat atas Firman Tuhan, berpusat
pada Yesus, kokoh dalam iman dan pengajaran mengenai kuasa Roh Kudus.
Pelayanan mereka adalah demonstrasi hati Bapa yang penuh kasih. Khotbah dan
pengajaran mereka disertai dengan pengurapan yang berkuasa, tanda-tanda heran yang
ajaib dan mukjizat kesembuhan yang dahsyat dimana banyak orang rebah di dalam kuasa
dan hadirat Allah.
Tanda-tanda kebangunan rohani termasuk Tawa Kudus (Holy Laughter), ratapan di
hadirat Tuhan serta manifestasi-manifestasi kemuliaan dan kuasa Tuhan yang
menakjubkan telah dialami oleh banyak orang yang menghadiri pertemuan-pertemuan
ibadah mereka.

Prakata Bagi Guru Dan Siswa
Studi yang berkuasa mengenai Otoritas Orang Percaya ini akan memberikan pewahyuan
dan pemulihan kuasa ke dalam kehidupan para siswa. Mereka akan mempelajari
bagaimana menghentikan kekalahan dan mulai hidup berkemenangan dalam menghadapi
setiap pergumulan hidup. Setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus akan dimotivasi
oleh pewahyuan-pewahyuan yang segar. Studi ini akan melepaskan suatu keberanian dan
keyakinan akan kemenangan ke dalam hidup para siswa.
Kami menyarankan sebelum mengajar mata pelajaran ini, anda melihat atau
mendengarkan rekaman audio atau video pada seri ini dan juga membaca buku-buku
yang ada di dalam daftar ”bacaan yang disarankan”. Dengan lebih lagi anda disarankan
untuk memenuhi diri anda sendiri dengan kebenaran Firman Tuhan mengenai Otoritas
orang percaya dan peperangan rohani, terlebih lagi karena kebenaran-kebenaran ini akan
mengalir dari pikiran ke dalam roh anda. Manual ini akan memberikan garis-garis besar
bagi anda untuk digunakan sebagaimana anda mengimpartasikannya ke orang lain.
Ilustrasi-ilustrasi kehidupan pribadi adalah sebuah keharusan bagi pengajaran yang
efektif. Penulis telah menghilangkan hal-hal tersebut dari buku ini supaya guru bisa
memberi ilustrasi dari pengalaman pribadinya sehingga siswa mampu untuk
menghubungkan dengan pelajarannya..
Harus selalu diingat bahwa Roh Kuduslah yang datang dan hadir untuk mengajar kita
akan segala sesuatu dan juga ketika kita sedang belajar ataupun pada saat mengajar, kita
harus selalu dipenuhi dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.
Studi ini sangat amat baik untuk pembelajaran pribadi atau kelompok, sekolah Alkitab,
sekolah minggu dan kelompok-kelompok rumah. Adalah sangat penting bagi guru dan
siswa untuk sama-sama memiliki buku ini selama proses jalannya studi.
Buku-buku yang terbaik sebaiknya diberi catatan, digarisbawahi, direnungkan dan
dicerna. Kami menyediakan tempat kosong untuk catatan dan komentar anda. Format ini
telah dirancang dengan sistem referensi cepat untuk tinjauan ulang dan membantu anda
untuk menemukan topiknya kembali. Format yang khusus ini akan memungkinkan setiap
orang untuk belajar melalui buku ini dan untuk mengajarkan isinya kepada orang lain.
Rasul Paulus menulis kepada Timotius dalam 2 Timotius 2:2b
”Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah
itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang
lain”.
Pelajaran ini dirancang sebagai pelajaran Alkitab yang praktis dalam format sistem
pengembangan pelayanan (MINDS) yang merupakan pendekatan yang dikembangkan
secara khusus untuk studi yang terprogram. Konsep ini dirancang bagi multiplikasi /
pelipatgandaan di dalam kehidupan, pelayanan dan bagi para siswa supaya dapat
mengajar pelajaran-pelajaran ini pada masa yang akan datang. Para siwa yang sudah
pernah menggunakan buku ini dapat dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain.
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Pelajaran I

MENGETAHUI MUSUH ANDA
KITA SEDANG BERADA DI DALAM PEPERANGAN!
Peperangan
Sebagai orang kristen, kita harus sadar akan kenyataan bahwa kita
terlibat di dalam peperangan. Salah satu strategi utama setan adalah
untuk membutakan mata kita terhadap konflik yang ada sehingga
membuat kita menjadi tidak berdaya terhadap serangan-serangannya.
Tetapi Allah telah memberikan kita setiap senjata yang kita butuhkan
untuk menang atas musuh kita.
2 Korintus10:3,4 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami
tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam
perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang
diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk
meruntuhkan benteng-benteng.
1 Timotius 6:12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang
benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah
dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan
banyak saksi.
Penting untuk diingat bahwa senjata-senjata ini bukanlah berasal dari
alam dunia ini. Senjata-senjata itu adalah dari Roh.
Banyak penulis perjanjian baru menggunakan istilah peperangan. Ini
bukanlah istilah simbolik, tetapi merupakan gambaran peperangan yang
sebenarnya dimana kita terlibat di dalamnya. Peperangan ini dilakukan
di dalam alam roh.
Musuh kita
Kita berada di bawah serangan musuh di dalam setiap aspek kehidupan
sehari-hari dan di dalam hubungan kita, di dalam:
 keluargakeuangan
 pekerjaan
 pikiran (mental)
 tubuh (kesehatan)
 rumah
 tetangga
 kota
 negara
 dunia
Salah satu hal terpenting untuk dipelajari adalah bahwa peperangan kita
bukanlah terhadap orang-orang. Peperangan kita adalah terhadap setan
dan roh-roh jahat. Ini terjadi di dalam dunia roh . Masuk kedalam
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konflik dengan orang-orang hanya berakibat kepada frustasi dan
kekalahan.
SIAPA MUSUH KITA?
Jikalau kita mengetahui bahwa kita ada di dalam peperangan, adalah
penting untuk menentukan siapa musuh kita.
Apakah musuh kita adalah:
 Keluarga kita?
 Orang-orang yang bekerja dengan kita?
 Pemerintah?
 Keuangan kita?
Bukan!
Penguasa-Otoritas
Kuasa-kekuatan rohani
Rasul Paulus menggambarkan musuh kita dengan jelas sekali. Dia
memberitahu kita bahwa perjuangan kita bukanlah dengan orang-orang
disekitar kita. Dia berkata kita bergumul bukanlah melawan darah dan
daging.
Efesus 6:12 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap
ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Iblis
Petrus memperjelas bahwa lawan kita adalah iblis.
1 Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan
mencari orang yang dapat ditelannya.
Rancangan
Rancangan iblis adalah strategi dan rancangan penipuannya yang dia
gunakan terhadap kita. Dia memiliki rencana perang kemiliteran yang
dapat dipakai untuk usaha mengalahkan kita. Akan tetapi dengan
sadarnya kita akan rencana iblis, kita hanya menjadi lebih sadar akan
baju perang dan senjata-senjata yang telah Allah sediakan bagi kita
untuk berperang. Baju perang itu adalah pertahanan kita. Senjata-senjata
itu adalah untuk serangan kita yang berkemenangan terhadap musuhmusuh kita.
Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
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Peringatan
 Selalu dekat bersama Yesus
 Mengetahui otoritas kita
 Jangan pernah diintimidasi oleh iblis
Kita tidak menjadi terfokus ataupun terlalu terkesan dengan iblis, setan
atau rancangannya. Tetapi kita harus terfokus dan dipenuhi oleh Yesus.
Pada waktu kita menatapNya, kita akan menjadi sadar siapa kita di
dalam Dia. Pada waktu kita sadar akan otoritas yang dipulihkan melalui
Yesus, keberanian akan muncul di dalam roh kita. Kita tidak akan lagi
diintimidasi oleh iblis ataupun rancangannya.
ALLAH MENCIPTAKAN MAKHLUK SURGAWI
Allah adalah kekal
Allah adalah kekal. Dia selalu ada dan Dia adalah pencipta segala
sesuatu.
Yohanes 1:1-3 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersamasama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu
pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan
yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh
kasih karunia dan kebenaran.
Firman itu ialah Yesus
Allah menciptakan malaikat-malaikat
Sebagai Putera Allah, Yesus menciptakan segala sesuatu termasuk
malaikat. Mereka bukan hanya diciptakan oleh Dia, tetapi mereka
diciptakan untuk tujuan IlahiNya
Kolose 1:16,17 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala
sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan
dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik
pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia
dan untuk Dia.Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala
sesuatu ada di dalam Dia.
Malaikat-malaikat itu terorganisasi
Ketika Paulus menjabarkan tentang tahta, otoritas kerajaan dan kuasa,
ada referensi bagi malaikat. Dia menggunakan istilah-istilah sesuai
dengan fungsi mereka masing-masing.
Mereka mempunyai nama-nama yang berbeda:
 Penghulu malaikat
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 Kerub
 Serafim
 Makhluk-makhluk yang hidup
Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda:
 Tahta
 Otoritas
 Kerajaan
 Kuasa
ALLAH MENCIPTAKAN LUSIFER
Karena kita tahu bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu, kita tahu
bahwa Dia menciptakan Lusifer.
Posisi Lusifer sebelumnya
Posisi Lusifer yang asli adalah posisi yang memiliki kehormatan
tertinggi. Salah satu namanya adalah Bintang Fajar.
Yesaya 14:12 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang
Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi,
hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!
Ayub 38:7...pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak
bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai?
Gambaran Lusifer
Nabi Yehezkiel dan Nabi Yesaya sama-sama memberikan pandangan
akan gambaran Lusifer.
 Model kesempurnaan
 Penuh hikmat
 Sempurna dalam kemolekan
Yehezkiel 28:12b Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau,
penuh hikmat dan maha indah.
 Dipenuhi dengan batu permata
Yehezkiel 28:13a Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh
segala batu permata yang berharga: yaspis merah, krisolit dan
yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu
darah dan malakit.
 Suara yang indah
Yehezkiel 28:13b Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan
disediakan pada hari penciptaanmu.
Yesaya 14:11a Ke dunia orang mati
kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu
Suaranya seperti paduan suara yang besar
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sudah

diturunkan

 Tidak bercela
Yehezkiel 28:15 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak
hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.
Fungsi Lusifer
Nabi Yehezkiel menulis apa fungsi Lusifer yang sebenarnya
 Pengawal tahta
Yehezkiel 28:14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di
gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah
batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Walaupun ada Kerub pada kedua sisi Tutup Perdamaian yang menutupi
Tabut perjanjian (Keluaran 25:18-22). Lusifer berada di sisi Allah yang
memiliki kehormatan tertinggi. Karena namanya Bintang Fajar atau
Putera Fajar, dia menutupi dan melindungi tahta Allah dan
mencerminkan sinar kemuliaan Allah. Dia diurapi sebagai Kerub
pelindung. Dia dipercaya Tuhan pada posisi yang memiliki tanggung
jawab yang teragung
 Pemimpin Pujian
Dari gambaran suaranya yang merdu, maka dapat dilihat bahwa dia juga
memimpin semua malaikat dalam pujian dan penyembahan kepada
Allah dan bahwa mengawal tahta Allah dengan tutup pujian dan
penyembahan
PEPERANGAN DI SORGA – KEJATUHAN LUSIFER
Disebabkan oleh kesombongan/ pemberontakan
Dengan mengerti akan pemberontakan Lusifer, kejatuhannya dan
mengakibatkan peperangan di sorga, memberikan kita pengertian betapa
berartinya peperangan yang kita lakukan di bumi
Yehezkiel 28:15,17 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu
sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.
Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan
engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung
Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah
batu-batu yang bercahaya.
Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan
demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja engkau
Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.
Lusifer adalah sempurna sampai dia memusatkan perhatiannya pada
kemolekannya dan bukan pada kemolekan Dia yang menciptakannya.
Dia berpikir tentang kecemerlangan dirinya dan bukan terus
mangarahkan perhatiannya pada pancaran terang Allah sendiri
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”Aku hendak”
Ada satu kehendak, yaitu kehendak Allah yang memerintah akan alam
semesta sampai suatu ketika kesombongan memasuki Lusifer.
Yesaya 14:12-17 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang
Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi,
hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke
langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang
Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di
sebelah utara.
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.
Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan
mengamat-amati engkau, katanya: Inikah dia yang telah membuat
bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan
bergoncang,
yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan
menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orangorangnya yang terkurung pulang ke rumah?
Sampai saat ini, hanya ada satu kehendak di alam semesta ini yaitu
kehendak Allah. Dalam pemberontakan lusifer menjalankan
kehendaknya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sebagaimana
yang diungkapkan dalam 5 buah ”Aku hendak” dari Lusifer, penipuan
dan ungkapan pemberontakannya berada dalam posisi berusaha untuk
menggantikan tahta Allah di dalam Sorga.
Peperangan
Wahyu 12:7-8 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu
dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat
bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.
 Setan dan malaikat-malaikatnya
dilemparkan ke bumi
Wahyu 12:9-10 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis
atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke
bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikatmalaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga
berkata: "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan
pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya,
karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara
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kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah
kita.
Yehezkiel 28:16 Dengan dagangmu yang besar engkau penuh
dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan
engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan
engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
Lusifer dan malaikat-malaikatnya dilempar dari Sorga
Akibat peperangan
Sepertiga malaikat berada dibawah komando Lusifer dan mereka jatuh
bersama dengannya. Malaikat yang lain, dibawah komando Mikhael dan
Gabriel, tetap setia pada Allah.
 Kejatuhan sepertiga malaikat
Wahyu 12:4a Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang
di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
Lusifer dan malaikat-malaikatnya dilempar ke bumi
Wahyu 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau
Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia
dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya
 Perubahan nama
Nama Lusifer menjadi berubah. Karena dia diberikan nama-nama yang
agung seperti Putera Fajar dan Kerub yang diurapi, sekarang namanya
menjadi:
 Naga,
 Ular tua
 Iblis
 Setan
Malaikat-malaikat yang berada dibawah kuasa Lusifer adalah mereka
yang mengikutinya di dalam pemberontakan, mempunyai struktur
organisasi dalam hal tahta, kuasa, pemerintah dan otoritas, tetapi namanama mereka berubah sehingga mencerminkan sifat kejatuhannya.
Mereka sekarang disebut jin, iblis / setan, roh-roh jahat.
 Perubahan sifat
Keseluruhan sifat setan berubah. Dia adalah:Bintang timur
 Putera Fajar
 Yang memimpin pujian dan penyembahan
 Yang mengawal dan melindungi tahta Allah
Dia menjadi:
 jahat
 terhina
 dilempar dari surga
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Dia kehilangan:
 kemolekannya yang agung
 posisi yang tinggi di dalam kerajaan Allah
Sifatnya menjadi:
 gelap
 kotor
 jahat
 penuh kebencian
Inilah semua akibat dosa kesombongan dan pemberontakannya.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Gambarkan fungsi dan kedudukan asli Lusifer.

2. Gambarkan akibat pemberontakan, kejatuhan dan peperangannya

3. Siapakah musuh yang sebenarnya bagi orang percaya pada hari–hari ini?
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Pelajaran II

OTORITAS DI BUMI
BUMI DICIPTAKAN
Oleh Allah
Dalam kitab kejadian, diberitahukan bahwa Allah menciptakan bumi
Kejadian 1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
 Untuk didiami
Menurut Yesaya, bumi tidak diciptakan untuk kosong. Bumi diciptakan
untuk didiami
Yesaya 45:18 Sebab beginilah firman TUHAN, yang menciptakan
langit, -- Dialah Allah -- yang membentuk bumi dan menjadikannya
dan yang menegakkannya, -- dan Ia menciptakannya bukan supaya
kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami --: "Akulah TUHAN
dan tidak ada yang lain.
 (menjadi) Belum berbentuk
Akan tetapi Kejadian 1:2 menggambarkan bumi yang belum berbentuk,
kosong dan gelap gulita. Gambaran ini bukanlah gambaran sebuah
tempat yang siap untuk dihuni. Dalam bahasa Ibrani, kata yang tepat
adalah ” menjadi tidak berbentuk”
Kejadian 1:2 Bumi (menjadi) belum berbentuk dan kosong; gelap
gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di
atas permukaan air.
Dalam
Kitab Yeremia, kita menemukan kata ibrani yang sama
dipergunakan dan diterjemahkan
Yeremia 4:23-25 Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur
dan (menjadi) kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada
terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang;
dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada
manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang.
 Menjadi gelap gulita dan kosong
Yeremia menjelaskan bahwa penghakiman Allah mengubah bumi yang
sempurna itu menjadi tempat kehancuran (kegelapan)
Yeremia 4:23 Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan
kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya.
Yeremia melanjutkan dengan menggambarkan penghakiman Allah atas
bumi ini
Yeremia 4:26,27 Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi
padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan
TUHAN, di hadapan murka-Nya yang menyala-nyala! Sebab
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beginilah firman TUHAN: "Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi
sepi, tetapi Aku tidak akan membuatnya habis lenyap.
 Setan datang ke bumi
Adalah mungkin bahwa setan dilemparkan ke bumi diantara Kejadian
1:1 dan Kejadian 1:2 (Lihat catatan hal 17)
Coba bayangkan setan bagaimana dia dilemparkan ke bumi ini. Dia
memegang salah satu posisi tertinggi di sorga. Dia memiliki kemolekan
yang diluar gambaran manusia. Dia adalah pencermin kemuliaan Allah.
Akan tetapi dalam pemberontakannya, dia ingin lebih lagi. Dia
berkeinginan untuk memerintah di sorga.
Ada sebuah peperangan. Dia dan malaikat-malaikatnya yang mengikuti
dilemparkan ke bumi. Dimanapun setan kelihatan bahwa dia diingatkan
akan Allah pencipta yang sekarang ini sangat dibencinya. Dia diingatkan
akan semua yang telah ia lepaskan melalui pemberontakannya.
Mungkin Setan sebagai yang datang untuk mencuri, membunuh dan
membinasakan, dalam kebencian dan kemarahannya sebenarnya telah
menghancurkan bumi ini. Satu hal yang tertinggal baginya untuk
memerintah telah menjadi kosong, hampa dan berada sepenuhnya di
dalam kegelapan.
Lusifer hendak memerintah seluruh alam semesta. Sekarang semua yang
dia tinggalkan adalah sebuah planet yang kecil, gelap dan kosong.
Bumi dipulihkan oleh Allah
Dalam kejadian 1:2, kita membaca bahwa Roh Allah melayang-layang
di atas air. Kejadian 1:3 menyebutkan bahwa Allah berkata ”Jadilah
terang”. Setan mengetahui suara itu.
Dia telah mendengarnya di dalam kekalahannya yang lampau.
Bayangkan betapa paniknya dia ketika dia mendengar suara Tuhan.
Bahkan di bumi ini dia tidak dapat bersembunyi dari Allah. Bahkan
disini, Allah tidak akan meninggalkannya sendirian.
Betapa takutnya/terkejutnya Setan ketika dia melihat Allah memulihkan
bumi ke dalam keindahannya semula dalam 5 hari ke depan.
”Lalu Allah berkata”
Bumi diciptakan kembali melalui FirmanNya. Penting untuk dimengerti
bahwa Allah berbicara kembali kepada seluruh keberadaan yang telah
rusak.
Kejadian 1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu
jadi.
Ayat 6 Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air
untuk memisahkan air dari air."
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Ayat 9 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah segala air yang di bawah
langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang
kering." Dan jadilah demikian.
Ayat 11 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan
tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis
pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya
ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian.
Ayat 14 Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang pada
cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah bendabenda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa
yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,
Ayat 20 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan
makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas
bumi melintasi cakrawala."
Ayat 24 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi mengeluarkan
segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan
segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian.
Ayat 26 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 melata yang merayap di
bumi."
Ayat 29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan
kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan
menjadi makananmu.
Reaksi Setan
Semua yang sempurna, yang telah rusak di muka bumi ini, Allah telah
membuatnya menjadi sempurna kembali. Apa rencana Allah? Mengapa
Allah tertarik kepada planet ini?
Bayangkan Setan berseru kepada roh-roh jahatnya, ”mengapa Allah
tidak bisa meninggalkan kita sendirian ? Dia memiliki seluruh alam
semesta ini untuk diperintah dan semua yang kita miliki adalah sebuah
planet yang kecil ini.”
Panik dan kebencian pastilah telah mencengkeram setan setiap hari
selam 5 hari, suara Allah terdengar. Sebagaimana Allah berfirman maka
bumi dipulihkan kepada keindahannya semula. Intensitas kebencian
Setan terhadap Allah pastilah telah bertambah setiap hari.
Catatan: Para sarjana Alkitab tidaklah setuju dengan rangkaian peristiwa yang
berhubungan dengan setan dan penciptaan manusia. Bahan dalam pelajaran ini
didasarkan pada ”teori gap” yang mengajarkan bahwa ada ”gap (jurang pemisah)
antara ayat 1 dan ayat 2 dalam kitab kejadian pasal 1. Teori ini mengajarkan bahwa
setan dilemparkan ke bumi setelah pemberontakannya dan sebagai akibatnya bumi
menjadi tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita seperti yang digambarkan dalam
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ayat 2. yang lain mengajarkan bahwa pemberontakan setan dan kejatuhannya terjadi
setelah manusia diciptakan. Semua sarjana juga tidak setuju tentang waktu
pembuangan Setan dari Sorga ke bumi.
Tidaklah penting untuk menyetujui rangkaian peristiwa seperti apa yang
digambarkan dalam pelajaran ini, tetapi yang penting adalah untuk mengerti tentang
manusia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diberikan otoritas
mutlak dan kuasa atas bumi ini. Juga penting untuk dimengerti bahwa inilah alasan
mengapa setan begitu sangat membenci umat manusia.

OTORITAS YANG DIBERIKAN KEPADA UMAT MANUSIA
Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah
Setelah Allah menciptakan bumi ini kembali, dia menciptakan laki dan
perempuan segambar denganNya. Lalu Dia memberikan otoritas atas
semua yang hidup di muka bumi ini.
 Biarlah mereka berkuasa
Dalam kejadian 1, kita diberitahu bahwa umat manusia diciptakan
segambar dan serupa dengan Allah. Dalam kejadian 9, kita diberitahu
hal yang sama kembali.
Kejadian 1:26 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 melata yang
merayap di bumi."
Kejadian 9:6 Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya
akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu
menurut gambar-Nya sendiri.
Dengan mengetahui bahwa pria dan wanita diciptakan segambar
denganAllah maka penting untuk dimengerti tentang hal ini karena
gambar Allah memiliki otoritas.
Kejadian 1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut
gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki
dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
Diberikan Kehidupan Allah
Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah dengan tanganNya
sendiri dan kemudian Dia menghembuskan nafasNya ke dalam manusia
itu. Allah menghembuskan sifatNya sendiri ke dalam diri umat manusia
Dia memberi kita hidupNya. Kehidupan Allah ada di dalam kita!
Kejadian 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam
hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Otoritas atas Setan
Setelah terjadi peperangan di Sorga, Setan telah dilemparkan ke bumi.
Bisakah anda bayangkan betapa takutnya Setan pada saat ia melihat
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Allah menciptakan manusia, menghembuskan ke dalamnya kehidupan
Allah sendiri dan kemudian memberikannya hak untuk memerintah dan
berkuasa atas segala yang hidup di muka bumi?
Otoritas diberikan kepada keduanya
Allah membentuk Hawa dan bersama-sama dengan Adam, mereka
memiliki otoritas dan kuasa atas segala sesuatu dibumi.
Dalam kej 2, kita dapat melihat cerita tentang penciptaan Hawa
Kejadian 2:21-24 Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur
nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk
dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu,
dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada
manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia
diambil dari laki-laki."
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu
daging.
 Bukan hanya untuk Adam
Dari pernyataan pertama tentang manusia, Allah berkata ” Biarlah
mereka berkuasa”. Allah tidak berkata ”Biarlah ia berkuasa”
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 melata yang
merayap di bumi."
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya,
menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan
perempuan diciptakan-Nya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka:
"Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burungburung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."
Pria tidak berkuasa atas wanita dan juga wanita tidak berkuasa atas pria,
tetapi sebagai satu daging, mereka berjalan bersama-sama di dalam
kuasa dan otoritas atas bumi.
Bersama-sama mereka diberikan otoritas atas:
 ikan-ikan di laut
 burung-burung di udara
 segala ternak
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 seluruh bumi
 segala yang hidup di bumi
 Bukan terhadap manusia lainnya
Manusia tidak memiliki otoritas atas sesamanya. Manusia diberikan
otoritas atas semua ciptaan Allah di bumi ini, atas setan-setan dan rohroh jahat.
Allah mempunyai otoritas dan kuasa atas seluruh alam semesta kecuali
planet bumi. Di sini Dia telah memberikan otoritasnya bagi makhluk
baru yang serupa dengan Allah yang disebut pria dan wanita.
Manusia diberikan kehendak atas bebas
 Kehendak
Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam. Dia memiliki kuasa
untuk memilih mematuhi ataupun tidak mematuhi Allah. Manusia diberi
kehendak, pilihan dan kehendak bebas.
Kehendak bebas manusia telah diuji di dalam sebuah Taman yaitu
antara menaati ataupun tidak menaati, antara makan buah pohon
pengetahuan , tentang yang baik dan jahat ataupun tidak memakannya.
Manusia masih memiliki kehendak bebas
Kejadian 2:16,17 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada
manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya
dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari
engkau memakannya, pastilah engkau mati."
SETAN MEMBENCI MANUSIA
Setan memberi Adam dan Hawa karena mereka diciptakan segambar
dan serupa dengan Allah. Pada saat penciptaan mereka, mereka
diberikan segala sesuatu dan Setan mencoba untuk mengambil dengan
paksa.
 Mereka kelihatan seperti Allah
 Mereka berbicara seperti Allah
 Mereka berjalan seperti Allah.
Mereka telah diberikan kuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan
juga termasuk setan. Ini termasuk segala sesuatu yang atasnya setan
berkuasa dan juga termasuk seluruh kerajaannya.
Ketakutan Setan yang terbesar
Setan tahu otoritas kita. Dia tahu apa yang Allah telah ucapkan dan
lakukan.
Ini sangatlah penting baginya kalau kita tidak menemukan dan mulai
berjalan dalam otoritas dan kuasa yang telah Allah berikan. Setan
memiliki alasan untuk menakuti pria dan wanita yang berjalan di dalam
otoritas yang Allah berikan.
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Kehendak-kehendak Setan
Ingat kata ” Aku hendak” dalam kitab Yesaya.
Yesaya 14:13-15. Karena Engkau berkata dalam hatimu; Aku
hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi
bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit
pertemuan, jauh di sebelah utara. 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.
Segala sesuatu diberikan kepada manusia.
Segala sesuatu yang setan kehendaki dalam pemberontakannya, Allah
menciptakan manusia menjadi demikian.
 Setan berkata ” Aku akan naik ke langit”
Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, kita diciptakan untuk
berjalan dan berbicara dengan Allah semesta alam ini. Kita diciptakan
untuk memerintah denganNya.
Wahyu 20:6 Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian
dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak
berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam
Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
 Setan berkata,”Aku akan meninggikan
tahtaku di atas bintang-bintang Allah”
Bintang-bintang Allah merujuk kepada malaikat-malaikat. Setan ingin
berada di atas malaikat-malaikat dalam kepentingannya.
Rasul Paulus menulis bahwa suatu hari kita akan menghakimi malaikatmalaikat.
1 Korintus 6:2,3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang
kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia
berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk
mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah
kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi
apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari.
 Setan berkata,” Aku akan duduk di atas bukit
pertemuan di bagian terjauh dari utara”
Kita ditempatkan di dalam Alam Sorgawi di dalam Yesus.
Efesus 2:6 dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita
juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga,
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 Setan berkata,”Aku hendak naik
mengatasi ketinggian awan-awan”
Kita akan bertemu Yesus di udara-di awan-awan.
1 Tesalonika 4:16,17 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada
waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;
4:17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong
Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan.
 Setan berkata,”Aku hendak
menyamai yang maha tinggi”
Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apakah anda
berpikir mengapa setan membenci manusia?
Kita telah diciptakan untuk:
 Melihat seperti Allah
 Berbicara seperti Allah
 Berjalan seperti Allah
 Memerintah bersama Allah
Betapa terhinanya bagi Setan karena kita telah diberikan segala sesuatu
yang Setan ingin dapatkan melalui pemberontakannya.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri asal mula bumi, kejatuhan setan dan akibatnya yaitu
penghakiman atas bumi

2. Gambarkan bagaimana Allah bergerak di dalam otoritas dan kuasa pada saat Dia menciptakan
bumi

3. Jelaskan mengapa setan membenci anda. Apa yang telah anda lakukan sehingga timbul
kebencian yang sedemikian rupa?
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Pelajaran III

RENCANA PENIPUAN SETAN
Setan melihat bahwa Adam dan Hawa dan juga seluruh manusia sudah
diberikan kehidupan dan sifat yang sama yang Allah miliki. Setan pasti
menjadi terkejut bahwa manusia sekarang mempunyai otoritas atas
segala sesuatu di bumi ini.
Manusia kelihatannya seperti Allah. Dia bertindak seperti Allah, telah ia
alihkan kepada manusia. Dia tidak bisa membiarkan manusia berhasil.
Jadi, setan memikirkan rencananya sendiri!
RENCANA SETAN
Penipuan
Setan telah menipu malaikat-malaikat di sorga dan malaikat yang
mengikutinya di dalam pemberontakan. Dia sudah berpengalaman di
dalam menipu.
Allah telah memberikan manusia sebuah kehendak bebas-mereka bisa
memilih untuk menaati ataupun tidak menaati. Dengan adanya
kebebasan memilih, Dia juga memberikan hukuman bagi ketidaktaatan
Kejadian 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari
engkau memakannya, pastilah engkau mati."
 Menyembunyikan dirinya
dan mempertanyakan Allah
Setan memilih untuk menyembunyikan dirinya dalam rupa sebuah ular
tua jadi dia bisa masuk ke Taman itu tanpa ketahuan. Dia tidak
mempunyai hak untuk berada di Taman dan Adam akan mengusirnya
jika setan berjalan dengan berani tanpa penyamaran.
Kejadian 3:1a Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala
binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah.
”Cerdik berarti lihai atau licik”
Setan yang ada di dalam badan ular ketika ia berbicara dengan Hawa.
Roh jahat masih memasuki tubuh-tubuh pada hari-hari ini. Itulah
penyamaran mereka dan menutupi kejahatan yang akan mereka lakukan.
Kejadian 3:1b Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah
Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu
makan buahnya, bukan?"
Setan mempertanyakan apa yang Allah pernah firmankan dan pada saat
yang sama mencoba menghilangkan hukuman dosa.
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 Mengutip firman Allah
Perhatikan bahwa setan mengutip Firman Allah untuk dapat menipu
manusia.
Kejadian 3:2,3 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah
pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang
buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman:
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."
Hawa menambahkan kata raba kepada apa yang sebenarnya Allah telah
firmankan tetapi dia masih ingat hukumannya.
 Kebohongan setan
Ayat 4b "Sekali-kali kamu tidak akan mati,
Setan menentang apa yang telah difirmankan Allah tetapi Hawa masih
terus mendengarkannya. Lalu setan menjanjikan upah terhadap dosa.
 Anda akan seperti Allah
Ayat 5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu
memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi
seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."
Setan berkata kepada Adam dan Hawa,”Matamu akan terbuka dan kamu
akan menjadi seperti Allah”. Mereka sudah seperti Allah tetapi setan
memperdaya mereka supaya mereka ingin yang lebih lagi.
ADAM DAN HAWA BERDOSA
Keduanya berdosa
Sering kali kita menggambarkan Hawa seorang diri pada saat setan yang
menyembunyikan diri dalam rupa seekor ular, datang kepadanya.Itu
bukanlah apa yang Alkitab katakan. Dalam Ayat 6, kita membaca,
”Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia
dan suaminya pun memakannya.
Mereka berdua berhenti mematuhi Firman Allah, mengikuti perasaan
alaminya, memdengarkan setan dan memakan buah itu.
Ayat 6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk
dimakan dan sedap kelihatannya,
Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan memakan buah
itu,sifat Allah meninggalkan mereka.Mereka yang telah berpakaian
terang kemuliaan Allah dan sifat allah namun sekarang mreka menjadi
telanjang.
Dengan menggunakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat,
setn telah menipu Adam dan Hawa, memperdaya dan mengalahkannya.
Setan tidaklah berubah. Taktiknya sama untuk hari-hari ini.
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Mereka menjadi
 Kalah
 Telanjang
Setan telah menipu mereka dan manusia telah ditelanjangi, kuasa dan
otoritas
Kejadian 3:7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka
tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon
ara dan membuat cawat.
 Takut
 Bersembunyi
Setan telah mengalahkan Adam dan Hawa. Sekarang penguasa-penguasa
dunia yang lampau menjadi takut dan bersembunyi dibelakang semak
Kejadian 3:10 Ia menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa
Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku
telanjang; sebab itu aku bersembunyi."
 Masih segambar dan serupa dengan Allah
Penting untuk dimengerti bahwa bahkan setelah Adam dan Hawa
berdosa, mereka masig segambar dengan Allah. Akan tetapi, mereka
tidak lagi memiliki hidup Allah di dalam dirinya. Mereka mati secara
rohani.
Kejadian 9:1,2,6 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya
serta berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah
banyaklah serta penuhilah bumi.
Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan
segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan
segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu
diserahkan.
Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan
tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu
menurut gambar-Nya sendiri.
Manusia masih harus:
 berbuah
 bertambah
 memenuhi bumi
 memegang kendali
 berkuasa dan memerintah
Sekarang hal tersebut dilakukan dengan susah payah, dengan berpeluh
dan semua mahluk hidup akan hidup takut kepada manusia.
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Tinjauan
Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk memerintah bumi ini. Akan
tetapi ketika manusia tidak menaati Allah dan menjalankan
kehendaknya melawan kehendak Allah, dia mati secara rohani. Dia
telah kehilangan otoritas dan kuasa Allah

Kehendak Allah adalah pria dan wanita memiliki otoritas
dan kuasa
Kehendak Setan adalah agar manusia memberontak
melawan Allah. Adam dan Hawa mempunyai pilihan.
Mereka memiliki kehendak bebas namun mereka memilih
untuk menyekutukan kehendaknya dengan kehendak Setan.
Setan mencuri nama Adam yaitu - penguasa dunia ini pangeran dunia ini

SETELAH MANUSIA BERDOSA
Datanglah kutuk
 Atas ular itu
Karena ular mengijinkan setan menggunakan badannya,maka kutuk
menimpa semua ular.
Kejadian 3:14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu:
"Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara
segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan
perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan
kaumakan seumur hidupmu.
 Atas wanita
Ada 2 bagian kutuk yang menimpa wanita. Ia akan menderita pada saat
melahirkan dan pria akan berkuasa atasnya.
Kejadian 3:16 Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah
payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan
kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan
berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
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Ketika wanita menerima Yesus sebagai Juru selamat pribadinya, ia
mendapatkan kembali posisi penciptaannya yang semula. Yesus telah
menjadi kutuk baginya.
Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis:
"Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!"
 Atas pria
Kutuk menimpa pria dimana ia harus bersusah payah mencari rejeki dari
tanah.
Kejadian 3:17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena
engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah
pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari
padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah
payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu:
 Atas bumi
Bumi juga terkutuk
Ayat 18,19 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya
bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi
makananmu;
3:19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai
engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau
diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi
debu."
 Atas Setan
Pada saat sama setan mendapatkan kemenangan besar atas manusia,
Allah membri kutuk atasnya
Kejadian 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau
dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya;
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
meremukkan tumitnya."
Allah berkata kepada Setan, yang ada di dalam ular itu dan berkata
kepadanya bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan kepalanya.
Janji penebusan
Kutuk atas setan adalah juga janji pertama atas kedatangan mesias
”benih” itu merupakan nubuatan atas Yesus yang akan dilahirkan
seorang wanita.
Setan akan berada dibawah kaki Yesus. Kepalanya akan memar dan
diremukkan.
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Simbol masa depan
Dalam cerita kejatuhan manusia ada beberapa tipe atau simbol masa
depan
 Daun Ara
Daun-daun Ara yang Adam dan Hawa pakai untuk menutupi mereka
sendiri adalah simbol dari usaha manusia untuk menutupi dosa-dosanya.
Ini juga adalah simbol-simbol keagamaan yang dirancang oleh manusia.
 Hewan yang disembelih
Perumpamaan darah pertama sekali dilakukan oleh Allah untuk
menutupi Adam dan Hawa. Ini adalah tanda ataupun contoh dari Yesus
yang akan dibunuh sebagai tebusan dosa seluruh dunia
Rencana Allah
Bahkan di titik tergelap dari sejarah umat manusia pun, Allah memiliki
rencana keselamatan bagi umat manusia
Yesus Kristus, Putera Allah, dari kehendakNya sendiri, akan
memberikan hidupNya kepada kita.
Dengan kematianNya, Dia akan mengalahkan stan. Setan akan
meremukkan tumit Yesus, tetapi Yesus akan meremukkan kepala setan.
Otoritas setan akan diremukkan dan otoritas itu akan dipulihkan bagi
manusia menurut rencana Allah semula.
RENCANA SETAN
Penipuan setan
Setan tidak pernah berhenti membenci dan menakut-nakuti pria dan
wanita yang telah diciptakan untuk melihat dan bertindak seperti Allah.
Rencana penipuannya tidak pernah berhenti. Melalui penipuan
pemimpin-pemimpin rohani selama berabad-abad telah kehilangan
kuasa mereka. Merka menjadi pemimpin buta bagi orang buta.
Tugas Setan
Setan mengorganisir kekuatannya menjadi rencana yang pnuh dengan
peperangan. Penguasa kegelapan ditugaskan ke stiap bangsa, setiap pria
dan wanita dan anak, untuk menaruh mereka ke dalam perbudakan.
Instruksi mereka adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Allah membawa hukum kepada manusia supaya merka dapat
memperoleh pengampunan dosa dan berjalan di dalam keintiman
denganNya. Tetapi selama 4000 tahun setan tinggal di dalam kuasa atas
bumi akibat ketidaktaatan manusia.
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Manusia yang diciptakan untuk
memerintah atas planet ini telah menjadi buta dan menjadi
peminta-minta di pinggir jalan,
terikat dengan roh kelemahan,
kerasukan roh-roh jahat legion.
Wajah dan tubuh yang diciptakan seperti Allah,
telah dihabiskan oleh penyakit kusta yang menakutkan.
Pria dan wanita yang diciptakan untuk memerintah, sedang
hidup di dalam kekalahan.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Jelaskan mengapa Setan sangat membenci makhluk ciptaan yang disebut pria dan wanita?

2. Gambarkan akibat dosa dan kejatuhan manusia

3. Apa janji penbusan Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3:15
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Pelajaran IV

YESUS DATANG KE DUNIA
(RENCANA ALLAH)
ADAM PERTAMA-ADAM TERAKHIR
Allah mengutus PuteraNya
Pada saat Adam dan Hawa berdosa, Allah berjanji untuk mengirimkan
PuteraNya, benih dari wanita itu untuk meremukkan kepala setan
(kejadian 3:15). Paulus memberitahukan peristiwa ini dan
dihubungkannya dengan janji pertama akan seorang penebus.
Galatia 4:4,5 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus
Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada
hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk
kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Hubungan manusia terhadap Allah dan otoritasnya dipulihkan oleh
korban pertukaran yang Yesus lakukan dengan mati di atas kayu salib
Ditebus dari dosa, hukumannya dan dari akibat kutukan oleh hukum,
manusia dapat lahir kembali kedalam keluarga Allah. Dia bisa menjadi
ciptaan baru. Dia bisa sekali lagi, menerima Roh Allah di dalam dirinya.
Adam membawa dosa
Dosa masuk ke dalam dunia melaui ketidaktaatan Adam
Roma 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam
dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah
maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang
telah berbuat dosa.
Yesus membawa
 Kebenaran
Melalui ketaatan yang total dari satu pribadi, Yesus banyak yang bisa
dibenarkan
Ayat 19 Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua
orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan
satu orang semua orang menjadi orang benar.
 Kabar baik
Setelah Adam dan Hawa berdosa, ketika mereka tahu bahwa Tuhan
datang, mereka bersembunyi di belakang semak. Sekarang Yesus, Putera
Allah datang dan malaikat berkata, ”Jangan takut! Inilah kabar baik
untukmu!
Lukas 2:10,11 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
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besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
 Damai bagi manusia
Seorang malaikat memberikan pesan kepada gembala-gembala di
Betlehem pada malam itu, tetapi sukacita sorga sangat besar, roh masuk
ke dalam dunia alami.
Ayat 13,14 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat
itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya:
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."
Betapa luar biasanya janji yang diberikan itu, bahkan ketika Yesus
dilahirkan. ” Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadaNya”

Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sukacita
yang dirasakan di seluruh alam semesta ini.
Malaikat-malaikat begitu bersukacita
sehingga mereka hadir di hadapan gembala-gembala untuk
menyampaikan pujian-pujian.
Bahkan bintang-bintang memproklamasikan
kelahiranNya.
YESUS ADA DI BUMI SEBAGAI MANUSIA
Apakah Yesus menggunakan kuasa dan otoritas dibumi sebagai Allah
atau sebagai manusia yang dipenuhi oleh kuasa roh kudus?
Yesus, Adam yang terakhir
Paulus merujuk kepada Yesus sebagai Adam yang terakhir
1 korintus 15:45 Seperti ada tertulis: "Manusia pertama, Adam
menjadi makhluk yang hidup", tetapi Adam yang akhir menjadi
roh yang menghidupkan.
Yesus sebagai Adam yang terakhir, berjalan dan melayani dengan
otoritas di atas bumi bahkan seperti pada saat Dia menciptakan Adam
pertama untuk melakukannya.
Sangatlah penting untuk dimengerti akan hal ini sebab inilah satusatunya cara yaitu dengan menggenapi hukum sebagai Adam yang
terakhir sehingga Dia bisa membawa kita terbebas dari hukum itu.
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Hanya menjadi manusia Dia bisa menjadi juru slamat kita. Adalah perlu
bagi Yesus untuk mengalahkan setan, sebagai manusia, untuk
memenangkan kembali otoritas yang setan telah curi dari Adam yang
pertama.
Karena Yesus adalah manusia pertama yang sempurna sejak dari Adam,
Dia memiliki semua otoritas yang diberikan kepada Adam. Dan pada
waktu Roh kudus turun atas Nya, Dia juga memiliki kuasa di dalam
Nya.
Baptisan Yesus
 Roh Kudus turun atasNya
Yohanes pembaptis melihat Roh Allah turun atas Yesus dan peristiwa
ini sangatlah penting sehingga hal ini dicatat di dalam keempat Injil
(Mar 1:10 , Luk 3:22 , Yoh 1:32)
Matius 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan
pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti
burung merpati turun ke atas-Nya,
 Mukjizat terjadi
Yesus tidak melakukan mukjizat apapun selama 30 tahun pertama
hidupNya, tetapi ketika Dia memulai pelayanan umumNya Roh Kudus
turun atasNya. Lalu di dalam kuasa Roh Kudus, pelayanan Mukjizat
Yesus dimulai.
Otoritas Allah yang digerakkan oleh RohNya adalah kuasa ganda yang
berkemenangan!
Yesus melepaskan hakNya sebagai Allah
 Dia mengosongkan diriNya
Rasul Paulus memberikan sebuah pengertian akan pikiran Kristus
sewaktu Dia datang ke dunia. Paulus menuliskan bahwa Yesus
melepaskan seluruh atributNya sebagai Allah.
Filipi 2:5-8 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang
walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan
Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah
mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang
hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan
sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai
mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Yesus hendak:
 membuat diriNya tanpa reputasi
 mengambil rupa seorang hamba
 menjadi sama seperti manusia
 merendahkan diriNya
 taat sampai mati
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Yesus mempunyai sifat Allah dan sama dengan Allah namun Dia
mengosongkan diriNya dari semua hakNya sebagai Allah dan hidup di
bumi ini senagai manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan sama
seperti seorang manusia. Dia merendahkan diriNya dan menjadi taat
sampai mati. Dia datang ke bumi ini sebagai manusia dan kuasaNya atas
bumi ini datang melalui Rah Kudus.
Mengapa hal ini penting?
Adam, manusia pertama, tidak menaati Allah dan menyerahkan seluruh
otoritasnya kepada Setan. Yesus, sebagai Adam yang terakhir,
melakukan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai seorang manusia
yang dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Dia menjadi manusia sempurna di
bumi ini sebagaimana Adam telah diciptakan untuk melakukannya.
Sebagai Anak Manusia
Ketika Yesus berada di bumi ini, otoritas yang Dia miliki adalah sebagai
Anak Manusia. Dalam ayat berikutnya, Yohanes menggunakan kata-kata
yang sangat tepat:”Anak Allah” – ”Anak manusia”
Yohanes 5:25-27 Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya
untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia.
Orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Diluar bumi ini, Yesus
merupakan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal.
Di bumi ini, Yesus berjalan di dalam otoritas karena Dia adalah Anak
manusia. Manusia diciptakan untuk berjalan dalam otoritas dan kuasa.
Adalah manusia Yesus yang memiliki otoritas. Hal ini karena Yesus
adalah sebagai Anak Manusia, Adam yang terakhir, bukan karena Dia
Anak Allah.
Jikalau Yesus melakukannya,kita pun juga bisa melakukannya!
Yesus hanya melakukan apa yang sebenarnya manusia telah diciptakan
untuk melakukannya. Dia bergerak di dalam kuasa Roh Kudus dan
bukan di dalam kuasaNya sebagai Anak Allah! Hal ini sangat penting
bagi kita! Seandainya Yesus berkarya di bumi ini sebagai manusia, lalu
kita pun dapat melakukan hal yang sama. Kita memiliki kuasa yang
sama, otoritas dan hak untuk melakukan segala sesuatu yang Yesus telah
lakukan pada saat Ia ada di bumi ini sebagai seorang manusia.
MENGHADAPI COBAAN SEBAGAI MANUSIA
Dicobai seperti kita
Allah telah memberikan Adam dan Hawa sebuah kehendak bebas,
pilihan dan keinginan. Yesus mempunyai keinginan yang sama untuk
menjadi Adam terakhir yang sempurna, Yesus juga harus menjalani
cobaan.
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Adam dan Hawa dicobai dalam 3 aspek:
 Tubuh: Hawa melihat buah itu, bahwa buah pohon itu baik untuk
dimakan dan sedap kelihatannya.
 Jiwa: Setan menjanjikan hikmat, tahu tentang yang baik dan yang
jahat.
 Roh: Akhirnya setan menjanjikan Hawa bahwa dia bisa seperti Allah.
Yesus juga dicobai dalam ketiga aspek ini.
Cobaan pertama – Tubuh
Yesus berada di padang gurun selam 40 hari. Setan mencoba pada saat
terjadi kelemahan secara fisik, untuk mencobai Yesus untuk
menggunakan kuasaNya sebagai Putera Allah untuk memuaskan
kebutuhan jasmani manusiaNya. Tetapi Yesus telah menanggalkan
atribut Allah ketika Dia datang ke Bumi ini untik hidup sebagai Anak
manusia.
 Memuaskan kebutuhan manusia
Matius 4:1-3 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk
dicobai Iblis.
Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam,
akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya: "Jika
Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi
roti."
Pada saat penggoda datang kepadaNya, penggoda itu berkata, ”Jikalau
Engakau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti”.
Seandainya Yesus mengubah batu menjadi roti maka Dia tidak lagi
hidup sebagai manusia. Berarti Dia masih menggunakan atributNya
sebagai Allah. Kalau Yesus melakukan hal itu, setan telah mengalahkan
Adam pertama dan Adam kedua.
 Yesus menjawab
Yesus menjawab setan dengan mengutip firman Allah
Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut Allah."
Perhatikan bahwa Yesus menyatakan diriNya sebagai manusia
Ayat 5 Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan
menempatkan Dia di bubungan Bait Allah,
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Cobaan kedua – Jiwa
Cobaan kedua adalah pada aspek jiwa. Setan menggoada Yesus untuk
melawan kehendak Allah bagiNya dan untuk bertindak atas dasar
emosiNya.
 Buktikan diri Mu
Ayat 6 lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah,
jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai
Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan
mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu
jangan terantuk kepada batu."
Ini adalah lanjutan dari cobaan dasar yang sama. ”Kalau Engkau Anak
Allah....” Setan tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Hidup Yesus di
bumi ini adalah hidup sebagai Anak Manusia, sebagai Adam yang
terakhir.
 Yesus menjawab
Yesus mengalahkan Setan dan memperkatakan Firman Allah dengan
benar. Yesus tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan setan juga mengetahui
hal itu.
Ayat 7 Yesus berkata kepadanya: "Ada pula tertulis: Janganlah
engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"
Cobaan ketiga – Roh
Pada cobaan yang ketiga ini setan menawarkan Yesus semua kerajaan
dunia dengan kemegahannya. Bukankah itu alasan mengapa Yesus
datang kedunia ini? Bukankah Dia datang untuk mengambil kembali
bumi dari tangan setan?
 Jadilah Tuhan atas bumi ini
Matius 4:8,9 Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang
sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan
dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada-Nya: "Semua itu
akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku."
Setan memiliki hak untuk menawarkan seluruh kerajaan dunia kepada
Yesus. Setan, yang telah menipu dan mencuri otoritas Adam, kemudian
menjadi penguasa atas bumi ini.
Tapi Yesus tidak tertarik untuk mengambil bumi dari setan dengan cara
apapun yang merupakan ketidaktaatan pada Bapa.
 Yesus menjawab
Yesus tidak masuk ke dalam perdebatan dengan Setan. Dia tidak
berargumentasi dengan setan tentang siapa penguasa dunia ini. Yesus
memerintahkannya untuk pergi. Dia memperkatakan Firman Allah
sekali lagi.
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Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis!
Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!"
Tinjauan
Jikalau Yesus bertindak sebagai Anak Allah ketika Setan mencobaiNya,
berarti Dia telah melepaskan hakNya sebagai Anak manusia, Dia tidak
lagi memenuhi persyaratan menjadi pengganti yang sempurna untuk
memberikan tebusan bagi umat manusia.
Setan menawarkan Yesus akan hal-hal yang Dia ingin ambil kembali
dengan kedatanganNya ke bumi ini yaitu hak untuk memerintah di bumi.
Adalah ”mudah” untuk melakukan cara setan tanpa harus mati di kayu
salib. Yesus tahu bahwa tanpa penumpahan darahNya maka tidak ada
pengampunan dosa.
Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib , setan melalui orang banyak
mengolok-olok Yesus dengan kata-kata yang sama.
Matius 27:40 Seringkali setan menawarkan kita hal-hal yang
sebenarnya Allah telah janjikan bagi kita. Metode kita untuk
menang atas strategi-strategi setan adalah dengan mengetahui dan
memperkatakan firman Allah.
YESUS, TELADAN KITA DALAM MELAWAN COBAAN
Yesus mengerti apa itu cobaan.
Sebagaimana cerita tentang cobaan Yesus dihubungkan di dalam injil
Matius, Kita diberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana
setan dikalahkan pada aspek ini. Kita juga mempunyai pilihan bebas,
kita juga akan dicobai, tapi ketika Yesus berjalan didalam
kemenangan, kita juga akan demikian!
Paulus menyatakan bahwa karena Yesus telah menderita karena
pencobaan, Dia dapat menolong mereka yang dicobai
Ibrani 2:18 Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena
pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Yesus dicobai sama seperti kita
Kita dapat mengalami keyakinan yang teguh dengan mengetahui
bahwa Yesus dicobai oleh setiap aspek meskipun seperti kita
sebagaimana Yesus tidak menyerah kepada pencobaan, kita pun kita
dapat datang kepada Allah dengan memperoleh bantuan adikodratiNya
untuk bertahan atas cobaan yang kita hadapi.
Ibrani 4:14-16 Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar
Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak
Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang
tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
~ 35 ~

sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri
takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan
menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada
waktunya.
Semua pencobaan adalah pencobaan-pencobaan biasa
Salah satu strategi setan adalah membuat kita merasa berbeda, bahwa
cobaan kita adalah unik ataupun lebih berat daripada yang dialami oleh
orang lain. Tetapi semua pencobaan Allah pencobaan-pencobaan biasa
dan Allah telah memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat
menanggungnya.
1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan
manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu
kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar,
sehingga kamu dapat menanggungnya.
Ikuti teladan Yesus
Yesuslah teladan kita. Hanya karena Yesus menjawab setan dengan
menggunakan Firman Allah, kita pun harus melakukan hal yang sama.
Ketika setan datang kepada Yesus, Yesus tidak:
 beradu pendapat dengan Setan
 berunding dengan Setan
 mempertimbangkan untuk mempergunakan cara Setan
Yesus mengutip firman Allah yang tertulis
Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut Allah."
Inilah caranya bagaimana setan dikalahkan. Firman Allah harus
mengalir keluar melalui mulut kita.
Ketika penyakit mencoba masuk ke tubuh kita, kita bisa berkata, ”Ada
tertulis, oleh bilur-bilurNya saya sudah disembuhkan”
Ketika kemiskinan mencoba masuk dalam bidang keuangan kita, kita
bisa berkata,”Ada tertulis, Allah akan mencukupkan segala
keperluanku...”
Ketika setan mencoba untuk menyesatkan anak-anak kita, kita bisa
berkata,”Ada tertulis, semua anak-anakku akan diajar oleh Tuhan..”
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Perkatakan jalan keluar – bukan masalahnya
Perkatakan jawaban – bukan kebutuhannya
Perkatakan dan percaya kepada Firman Allah,
dan setan akan:
secara total,
sepenuhnya,
sama sekali,
terkalahkan !
Dan anda akan berkemenangan!

PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Mengapa penting bagi anda untuk mengetahui bahwa Yesus telah melepaskan hakNya sebagai
Allah dan hidup sebagai manusia sewaktu Dia ada di bumi ini ?

2. Contoh apa yang bisa anda berikan tentang Yesus yang hidup dengan menggunakan
otoritasnya sebagai seorang manusia ketika Dia ada di bumi ini?

3. Dengan mengikuti teladan Yesus, bagaimana anda bisa mengalahkan setan ataupun roh-roh
jahat pada waktu mereka coba untuk menggoda anda untuk tidak menaati Allah?
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Pelajaran V

YESUS MELAYANI DENGAN OTORITAS
RENCANA ALLAH BAGI SEMUA ORANG PERCAYA
Yesus sebagai manusia
Yesus hidup di bumi ini sebagai manusia. Dia dengan tujuan tertentu
telah mengosongkan diriNya dari hakNya sebagai Anak Allah. Dia
menderita karena pencobaan sebagai seorang manusia. Dia mengalahkan
setan sebagai seorang manusia.
Adalah manusia Yesus yang mempunyai otoritas di bumi ini.
Otoritasnya adalah karena Dia adalah Anak Manusia, Adam yang
terakhir, bukan karena Dia adalah Anak Allah.
Yesus datang sebagai Adam yang terakhir yaitu untuk menggenapi
semua yang harus digenapi oleh Adam yang pertama. Dengan
menggenapi rencana Allah bagi Adam yang pertama, Yesus berjalan d
idalam otoritas dan kuasa mutlak atas bumi ini.
Penting untuk dimengerti tentang otoritas yang Yesus pakai. Jikalau
otoritas itu adalah otoritas yang Allah pada saat penciptaan, telah
mmberikannya pada manusia, lalu (pada hari-hari ini) kita pun dapat
berjalan di dalam otoritas yang sama sebagai pria dan wanita yang telah
ditebus.
Lukas 10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada
kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk
menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu.
Adanya ciptaan baru di dalam Yesus yang dapat menjadi pria dan wanita
yang diciptakan di dalam rencana Allah. Hanya dengan membaca Injil
dan melihat Yesus hidup sebagai manusia sempurna maka kita pun dapat
berjalan di dalam otoritas dan kuasa mutlak setiap hari di dalam hidup
kita.
LUKAS MEMBERITAHU OTORITAS YESUS
Pesan pertama
 Di dalam kuasa Roh Kudus
Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh kudus turun atasNya
untuk memenuhi Yesus dengan kuasa untuk pelayananNya di bumi ini.
Segera sesudah ini, Yesus dibawa ke padang gurun, dimana Dia menang
atas setan dan cobaannya dengan memperkatakan Firman Allah. Dengan
mendemonstrasikan otoritasNya di muka bumi sebagai manusia yang
dipenuhi kuasa Roh Kudus, Dia siap untuk memulai pelayananNya di
bumi ini.
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Dia memulai pelayananNya di Galilea, diurapi oleh kuasa Roh Kudus
dan berbicara dengan otoritas
Lukas 4:14,16,18-21 Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea.
Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu.
Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut
kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu
berdiri hendak membaca dari Alkitab.
"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku,
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan
Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada
pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu
tertuju kepada-Nya.
Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini
genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya."
(Yesus membaca dari kitab Yesaya 61:1,2)
Pesan kedua
Setelah Yesus berbicara di Nazaret, Dia berbicara di Kapernaum. Disana
orang-orang tercengang dengan otoritasNya.
 Memiliki otoritas
Lukas 4:31,32 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota
di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat.
Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya
penuh kuasa.
 Mengusir roh-roh jahat
Ayat 33-35 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan
setan dan ia berteriak dengan suara keras:
"Hai Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami?
Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa
Engkau: Yang Kudus dari Allah."
Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari
padanya!" Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengahtengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali
tidak menyakitinya.
Yesus memerintahkan roh jahat untuk keluar dan karena roh jahat itu
tahu otoritas Yesus, ia pun keluar
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”Otoritas dan Kuasa”
Ayat 36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang
lain, katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan
penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh
jahat dan mereka pun keluar."
OTORITAS YESUS ATAS ROH-ROH JAHAT, SAKIT-PENYAKIT, POHON DAN BADAI
Markus juga menulis tentang pelayanan Yesus di Kapernaum dan orangorang terkagum otoritas yang Yesus pakai di pelayananNya. Markus
meneruskan dengan memberitahukan tentang orang yang kerasukan dan
orang sakit disembuhkan
Otoritas atas roh-roh jahat
Yesus memiliki otoritas atas roh-roh jahat
Ayat 40,41 Ketika matahari terbenam, semua orang membawa
kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacammacam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-Nya atas mereka
masing-masing dan menyembuhkan mereka.
Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak:
"Engkau adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras melarang
mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena
mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias.
Otoritas atas penyakit
Yesus memiliki otoritas atas sakit penyakit
Markus 1:40,41 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan
sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya,
katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."
Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan
tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku
mau, jadilah engkau tahir."
Otoritas atas tubuh manusia
Yesus berbicara kepada orang yang mati sebelah tangannya. ”ulurkan
tanganmu ”
Markus 3:1-3 Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ
ada seorang yang mati sebelah tangannya.
Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan
orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan
Dia.
Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: "Mari,
berdirilah di tengah!"
Yesus tahu bahwa orang itu akan disembuhkan. Dia berkata,”Mari,
berdirilah di tengah-tengah”.
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Ayat 4,5 Kemudian kata-Nya kepada mereka: "Manakah yang
diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi
mereka itu diam saja.
Ia berdukacita karena kedegilan mereka dan dengan marah Ia
memandang sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada
orang itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Dan ia mengulurkannya, maka
sembuhlah tangannya itu.
Dengan otoritas, Yesus mengucapkan sepatah kata dan orang itu
mengulurkan tangannya dan ia disembuhkan
Otoritas atas ciptaan
 Mengutuk pohon ara
Yesus mempunyai otoritas atas pohon ara
Matius 21:19 Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ,
tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun
saja. Kata-Nya kepada pohon itu: "Engkau tidak akan berbuah lagi
selama-lamanya!" Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
Otoritas atas unsur-unsur dunia
 Meredakan angin ribut
Yesus berbicara kepada angin dan laut dengan otoritas dan mereka taat
kepadaNya
Markus 4:35-38 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus
berkata kepada mereka: "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan
membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana
Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak
menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai
penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka
murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya:
"Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?"
Yesus menghardik angin ribut dan berbicara kepada laut.
Ayat 39.40 Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata
kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan
danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya?"
Kesimpulan pernyataan Yesus adalah ”mengapa kamu begitu takut?
Mengapa tidak percaya?”
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Ayat 41 Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada
yang lain: "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau
pun taat kepada-Nya?"
YESUSLAH TELADAN KITA
Yesus adalah teladan kita tentang bagaimana kita harus berjalan dan
melayani di dalam otoritas, karyaNya di bumi sebagai Adam yang
terakhir adalah teladan bagi kita, sebagai manusia yang ditebus dan
dipulihkan adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus pada
saat sekarang ini. Kita bisa hidup dan melayani di dalam otoritas penuh
yang sama sebagaimana yang Yesus pernh lakukan pada waktu kita
melakukan pekerjaanNya.
Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan
yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa;
Yesus menghardik sakit demam
Yesus berbicara dengan otoritas ketika Dia menghardik sakit demam ibu
mertua Petrus
Lukas 4:38,39 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan
pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras
dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia.
Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu,
dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera
bangun dan melayani mereka.
Membangkitkan Lazarus
Yesus berbicara secara berani dan berseru dengan suara yang keras pada
kuburan Lazarus.
Yohanes 11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia
dengan suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!"
Melakukan pekerjaan-pekerjaaan Yesus
Kemanapun Yesus pergi, ia melayani dengan penuh keberanian yang
merupakan hasil dari mengetahui otoritasNya sebagai Anak Manusia.
Pada saat Dia melepaskan otoritas di dalam kuasa Roh Kudus, Dia
menyembuhkan orang sakit, mengusir iblis dan membangkitkan orang
mati. Dia melakukannya sebagai teladan bagi orang percaya baik pada
saat itu maupun pada saat hari-hari ini. Yesus memberitahu muridmuridNya untuk melayani di dalam otoritas yang sama dan melakukan
pekerjaan yang sama seperti yang telah Dia lakukan.
Matius 10:8 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati;
tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah
memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula
dengan cuma-cuma.
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Murid-murid dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus karena Dia
telah memberikan otoritas yang sama ketika Dia hidup dan melayani
Lukas10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada
kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk
menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu.
Otoritas dengan penuh keberanian
Pelayanan Yesus memberikan teladan keberanian dan kuasa, bukan
ketakutan dan sifat malu-malu
II Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih
dan ketertiban.
Yesus memberitakan Injil dengan penuh keberanian, mengusir setan dan
menumpangkan tanganNya atas orang sakit dan melihat mereka
dipulihkan karena Dia melayani dengan kuasa. Yesus, teladan kita,
meninggalkan kita dengan kata-kata berikut.
Markus 16:15-18 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke
seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka
akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun
maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan
sembuh."
Ketika kita mengikuti teladan Yesus, sebagai Adam yang terakhir, kita
akan mendapati diri kita menaati perkataan Yesus, sebagai pencipta
terhadap Adam yang pertama. Kita akan menemukan diri kita
memerintah dan mempunyai kuasa atas bumi ini dan segala sesuatu di
bumi termasuk sakit-penyakit, perbudakan, kemiskinan, dan kematian.
Sekali lagi kita akan melakukan apa yang telah Ia ciptakan kita untuk
melakukannya
Ketakutan Setan
Sebagaimana Yesus melayani di bumi ini, Setan pasti telah melihatnya
dengan penuh ketakutan. Di sini Yesus berkarya sebagai manusia,
mempunyai kuasa, berbicara dan melayani dengan otoritas dan dengan
demikian membinasakan pekerjaan setan
I Yohanes 3:8b Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya,
yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.
~ 43 ~

Karena kita mengikuti teladan Yesus pada hari ini, kita pun akan hidup
dan melayani dengan otoritas yang telah Allah berikan, kita pun akan
membinasakan pekerjaan iblis.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Menurut Yohanes 5:25-27, Apakah Yesus berjalan di dalam otoritasNya sebagai Anak Allah
atau sebagai Anak Manusia?

2. Berikan contoh-contoh dimana Yesus berjalan dengan otoritas atas unsur-unsur dunia, atas
sakit-penyakit dan atas roh-roh jahat!

3. Apa reaksi orang banyak terhadap tindakan Yesus di dalam otoritas di bumi ini?

4. Apa yang mungkin menjadi reksi orang banyak pada saat ini ketika anda berjalan di dalam
otoritas di bumi ini?
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Pelajaran VI

DARI SALIB MENUJU TAHTA
KEMATIAN YESUS
Kerajaan setan sedang dibinasakan dan setan tahu bahwa Yesus harus
dibunuh. Penipuan telah bekerja dengan malaikat-malaikatNya. Hal ini
juga terjadi atas Adam dan Hawa namun tidak akan terjadi kepada
Yesus.
Akan tetapi, sekali lagi setan menggunakan penipuan. Dia menipu
pemimpin-pemimpin agama pada saat itu untuk menuntut kematian
Yesus. Setan merasuki tubuh Yudas untuk melakukan penghianatan
sebagaiman setan telah merasuki badan ular untuk melakukan penipuan
terhadap Adam dan Hawa.
Setan sangat membenci Yesus sehingga tidak hanya ia
menginginkanNya mati, ia menginginkan Yesus disiksa. Seluruh
kerajaan kuasa setan, penguasa kegelapan dan roh-roh jahat datang
untuk melihat dengan sorak kemenangan. Mereka pasti telah
mempersiapkan saat-saat kemenangan dan perayaan terbesar pada saat
kebinasaannya sendiri tiba.
Yesus dikhianati, dipukul dan disalibkan.
Penipu ulung, tertipu
Setan, penipu ulung telah tertipu. Dalam kebenciannya yang buta dia
tidak menyadari bahwa ia baru saja menyebabkan kematian seseorang,
dengan kematianNya dan dengan kebangkitanNya mengalahkan dan
menebus umat manusia dari dosa.
Yesus membayar harga untuk dosa-dosa kita dengan mati di kayu
salib
Dia melepaskan semua dosa, sakit-penyakit dan kelemahan kita dengan
jalan disiksa. Ketika semua dosa dunia diangkat dari Yesus, Kuasa Allah
datang kepadaNya. Seluruh bumi bergetar selama waktu peperangan
rohani yang besar ini. Yesus menghancurkan setan dan roh-roh jahatnya.
Setan, sejak zaman Adam, telah membuat manusia berada dibawah
otoritasnya. Yesus mengambil kembali kunci otoritas dari Iblis
APA YANG TERJADI DI BUMI?
Ada 3 hari peperangan. Yesus telah mengatakan demikian sebagaimana
Yunus selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan paus, Dia akan 3 hari
3 malam berada di rahim bumi.
Matius 12:40 Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga
hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di
dalam rahim bumi tiga hari tiga malam.
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 Tabir terbelah dua
 Bumi bergoncang
 Bukit-bukit batu terbelah
 Kuburan-kuburan terbuka
Manusia tidak lagi terpisah dari Allah. Tabir bait suci, untuk masuk k
ruang Maha Kudus, terbelah dua. Bumi bergoncang dengan hebat karena
Yesus menghancurkan tali kematian di dalam rahim bumi.
Matius 27:50-53 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu
menyerahkan nyawa-Nya.
Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke
bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah
meninggal bangkit.
Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur,
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak
orang.
APA YANG TERJADI DI DALAM DUNIA ROH?
Peperangan itu bergabung antara Yesus, pengganti kita dan setan dengan
grombolan roh-roh jahatnya.
Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, setan pasti telah
mengumpulkan semua roh-roh jahatnya untuk menyaksikan peristiwa
yang penting ini. Ini sangat amat pnting bagi mereka untuk tidak
dilewatka! Karena Yesus mati di kayu salib, setan dan roh-roh jahatnya
pasti telah mempersiapkan kegembiraan yang jahat atas apa yang
mereka pikir akan menjadi saat-saat kemenangan terbesarnya.
Tidaklah cukup untuk setan melihat tubuh Yesus yang tidak bernyawa
tergantung di kayu salib. Dalam kebencian buta, setan pasti brsorak, ”
Dia pasti dilemparkan ke Alam Maut (hades)”! Setan dan roh-roh
jahatnya dalam kebodohannya pasti telah mulai dengan suasana
kegirangan, tetapi singkatnya perayaan itu karena pintu neraka tertutup
dengan keras dibelakang Yesus.
Yesus, dengan membawa dosa seluruh umat manusia, memderita iksaan
alam maut karena Dia dengan tidak berdaya turun ke dalam bagian bumi
yang paling bawah untuk melepaskan setiap dosa yang telah dilakukan.
Dia menguburkan semua dosa untuk tidak diingat lagi.
Mazmur 103:12 sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya
dari pada kita pelanggaran kita.
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Telah dinubuatkan oleh Daud
 Menanggung hukuman dosa
 Menanggung penghakiman dosa
Daud menggambarkan apa yang akan terjadi dengan Yesus setelah
kematianNya. Dengan menanggung dosa-dosa kita, Dia nampaknya tak
berdaya atas rencana Setan untuk menghancurkanNya. Dia turun ke
bagian terdalam dari alam maut. Di sini, mereka yang meninggal di
dalam ketidakpercayaan akan disiksa dan dihakimi.
Yesus pergi ke neraka, menanggung hukuman dan penghakiman dosa.
Mazmur 88:3-7 Biarlah doaku datang
sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku;

ke

hadapan-Mu,

sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah
dekat dunia orang mati.
Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang
kubur; aku seperti orang yang tidak berkekuatan.
Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang
yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kauingat
lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu.
Telah Kautaruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam
kegelapan, dalam tempat yang dalam.
Daud juga menubuatkan tentang kebangkitan Yesus
Mazmur 16:10 sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia
orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat
kebinasaan.
Telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya
Nabi Yesaya menubuatkan kematian dan kebangkitan Yesus
Yesaya 53:8-12 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil,
dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia
terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena
pemberontakan umat-Ku ia kena tulah.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan
dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia
tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia
akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak
TUHAN akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi
puas; dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan

~ 47 ~

membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan
mereka dia pikul.
Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar
sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat
sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan
nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara
pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak
orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Domba Allah
 Menanggung dosa orang banyak
 Menjadi perantara bagi orang berdosa
Ayat 12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang
besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat
sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan
nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara
pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak
orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Di atas salib, Yesus memenuhi fungsi/syarat sebagai domba korban pada
perjanjian lama
Yohanes 1:29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus
datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah,
yang menghapus dosa dunia.
Sebagai korban tebusan
Karena Yesus menanggung dosa-dosa kita sampai ke dalam perut bumi
maka Dia menggenapi fungsiNya sebagai korban yang akan
menanggung dosa umat manusia.
Imamat 16:10,21,22 Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi
Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan TUHAN
untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke
padang gurun.
dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala
kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala
kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran
mereka, apa pun juga dosa mereka; ia harus menanggungkan
semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian
melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang
yang sudah siap sedia untuk itu.
Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala
kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus
dilepaskan di padang gurun.
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YESUS TIDAK DAPAT DIJAMAH
Ketika Yesus membebaskan dosa-dosa kita sampai ke dalam bumi,
kuasa Allah turun atasNya.
Kisah Para Rasul 2:27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku
kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu
melihat kebinasaan.
Pintu gerbang neraka (hades) tidak dapat menang atas Yesus. Dengan
menerobos pintu neraka, Yesus telah merebut kembali kunci maut,
neraka dan kubur dari setan.
Iblis dan setan telah dikalahkan.
Sejarah peperangan kuno dan kekalahan musuh memberi pengertian
yang istimewa akan kemaknaan dari ayat berikut.
Kolose 2:15 Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan
penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam
kemenangan-Nya atas mereka.
Kuasa dan otoritas, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, adalah
referensi terhadap organisasi setan dan roh-roh jahatnya.
Pada zaman kuno, sewaktu para tentara mengalahkan musuh, merka
membuat musuh menjadi tidak berdaya, melucuti pakaian merka,
mengikat musuh dengan rantai antara satu dengan yang lainnya dan
membariskan mereka tanpa hormat sebagai budak bagi negara yang
menang.
Yesus secara pribadi telah membuat setan dan semua roh-roh jahat
menjadi tidak berdaya. Dia telah mengambil semua senjata setan. Dia
melucuti mereka. Yesus telah membuat mereka menjadi tontonan
umum.
Mereka yang pada awalnya merayakan Yesus tergantung dan dilucuti,
telanjang dan terhina di kayu salib, sekarang harus menjadi terhina
dengan cara yang sama.
Setan telah mengalahkan Adam dan Hawa
 dan membiarkannya dilucuti, telanjang
 merebut otoritas mereka
Setan berpikir ia sudah mengalahkan Yesus dengan
 membiarkannya dilucuti, telanjang
 tergantung di atas kayu salib
Akan tetapi, Yesus mengalahkan Setan dan semua roh-roh jahatnya
dengan
 menelanjangi mereka
 merebut kembali otoritas mereka sampai selama-lamanya
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Kebangkitan
Dengan membayar hukuman dosa melalui kematianNya di kayu salib
dan melepaskan dosa-dosa kita sampai pada kedalamannya, Yesus
mengambil kunci maut, neraka dan kubur dari setan.
Dengan mengalahkan setan dan menghancurkan kuasanya atas maut.
Kubur tidak lagi bisa menahan tubuh Yesus. Dalam ledakan
kemenangan yang berkuasa, Yesus bangkit dari kematian. Setan dan
setiap roh-roh jahat sudah dikalahkan!
Efesus 1:19-21 dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya,
yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia
dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kananNya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan
datang.
YESUS NAIK KE SORGA
Dalam kemenangan
Yesus naik kembali ke sorga dengan penuh kemenangan dan Dia
membawa para tawanan di dalam jalanNya
Efesus 4:8-10 Itulah sebabnya kata nas: "Tatkala Ia naik ke tempat
tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan pemberianpemberian kepada manusia."
Bukankah "Ia telah naik" berarti, bahwa Ia juga telah turun ke
bagian bumi yang paling bawah?
Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari
pada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu.
Ketika Yesus membawa para tawanan, kita mempunyai gambaran Yesus
sebagai seorang Jendral penakluk membawa musuh yang kalah di dalam
parade-tidak berdaya, dilucuti, dirantai, dengan penuh kehinaan dalam
pandangan jelas dihadapan seluruh malaikat sorgawi.
Setan dan semua roh-roh jahat telah mutlak dikalahkan dan dengan
penuh aib telah dibuatNya menjadi tontonan umum.
Ketika Yesus merebut kunci otoritas dari setan, Dia telah mengambil
kembali kunci otoritas dimana dalam ketidaktaatannya Adam telah
serahkan kepada setan. Sebagaimana Yesus telah merampas kunci-kunci
otoritas itu dari tangan setan, Dia membuat setan menjadi tidak berdaya
dalam otoritasnya atas umat manusia dan atas bumi ini. Yesus sendiri
telah mengalahkan setan dan segala roh-roh jahatnya.
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Diterima dengan penuh sukacita
Tentunya tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sukacita sorga
pada sat kembalinya Putera Allah kepada tempatNya yang sah di dalam
sorga
Bagaimanakah manusia bisa menggambarkan kembalinya Yesus dengan
penuh kemenangan?
Daud diinspirasi untuk memberikan kepada kita deskripsi pada saat ini.
Mazmur 24:7-10 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan
terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya
masuk Raja Kemuliaan!
"Siapakah itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN, jaya dan perkasa,
TUHAN, perkasa dalam peperangan!"
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah
kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja
Kemuliaan!
"Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN semesta alam,
Dialah Raja Kemuliaan!" S e l a
Memproklamasikan kemenanganNya!
Rasul Yohanes memberikan kepada kita kata-kata Yesus, pada saat Dia
menyatakan kemenanganNya
Wahyu 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku
hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci
maut dan kerajaan maut.
YESUS MEMILIKI KUNCI
Yesus kembali ke sorga dengan bersorak,”Bapa, Aku telah memiliki
kunci” Setan telah kalah dan Aku memiliki kunci itu!.
Yesus memiliki kunci otoritas di dalam tanganNya sebagaimana telah
Dia peroleh dari setan yang telah mencurinya di Taman yaitu pada saat
setan menipu Adam dan Hawa.
Pentingnya kunci itu
Yesus telah mengambil kembali kunci itu dari setan, tetapi Dia tidak
menyimpannya. Dia memberikannya kembali kepada manusia.
Dalam pewahyuan Gereja yang pertama sekali, Yesus memberitahu
murid-muridNya bahwa Dia akan memberikan mereka kunci kerajaan
Sorga.
Matius 16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang
kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Dalam Yesaya ada referensi lain tentang kunci itu
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Yesaya 22:22 Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas
bahunya: apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup;
apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Pada masa lampau, kunci-kunci sangatlah besar, berat dan banyak
hiasan.Orang-orang kaya setiap membawanya di atas bahu mereka
karena bobotnya tetapi lebih adalah karena keindahannya. Seringkali 2
atau3 budak akan ikut orang kaya yang membawa kunci itu pada bahu
mereka. Ini menunjukkan kekayaan / harta mereka.
Ketika Yesus menubuatkan kedatangan Mesias, dia membicarakan
tentang makna kunci yang dibawa di atas bahu.
Yesaya 9:5a Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, seorang
Putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di
atas bahuNya
Kunci, pemerintahan dan otoritas ada di tangan Yesus! Yesus
mengambil kunci-kunci itu dan membrikan kepada gerejaNya.

Otoritas di bumi ini telah
dipulihkan bagi manusia !
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Setelah kematian Yesus di kayu salib, dimana Yesus mengambil semua dosa dan kesalahan
kita?

2. Apa yang Alkitab maksudkan dengan Yesus telah menghancurkan kerajaan dan kuasa dunia
dan membuatnya menjadi aib yang terbuka?

3. Apa yang dilambangkan dengan kunci seperti yang Yesus katakan dalam Wahyu 1:18?
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Pelajaran VII

OTORITAS YANG DIPULIHKAN BAGI MANUSIA
KARYA YESUS SEMPURNA!
Karya Yesus sempurna!
Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan otoritas
untuk menguasai bumi ini. Melalui dosa, mereka telah kehilangan
otoritas ini dari setan. Lalu Yesus, manusia sempurna itu, Adam yang
terakhir, berjalan dibumi ini didalam setiap cara yang Allah telah
ciptakan manusia untuk melakukannya. Yesus mengambil dosa seluruh
manusia di atas diriNya dan mati di kayu salib untuk membayar
hukuman atas dosa-dosa itu.
Dia menderita kematian bagi seluruh umat manusia. Dia telah
melepaskan dosa-dosa itu sampai kedalamannya dan lalu kuasa Allah
sendiri turun atas Yesus. Dia telah mengalahkan setan dan semua rohroh jahat pada pintu gerbang neraka. Yesus mengambil kembali kunci
otoritas itu.
Yesus mengambil segala sesuatu yang setam telah curi dari manusia.
Segala sesuatu yang Allah telah ciptakan bagi Adam dan Hawa untuk
dimiliki telah diperoleh kembali dan diberikan kembali kepada manusia
oleh Yesus.
Ketika Yesus pertama kali berbicara tentang Gereja yang akan di
bangun, Dia berkata
Matius 16:18b,19 di atas batu karang ini Aku akan mendirikan
jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang
kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan
di dunia ini akan terlepas di sorga."
Yesus di Sorga
Penulis kitab Ibrani memberikan kita kedudukan Yesus pada hari ini
Ibrani 10:12,13 Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu
korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di
sebelah kanan Allah,
dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana musuhmusuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki-Nya.
Yesus duduk di sisi kanan Allah Bapa. Daud juga menubuatkan
kedudukan Yesus sekarang ini
Mazmur 110:1 Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada
tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuhmusuhmu menjadi tumpuan kakimu."
~ 53 ~

Daud menubuatkan bahwa Yesus akan duduk di sisi kanan Bapa.
Yesus sedang menunggu
Daud dan penulis kitab Ibrani memberitahukan kita bahwa Yesus
melakukan lebih daripada duduk di sisi kanan Bapa. Yesus sedang
menunggu sampai semua musuhNya dibuat manjadi tumpuan kakiNya
Siapa yang akan membuat musuh-musuhNya menjadi tumpuan
kakiNya?
Yesus sedang menunggu umat tebusan Tuhan untuk menemukan
kembali otoritas mereka dan untuk menunjukkan bahwa setan adalah
musuh yang telah dikalahkan. Karya Yesus adalah sempurna. Dia
sedang menunggu musuh-musuhNya dibuat menjadi tumpuan kakiNya.
Adalah tugas orang percaya untuk meletakkan setan pada tempatnya.
Orang percaya harus meletakkan setan dan roh-roh jahatnya di bawah
kaki Yesus.
Yesus telah melakukan segala sesuatu yang Dia harus lakukan. Sekarang
tanggung jawab ada pada kita. Kita adalah tubuhNya di bumi ini. Kita
adalah tanganNya dan kakiNya, kita adalah orang-orang yang menguasai
dunia pada saat sekarang ini.
DOA PAULUS
Rasul Paulus mendoakan sebuah doa yang penting dan berkuasa bagi
semua orang kudus. Doanya mencakup posisi Yesus di sisi kanan Bapa,
posisi kita dan tanggungjawab kita.
Efesus 1:18-23 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar
kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam
panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukanNya bagi orang-orang kudus,
dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan
kekuatan kuasa-Nya,
yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia
dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kananNya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan
datang.
Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan
Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala
yang ada.
Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang
memenuhi semua dan segala sesuatu.
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Kedudukan Yesus
Menurut Rasul Paulus:
 Yesus dibangkitkan dari antara orang mati
 Duduk di sisi kanan Bapa di dalam sorga
 Jauh lebih tinggi dari segala pmerintahan, penguasa kerajaan dan
kekuasaan
 Di atas tiap-tiap nama yang dapat disebut
 Segala sesuatu ada di bawah kakiNya
 Ditetapkan menjadi kepala
Yesus jauh lebih tinggi dari semua kuasa roh-roh jahat. Yesus jauh lebih
tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat diberikan ataupun yang akan atau
pernah diberikan, segala sesuatu ada di bawah kaki Yesus.
Standar Kuasa
Ada 2 standar kuasa. Satu di Perjanjian Lama dan yang lain di Perjanjian
Baru.
Dalam Perjanjian Lama, standar kuasa adalah pembelahan Laut Merah
Dalam Perjanjian Baru, standar kuasa adalah dan masih tetap adalah
kuasa kebangkitan Yesus Kristus.
Paulus menulis
Efesus 1:19b, 20a sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang
dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari
antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di
sorga,
Posisi orang percaya
Rasul Paulus berdoa agar orang percaya diberi penerangan/pengertian
sehingga mereka dapat mengetahui:
 harapan akan panggilanNya
 kekayaan, kemuliaan warisanNya
 kebesaran kuasaNya
 kita adalah tubuhNya
 kita adalah kepenuhanNya
Kita harus memiliki pengetahuan akan kekayaan kemuliaan warisanNya,
dan kuasaNya yang dahsyat yang tiada tara bagi kita yang percaya. Kita
harus berjalan di dalam kuasa yang sama yang telah membangkitkan
Yesus dari antara orang mati.
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KEPENUHANNYA
Paulus berdoa bagi ”Gereja” yang adalah tubuh Kristus yaitu
kepenuhanNya yang memenuhi segala sesuatu.
Jikalau kita, GerejaNya sedang memenuhi kekosongan atau kehampaan
di dalam Anak Allah, kapankah kekosongan ini terjadi? Mungkin
kekosongan ini kembali ke masa lusifer sebagai kerub yang diurapi yang
berjaga dan dilempar dari sorga dengan malaikat-malaikat yang
mengikutinya di dalam pemberontakan.
Yehezkiel 28:14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di
gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah
batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Kepemimpinan malaikat
Sebagaimana Allah Tritunggal, maka tritunggal juga muncul pada
malaikat di dalam kepemimpinannya. Mereka adalah Mikhael, Lusifer
dan Gabriel.
 Sepertiga
Ketika Lusifer memberontak, dikatakan bahwa ”malaikat-malaikatnya”
dilemparkan bersama-sama dengan dia.
Wahyu 12:7-9 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu
dibantu oleh malaikat-malaikatnya,
tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat
tempat lagi di sorga.
Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang
menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan
ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya
Malaikat-malaikat yang digambarkan sebagai malaikat-malaikat setan
dan yang dilemparkan ke bumi bersam-sama dengan dia, terdiri dari 1/3
malaikat di sorga.
Wahyu 12:4a Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang
di langit dan melemparkannya ke atas bumi
 Mikhael
Mikhael adalah satu-satunya penghulu malaikat
Yudas 1:9a Tetapi penghulu malaikat, Mikhael...
Adalah Mikhael dan malaikat-malaikatnya yang adalah malaikat pejuang
yang berperang dengan setan, ”Naga dan malaikat-malaikatnya”
Wahyu 12:7 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu
dibantu oleh malaikat-malaikatnya,
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Mungkin sebagai penghulu malaikat, Mikhael dan 1/3 malaikat sorga
ada dibawah komandonya, melayani Allah Bapa.
 Gabriel
Mungkin Gabriel yang selalu muncul sebagai malaikat pembawa pesan
dan 1/3 malaikat ada di bawah komandonya, melayani Roh Kudus.
Dia muncul kepada Zakharia, untuk memberinya pesan bahwa istrinya
Elisabeth akan melahirkan seorang putera yang akan dipenuhi Roh
Kudus bahkan sejak dari lahir.
Lukas 1:19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel yang
melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan
engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
Gabriel juga muncul kepada seorang perawan yang bernama Maria
Lukas 1:30,31 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai
Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
Maria bertanya, ”Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum
bersuami?”
Ayat 35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun
atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau;
sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus,
Anak Allah.
Gabriel menyatakan pekerjaan Roh Kudus.
 Lusifer
Lalu bisakah kemudian, bahwa Lusifer dan malaikat-malaikatnya
melayani Anak Allah?
Lusifer melayani sebagai Kerub penjaga dan dia digambarkan sebagai
kerub penjaga yang ada pada setiap sisi tutup pendamaian. Dia ada di
sisi kanan Tahta Allah. Seperti yang kita lihat, tutup itu adalah
pelayanan pujian dan penyembahan.
Ketika, mendadak dalam pemberontakannya, lusifer dan semua
malaikat-malaikatnya dilemparkan dari Sorga, bagaimana kehampaan ini
diisi?
Apakah Bapa meminta Mikhael dan Gabrial untuk menugaskan kembali
beberapa malaikatnya untuk mengisi kekosongan ini dalam melayani
Sang Anak? Kita tidak memiliki catatan tentang peristiwa ini.
Mungkinkah bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik ketika Ia
menciptakan manusia dalam gambarNya, menjadi penyembahpenyembahNya, duduk dengan Dia di dalam Sorga, duduk di sisiNya
dan untuk berkuasa dan memerintah denganNya di dalam kekekalan?
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Kehampaan diisi
Pria dan wanita diciptakan dalam gambar Allah, hanya dapat menjadi
sempurna dan dipenuhi sebagaimana sang pencipta menghembuskan
nafasNya sekali lagi kepada merka pada saat keselamatan. Dia
memenuhi kekosongan hidup dengan diriNya sendiri. Sekarang
tubuhNya adalah untuk memenuhi kekosongan di dalamNya dengan
menberikan diri mereka kepadaNya di dalam pelayanan pujian dan
penyembahan.
Pada permulaan, hanya ada satu pelayanan yaitu pelayanan pujian dan
penyembah, ketika hal itu berhenti, banyak pelayanan lain menjadi perlu
misalnya pelayanan kesembuhan, pelepasan, rekonsiliasi, pemulihan dan
lain-lain.
Mungkinkah kalau pelayanan pujian dan penyembahan dipulihkan di
dalam gereja, pelayanan-pelayanan yang lain ini tidak lagi perlu di
dalam tubuh Kristus seperti halnya pada hari-hari ini?
Ketika kita menghabiskan lebih dan lebih banyak waktu melayani di
dalam pujian dan penyembahan kepada Allah, kita akan mnemukan
bahwa ada penurunan kebutuhan untuk kesembuhan atau pelepasan
ataupun pelayanan-pelayanan lain di dalam hidup kita.
Kita penting bagi Allah! Kita harus dipenuhi olehNya. Kita harus
melayaniNya di dalam pujian dan penyembahan. Dengan demikian kita
yang ada tubuhNya menjadi ”kepenuhanNya yang memenuhi segala
sesuatu”
Efesus 1:22,23 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah
kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai
Kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang
memenuhi semua dan segala sesuatu.
Dengan kita memuji dan menyembah Allah, kita tidak hanya memenuhi
fungsi lucifer yang semula dan malaikat-malaikatnya, kita sedang
menunjukkan kenyataan bahwa mereka sudah dikalahkan dan tidak ada
lagi tempat di sorga. Kita sedang menghina dan meletakkannya di bawah
kaki kita. Dengan kita menari dihadapan Allah, kita sedang meremukkan
setan di dalam kekalahan dengan setiap tindakan dari kaki kita.
Catatan: Untuk studi pendalaman, tentang pujian dan penyembahan, baca Buku
Pujian dan Penyembahan oleh A.L dan Joyce Gill.

Apa artinya bagi kita?
Dengan karya Yesus di kayu salib dan oleh peristiwa-peristiwa yang
mengikutinya, setan telah dikalahkan! Setiap roh-roh jahat telah
dikalahkan! Yesus mengalahkan mereka dan membawa mereka di dalam
kekosongan! Dia membuat mereka menjadi ”Nol Besar”
 Mengapa kita membiarkan setan mengalahkan kita sekarang ini?
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 Mengapa kita membiarkannya mengambil rumah kita dari kita, kota
kita dan bangsa kita?
 Mengapa kita membiarkannya menaruh sakit-penyakit atas kita?
 Mengapa kita menerima kemiskinan?
Jawabannya adalah bahwa kita harus belajar dan mengetahui apa yang
telah Yesus Kristus berikan kepada kita. Kita harus menemukan otoritas
kita yang telah dipulihkan.
Kita telah dilepaskan!
Sewaktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose, dia berkata kita
telah:
 dilepaskan
 diubah
 ditebus
 diampuni
Kolose 1:13,14 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan
memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di
dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Kerajaan ada disini
Apa yang dimaksud dengan Kerajaan Sang Anak?
Ketika Yesus mengajar murid-muridNya untuk berdoa, Dia berdoa
demikian
Matius 6:10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga.
Kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang ada di masa yang akan datang,
kerajaanNya ada di sini sekarang ini. Kita telah dilepaskan dari kerajaan
kegelapan dan dipindahkan ke dalam Kerajaan Anak Allah melalui
penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita,
Dengan pengetahuan atas otoritas kita yang telah dipulihkan, kita bisa
menjadi pria dan wanita yang kuat yang memiliki peranan penting di
dalam menghadirkan Kerajaan Sorga ke atas bumi ini.
Matius 11:12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang,
Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba
menguasainya.
Paulus melanjutkan dengan gambaran Yesus yang luar biasa.
Kolose 1:15-18 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang
sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam
Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang
ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik
singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa;
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
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Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di
dalam Dia.
Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama
bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama
dalam segala sesuatu.
Yesus adalah kepala kita
Yesus adalah:
 Gambar Allah
 Pencipta segala sesuatu
 Ada terlebih dahulu dari segala sesuatu
 Segala sesuatu ada di dalam Dia
 Dialah Kepala Gereja
 Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati.
Sehingga Dia lebih utama dalam segala sesuatu.
Yesuslah kepala kita. Kita adalah tubuhNya. TubuhNya terdiri dari
semua orang percaya. Sebagai tubuhNya kita telah digambarkan telah
diselamatkan dari kerajaan setan dan dipindahkan ke dalam kerajaan
yang baru dimana kita akan memerintah bersama Yesus, Putera Allah.
Kita digambarkan telah ditebus dan secara sempurna diampuni dari
segala dosa kita.
Kepala dari tubuh, yaitu Yesus, ada di dalam Sorga. Sisa tubuhNya
termasuk kakiNya ada di bumi ini. Di bumi inilah manusia harus
memenuhi fungsinya dengan kuasa yang absolut. Disinilah, kita harus
menghadirkan Kerajaan Allah dengan melakukan peperangan rohani
yang efektif.
POSISI SETAN
Dibawah kaki Yesus
Allah menempatkan setan di bawah kaki Yesus dan telah menetapkan
Yesus menjadi kepala atas segala sesuatu mengenai Gereja
Efesus 1:22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki
Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala
dari segala yang ada.
Di bawah kaki kita
Roma 16:20a Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan
menghancurkan Iblis di bawah kakimu.
Dibawah kaki seseorang adalah gambar dari penaklukan dan
penundukan kekalahan total juga adalah gambar otoritas dan kuasa yang
absolut.
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Kejadian 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau
dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya;
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
meremukkan tumitnya."
Dibawah otoritas kita
Setan ada dibawah kaki Yesus karena Yesus telah mengalahkan dengan
sempurna dan naik jauh lebih tinggi darinya dan semua roh-roh jahatnya.
Setan dan roh-roh jahatnya sekarang diletakkan dibawah kaki kita
karena kita menemukan otoritas kita dan mulai untuk menggunakan
otoritas itu di bumi ini.
Terinjak-injak
Lukas memberi kita gambaran yang jelas tentang posisi setan. Dia harus
terinjak-injak di bawah kaki kita. Kita juga dijanjikan bahwa tidak ada
sesuatupun yang akan melukai kita dengan cara apapun.
Lukas 10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada
kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk
menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu.
Manusia telah diselamatkan, dibawa masuk, ditebus, diampuni dan
dipulihkan secara sempurna ke dalam gambar Allah di bumi ini,
sekarang adalah untuk menginjak setan di bawah kakinya dan
menunjukkan bahwa dia adalah musuh yang kalah.
Ketika Yesaya menggambarkan kisah akhir dari setan, Dia
menunjukkannya sebagai sebagai seseorang yang telah terinjak-injak
Yesaya 14:18-20 Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam
kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya.
Tetapi engkau ini telah terlempar, jauh dari kuburmu, seperti taruk
yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh
pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti
bangkai yang terinjak-injak.
RANTAI PERINTAH
Ketika Yesus naik kembali kepada Bapa, Dia menanggalkan hakNya
sebagai Putera Manusia dan mengambil seluruh hakNya sebagai Putera
Allah.
Hak-hak manusia di bumi
Sebagai Allah, tidak hanya Dia lagi yang menjalankan kuasa di bumi,
karena Dia juga telah memberikan segala kuasa kepada manusia.
Manusialah yang harus meletakkan setan dibawah kakinya di bumi
sebagaimana yang manusia telah diciptakan untuk melakukannya.
Nabi Yesaya memberi kita nubuatan yang luar biasa dan menguatkan:
 Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran
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 Engkau akan jauh dari pemerasan
 Engkau tidak usah takut lagi
 Kekejutan tidak akan mendekat kepadamu
 Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau
 Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, tidak akan berhasil
 Engkau akan membuktikan salah terhadap setiap orang yang
melontarkan tuduhan melawan engkau
Yesaya 54:14-17 engkau akan ditegakkan di atas kebenaran.
Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi
takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan
mendekat kepadamu.
Apabila orang menyerbu, itu bukanlah dari pada-Ku; siapa pun
yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau.
Sesungguhnya, Akulah yang menciptakan tukang besi yang
menghembus
api
dan
menghasilkan
senjata
menurut
kecakapannya, tetapi Akulah juga yang menciptakan pemusnah
untuk merusakkannya.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil,
dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau
dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang
menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka
terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
Bagian kita adalah sesuatu yang menjadi milik kita oleoh karena hak
kelahiran.
Yesaya menubuatkan,
Inilah yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Jikalau segala sesuatu berada di bawah kaki Yesus, mengapa Iblis dan kekuatan Setan masih
bisa terus melakukan kejahatan di muka bumi ini?
2. Mengapa Allah mengizinkan Setan untuk terus melakukan kejahatan di muka bumi ini setelah
Yesus telah mengalahkannya dengan kematianNya di atas kayu salib dan oleh kebangkitanNya?
3. Perubahan apa yang per;u di hidup anda jikalau anda berjalan di dalam otoritas yang telah
dipulihkan – untuk menunjukkan bahwa Setan adalah musuh yang sudah kalah?
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Pelajaran VIII

STRATEGI SETAN HARI-HARI INI
APA YANG TERJADI?
2000 tahun kemudian - Setan telah mengambil otoritas itu.

2000 tahun kemudian kita melihat:
Orang-orang hidup tanpa mengetahui nama Yesus
Orang-orang hidup di dalam kemiskinan
Orang-orang hidup di dalam dosa
Orang-orang hidup di dalam kekalahan
Orang-orang bercerai
Orang-orang dengan anak-anaknya terikat
dengan narkoba
Orang-orang menyembah kuasa kegelapan
Mengapa setan masih bertindak sebagai allah
atas dunia ini?
Dia telah dikalahkan Yesus dan telah
kehilangan kuasanya
Yesus telah melakukan bagianNya untuk
melepaskan kita!
Sudahkah kita melakukan bagian kita dengan kuasa, otoritas dan
kemenangan?

STRATEGI SETAN
Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Selama berabad-abad, tujuan setan tidak pernah berubah
Yohanes 10:10a Pencuri datang hanya untuk mencuri dan
membunuh dan membinasakan
Iblis sangat membenci kita sehingga ia telah memberikan perintah
kepada tingkatan-tingkatan roh-roh jahatnya untuk mencuri, membunuh
dan membinasakan! Tugas telah diberikan oleh Iblis untuk merampok
kebutuhan hidup dan pelayanan kita. Perintah telah dikeluarkan untuk
membunuh kita melalui roh kelemahan, pembunuhan dan bunuh diri.
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Kecelakaan tragis telah dicobai atas hidup kita. Iblis telah mengeluarkan
perintahnya, ”Apapun yang telah terjadi, mereka harus dihancurkan!”
Kalau roh-roh jahat tidak mampu membunuh kita, mungkin mereka akan
melaporkan bahwa mereka telah memperlambat kita ataupun telah
menghentikan kita untuk memenuhi pelayanan Allah.
Menugaskan roh kelemahan
Setan berusaha untuk mencuri kesehatan kita dengan menggunakan rohroh kelemahan tubuh
Lukas 13:11-13 Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan
belas tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk
punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata
kepadanya: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Lalu Ia meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika
itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah
Yohanes 5:5 Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan
tahun lamanya sakit.
Untuk menekan, membingungkan dan menganiaya
Rasuk Paulus menggambarkan serangan setan di dalam hidupnya dan di
dalam pelayanannya. Sangat menguatkan hati dengan melihat bahwa
semua usaha setan gagal untuk menghentikan pelayanan Paulus bagi
Tuhan.
II Korintus 4:8,9 Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak
terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa;
kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan
dihempaskan, namun tidak binasa.

sendirian,

kami

Setan menyerang segala yang baik dan yang penting di dalam hidup kita:
 Pernikahan
 anak-anak
 Keluarga
 Teman-teman
 Pelayanan
 Kesehatan
 Sukacita
 Damai sejahtera

~ 64 ~

PERTAHANAN KITA
Mengetahui strategi musuh
Pria dan wanita binasa karena kurangnya pengetahuan. Kalau mereka
akan menghentikan setan dari tujuannya untuk mencuri, membunuh dan
membinasakan, mereka harus mengetahui musuh dan strateginya.
 Setan membawa kematian tetapi Allah memberikan kehidupan
 Setan membawa kebencian tetapi Allah memberikan kasih
Yesus
 Membinasakan maut
Yesus telah membinasakan maut dan membawa kehidupan dan
kekekalan
II Timotius 1:10 dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan
Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan
kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
 Membinasakan kuasa iblis
Yesus telah membinasakan Iblis dan membebaskan kita dari ketakutan
akan maut
Ibrani 2:14,15 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah
dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan
mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematianNya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;
dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang
seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya
kepada maut.
 Melepaskan kita dari perbudakan
Setan tidak ada hak untuk membawa kita ke dalam perbudakan. Kita
melalui iman dalam Yesus Kristus, telah ditebus dari ikatan perbudakan
setan dan kerajaannya.
Sewaktu setan dan roh-roh jahatnya datang untuk mencuri, membunuh
dan membinasakan, mereka tidak boleh menemukan kita mudah
diserang, tanpa perlindungan atau tanpa pertahanan. Selain melalui
pengetahuan akan firman Allah kita harus ditutup bungkus dengan darah
Yesus. Kita harus berdiri teguh dengan perisai iman. Kita harus dengan
berani dan dengan penuh keyakinan memperkatakan Firman Allah
bersama-sama dengan Nabi Yesaya
Yesaya 54:17a Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak
akan berhasil...
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PRIORITAS UTAMA SETAN – MENCURI FIRMAN ALLAH DARI KITA
Pertajamkan pedangmu
Jikalau kita tidak memiliki Firman di dalam pikiran dan roh kita, kita
tidak dapat mengalahkan Setan dan pengikut-pengikutnya dengan
Firman. Yesus ingin kita memiliki kelimpahan di seluruh jalan hidup
kita. Jikalau kita tidak memilikinya, kita telah dicuri Setan.
Kita harus mengetahui siapa kita di dalam Kristus untuk menyadari
bahwa kita sudah memenangkan peperangan itu !
Perumpamaan Tentang Seorang Penabur- Sebuah Pewahyuan Untuk Kemenangan

Perumpamaan
Markus 4:3-8

Yesus menjelaskan perumpamaan
Markus 4:14-20

"Dengarlah! Adalah seorang penabur keluar
untuk menabur.

Penabur itu menaburkan firman.
Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman
itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar
firman, lalu datanglah Iblis dan mengambil firman
yang baru ditaburkan di dalam mereka.

Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh
di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan
memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang
tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera
tumbuh, karena tanahnya tipis.

Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang
berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar
firman itu dan segera menerimanya dengan
gembira,

Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan
menjadi kering karena tidak berakar.

tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar
saja. Apabila kemudian datang penindasan atau
penganiayaan karena firman itu, mereka segera
murtad.

Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu
makin besarlah semak itu dan menghimpitnya
sampai mati, sehingga ia tidak berbuah.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh
dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang
tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali
lipat, ada yang seratus kali lipat."

Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah
semak duri, itulah yang mendengar firman itu,
lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
dan keinginan-keinginan akan hal yang lain
masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak
berbuah.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik,
ialah orang yang mendengar dan menyambut
firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali
lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada
yang seratus kali lipat."
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Banyak yang mengerti perumpamaan ini berhubungan dengan benih
keselamatan yang ditabur dan hasil penginjilan yang berbeda dan ini
adalah benar.
Akan tetapi Yesus berkata bahwa berbicara mengenai firman Allah,
Yesus mengajar bahwa ketika kita menerima pengertian yang baru akan
firman Allah , setan akan datang segera untuk mencurinya dari kita. Ini
dapat terjadi pada saat firman Allah dilakukan dalam kehidupan kita
sehari-hari.
Seberapa sering anda mendengar orang-orang berkata bahwa
bersekutu dengan Tuhan , pencobaan selalu akan datang?
menghadiri konferensi ataupun seminar yang luar biasa, segala
nampaknya makin berantakan. Yesus berkata bahwa ini
pekerjaan setan yang datang untuk mencuri firman Allah.

setelah
Setelah
sesuatu
adalah

Salah satu dari ketiga hal
Ketika firman ditabur ada 3 hal yang akan terjadi:
 Setan bisa mencuri Firman dengan segera jikalau kita menjadi
tersinggung / terluka pada waktu Setan membawa penganiayaan dan
masa yang sulit.
 Firman dapat terhimpit oleh kekuatiran hidup dan tipu daya kekayaan
atau oleh keinginan dosa
 Firman dapat berakar dan bertumbuh
Penganiayaan / penindasan
Yesus mengingatkan mereka bahwa penganiayaan atau penindasan bisa
datang karena firman Allah.
Markus 4:17 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin
besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia
tidak berbuah.
Setan datang dengan segera
Setan tahu bahwa bila pewahyuan Firman Allah tinggal dalam hati kita
maka dengan Firman yang sama Setan dapat dikalahkan. Sewaktu Setan
memiliki banyak rencana dan strategi untuk membawa kekalahan di
dalam hidup kita, prioritas utamanya adalah untuk selalu merampas
pewahyuan Firman Allah dari kita. Yesus berkata bahwa Setan selalu
datang ketika mereka mendengarkan Firman Tuhan.
Markus 4:15 Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu
ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah
Iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam
mereka.
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YESUS MENENANGKAN LAUT
Pada saat Yesus selesai mengajar, Dia dan murid-muridNya naik ke
sebuah kapal, segera Yesus tidur di buritan. Lalu setan datang dengan
kekuatiran hidup
Markus 4:35-41 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus
berkata kepada mereka: "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan
membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana
Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak
menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai
penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka
murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya:
"Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?"
Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau
itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh sekali.
Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang
lain: "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat
kepada-Nya?"
Badai yang datang adalah salah satu penganiayaan atau penindasan.
yang Yesus katakan bahwa Setan akan segera bawa sesudah Firman
ditaburkan.
Perhatikan reaksi murid-murid. Mereka menjadi marah ”Guru, Engkau
tidak peduli kalau kita binasa?”. Mereka marah karena Yesus tertidur
dan tidak takut sebagaimana halnya mereka, dan mereka menuduhnya
tidak peduli.
Kita mempunyai pilihan
Ketika setan membawa penganiayaan dan penindasan terhadap kita
dalam rangka merampas firman Allah dari kita, kita mempunyai pilihan.
Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mengingatkan kita
supaya kita tidak acuh tak acuh terhadap rancangan setan dan kemudian
menghardiknya. Kita bisa menjadi tersinggung, kehilangan sukacita
dengan demikian kita mengijinkan setan untuk merampas dari kita
firman Allah yang telah ditabur di dalam hati kita.
Berapa seringkah ketika penganiayaan dan penindasan datang, kita
mulai menjerit dan menyalahkan Allah?
 Guru, tidakkah Engkau peduli kalau kita akan tenggelam?
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 Allah, tidakkah Engkau peduli anak-anak saya akan tersesat?
 Allah, tidakkah Engkau peduli bahwa penyakit datang dalam
hidupku?
 Allah, tidakkah Engkau peduli bahwa saya tidak dapat membayar
tagihan-tagihan saya?
Ketika kita mengijinkan hidup kita menjadi marah atau kecewa dan
menyalahkan Allah atas badai-badai di dalam hidup kita, sesungguhnya
kita sedang mengijinkan Setan untuk merampas benih yang berharga
dari Firman Allah.
Berbicara dengan iman
Tindakan positif dari Iman perlu bila kita akan tetap menyimpan benih
Firman di dalam hati kita dan mengharapkan penuaian yang besar
dengan 30, 60 atau bahkan seratus kali lipat dari apa yang sudah
ditaburkan
Markus 4:40 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu
begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Berbicara dengan otoritas
Bukannya menjadi marah atau kecewa saat badai hidup menerpa perahu
kita, melainkan kita harus berdiri teguh atas iblis dan dengan berani
memperkatakan Firman Allah di dalam Iman.
Markus 4:39 Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata
kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan
danau itu menjadi teduh sekali.
Berjaga-jagalah
Meskipun Setan adalah musuh yang sudah dikalahkan, ia akan
melakukan apapun untuk mencegah kita berjalan di dalam otoritas yang
Allah berikan. Kita harus berjaga-jaga, berwaspada dan siap untuk
mengatasi setiap serangan hidup kita.
I Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan
mencari orang yang dapat ditelannya.
Perlengkapan senjata Allah
Dengan Iman, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata
Allah sehingga kita dapat bertahan melawan setiap rancangan/ rencana
Iblis
Efesus 6:10,11 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di
dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu
dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
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Ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan diri kita sedang berdiri
di tengah badai melawan Iblis.
Efesus 6:13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat
itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Otoritas kita
Pekerjaan Yesus sudah genap / selesai! Dia telah mengalahkan Iblis dan
roh-roh jahatnya.
Di bumi Ia telah menciptakan pria dan wanita untuk berjalan di dalam
otoritas. Dia telah memulihkan otoritas kita dan sekarang kita harus
bangkit dan menunjukkan bahwa Iblis adalah musuh yang kalah. Kita
harus dengan berani menghadirkan Kerajaan Allah di bumi ini.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Menurut Yohanes 10:10, Setan datang untuk menyerang hidup kita dengan tiga sasaran utama.
Sebutkan 3 sasaran ini!

2. Menurut perumpamaan tentang penabur, apa prioritas utama Setan sebagai pencuri?

3. Mengapa penting bagi kita untuk bertindak di dalam otoritas dan tidak mengijinkan diri kita
untuk menjadi marah ketika kita menghadapi penganiayaan dan penindasan?
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Pelajaran IX

GEREJA DAN OTORITAS
APA YANG DIMAKSUD DENGAN GEREJA?
Sebutan pertama
Diseluruh perjanjian lama, penyembahan selalu berpusat disekitar
tabernakel, bait Allah atau sinagoga. Tidak ada Gereja seperti yang kita
kenal sekarang ini.
Ketika pertama kali Yesus menyebutkan Gereja, Dia juga
menyingkapkan 3 hal yang merupakan ciri khasnya di atas fungsinya
yang lain. Gereja didirikan oleh Yesus. Gereja harus menang
menghadapi lawan dan menang terhadap pintu gerbang alam maut.
Gereja memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan
Matius 16:13-18 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia
bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata orang, siapakah Anak
Manusia itu?"
Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada
juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang mengatakan:
Yeremia atau salah seorang dari para nabi."
Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu,
siapakah Aku ini?"
Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah
yang hidup!"
Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus
sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan
Bapa-Ku yang di sorga.
Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas
batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut
tidak akan menguasainya.
Kebenaran yang mendasar
Petrus mengetahui dari pewahyuan Allah sendiri bahwa Yesus adalah
Mesias, Sang Putera Allah. Inilah kebenaran dimana Gereja dibangun di
atasnya.
Didirikan oleh Yesus
Karakteristik pertama dari Gereja adalah bahwa Yesus yang akan
membangunnya. Gereja tidak akan dibangun oleh manusia, oleh tradisi
ataupun program manusia.
Mengalahkan pintu gerbang alam maut
Karakteristik kedua adalah bahwa pintu gerbang alam maut tidak akan
menguasainya
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Dalam ”amplified Bible”, kita baca, Saya akan mendirikan Gerejaku dan
pintu gerbang alam maut (kuasa neraka) tidak akan menguasainya- atau
kuat menghadapi gangguan ataupun bertahan terhadapnya.
Kunci untuk mengikat dan melepaskan
Gereja mempunyai kuasa untuk mengikat dan melepaskan
Matius 16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang
kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Ada 3 hal yang perlu kita pelajari tentang Gereja dari waktu pertama kali
Yesus menyebutnya,
 Gereja akan didirikan oleh Yesus berdasarkan pewahyuan dari Bapa
bahwa Yesus adalah kristus, Anak Allah yang hidup
 Pintu gerbang alam maut tidak akan dapat bertahan terhadap Gereja
 Gereja akan diberikan kunci kerajaan Sorga dan mempunyai kuasa
untuk mengikat dan melepaskan
KUNCI-KUNCI YANG DIPULIHKAN
Kita telah memperlihatkan bahwa kunci dapat di ibaratkan sebagai
otoritas di bumi ini. Kunci- kunci yang dapat mengunci ataupun
membuka pintu-pintu gerbang yang kita telah lihat merupakan
pemerintahan atas kesatuan apapun apakah itu manusia, keluarga,
lembaga / organisasi, kota, bangsa maupun negara.
Kunci untuk memerintah
Inilah kunci otoritas yang Allah berikan kepada manusia pada saat Dia
menciptakan pria dan wanita di dalam gambarNya
Kejadian 1:26 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 melata yang
merayap di bumi."
Dicuri oleh setan
Inilah kunci yang dimaksudkan Allah untuk digunakan untuk kebaikan
di bumi ini. Akan tetapi, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka
menyerahkan kunci itu kepada Setan yang telah datang untuk mencuri,
membunuh dan membinasakan
Kunci otoritas dibawah kontrol Setan menjadi kunci maut dan alam
maut.
Wahyu 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku
hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci
maut dan kerajaan maut.
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Didapatkan kembali oleh Yesus
Inilah kunci otoritas yang Yesus rebut dari Iblis setelah Dia
membebaskan dosa-dosa kita sampai ke alam maut. Ketika Yesus datang
mendobrak pintu gerbang alam maut dengan berkemenangan, Dia
mengambil kunci otoritas ini dari setan. Setan tidak lagi mempunyai
otoritas yang sah di muka bumi ini.
Dipulihkan bagi manusia
Kunci ini adalah otoritas yang Yesus pulihkan bagi manusia sebagai
ciptaan yang baru setelah kebangkitanNya dan kenaikanNya kepada
Bapa di sorga. Sejak kunci ini dipulihkan bagi pemiliknya yang asli /
semula di bumi ini, kunci itu tidak lagi disalahgunakan sebagai kunci
maut dan alam maut. Melainkan sekarang kunci itu dikenal sebagai
kunci Kerajaan Sorga.
Kunci Kerajaan Sorga
Matius 16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang
kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Dengan kunci ini kita bisa menegakkan kehendak Allah dan kerajaan
Allah di atas bumi ini.
Ini adalah kemenangan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridNya
untuk didoakan
Matius 6:9,10 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di
sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
sorga.
Sebagaimana halnya kita, tubuh Kristus menggunakan kunci otoritas
yang Allah berikan menurut kehendakNya, kita sedang membangun
kerajaan Allah di atas bumi ini.
PINTU GERBANG ALAM MAUT
Gereja berada dalam serangan (ofensif)
Ketika Yesus pertama kali menyebutkan kata Gereja segera Dia
nyatakan bahwa pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya
Matius 16:18b
menguasainya.

...jemaat-Ku

dan

alam

maut

tidak

akan

Penting untuk dimengerti apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata
pintu gerbang alam maut tidak akan menguasai Gereja
Dalam masa kita, kita berpikir pintu gerbang sebagai pintu yang terbuka
di pagar atau tembok. Dengan gambar yang ada di pikiran kita itu, sulit
untuk mendapatkan pengertian yang benar dari ayat ini. Kebanyakan
kita tidak pernah diserang oleh pintu gerbang.
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Apa yang dimaksud dengan pintu gerbang?
Dalam masa Alkitab pemerintahan dan bisnis dari sebuah kota
diselenggarakan pada pintu gerbangnya. Oleh karena itu, pintu gerbang
yang memberikan keamanan bagi kota yang dibentengi, juga menjadi
acuan bagi pemerintahan sebuah kota atau sebuah negara. Raja Salomo
mengacu hal ini kepada salah satu amsalnya
Amsal 31:23 Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk
bersama-sama para tua-tua negeri.
Memiliki pintu gerbang
Ketika Allah memberkati Abraham, Dia mengacu kepada kepemilikan
atas pintu gerbang musuhnya. Itu adalah berkat.
Kejadian 22:17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpahlimpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang
di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan
menduduki kota-kota musuhnya.
Berkat atas Ribka juga mengacu kepada kepemilikan pintu gerbang
musuh
Kejadian 24:60 Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka
kepadanya: "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beriburibu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota
musuhnya."
Memiliki pintu gerbang musuh berarti mengambil alih ataupun
mengontrol pemerintahannya. Hari ini kita harus memiliki pintu gerbang
musuh kita di dalam alam roh. Dengan otoritas, kuasa dan peperangan
rohani yang agresif dan sengit, pintu gerbang itu diambil dengan paksa.
Raja Salomo berkata demikian
Amsal 14:19 Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di
depan pintu gerbang orang benar.
Banyak yang menggambarkan diri mereka sedang diserang oleh Iblis
sedangkan mereka gemetar ketakutan didalam pintu gerbang dengan
ketakutan dan kecemasan. Akan tetapi, adalah Gereja dan bukan Setan
yang akan berada pada serangan.
Kita sebagai Gereja harus menggempur pintu gerbang alam maut dan
dengan berani menghadirkan Kerajaan Allah di seluruh dunia.
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KUNCI UNTUK KERAJAAN SORGA
Ketika pertama kali yesus menyebutkan Gereja. Dia berkata ” Aku akan
memberimu kunci-kunci. Itulah yang akan terjadi di masa yang akan
datang kemudian. Setelah kematian dan kebangkitanNya Dia
memberitahu Bapa, ” Aku memiliki kunci”
Kunci melambangkan otoritas manusia yang telah dipulihkan. Itulah
kunci yang telah Yesus rebut dari Setan ketika Dia melucuti kuasa dan
otoritasnya.
Apa yang dimaksud dengan Kerajaan Sorga yang telah kita pegang
kuncinya iu?
Yesus Raja segala Raja, memerintah bersama Bapa atas seluruh alam
semesta. Di bumi inilah, kerajaanNya ditegakkan.
Kerajaan Allah akan dihadirkan di seluruh dunia karena orang-orang
tebusanNya menggunakan kunci otoritas rohani yang telah dipulihkan
itu.
Ini adalah kunci yang Yesus katakan kita harus menggunakan untuk
mengikat dan melepaskan. Kita memiliki otoritas untuk mengikat Setan
dan roh-roh jahatnya dan kita mempunyai kunci otoritas untuk
melepaskan yang terikat! Ketika kita memenangkan peperangan di alam
roh, hal itu akan ditunjukkan (bermanifestasi) pada alam jasmani / fisik
PRINSIP MENGIKAT DAN MELEPASKAN
Yesus berkata Dia akan memberi kita kunci Kerajaan Sorga dan apapun
yang kita ikat di bumi akan terikat di Sorga dan apapun yang kita
lepaskan di bumi akan terlepas di Sorga.
Apa maksudnya itu?
Yesus mengikat orang kuat
Yesus berkata mengenai mengikat orang kuat
Matius 12:28,29 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh
Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang
kepadamu.
Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang
kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu
orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok
rumah itu.
Siapakah orang kuat itu?
Orang kuat itu adalah Setan ataupun roh-roh jahat yang berkuasa yang ia
tugaskan atas pemerintahan, lembaga maupun atas hidup seseorang.
Yesus masuk ke rumah orang kuat dan mengikat orang kuat itu (Setan
dan roh-roh jahat yang berkuasa)
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Kita mengikat setan dan roh-roh jahat yang berkuasa dan berkata dengan
otoritas,
 ”Setan, Aku ikat engkau di dalam nama Yesus!”
Setelah itu kita harus ikat orang kuat itu, dan katakan dengan
berani terhadap penguasa roh jahat tersebut,
 ”Engkau roh jahat yang najis, Aku ikat engkau di dalam nama
Yesus!”
Apa yang dimaksud dengan mengikat?
Mengikat berarti membatasi Setan atau penguasa roh-roh jahat untuk
berkuasa atas situasi tertentu dimana Allah memimpin kita dalam
peperangan rohani
Sebagai contoh, ketika kita mengikat anjing dengan rantai yang
dikencangkan kepada sebuah pancang, anjing tersebut hanya bisa pergi
ke jarak yang terbatas. Ia terbatas pada area sepanjang panjang rantai
yang kita ikatkan dan tidak dapat melebihi batasan tersebut. Kita telah
membatasi alam pengaruhnya. Inilah apa yang kata ”ikat” maksudkan
Menghancurkan rumahnya
Lalu kita harus menghancurkan rumahnya. Kita lakukan ini dengan
memerintah roh-roh jahat yang ada di bawah otoritas orang kuat untuk:
” Keluar di dalam nama Yesus!”
Kita bisa mengetahui identitas roh-roh tersebut dengan memakai karunia
membedakan roh dan berkata-kata dengan pengetahuan. Kita juga dapat
mengetahui identitas mereka dengan fungsi mereka yang jelas.
Beberapa diantaranya adalah:
 Roh-roh okultisme
 Roh-roh penghambat / penghalang
 Roh-roh najis; roh-roh hawa nafsu, roh-roh jahat
 Roh-roh kelemahan
 Roh-roh penyiksa
 Roh-roh bunuh diri
Usir roh-roh jahat itu
Dengan mengusir roh-roh ini, kita sedang menghancurkan rumah orang
kuat, ketika rumahnya sudah hancur, ia menjadi tidak berdaya dan kita
dapat memerintahkannya untuk pergi di dalam nama Yesus
Lukas 11:21,22 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap
bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala
miliknya.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan
mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan
senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan
rampasannya.
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Yesus telah melucuti kuasa dan otoritas Setan serta telah membuat
mereka menjadi tontonan umum. Dia telah naik jauh lebih tinggi dari
mereka dan sekarang duduk di sisi kanan Allah Bapa. Ini adalah fakta
yang telah selesai digenapi di dalam Sorga
Otoritas orang percaya
Sebagai orang percaya kita harus menggunakan otoritas dan kuasa kita
di bumi. Sekarang kita harus menyelesaikan dan menjalankan di dunia
ini apa yang telah diselesaikan di alam lain (alam roh). Apa yang
merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri di Sorga. Di bumi, kita harus
mengikat Setan dan roh-roh jahat yang berkuasa dan melepaskan yang
terikat. Kita harus membatasi alam pengaruhnya.
Matius 16:19b Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga
dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Dengan melakukan ini kita turut melucuti kuasa dan otoritasnya serta
membuatnya menjadi tontonan umum, mengalahkan mereka oleh kayu
salib.
POSISI SETAN
Tidak berpengaruh lagi
Yesus dengan kematian dan kebangkitanNya telah membuat setan
menjadi tidak berpengaruh lagi.
Ibrani 2:14 (Amplified Bible) karena anak-anak ini adalah anak darah
dan daging, yaitu sifat fisis dari manusia. Dia sendiri dengan cara yang
sama mengambil bagian dalam sifat yang sama, yaitu dengan
kematianNya Dia mengalahkan mereka dan membuat mereka tidak lagi
berpengaruh atasNya yang memiliki kuasa maut (yaitu Iblis)
Tidak lagi sebagai penahan/penawan kita
Kita telah dibebaskan dari ketakutan akan kematian dan perbudakan
Ibrani 2:15 dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan
mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh
karena takutnya kepada maut.
Dengan karya Yesus yang sudah selesai melalui kematianNya dan
kebangkitanNya yang berkemenangan, pria dan wanita tidak lagi
ditawan oleh ketakutan akan kematian. Ketika kita menemukan
kebenaran ini, kita dibebaskan dan dibebaskan seutuhnya dari
perbudakan dan ketakutan kepada Iblis
Pekerjaan Iblis dihancurkan
Mengapa Anak Allah dinyatakan?
 Untuk menghancurkan pekerjaan Setan
 Membuat mereka menjadi tontonan umum
I Yohanes 3:8 barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari
Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak
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Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan
perbuatan-perbuatan Iblis itu.
Kolose 2:15 Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan
penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam
kemenangan-Nya atas mereka.
GEREJA YANG TERTIDUR SEDANG DIBANGKITKAN
Ketika Yesus datang ke bumi untuk menghancurkan pekerjaan Iblis, Dia
menanggalkan otoritasNya sebagai Allah. Di bumi sebagai Adam yang
terakhir, Dia berjalan dan melayani dengan otoritas dan kuasa.
Setan telah dikalahkan sepenuhnya oleh Yesus. Dia telah dikalahkan dan
dibuat menjadi tidak berdaya. Yesus membuat Iblis menjadi ”nol besar”
Sekarang otoritas ini adalah kunci yang telah dipulihkan untuk umat
tebusan yang melalui iman sekarang merupakan GerejaNya dan
tubuhNya di bumi ini.
Sebagai musuh yang kalah, yang Setan dapat lakukan di bumi ini adalah
pada saat kita di dalam kelalaian sehingga telah membiarkannya
melakukannya. Dengan pewahyuan dari Firman Allah ini, kita bisa
bangkit dan mengikat Setan serta roh-roh jahatnya yang berkuasa. Kita
bisa meruntuhkan benteng pertahanan Setan, ketika kita mengikat orang
kuat dan menghancurkan rumahnya ketika kita perintahkan roh-roh jahat
untuk pergi di dalam nama Yesus.
II Korintus 10:4 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah
senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan
kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Gereja yang Yesus katakan Dia akan dirikan telah menjadi gajah yang
tertidur. Sekarang saatnya untuk bangkit dan memakai otoritas yang
Allah telah berikan dan itu akan menghancurkan benteng pertahanan
Setan.
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata bahwa ”pintu gerbang alam maut tidak akan
menguasai Gereja?”

2. Yesus berkata bahwa kita harus mengikat dan kita harus melepaskan. Gambarkan bagaimana
anda berencana untuk melakukan instruksi yang penting ini dari Yesus.

3. Setelah mengikat orang kuat pada salah satu benteng pertahanan Setan. Yesus berkata bahwa
harta bendanya baru dapat dirampas. Siapa yang digambarkan sebagai orang kuat? Apa prosedur
merampas harta bendanya?
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Pelajaran X

KUNCI KERAJAAN
YESUS MEMILIKI KUNCI ITU
Apakah anda ingat kata-kata kemenangan yang Yesus ucapkan saat Dia
kembali ke dalam Sorga?
Wahyu 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku
hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci
maut dan kerajaan maut.
Yesus mengambil kunci maut dan kerajaan maut dari Setan. Sekali
Yesus melepaskan dosa-dosa kita sampai ke alam maut, tidaklah
mungkin bagiNya untuk ditawan lagi di sana.
Kisah Para Rasul 2:24 Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan
melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap
berada dalam kuasa maut itu.
Yesus telah mengalahkan maut !
Yesus memulihkan otoritas, kuasa dan kerajaan bagi manusia. Dia
memulihkan bagi kita segala sesuatu yang Setan telah curi.
Kita tahu bahwa Allah ingin kita hidup di dalam kuasa dan otoritas yang
penuh atas Setan karena Dia mengorbankan PuteraNya sendiri untuk
memulihkan semua yang Dia telah ciptakan bagi kita dan supaya kita
melakukan kehendakNya di bumi ini.
Darah Yesus, kunci untuk menang
Ketika Allah menciptakan Adam, Dia menghembuskan nafasNya
sendiri. Kehidupan tersebut tidak dibatasi oleh salah satu bagian dari
tubuh Adam. Allah meletakkan hidupNya di dalam darah Adam. Hidup
Allah itu sudah dipompakan secara berkesinambungan ke dalam setiap
bagian tubuh Adam.
Musa menulis bahwa nyawa mahluk hidup berada di dalam darah
Imamat 17:11a Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya...
Dosa Adam – Kematian
Karena dosa, Adam kehilangan hidup Allah yang ada dalam darahnya.
Hidup ini hanya dapat dipulihkan kepada manusia melalui rencana
penebusan Allah. Bagi manusia yang dipulihkan ke dalam gambar Allah,
dia sekali lagi harus memiliki hidup Allah di dalam darahnya.
Di dalam rencana penebusan
mencurahkan darahNya sendiri.

Allah,

PuteraNya

Yesus

harus

Ibrani 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum
Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada
pengampunan.
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Hukuman dosa, yaitu kematian, harus dibayar oleh seorang pengganti
yang sempurna yang tidak kehilangan hidup Allah di dalam darahnya
karena dosa.
Dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan, Yesus
tidak mewarisi darah Adam. Dia menjadi pengganti yang sempurna yang
dengan penuh kerelaan menyerahkan hidupNya dengan menumpahkan
darahNya sendiri yang tidak bercacat.
Melalui darah Yesus kita mempunyai
 Pengampunan dosa
Penebusan kita ada di dalam darah Yesus
Efesus 1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih
karunia-Nya,
I Petrus 1:18,19 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari
cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu
itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau
emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
 Pembenaran
 Keselamatan
Kita telah dibenarkan dan kebenaran Allah itu dipulihkan ke dalam
hidup kita oleh darah Yesus
Roma 5:8,9 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih
berdosa.
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Keadilan Allah yang sempurna itu sudah terpuaskan dan kita
diselamatkan dari murka Allah ketika Yesus menjadi pengganti kita dan
menanggung hukuman maut dengan mencurahkan darahNya di atas
kayu salib.
Dengan mengambil bagian di dalam pencurahan darah Yesus yang
memiliki hidup Allah maka kita sekali lagi bisa mempunyai hidup Allah
di dalam kita.
 Persekutuan
Darah Yesus akan menghapuskan segala dampak dosa dalam hidup kita
sehingga sekali lagi hidup Allah dapat dipulihkan kembali di dalam kita.
I Yohanes 1:7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti
Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang
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dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita
dari pada segala dosa.
 Penebusan
Penebusan kita dan pengampunan dosa kita yang sepenuhnya adalah
melalui darahNya.
Kolose 1:13,14 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan
memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di
dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Tanpa menerima korban penebusan dan anugerah keselamatan dari
Allah melalui pencurahan darah Yesus, tidak ada jalan bagi manusia
untuk bisa diampuni dan dipulihkan.
Ibrani 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum
Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada
pengampunan
Ibrani 9:12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke
dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba
jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya
sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
 Tidak bercela
 Dapat melayani
Melalui darah Yesus, kita dibersihkan sehingga kita dapat melayani
Allah
Ibrani 9:14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang
kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati
nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita
dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
 Memiliki keyakinan
Sebagaimana Adam berjalan di dalam persekutuan sehari-hari di dalam
hadirat Allah sebelum ia berdosa, demikianlah oleh darah Yesus,
manusia dibebaskan dari semua kesalahan dan penghukuman. Kita bisa
sekali lagi berjalan dengan penuh keberanian di dalam hadirat Allah.
Ibrani 10:19 Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang
penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus,
 Memiliki damai sejahtera
Damai sejahtera dan rekonsiliasi menjadi mungkin dilakukan melalui
darahNya
Kolose 1:19,20 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di
dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu
dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga,
sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
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 Dipulihkan seperti keadaan semula
Darah Yesus mengalahkan Setan sebagaimana halnya darahNya juga
menebus dan merestorasi umat manusia menuju hidup Allah melalui
kelahiran baru.
Setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan manusia
yang Allah telah ciptakan serupa dan segambar denganNya di bumi ini.
Karena dosa manusia kehilangan hidup Allah. Manusia menjadi tidak
berdaya atas serangan-serangan Setan di dalam hidupnya. Oleh karena
rencana Allah yaitu penebusan melalui pencurahan darah PuteraNya
sendiri, manusia dapat dipulihkan secara sempurna menuju kedudukan
ketika penciptaan dan hubungan dengan Allah seperti pada awalnya.
Oleh darah Yesus, manusia yang telah jatuh di dalam kekalahan, dapat
menjadi lebih dari pada pemenang.
 Tutup perlindungan
Bahkan sebagai Imam di dalam perjanjian lama mengambil darah domba
korban dan memerciknya pada tutup pendamaian Allah untuk menjadi
penutup atau pertobatan atas dosa-dosa manusia, demikian juga halnya
pada hari-hari ini, oleh iman, darah Anak Domba Allah menjadi penutup
perlindungan bagi manusia yang telah ditebus
 kemenangan!
Oleh karena darah Yesus, kita memiliki kemenangan !
Karena kita berjalan di dalam pengampunan, dalam ketaatan kepada
Allah dan dengan iman, kita dapat berkata dengan penuh keberanian:
 ”Setan, saya ditutup bungkus oleh darah Yesus!”
 ”Keluarga saya dan setiap yang saya miliki ditutup bungkus oleh
darah Yesus!”
 ”Setan, engkau telah dikalahkan oleh darah Yesus!”
 ”Oleh karena darah Yesus, engkau tidak dapat menjamahku!”
Seperti Yesus telah mengalahkan Setan dengan darahNya, kita juga bisa
menjadi pemenang oleh darah Yesus! Oleh perlindungan darahNya,
tidak ada satupun senjata yang ditempa melawan kita.bisa berhasil
Wahyu 12:11a Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak
Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka
Setan telah dikalahkan oleh darah Yesus
Kunci otoritas darah Yesus telah diberikan kepada setiap kita yang telah
ditebus oleh darahNya. Dengan kunci yang penuh kuasa itu, kita
menjadi pemenang dan Setan akan terus dikalahkan di dalam hidup kita.
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FIRMAN ALLAH – KUNCI YANG PENUH DENGAN KEMENANGAN.
Pedang Roh
Dalam kitab Efesus, senjata kita untuk memenangkan peperangan
digambarkan sebagai ”Pedang Roh”, yang adalah Firman Allah (6:17).
Firman Allah yang kita perkatakan melalui mulut akan menjadi senjata
berkuasa untuk melawan Setan yang tidak berdaya. Dengan kita
perkatakan Firman Allah di dalam otoritas, kita akan mengalahkan sStan
di dalam hidup kita.
Wahyu 12:11a Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak
Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka
Perkataan dalam kesaksian
”Perkataan kesaksian” bisa dengan tepat diterjemahkan sebagai
”Perkataan di dalam kesaksian”. Kesaksian kita adalah apa yang kita
ucapkan. Ketika kita berhenti membicarakan masalah kita, pikiran kita
atau ketakutan kita dan mulai dengan berani memperkatakan Firman
Tuhan mengenai keadaan kita lalu kita juga akan menjadi pemenang.
Perkataan membawa kemenangan
Supaya Firman Allah terus keluar mengalir dari mulut kita, penting bagi
kita untuk membaca, mempelajari dan merenungkan Firman Allah. Lalu
hal ini akan berakar dalam iman dalam kehidupan kita.
I Yohanes 2:13,14 Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa,
karena kamu telah mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku
menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah
mengalahkan yang jahat.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal
Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu
mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu,
hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di
dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Orang-orang ini dikatakan sebagai pemenang yang kuat karena mereka
memiliki Firman Allah di dalam diri mereka. Karena mereka
memperkatakan Firman melalui mulut mereka dengan otoritas dan kuasa
Allah, mereka telah mengalahkan si jahat.
Efesus 6:17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh,
yaitu firman Allah,
Pedang Roh ialah Firman Allah
Wahyu 19:13 – 16 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam
darah dan nama-Nya ialah: "Firman Allah."
Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka
menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih
bersih.
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Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan
memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka
dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan
anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.
Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu:
"Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan."
Memperkatakan Firman
Yesus memberitahukan contoh iman yang besar dari seseorang yang
mengerti otoritas dan tahu bagaimana mempraktekkannya dengan
memperkatakan Firman.
Matius 8:8-10 Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku
tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja
sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula
prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!,
maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang,
ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia
mengerjakannya."
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada
mereka yang mengikuti-Nya: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada
seorang pun di antara orang Israel.
Firman diteguhkan
Firman Allah diteguhkan dengan tanda-tanda heran dan mukjizat.
Markus 16:19-20 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada
mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan
Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tandatanda yang menyertainya.
Yesus adalah Firman
Nama Yesus yang sebenarnya adalah Firman Allah
Wahyu 19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam
darah dan nama-Nya ialah: "Firman Allah."
Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersamasama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
Firman Allah tidak akan kembali sia-sia
Allah mengucapkan kuasa FirmanNya melalui Yesaya
Yesaya 55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku:
ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan
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melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa
yang Kusuruhkan kepadanya.
Allah mengucapkan kuasa FirmanNya yang menyembuhkan melalui
Daud.
Mazmur 107:20 disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkanNya mereka, diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.
Firman yang kita perkatakan dengan otoritas adalah efektif dalam
mengerjakan hal-hal yang menyenangkan Allah. Firman Allah
menjanjikan bahwa hal itu akan berhasil.
Firman yang menciptakan
Firman berkuasa untuk menciptakan
Ibrani 11:3 Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah
dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah
terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Firman memiliki otoritas
Yesus mengucapkan Firman dengan otoritas
Lukas 4:36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada
yang lain, katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab
dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada rohroh jahat dan mereka pun keluar."
Firman kedalam-Firman keluar
Sangatlah baik untuk mengetahui Firman, tetapi bila kita menghadapi
situasi/masalah dan kita tidak memperkatakan Firman, maka kita tidak
akan memperoleh kemenangan.
Yesus mengucapkan Firman dengan otoritas dan kuasa.
Iman yang berkenan kepada Allah:
 Percaya kepada Firman
 Mengucapkan Firman
 Melihat Firman melakukan mukjizat
Kunci Firman Allah tidak akan gagal kalau kita terus menerus
mengucapkannya dengan penuh otoritas dan kuasa.
Agar kita dapat hidup berkemenangan dan penuh kuasa di dunia yang
untuknya kita telah diciptakan, Yesus memberikan kepada kita
GerejaNya, kunci otoritas untuk peperangan rohani yang
berkemenangan. Kalau kita menemukan kunci-kunci ini dan
menggunakannya dengan efektif, kita akan menemukan diri kita sendiri
hidup dalam kemenangan atas segala pergumulan hidup. Kita akan
menemukan diri kita menjadi seperti apa yang Yesus telah nyatakan.
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Kita lebih daripada pemenang
Kita menjadi pemenang di dalam namaNya
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Jelaskan mengapa Darah Yesus begitu efektif dalam mengatasi dan menang atas serangan Iblis
atau roh-roh jahat?

2. Berikan contoh bagaimana memperkatakan Firman Allah yang memberikan kemenangan
dalam hidup anda!

3. Ayat Firman mana yang akan anda hafal untuk dipergunakan sebagai senjata dalam
peperangan rohani anda?
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Pelajaran XI

NAMA YESUS
NAMA YESUS – KUNCI YANG PENUH DENGAN KEMENANGAN.
Ketika kita menggunakan nama Yesus kita sedang berbicara dengan
otoritas Yesus. Ketika kita mengucapkan nama itu, sama halnya dengan
seolah-olah Yesus sedang berdiri dan berkata-kata kepada situasi /
masalah itu. Dia telah memberikan kita hak untuk menggunakan
namaNya.
Tanda-tanda mengikuti keyakinan di dalam Nama Yesus
Tanda-tanda akan menyertai mereka yang percaya dalam nama Yesus.
Markus 16:15-18 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke
seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka
akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun
maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan
sembuh."
Tidak ada tanda baca dalam bahasa Yunani, yaitu dimana Perjanjian
Baru pertama sekali ditulis. Tanda baca dalam Alkitab kita ditambahkan
oleh penerjemah menurut pertimbangannya sendiri
Markus 16:17 tertulis, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang
yang percaya...
Seharusnya diterjemahkan secara akurat dengan
Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dalam
namaKu...
Yesus berkata, penting bagi kita untuk percaya dalam namaNya. Kita
harus mengerti otoritas yang adalah milik kita di dalam nama Yesus.
Kita harus dengan berani melepaskan otoritas di dalam iman ketika kita
menggunakan nama Yesus.
Ketika kita dengan berani mengucapkan dan bertindak dengan penuh
kepercayaan di dalam nama Yesus, kita akan mengusir Setan dan rohroh jahat. Kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan
sembuh.
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Hak yang mengagumkan
Sebelum pekerjaan diselesaikan Yesus di atas kayu salib, tidak ada yang
berani menggunakan nama Allah. Hal ini dianggap terlalu suci / kudus
untuk diperkatakan dengan keras. Hal ini tertulis di dalam Ruang Maha
Kudus dan hanya diketahui oleh Imam Besar.
Ketika Yesus memberikan orang-orang percaya hak untuk
mempergunakan namaNya. Hal ini adalah hak istimewa yang
mengagumkan dan tidak boleh dianggap sepele.
Melepaskan otoritas Yesus
Karena Yesus adalah Anak Allah maka
 Dia memiliki segala otoritas di Sorga
Karena Yesus adalah Anak manusia maka
 Dia memiliki segala otoritas di bumi
Matius 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Ketika kita mempergunakan namaNya, otoritas dan kuasa dilepaskan.
Hal ini seolah-olah kita sedang berdiri dalam tempat kudusNya dan
menggunakan otoritasNya.
Kuasa Jaksa
Ketika Yesus memberikan hak yang sah untuk mempergunakan
namaNya, Dia menaruh kepercayaanNya yang tertinggi dalam kontrol
kita.Dalam istilah resminya, Dia memberikan keoada kita ”Kuasa jaksa”
untuk menggunakan namaNya.
Dalam sistem pengadilan, Kuasa Jaksa adalah dokumen sah yang
memberikan hak dan keistimewaan kepada seseorang untuk
menggunakan nama orang lain. Ketika seseorang yang sudah
dipercayakan menandatangani kontrak atas nama seseorang dan
membubuhkan salinan kuasa jaksa pada kontrak itu, hal ini mempunyai
efek mengikat secara sah yang sama seolah-olah orang itulah yang telah
menandatangani kontrak tersebut.
Mendengarkan Allah
Ketika Yesus sedang melayani di muka bumi ini, Dia sedang bertindak
atas nama BapaNya.
Yohanes 5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan
sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa
mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang
dikerjakan Anak.
Sekarang sebagaimana kita melayani di bumi ini, kita harus bertindak
atas nama Sang Anak. Kita tidak boleh menggunakan nama Yesus untuk
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melakukan keinginan kita sendiri tanpa terlebih dahulu mengambil
waktu untuk mendengarkan Allah.
Menggunakan Nama dengan sembarangan
Berusaha untuk menggunakan nama Yesus untuk melakukan keinginan
kita tanpa terlebih dahulu melihat kehendak Allah, berarti kita
menggunakan namaNya dengan sembarangan.
Ulangan 5:11 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan
sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang
menyebut nama-Nya dengan sembarangan.
Nama di atas segala nama
Nama Yesus di atas segala nama.
Filipi 2:5-11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan
dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil
rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diriNya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan
kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi
kemuliaan Allah, Bapa!
 Setiap kuasa Setan dan roh-roh jahat mempunyai nama
 Setiap orang mempunyai nama
 Setiap sakit penyakit mempunyai nama
 Setiap rancangan Iblis mempunyai nama
 Ketika nama Yesus diucapkan, maka kuasa Setan dan roh-roh jahat
pergi
 Ketika nama Yesus diucapkan, kanker dan semua penyakit harus
tunduk
 Ketika nama Yesus diucapkan, rancangan Setan dikalahkan.
 Nama Yesus adalah Nama di atas segala nama yang lain. Setiap lutut
akan bertelut di dalam ketundukan kepada ketuhanan Yesus pada saat
namaNya diucapkan dengan iman.
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Roh-roh jahat takluk kepada Yesus
Roh-roh jahat mengetahui kuasa nama Yesus dan mereka takluk kepada
nama itu,
Lukas 10:17,19 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan
gembira dan berkata: "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami
demi nama-Mu."
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk
menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan
kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan
kamu.
Matius 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Segala otoritas telah diberikan kepada Yesus. Dengan menggunakan
nama Yesus, kita pun memiliki otoritas yang sama di bumi ini.
Percaya dalam namaNya
Kita diperintahkan untuk percaya dalam nama Yesus
I Yohanes 3:23 Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya
akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling
mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada
kita.
Kita harus percaya dalam dalam nama Yesus untuk hidup yang kekal
Yohanes 3:18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan
dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah
hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Yohanes 20:31 tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat,
supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan
supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya.
Kita harus memiliki keyakinan penuh akan keselamatan kita karena kita
percaya dalam namaNya
I Yohanes 5:13 Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya
kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal.
Meminta dalam namaNya
Kita diinstruksikan untuk meminta dalam nama Yesus.
Yohanes 14:12-14 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaanpekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada
Bapa;
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dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya."
Sewaktu Yesus hendak pergi kepada Bapa, Dia menginstruksikan para
pengikutNya untuk menggunakan namaNya. Dia memberitahukan
mereka bahwa apapun yang mereka minta Dia akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang
memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu
pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa
yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya
kepadamu.
Yohanes 16:23,24 Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan
apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala
sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya
kepadamu dalam nama-Ku.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaKu. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah
sukacitamu.
Kita diinstruksikan untuk meminta di dalam nama Yesus.
Lakukanlah segala sesuatu dalam namaNya
Kita harus melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Betapa hak
istimewa yang luar biasa !
Kolose 3:17 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama
Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah,
Bapa kita.
Kita harus juga mempertimbangkan agar segala sesuatu yang kita
lakukan harus sesuai / tepat untuk dilakukan di dalam nama Yesus.
Dengan melakukan ini akan mengubah cara hidup kita.
PARA RASUL MENGGUNAKAN NAMA YESUS
Para Rasul dan jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul
menggunakan nama Yesus dengan berani untuk melakukan mukjizat.
Kuasa didalam namaNya
Kisah Para Rasul 3:1-10 Pada suatu hari menjelang waktu
sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes
ke Bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki, yang lumpuh sejak lahirnya sehingga
ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu
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gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta
sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah.
Ketika orang itu melihat, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk
ke Bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata: "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat
sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata: "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi
apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus
Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!"
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia
berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti
mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta
memuji Allah.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah,
lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk
meminta sedekah di Gerbang Indah Bait Allah, sehingga mereka
takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya.
Iman di dalam namaNya
Petrus menjelaskan bahwa kunci untuk menggunakan nama Yesus,
adalah untuk melepaskan otoritas nama itu dengan iman
Kisah Para Rasul 3:12 Petrus melihat orang banyak itu lalu
berkata: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian
itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat
orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
Kisah Para Rasul 3:16
Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah
menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; dan
kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di
depan kamu semua.
Kesembuhan di dalam namaNya
Akibat dari hasil kesembuhan inilah Petrus dan Yohanes ditahan,
dipenjarakan dan diancam oleh pemimpin agama untuk tidak lagi
mengucapkan nama Yesus. Petrus dengan berani menjawab pertanyaan
mereka mengenai kesembuhan ini dengan berkata
Kisah Para Rasul 4:10 maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan
oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang
Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan
Allah dari antara orang mati -- bahwa oleh karena Yesus itulah
orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
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Keselamatan di dalam namaNya
Akibat Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus dalam
menyembuhkan laki-laki yang timpang, sejumlah orang percaya
bertambah menjadi kira-kira 5 ribu orang.
Kisah Para Rasul 4:4 Tetapi di antara orang yang mendengar
ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka
menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki.
Keselamatan kita yang berharga ada di dalam nama Yesus yang
berkuasa
Kisah Para Rasul 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa
pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
dapat diselamatkan."
Ketakutan orang akan namaNya
Petrus dan Yohanes diancam oleh pemimpin agama untuk tidak
mengucapkan nama itu lagi
Kisah Para Rasul 4:17,18 Tetapi supaya hal itu jangan makin luas
tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan
melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan
siapa pun dalam nama itu."
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan,
supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam
nama Yesus.
Keberanian di dalam namaNya
Pada waktu itu roh keberanian turun atas Petrus dan Yohanes
Kisah Para Rasul 4:29,30 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada
hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan
adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus,
Hamba-Mu yang kudus
Filipus memberitakan namaNya
Kisah Para Rasul 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada
Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan
tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka
dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
Ditahan karena Nama
Paulus dikirim untuk manahan orang-orang yang mngucapkan nama
Yesus
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Kisah Para Rasul 9:14 Dan ia datang ke mari dengan kuasa penuh
dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang
memanggil nama-Mu."
Dipilih untuk membawakan namaNya
Paulus dipilih oleh Allah untuk membawa nama Yesus ke seluruh
penjuru dunia
Kisah Para Rasul 9:15 Tetapi firman Tuhan kepadanya: "Pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan
nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orangorang Israel.
Memberitakan dengan tidak takut dalam namaNya
Kisah Para Rasul 9:27 Tetapi Barnabas menerima dia dan
membawanya kepada rasul-rasul dan menceriterakan kepada
mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan
bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya
mengajar di Damsyik dalam nama Yesus.
Pelepasan melalui namaNya
Kisah Para Rasul 16:18 Hal itu dilakukannya beberapa hari
lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu,
ia berpaling dan berkata kepada roh itu: "Demi nama Yesus
Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini."
Seketika itu juga keluarlah roh itu.
Hormat tinggi bagi namaNya
Kisah Para Rasul 19:17,18 Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk
Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka
ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan
Yesus.
Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan
mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan
perbuatan-perbuatan seperti itu.
TANDA-TANDA HERAN DI DALAM NAMA YESUS
Saat kita mendengarkan Allah dan menaati suaraNya, kita harus dengan
berani melangkah keluar dan dengan iman menggunakan otoritas nama
Yesus yang sungguh mengagumkan ini.
Ketika kita melakukannya, kita akan mengalami tanda-tanda heran
dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari.
Kisah Para Rasul 4:29-31 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada
hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
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Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan
adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus,
Hamba-Mu yang kudus."
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka
berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu
mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Saat kita terus menggunakan otoritas dan kuasa nama Yesus, kita pun
akan menggoncang dunia ini dengan hadirat kuasa dari Allah yang luar
biasa.
Kunci kehidupan Kristen yang berkemenangan ditemukan dalam nama
Yesus yang berkuasa.
Kita dapat berjalan dalam kuasa yang sama seperti yang digambarkan
dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika kita bergabung dengan jemaat
mula-mula dalam menggunakan otoritas nama Yesus
PERTANYAAN-PERTANYAAN:
1. Berikan 2 contoh dari kitab Kisah Para Rasul, dimana Para Rasul menggunakan nama Yesus !

2. Apa yang dimaksud pada saat kita mengucapkan nama Yesus seperti kita memiliki kuasa
jaksa?

3. Dalam tantangan apa yang sedang anda hadapi sekarang, anda berencana mengalami
kemenangan dengan menggunakan nama Yesus ?
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Pelajaran XII

PEPERANGAN ROHANI YANG BERKEMENANGAN
DIPERLENGKAPI UNTUK BERPERANG
Kuasa Ilahi
Sekarang kita mengerti akan konflik kekal dan mengetahui otoritas dan
senjata kita yang berkuasa, kita diperlengkapi untuk peperangan yang
berkuasa dan berkemenangan.
Paulus menulis:
II Korintus 10:4 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah
senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan
kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Banyak orang telah mencoba untuk masuk ke dalam pperangan tanpa
pewahyuan ini. Mereka belum memahami otoritas yang mereka miliki di
dalam Yesus.
Bagi mereka, peperangan rohani telah menjadi perjuangan yang intens
dan konstan dengan musuh yang kuat. Mereka menjadi keasyikan
dengan Iblis dan roh-roh jahat. Semakin besar perhatian mereka berpusat
pada Iblis dan roh-roh jahat, maka mereka akan nampak lebih besar,
lebih jahat dan lebih berkuasa.
Musuh dikalahkan
Nabi Yesaya menulis tentang masa depan Setan. Dia memberikan kita
gambaran yang jelas akan nasibnya.
Yesaya 14:15-17 Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau
diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur.
Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan
mengamat-amati engkau, katanya: Inikah dia yang telah membuat
bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan
bergoncang,
yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan
menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orangorangnya yang terkurung pulang ke rumah?
Orang-orang akan menatap Setan yang sudah dikalahkan dan
direndahkan. Mereka akan terkejut pada Setan yang mereka anggap
begitu besar dan kuat. Mereka akan melihatnya gemetar ketakutan dalam
malu. Mereka akan bertanya: ”Inikah orangnya...?” ”Inikah dia yang
mana setiap manusia pernah berurusan dengannya ?”
Mereka akan menatap orang ini yang telah dikalahkan. Mereka akan
melihatnya dengan cemoohan. Mereka akan melihat Setan berada dalam
kekalahan total.
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Ketika kita memiliki pewahyuan akan siapa kita di dalam Yesus, kita
tidak lagi terpikat dengan Iblis. Kita seterusnya dipenuhi oleh Yesus.
Iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Kuasanya telah dihancurkan.
Yesus telah mengalahkannya secara total. Iblis telah dilucuti,
dilumpuhkan dan dipermalukan di muka umum
Kalah total
Ibrani 2:14b ...maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan
mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematianNya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;
Kita tidak ada untungnya berurusan dengan Iblis dan roh-roh jahat. Kita
telah diberikan kuasa atas seluruh kuasa musuh.
Pada saat kita masuk ke dalam peperangan, kita harus memulai dari
posisi dengan keyakinan dan iman bahwa kita akan menang. Kita harus
masuk ke dalam peperangan pengertian kedudukan akan siapa kita di
dalam Yesus. Kita tidak boleh merencanakan pergumulan yang tegang
dengan musuh yang berkuasa. Sebaliknya kita harus melihat kepada
sukacita kemenangan saat kita menunjukkan fakta bahwa Iblis telah
dikalahkan.
 Iblis bukanlah menjadi ”persoalan penting”
 Yesuslah yang menjadi ”persoalan penting”
 Kita dapat melakukan segala hal bersama-sama dengan Dia!
Filipi 4:13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku.
LANGKAH-LANGKAH MENUJU KEMENANGAN
Kuasa dan otoritas orang percaya bukanlah ”barang mainan” yang dapat
dipakai untuk keinginan egois kita pribadi. Kita harus sepenuhnya
berada di dalam kehendak Allah.
Pengakuan dosa
Jikalau kita ingin menang dalam peperangan rohani, kita pertama –tama
harus bertobat dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan
menerima pengampunanNya. Rasul Yohanes memberitahukan kita
bagaimana melakukannya
I Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan.
Komitmen
Kita harus menyerahkan hidup kita, seratus persen kepada Yesus sebagai
Tuhan atas hidup kita.
Roma 12:1,2 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan
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tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Dipisahkan dari dunia
Kita harus memisahkan diri dari keterlibatan kita dengan urusan-urusan
duniawi
II Timotius 2:4 Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak
memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya
dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Mengesampingkan keinginan-keinginan kita
Kita harus mengesampingkan keinginan-keinginan kita sendiri dan
hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita, seperti Yesus, harus mengatakan,
”Saya hanya melakukan apa yang Saya lihat Bapa melakukanNya.”
Yohanes 5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan
sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa
mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang
dikerjakan Anak.
Allah telah memberikan setiap orang percaya otoritas dalam bidangbidang tertentu seperti:
 Perkawinan mereka, anak-anak dan keluarga
 Tempat mereka tinggal  lingkungan, kota, negara
 Tempat mereka diutus Allah untuk melayani
Kita sering kali akan tidak dilepaskan dalam Roh untuk masuk ke dalam
peperangan terhadap benteng pertahanan Iblis di area di luar otoritas
rohani yang telah Allah berikan. Allah ingin setiap orang percaya dalam
area itu untuk mempelajari otoritas mereka dan meruntuhkan bentengbenteng musuh.
Memiliki sikap kasih
Sebagai tentara Allah , kita pria dan wanita yang beriman tidak boleh
menjadi sombong dan memiliki sikap keras terhadap sesama kita.
Filemon 1:4,5 Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali
aku mengingat engkau dalam doaku,
karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang
kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus.
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Kita harus keras terhadap Iblis dan roh-roh jahatnya tetapi kita harus
terus-menerus berjalan dalam kasih terhadap orang-orang. Kita
membenci Iblis tapi kita mengasihi orang-orang (sesama).
Kita harus selalu ingat bahwa otoritas kita sebagai orang percaya bukan
untuk menguasai orang lain tetapi untuk berkuasa atas Iblis dan roh-roh
jahatnya.
Dengan berjalan di dalam kasih terhadap Allah dan sesama kita tidak
akan terus menerus berpikir tentang peperangan terhadap Iblis.
Tanpa kompromi
Dengan kita berhubungan dekat dengan Allah, tanpa kompromi, dosa
dan keduniawian dalam hidup kita Allah akan memperingatkan kita akan
strategi-strategi Setan untuk kita kalahkan dengan menggunakan karunia
Roh
Makin dekat kita dengan Allah , maka kita akan semakin sadar dengan
kehadiran kejahatan, penipuan, kompromi ataupun gabungannya pada
saat hal itu datang
Kita harus berfokus pada Yesus. Jikalau Setan atau roh-roh jahatnya
masuk dalam hidup kita , kita berurusan dengannya , lawan dia, usir
mereka keluar. Usirlah segala pikiran-pikiran dan imajinasi yang bukan
datang dari Allah. Kita harus memfokuskan mata kita kembali kepada
Yesus saat kita memujiNya untuk kemenangan.
II Korintus 2:14 Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan
perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan
Dia di mana-mana.
Tidak ada spesialisa rohani
Dalam Kerajaan Allah, bukanlah rencanaNya bahwa peperangan rohani
dan pelepasan dilakukan dengan menghubungi atau pergi ke seorang
spesialis ataupun ”pemburu Setan tingkat tinggi ”. Sebaliknya seperti
yang Rasul Yakobus tuliskan bahwa setiap orang percaya harus
melawan Iblis.
Yakobus 4:7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah
Iblis, maka ia akan lari dari padamu!
PERLENGKAPAN SENJATA ALLAH
Allah telah menyediakan kita perlengkapan perang bagi kita untuk
menghadapi peperangan rohani. Rasul Paulus tidak menulis bahwa kita
harus memakai perlengkapan perang kita, melainkan dia tuliskan bahwa
kita harus memakai perlengkapan perang Allah
Ketika para ksatria pada masa abad pertengahan memakai perlengkapan
perang mereka dan topeng mereka dan menjatuhkan penutup topengnya
di wajah mereka. Mereka semua kelihatan seperti kuat, berotot dan
pejuang-pejuang yang berbahaya bagi musuh. Tanpa memperhatikan
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kelemahan tubuh yang ada di dalam baju perang itu, mereka
kelihatannya seperti pejuang-pejuang yang tangguh.
Ketika kita memakai perlengkapan senjata Allah kita nampaknya seperti
Allah bagi iblis. Lalu yang harus kita lakukan untuk memenangkan
pertempuran adalah berbicara seperti Allah , berjalan seperti Allah dan
bertindak seperti Allah !
Kuasa kita
Kita harus hidup di dalam kuasa Allah. Kita tidak boleh masuk ke dalam
pertempuran dengan kekuatan kita sendiri.
Ef esus 6:10,11 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di
dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu
dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
Perjuangan kita
Ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap
ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Paulus mengingatkan kita bahwa peperangan kita bukanlah melawan
darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa dan kekuatan roh-roh jahat. Perjuangan kita
bukanlah di dalam alam jasmani tetapi di dalam alam rohani.
Perlengkapan senjata Allah

 Ikat pinggang kebenaran
 baju zirah keadilan
 Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil
Ayat 13-15 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat
itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan
berbajuzirahkan keadilan,

kebenaran

dan

kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai
sejahtera;
Paulus mengulangi kata ”berdiri” sebanyak 3 kali. Pertama dia
mengatakan bahwa pada saat hari yang jahat tiba kita akan sanggup
untuk berdiri teguh. Lalu dia berkata, setelah kita selesai melakukan
segala sesuatu, kita harus berdiri. Akhirnya dia berkata berdirilah
tegap dengan baju zirah keadilan dan kaki kita berdasarkan kerelaan
untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Kebenaran itu ialah Firman Allah sendiri. Agar menjadi perlindungan
bagi kita, kita harus tahu apa yang Firman Allah katakan.
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Baju zirah keadilan kita adalah keadilan Allah. Kita tidak diminta untuk
menjadi sempurna, tetapi kita diminta untuk tidak melakukan dosa
dalam hidup kita. Agar baju zirah ini dapat berada pada tempatnya.
Kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai
sejahtera, kerelaan ini adalah bagian kita dan hal itu dilakukan dengan
mempelajari Firman Allah.
Paulus menulis kepada Timotius
II Timotius 2:15 Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan
Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus
terang memberitakan perkataan kebenaran itu.

 Perisai iman
 Ketopong keselamatan
 Pedang Roh
Efesus 6:16,17 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua
panah api dari si jahat,
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman
Allah,
Kita harus menggunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah
api dari si jahat. Panah api itu adalah pikiran, godaan, penyakit dan
strategi Setan lainnya yang dilemparkan pada kita. Kita harus
memadamkan itu semua dengan iman kepada Allah dan iman dalam
FirmanNya.
Ketopong keselamatan dikenakan ketika kita menerima keselamatan. Ini
adalah sebuah keselamatan yang bukan hanya memberikan kehidupan
kekal bagi kita tapi juga yang memulihkan kita sebagaimana yang Allah
inginkan pada saat penciptaan. Ketopong keselamatan memampukan
kita untuk memperbaharui pikiran kita kepada pewahyuan yang
sempurna akan keselamatan kita.
Roma 12:2a Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Pembaharuan pikiran ini datang melalui penyucian pikiran kita dengan
air kehidupan yaitu Firman Allah yang kita baca, pelajari dan renungkan
Efesus 5:26 untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya
dengan memandikannya dengan air dan firman,
Kita diberikan satu senjata ampuh dan itu adalah Pedang Roh yaitu
Firman Allah. Paulus memberitahukan kita lebih lagi mengenai Pedang
Roh dalam kitab Ibrani
Ibrani 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam
dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia
sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
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Firman Allah adalah ikat pinggang kebenaran, penutup kaki dan pedang
kita. Jadi dengan demikian adakah keraguan untuk mempelajari
FirmanNya ?
Doa yang berkemenangan
Sekali kita memiliki iman, mengenakan seluruh perlengkapan senjata
Allah kita harus berdoa di dalam roh dalam semua situasi.
Efesus 6:18 dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap
waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang
Kudus,
Saat kita terus-menerus berdoa untuk segala orang kudus, menggunakan
otoritas kita, kita akan melihat runtuhnya benteng-benteng Setan. Kita
akan menjadi berani dalam pertempuran dan kita akan menghancurkan
kekuatan Setan.
Ibrani 11:33,34 yang karena iman telah menaklukkan kerajaankerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang
dijanjikan, menutup mulut singa-singa,
memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata
pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi
kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukanpasukan tentara asing.
DIPERLENGKAPI UNTUK PEKERJAAN PELAYANAN
Yesus berkata kita harus pergi ke seluruh dunia dan beritakan Kabar
Baik.
Markus 16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh
dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Yesaya menceritakan tentang orang-orang yang membawa Kabar Baik
Yesaya 52:7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit
kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan
memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan
berkata kepada Sion: "Allahmu itu Raja!"
Paulus memberitahukan bahwa kita lebih daripada pemenang dan tidak
ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah
Roma 8:37-39 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada
orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikatmalaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang,
maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita
dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
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Yesus berkata tampilnya Yohanes pembaptis hingga sekarang, Kerajaan
Sorga dihadirkan dengan kekuatan
Matius 11:12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang,
Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba
menguasainya.
Paulus memberitahukan kita bahwa kekuatan itu adalah iman.
Ibrani 11:33 yang karena iman telah menaklukkan kerajaankerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang
dijanjikan, menutup mulut singa-singa,
KESIMPULAN

Karya Yesus sudah selesai !
Dia telah mengalahkan Setan
dan telah mengambil kembali segala sesuatu
Yang Setan telah ambil dari Adam dan Hawa
Dia telah memulihkan otoritas di muka bumi ini
bagi umat tebusanNya, yaitu bagi
mereka yang adalah GerejaNya – bala tentaraNya
yang berkuasa!
Sekarang inilah yang menjadi bagian kita !
Kitalah orang-orang yang membawa pesan
keselamatan yang agung ini ke seluruh dunia.
Kita harus dengan kuat dan berani menghadirkan
kerajaan Allah.
Kita harus membuat musuh-musuh Yesus
menjadi tumpuan kakiNya
Kita harus berjalan di dalam otoritas di muka
bumi ini, pada hari ini !
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Ayat-Ayat Hafalan
Efesus 6:12

Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi
melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh
jahat di udara.

I Petrus 5:8,9

Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama
seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat
ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua
saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.

Yohanes 10:10

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan
membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan.

Kejadian 1:26

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 melata yang merayap di bumi."

Kejadian 3:15

Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan
kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."

Ibrani 2:14

Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia
juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan
mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis,
yang berkuasa atas maut

I Yohanes 3:8

Barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis
berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diriNya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.

Kolose 2;15

Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan
menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas
mereka.

Wahyu 1:18

Dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai
selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut.

Efesus 1:22,23

Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia
telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi
semua dan segala sesuatu.

Kolose 1:13

Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke
dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih;
di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
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Roma 16:20

Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan
Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai
kamu!

Lukas 10:19

Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk
menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan
musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.

Matius 16:18,19

Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu
karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan
menguasainya.
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di
dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini
akan terlepas di sorga."

Wahyu 12:11

Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh
perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa
mereka sampai ke dalam maut.

I Yohanes 2:13,14

Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal
Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang
muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa.
Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia,
yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang
muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan
kamu telah mengalahkan yang jahat.

Filipi 2:9,10

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan
kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
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