
SPRITUAL EMPTINESS
(Kekosongan Rohani)



Pernakah kita merasakan kekosongan dalam hidup ini ?
Malas berdoa, malas baca alkitab, malas ibadah.
Sering kali kita menemukan banyak orang putus asa, menutup diri dengan 
kemunafikan, hidup dalam kepuasan duniawi. 
Biasanya semua ini terjadi karena ada dosa yang belum dibereskan atau diakui 
dihadapan Tuhan.

Apakah kekosongan rohani ini berbahaya bagi kita ?

Kekosongan Rohani



Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat
yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya.
Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih
teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dari padanya dan 
mereka masuk dan berdiam di situ. 
Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula. 
Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.

Matius 12 : 43 - 45



Setelah kita bertobat maka Tuhan membersihkan kita dari segala dosa, kutuk dan 
sakit penyakit. Kita memulai lembaran baru dalam hidup kita yang masih kosong, 
siap diisi oleh kehidupan yang baru bersama Kristus.

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan
(1 Yohanes 1 : 9).

Pertobatan



Roh jahat senang tinggal didalam tubuh manusia dan suka menyiksa jiwa
sehingga seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak roh jahat
bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena jiwanya tertekan.

Roh jahat yang sudah diusir keluar dari seseorang akan mencoba kembali dengan
mencari celah melalui :
• Keinginan daging, keinginan mata & keangkuhan hidup (1 Yohanes 2 : 16)
• Keinginan diri sendiri (Yakobus 1 : 14 - 15)
• Hawa nafsu (Effesus 4 : 22)

Roh Jahat



Kehidupan orang kristen bisa saja terlihat rapi, tekun beragama, menghadiri
banyak acara gereja tetapi sebenarnya hidupnya kosong karena tidak pernah diisi
oleh pribadi Roh Kudus. Mengisi kekosongan hidup dengan segala kesibukan
agama tanpa keintiman dengan Tuhan akan menambah beban berat dalam hidup
ini. 

Sama halnya kehidupan orang farisi yang tampak luarnya sebagai orang yang taat
beragama tetapi justru memusuhi Tuhan Yesus. Segala kesibukan agamawi yang 
dilakukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, pencitraan diri & 
kemunafikan.

Kosong dan Rapi



Kalau seseorang yg belum bertobat melakukan sesuatu yg jahat, menyakitkan, 
merugikan maka kita bisa berkata bahwa mereka belum bertobat & tidak
mengenal Kristus, tetapi seandainya seseorang yg sudah bertobat, pergi ke gereja, 
melayani, menjadi hamba Tuhan , memimpin gereja yg dipandang semua orang bahkan
menjadi tokoh teladan /panutan melakukan sesuatu yg jahat, menyakitkan, merugikan
pasti akan membuat kita kaget bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal ini ?

Lebih Jahat dari sebelumnya



Seseorang bisa jatuh dalam dosa karena khilaf, seharusnya dengan cepat
bertobat, berhenti melakukan dosanya , berbalik kepada Tuhan & 
mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Tetapi bagaimana seandainya seseorang ini sudah merencanakan, menutupi
kejahatannya dalam waktu yang cukup lama dengan alasan yg terdengar seolah-olah
sesuatu yang bisa dimaklumi bahkan mengajarkan orang lain supaya berbuat dosa?
Tanpa merasa bersalah berpura-pura melayani dalam gereja dan tetap melakukan
kejahatannya secara bersamaan ?

Lebih Jahat dari sebelumnya



Bagaimana seandainya kejahatannya tidak terbongkar tetapi berjalan dalam
waktu yg lama sampai tahunan ?
Menjadikan orang lain sebagai korban dan menutupinya dengan pelayanan ? 
Kejahatan, pelecehan, penipuan, dan segala sesuatu yg merugikan & menyakitkan
orang lain yang dilakukan oleh pelayan Tuhan bahkan seorang pemimpin yang 
seharusnya membina untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan membuat orang 
pergi meninggalkan bahkan tidak mau datang kepada Yesus.

Bukankah ini jahat dimata Tuhan dan sesama kita ?

Lebih Jahat dari sebelumnya



• Mengisi hati kita dengan Firman Tuhan
• Mengakui dosa kita & bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan
• Doa Pujian Penyembahan yang tulus dari hati kita
• Penundukan diri dalam ketaatan kepada Roh Kudus
• Jangan suam-suam kuku tetapi kembali kepada kasih mula-mula

Bagaimana cara agar tidak dipenuhi roh jahat ? 



Saat Roh Kudus memenuhi hati & pikiran kita maka roh jahat tidak
bisa menguasai hidup kita, karena Roh yg ada di dalam hidup kita

lebih besar daripada roh yg ada di dalam dunia ini (1 Yohanes 4 : 4)



Galatia 5 : 24
Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.

Efesus 6 : 11
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat
bertahan melawan tipu muslihat Iblis;




