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PERNYATAAN SAYA, SELAKU  

PASIEN DI RUMAH SAKIT INI 
 

 
 

Bersama ini saya nyatakan bahwa buku 

„Menderita Namun Berkemenangan‟ ini saya 
peroleh dan saya pegang berdasarkan keinginan 
saya sendiri, disertai kesadaran saya tentang Hak 
Azasi diriku, bahwa: saya memiliki hak untuk 
memegang dan membaca setiap buku yang saya 
ingin baca, sepanjang buku itu bukan buku 
terlarang. 
 
 

Tanda-tangan Pasien 
 
 
 
 
 
 

( . . . . . . . . . . . . . . . ) 
 
 

 

KATA PENGANTAR...  
dari Persekutuan Doa Wisma Gembala. 

 
 

Saudara yang terkasih, yang sedang bergumul, 

menderita sakit; doa kami beserta dengan 

saudara... 
 
Tidak ada gunanya anda berputus asa karena 
penyakit yang anda derita; hal itu hanya akan 
memuaskan hati si Iblis, yang sedang menggocoh 
anda. Keputus-asaan anda akan membuat duka-

hati Tuhan Yesus, yang menginginkan anda 

berkemenangan atas gocohan Iblis yang anda 
derita! 
 
Saran kami, jadikanlah buku-kecil ini bacaan dan  
pegangan berdoa setiap hari. Sekurang-kurang-

nya anda baca dan doakan seluruh buku ini satu 

kali setiap hari. 
 
Bersama dengan santapan rohani lain yang anda 
peroleh dari Bibel, anda akan beroleh damai-
sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan dapat 

lah anda berkemenangan bersama Yesus! 
 
Salam sejahtera di dalam kasih Yesus; AMIN. 
 

--o0o-- 
 



[2]                                         PENGAJARAN 

ILAHI  
 

 

(1) Setiap penyakit, pergumulan, bahkan musibah, 
terjadi di dalam pengawasan Tuhan Yang Maha 
Tahu dan terjadinya harus atas izin dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa! 
 

(2) Tuhan Yang Maha Pencipta sesungguhnya 
tidak menginginkan manusia, ciptaan yang 
dikasihiNya diterpa penderitaan... 
 

(3) Sekarang, Tuhan mengizinkan saya menderita 
penyakit, namun saya mau belajar percaya 
kepada kasih sayang Tuhan. Tentu ada berkat 
yang tersembunyi di balik penderitaan ini, sesuai 
dengan pesan sorgawi dalam Surat Roma 8:28:  
 

Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja 

dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 

bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 

rencana Tuhan. 
 

(4) Jika saya mengaminkan kebenaran sorgawi 
ini, layaklah saya disebut orang beriman. Dan 
saya dapat melanjutkan perjuangan melawan 
pnyakit ini di dalam iman kepada Yang Maha 
Pengasih! 
 

[43] 
 

Dengan pelbagai fasilitas atau bantuan tadi, 
semakin besar harapan anda untuk menjadi 
Pemenang di dalam pergumulan anda melawan 
tipu-daya dan kebengisan si Iblis. Doa kami: 
 
 

Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus 

kiranya menyertai anda  

di dalam pergumulan ini... 

Sampai anda menjadi Pemenang! 
 

 

--o0o-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Penyusun: Posma Situmorang 

Kernolong Dalam 24, JAKPUS; 

(tilpon: 021-3909607) 

 



[42]               PESAN KHUSUS DARI PENYUSUN 

         {Jika ada yang kurang jelas} 
 
 
Apakah anda, selaku Penderita, memerlukan 
penjelasan lebih rinci mengenai pengajaran-
pengajaran di atas? Silahkan menghubungi Seksi 
Kerohanian pada Rumah Sakit ini, atau meng-
hubungi langsung:  
 

Persekutuan Doa Wisma Gembala 

tilp. 021-3909607 atau 

tilp. 021-4201108 
 
Jika anda memerlukan pelayanan-pribadi secara 
bertatap-muka, anda dapat meminta bantuan 
Seksi Kerohanian pada Rumah Sakit ini atau 
langsung menghubungi nomor tilpon di atas. Kami 
akan melayani anda semampu kami, tanpa 
pembayaran; pelayanan ini adalah pernyataan 
kasih Yesus kepada diri anda. 
 
Jika anda memerlukan buku-buku rohani yang 
mengulas masalah penyakit dan/atau pergumul-
an, anda dapat juga menghubungi nomor-nomor 
di atas. Beberapa puluh judul buku tersedia bagi 
anda, semuanya cuma-cuma. Juga sebagai 
pernyataan kasih Yesus atas diri para Penderita. 
 

Terpujilah Yesus Kristus! 

DOA SETIAP HARI                                           [3] 

 
Ya Tuhan, Yang Maha Pencipta; saya mengakui 
diriku ini hanyalah makhluk ciptaanMu belaka. 
Maka Tuhan memiliki hak penuh untuk mengatur 
kehidupan saya. Dan bahwa saya menderita sakit, 
tidak ada hak saya untuk menyesali Tuhanku, 
Pencipta diriku. 
 
Bersamaan dengan hal itu, saya mengerti pula 
bahwa Engkau adalah Tuhan Yang Maha 
Pengasih, ditampilkan oleh kasih sayang Yesus, 
penjelmaanMu dalam bentuk manusia. Yesus 
pulalah Yang telah mengorbankan diriNya, 
menyerahkan nyawaNya di kayu salib, untuk 
menyelamatkan diriku. 
 
Di dalam kasih Tuhan itulah saya mau mengamin-
kan bahwa penyakit yang saya derita tidak berarti 
apa-apa di hadapan Tuhan. Saya mengaminkan 
pula bahwa Tuhan justru menyediakan berkat di 
balik penderitaan saya. 
 
Maka saya bermohon, ya Tuhan Yesus, mampu-
kanlah saya untuk terus-menerus mengaminkan 
kebenaranMu. Saya akan berusaha bersabar, 
menantikan berkat yang Tuhan sediakan, teristi-
mewa berkat keselamatan dan hidup-kekal yang 
tersedia oleh pengorbanan Tuhan Yesus, 
Juruselamatku, AMIN. 
 



[4]                                     PENGAJARAN 

ILAHI 
 
 

(1) Iblislah, beserta malaikat-Iblis dan jin-jin yang 
jahat, yang senang menyiksa manusia, karena 
berkesumat. Mereka mengetahui bahwa mereka 
akan menjadi umpan dalam neraka jahanam! 
 

(2) Dengan segala usaha Iblis (Syaitan) mencari 
kesempatan untuk menggocoh, agar saya men-
derita, menjadi ketakutan dan panik, sehingga 
mencari pertolongan dari dukun dan paranormal, 
dan melakukan kemusyrikan lainnya. 
 

(3) Maka saya perlu meminta perlindungan 
kepada Tuhan Yesus, Yang adalah Tuhan-
manusia (Yesuslah Tuhan-sekaligus-manusia), 
Raja-manusia (Yesuslah Raja-sekaligus-manusia) 
dan Sembahan-manusia (Yesuslah Sembahan-
sekaligus-manusia). 
 

Di dalam nama Yesus telah dimuati segala kuasa 
yang perlu untuk keselamatan saya, selaku 
manusia berdosa. 
 

(4) Maka untuk beroleh perlindungan Tuhan, saya 
panjatkan doa yang selaras dengan Doa Bapa 
kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa saya 
tercantum di sebelah ini....   
 

 

DOA PENYEMBAHAN                                     [41] 
 
 

Yesus ‘kuasa melakukan segala perkara 
Yesus-ku Maha Kuasa... 

Dia ciptakan seisi dunia, atur s’gala masa 
Yesus-ku Maha Kuasa. 

 

Terimakasih, ya Tuhan, untuk latihan kesetiaan 
ini. Iblis sedang mengganggu sehingga saya sulit 
tidur. Namun dia akan jengkel, karena saya akan 
terus menyembah dan memuja Tuhan Yesus, 
sampai saya tertidur di dalam kasih Yesus. 
 

Saya bersyukur, ya Tuhan Yesus, karena beroleh  

keistimewaan: saya boleh menghampiri takhta 

kasih karunia Tuhan, kapan saja saya inginkan 
[Ibr.4:16], sehingga saya beroleh rahmat dan 
pertolongan Tuhan pada waktunya. Saya juga 
akan menyanyikan Kidung Penyembahan yang 
saya ketahui. Kiranya Tuhan Yesus berkenan 
akan penyembahan saya, maka saya beroleh 
sukacita di dalam Tuhan; AMIN. 
 

Tuhan Yesus setia, Dia sahabat saya; 
Dalam s’gala susahku, selalu menghiburku... 

Dia mengerti bahasa, tetesan air mata; 
walau badai mengamuk 

dan gelombang menerjang,  
Tuhan Yesus setia!  

 



[40]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 

(Jika mengalami sulit tidur) 
 
Saya sulit untuk tidur. Tentulah Iblis sedang 
merecoki istirahat saya. Supaya semakin rusak 
kesehatan saya! Namun saya mengerti bahwa 
ada kuasa Tuhan yang lebih dahsyat. Ada enersi 
sorgawi yang dapat menyegarkan, bahkan 
menyembuhkan, kendati saya kurang beristirahat. 
 
Enersi sorgawi itu akan menyusupi diriku, jika 
saya hadir di hadapan Takhta Kasih Karunia, 
dengan melintasi segala lapisan langit (diajarkan 
oleh Surat Ibrani 4:14-16). 
 
Enersi-sorgawi itulah yang akan mempercepat 
pemulihan kesehatan saya, jika Tuhan menghen-
dakinya! Maka saya dapat membaca beberapa 
Mazmur Penyembahan, menurut daftar di bawah 
ini, diseling dengan menyanyikan Kidung Pujian 
atau Penyembahan. Sampai saya ketiduran, akan 
saya lakukan. 
 

Saya mengerti bahwa kegiatan inipun merupakan 
ujian kesetiaan saya terhadap Tuhan Yesus! 
 
Mazmur     11:1-7;     16:1-9;     18:1-7;    23:1-6; 
Mazmur   24:1-10;     27:1-6;   38:1-11;    40:1-5; 
Mazmur     41:1-5; 103:1-14;   107:1-9;  108:1-7;  
Mazmur 111:1-10;   113:1-8;   115:1-9. 

 

DOA (DIPANJATKAN SETIAP HARI)                [5] 
 
Tuhan Yesus, Juruselamat saya; 
saya berlindung kepadaMu, Tuhanku, dari 
serangan-serangan si Iblis (Syaitan). Saya 
percaya hanya Yesus yang dapat membebaskan 
saya dari gocohan Iblis dan dari ancaman neraka! 
 
Saya mengakui, bahwa Tuhan Yesuslah Pencipta 
diriku, maka selayaknya saya mengabdikan hidup 
saya kepada Tuhan. Tunjukkanlah, ya Tuhan, 
bentuk pengabdian saya di masa mendatang. 
 
Saya bermohon agar Tuhan Yesus memelihara 
diriku hari lepas hari, menunjukkan dosa dan 
kesalahan saya, agar saya dapat menyelesaikan 
dosa-dosa itu dan beroleh keampunan dari Tuhan 
Yesus, Juruselamatku. Kiranya saya senantiasa 
dibimbing agar mampu mengendalikan diri, 
menghindar dari perilaku berdosa. 
 
Saya mengundang malaikat Tuhan untuk menjaga 
diriku, mengendalikan kehidupan saya; saya mau 
dibimbing oleh Yesus untuk beroleh keselamatan 
kekal, sesuai Ibrani 1:13-14. 
 
Dalam nama Yesus Kristus, Yang Maha Ajaib, 
saya berdoa, dengan penuh ucapan syukur, 
AMIN. 
 



[6]                                         PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1) Hanya satu TUHAN yang benar; Ia mem-
perkenalkan diriNya dengan nama Yesus Kristus. 
 

(2) Berbagai Kuasa-Yang-Maha-Pencipta telah 
dimuati ke dalam nama Yesus. Maka nama Yesus 
cukup untuk menjamin kehidupan saya di dunia 

dan di sorga, sebab di dalam nama Yesus... 
 

 ...saya dibersihkan dari dosa-dosa saya 
[1Yoh.2:12; Kis.10:43]; 

 ...kehidupan saya terpelihara [Yoh.17:11-12]; 

 ...saya akan beroleh keselamatan (hidup-

kekal) [Ki.4:12];  

 ...saya beroleh kuasa mengusiri setan-setan 
[Luk.10:17; Mrk.16:17]; 

 ...doa-doa saya dikabulkan [Yoh.14:13-14], 
sesuai kehendak Tuhan; 

 ...saya dapat disembuhkan dari penyakit 
[Kis.3:1-7], seturut waktu Tuhan, seturut 
kehendak Tuhan; 

 ...segala makhluk akan bertekuk-lutut, 
sukarela atau terpaksa, dan akan mengakui 
Yesus Kristus adalah Tuhan [Filipi 2:9-11]. 

 

(3) CARANYA? Nama Yesus harus dimeteraikan 
ke dalam hati saya; nama ilah-asing (Animisme & 
Polytheisme) disingkirkan. Nama Yesus menjadi 
senjata andalan saya dalam menghadapi malaikat 
Iblis dan jin-jin-jahat pada setiap pergumulan! 

DOA PERMOHONAN                                       

[39] 
 
Tuhan Yesus, Yang Mahapengasih, 
saya mengerti bahwa aspek penting dalam 
perjuangan saya melawan Iblis adalah kesetiaan 
saya terhadap Tuhan! Tuhan menghendaki saya 
berlatih kesetiaan kepadaMu, bahkan setia 
sampai mati, sebab Tuhan Yesus juga setia. 
 

Saya mengerti bahwa Iblis menteror saya dengan 
penyakit-berat, bahkan dengan ancaman maut, 
membujuk saya dengan pelbagai cara agar 
berpaling dari Tuhan Yesus, agar saya menerima 
jasa Iblis, melalui dukun, atau paranormal atau 
penanganan lainnya, yang merusak imanku. Agar 
saya menjadi sekutu Iblis dan kehilangan status 
pengikut Tuhan! 
 

Demi nama Yesus Kristus, saya patahkan semua 
rancangan Iblis itu. Enyahlah semua malaikat Iblis 
yang mencoba menteror dan membujuk diriku. 
Bahkan malaikat Iblis peng-azab diriku, aku 
enyahkan, demi nama Yesus Kristus. 
 

Saya mohon ketahanan yang dari Tuhan di 
sepanjang malam ini dan di hari-hari mendatang. 
Mohon kuasa Yesus terus membungkus diriku, 
agar saya dapat menjadi pemenang: menang 

dalam bentuk kesembuhan, atau kemenangan 
dalam ajal: masuk kehidupan-kekal bersama 
Yesus Kristus, Juruselamatku yang Agung; AMIN. 



[38]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 
Satu hari lagi telah saya lalui. Satu hari dalam 

perjuangan, mempertahankan pemujaan saya 

terhadap Tuhan seraya membangkangi Iblis! 
 

Perjuangan menangkali serangan Iblis. SERANG-
AN DARI LUAR: bujukan manusia agar saya 
(mau) menerima jasa Iblis. SERANGAN DARI 
DALAM HATIKU: berupa gagasan-gagasan yang 
menyesatkan. Rangsangan untuk berperilaku 
buruk. Apakah saya sudah kalah oleh si Iblis? 
 

Malam ini akan saya jalani lagi. Mungkin dalam 
ketenangan dan sentosa, mungkin dalam 
perjuangan pula! Saya mau terus bersyukur dalam 
perjuangan yang Tuhan izinkan terjadi. 
 

Hanya dengan dukungan Tuhan Yesus saya 
dapat memenangkan perjuangan ini. Dan 
kemenangan saya dijamin oleh Tuhan Yesus. 
Modal saya satu-satunya adalah... 
 

SETIA-SETIALAH, setialah sampai mati, 
seperti Tuhan Yesus, setia Dia sampai mati; 
Apakah jawabanku, untuk kasih setiaNya, 

setia-setialah, setialah sampai mati! 
 

Ya, saya akan bertahan dalam kesalehan, tidak 

mau aku bersekutu dengan Iblis, sampai matipun! 
 

DOA MENERIMA NAMA YESUS                       [7] 

(Satu kali didoakan, dalam kesungguhan!) 
 
Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku, 
saya mau agar nama Yesus dimeteraikan ke 
dalam hatiku; maka kuasa di dalam nama Yesus 
menjadi sandaran kehidupan saya. Saya beriman 
bahwa berbagai kuasa di dalam nama Yesus 
boleh saya manfaatkan untuk mengatasi semua 
pergumulan saya! 
 
Saya bermohon agar nama-nama ilah-animistis 
dan ilah-kekafiran disingkirkan dari hati dan 
ingatan saya. Mohon semua alat-bicara saya 
disucikan dari nama-nama cemar itu. Enyahlah 
roh-polytheisme dari diriku; saya menyembah 
hanya satu Tuhan, Yesus Kristus namaNya ! 
 
Saya mengerti bahwa Iblis tidak menyukai 
tindakan saya ini. Maka, demi nama Yesus, aku 
mengenyahkan semua malaikat Iblis dari 
kehidupanku. Malaikat-Tuhan mengawal diriku 
dan malaikat-malaikat-Iblis menjadi lawanku. Dan 
Tuhan Yesus akan mengingatkan saya untuk 
senantiasa memerangi mereka secara berke-
menangan, demi nama Yesus Kristus. 
 
Terimalah ucapan syukur saya, ya Tuhan Yesus 
Kristus, Juruselamatku Yang agung, AMIN. 
 



[8]                                         PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1) Dosa-dosa leluhur di masa lalu (terutama dosa 

penyembahan berhala) dapat menjadi kutuk bagi 

keturunan (Hukum Taurat ke-2 [Kel.20:6]). 

Sumber kutuk yang lain: leluhur yang sakti-sakti 
boleh jadi saling mengutuki dengan seteru 
mereka, kutuk yang menimpa keturunan juga! 
Iblis dapat mendakwakan hal itu di hadapan 

Tuhan. Jadilah Iblis: „Jaksa Penuntut Umum‟. 
 

(2) Jika TUHAN (Hakim Maha Agung) memberi 
izin (namanya: Vonnis), berhaklah Iblis (sekarang 

dia Algojo) membuat manusia sakit. Lihatlah 
bagaimana Iblis mendakwa Ayub, yang tidak 
berdosa [Ayub Pasal-1 dan -2; Why.12:10]. 
 

(3) Untuk membebaskan diri dari gocohan Iblis, 

saya perlu menggunakan hak-azasi saya, me-

nyatakan diriku tidak terlibat dengan pelbagai 

perkara leluhurku, sekaligus bermohon agar 
Tuhan Yang Maha Pengasih membatalkan 
pelbagai kutuk itu. Maka dapatlah saya meng-
gunakan sisa usia saya untuk melayani Tuhan 
Yesus, sebab di bawah gocohan Iblis, sangat sulit 
melayani Tuhan Yesus! 
 

(4) Tentu saja: Yang Maha Kuasa bebas menga-

bulkan atau menolak permohonan saya, ber-
dasarkan pertimbanganNya sendiri. 

 

DOA PERMOHONAN                                       

[37] 
 
Tuhan Yesus, Juruselamatku, 
saya bersyukur untuk istirahat yang sudah saya 
nikmati, juga untuk perlindungan dari Tuhan di 
sepanjang malam yang telah lalu. Terimakasih ya 
Tuhan, untuk hari baru yang akan saya jalani. 
Saya bersyukur, Bapa, untuk nafas kehidupan, 
juga untuk berkat-berkat yang saya peroleh dalam 
berbagai bentuknya. 
 

Saya mau memasuki hari baru ini di dalam 
rancangan Tuhan Yesus. Semua rancangan Iblis 
dipatahkan, oleh kuasa Yesus. Kuasa Yesus juga 
yang saya undang membungkus diriku. Malaikat 
Tuhan saya undang untuk mengamankan 
lingkungan di sepanjang hari ini. 
 

Demi nama Yesus Kristus, aku mengenyahkan 
semua malaikat-Iblis yang bersiap menyerang 
saya seharian ini. Roh-roh-najis, termasuk roh-
najis-pembangkit-penyakit, dimusnahkan, oleh 
Kuasa Yesus, berganti dengan roh-roh yang baik. 
Konsep-konsep iblisi dan gagasan jahatnya 
dihapuskan dari ingatanku, berganti dengan 
kebenaran Yesus, menjadi pedoman bagi diriku. 
Maka saya dapat menikmati hari ini di dalam 
perlindungan kasih Yesus. Dan akan terus saya 
belajar mengasihi Yesus Kristus, Juruselamatku 
Yang agung, AMIN. 



 

[36]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

Jiwaku sungguh merindukanMu, 
waktu pagi hari ‘ku bangun ‘ncari wajahMu; 

Sebab Kau telah menolong ‘ku, 
di bawah naungan sayapMu, ‘ku bersukacita; 

Sungguh ‘ku cinta ‘Kau, cinta ‘Kau, 
sungguh ‘ku cinta... ‘Kau 

dengan seg’nap hati...ku, dengan seg’nap hati. 
 
Kidung Pujian ini mengajar saya untuk selalu 
mencari wajah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, itu 
harus menjadi kegiatan pertama, segera  setelah 
bangun di pagi hari. 
 
Saya belajar bersyukur selalu, menerima hari baru 
yang Tuhan berikan, yang harus saya 
manfaatkan. Dalam keadaan sakit begini, hari 

baru menjadi babak baru dalam perjuanganku. 
Dan babak baru perjuangan menjanjikan pe-
ningkatan rohaniku. Semakin tangguh! Memenuhi 
keinginan Tuhan: anak-anakNya harus semakin 
dewasa-rohani, bersiap memasuki sorga-kekal. 
 
Saya belajar melihat pertolongan Tuhan pada 
setiap hari, menghitung berkatNya. Dan bersyukur 
karenanya. Dalam perlindungan Tuhan saya 

bersukacita. Dan dalam kasihNya, saya balik 

mengasihi Tuhan Yesus.  Mulialah Yesus Kristus 
di dalam kehidupan saya. 

DOA MEMOHON KUTUK DISINGKIRKAN        

[9] 

(Satu kali didoakan, sungguh-sungguh !) 
 
Tuhan Yesus Yang Maha Pengasih, 
saya memanfaatkan hak azasiku dan saya 
memutuskan semua ikatan batin dengan leluhur-
ku yang penyembah berhala. Perjanjian dengan 
berhala yang mereka tegakkan, saya nyatakan 
tidak berlaku atas diriku dan keturunanku! Demi 
nama Yesus, enyahlah semua malaikat Iblis 
sembahan leluhurku di masa lalu. 
 
Saya bermohon, ya Tuhan, agar diriku Engkau 
bebaskan dari setiap kutuk akibat dosa-dosa 
leluhurku. Bebaskan jugalah diriku dari dampak 
kutuk akibat leluhurku saling mengutuki dengan 
seteru mereka. 
 
Saya juga menolak semua kesaktian leluhurku. 
Saya tidak perlu kesaktian iblisi, Tuhan Yesus 
lebih mampu melindungi diriku. Demi nama 
Yesus, enyahlah semua malaikat Iblis sponsor 
kesaktian para leluhurku. 
 
Roh-roh-najis yang mewaris dari leluhurkupun 
harus dimusnahkan, tersingkir dari diriku. Saya 
tidak mau dirangsang oleh roh-roh-najis itu untuk 



berperilaku seburuk para leluhurku, sebab saya 
adalah pengikut Yesus Kristus, AMIN. 

 

[10]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1) Iblis dapat mendakwakan dosa-dosa saya di 
masa lalu di hadapan Tuhan. Jika Tuhan izinkan, 
barulah Iblis berhak menjatuhkan penyakit atau 
gocohan lainnya. 
 

(2) Di luar pembahasan pada halaman-[8], dosa-
dosa jasmaniah yang mungkin didakwakan Iblis: 
 

III    Mengucapkan nama Tuhan dengan sia-sia; 
IV   Mengabaikan hari ibadah; 
V    Membangkangi orang tua; 
VI   Membunuh manusia, atau (terlibat dalam-)         
      pengguguran kandungan;  
VII  Perzinahan, homosex, lesbian, berkelamin  
      dengan hewan, dsb.; 
VIII Pencurian, mengambil sesuatu yang bukan  
      hak saya; 
IX   Bersaksi-dusta, menipu, memfitnah, berdusta; 
X    (Dosa-) ambisi berlebihan.  
 

(3) Agar bebas dari gocohan Iblis, saya harus 
bermohon ampun atas dosa-dosa saya, dari 
Tuhan Yesus. 
 

(4) Saya mau mengingat-ingat dan memanjatkan 
doa, berurutan, sesuai Hukum-hukum Tuhan di 
atas, satu-per-satu... 
 
 

DOA PERMOHONAN                                       

[35]  
 
Tuhan Yesus, Juruselamatku, 
kegigihan saya memperjuangkan pemulihan 
kesehatan, mohon jangan Tuhan anggap saya 
sedang memaksa Tuhan. Saya mengerti, 
memaksa Tuhan adalah kekejian! 
 

Kegigihan saya berjuang, bertujuan menangkis 

gocohan Iblis seraya menangkal tipu-dayanya. 

Dan saya ingin menang dalam perjuangan 

melawan Iblis, demi memelihara hidup-kekal 

yang sudah Tuhan sediakan bagi saya. 
 
Saya bersyukur, ya Tuhan, untuk kemenangan 
yang Tuhan sediakan. Maka yang perlu saya 
lakukan tinggallah: menolak segala macam 
pengobatan tradisionil, yang tidak mempunyai 
landasan Ilmu Medis. Juga pertolongan dukun 
akan saya tolak mentah-mentah! 
 
Berilah juga saya kepekaan, ya Tuhan, terhadap 
penawaran dari orang-orang yang berpenampilan 
hamba Tuhan, padahal sesungguhnya ‘serigala-
berbulu-domba’. Berilah saya keberanian untuk 



menolak mereka. Dalam bimbingan Tuhan Yesus, 
serta pengawalan malaikat sorga, saya akan 
menang. Terpujilah Yesus Kristus, AMIN.  

 

 

[34]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 

 

“...Jadilah kehendakMu di bumi seperti di 

sorga...” demikianlah pengajaran Yesus dalam 
bentuk Doa Bapakami. 
 
Semua usaha yang saya lakukan di bawah 
bimbingan buku-kecil ini bertujuan utama: 
KESELAMATAN bagi diri saya, yakni hidup kekal 
di sorga. Keselamatan, itu berarti kemenangan 
saya! Kemenangan atas tipu-daya Iblis, yang ingin 
menyeret saya ke neraka. 
 
Semua usaha ini bukan sekedar mengejar 
pemulihan kesehatan atau umur panjang. Toh 
setiap orang pasti menemui ajal, pada waktunya. 
Tidak mau saya terjerat kepada pengejaran 
kesembuhan belaka. 
 
Pemulihan kesehatan mudah dilakukan oleh 
Tuhan Yesus. Bahkan proses alamiahpun mampu 
menyembuhkan saya. Masalahnya sekarang: 
saya harus berserah-tuntas kepada kehendak 
Tuhan, sebab saya hanya makhluk ciptaanNya! 

 

BERSERAH KEPADA KEHENDAK TUHAN 

SERAYA MEMATAHKAN TIPU-DAYA IBLIS! 

 
Demikianlah motto yang tepat untuk dianut setiap 
orang yang ingin berkemenangan.  

DOA MOHON AMPUN DARI DOSA                 

[11] 
 
Tuhan Yesus Yang Maha Pengasih, 
mengingat bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi 
Hakim pada akhir zaman, maka saya mengaku di 
hadapan Tuhan bahwa saya pernah melakukan 
dosa......... (sebutkan dosa anda, periksa daftar di 
halaman sebelah).  
 

Dengan penyesalan, saya bermohon agar diriku 
diampuni, ya Tuhan Yesus. Mohon agar Tuhan 
menghapuskan dosaku itu dari daftar dosaku, 
agar dapatlah saya mengikut Tuhan dengan 
leluasa. 
 

Demi nama Yesus Kristus, aku mengusir roh-jahat 
yang merangsang saya berbuat dosa itu. Darah 
Yesus kiranya menyuikan diriku, bersih seperti 
kapas, ya Tuhan, karena saya ingin mengikut 
Yesus, terus sampai ke sorga! 
 

Demi nama Yesus Kristus saya sudah berdoa, 
AMIN. 
 

{Lanjutkanlah berdoa memohon ampun sesuai 

dengan daftar Hukum Tuhan di halaman 



sebelah, sampai seluruh Hukum itu diselesai-

kan semua}. 
  
 
 
 

[12]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 

 
(1) Bentuk-bentuk dosa yang berkaitan dengan 
penyembahan berhala: 
  

 berhala berbentuk patung/benda-sakti, ter-
masuk berhala dalam hati (idola, pujaan hati); 

 beroleh jamahan perdukunan, paranormal, 
dalam rangka mencari pertolongan ajaib; 

 belajar & mengandalkan ilmu-gaib, ilmu 
pekasih, ilmu-bela-diri, berguru kesaktian, dll.; 

 keterlibatan dalam rituil kekafiran, atau rituil 
iman asing, dll.; 

 bersekutu (rituil) dengan jin atau dengan setan-
kuburan, atau dengan ilah asing; 

 berpraktek adat-istiadat animistis, termasuk 
memakan persembahan berhala... 

 

...semuanya harus saya selesaikan! 

 

(2) Semua hal-hal di atas akan saya mintakan 
pengampunan secara khusus, satu kasus demi 
satu kasus, supaya diriku disucikan oleh Tuhan, 
sehingga kuasa penyembuh penyakit dari Tuhan 
Yesus bebas bekerja di dalam diriku.  

  

(3) Supaya tidak ada yang ketinggalan, saya 
menyusun daftar keterlibatan saya dengan Iblis 

dan kuasa-kuasanya. Bila perlu, saya akan 

meminta bimbingan rohani dari hamba Tuhan 

yang berkompeten. 

MOHON BERKAT TUHAN ATAS OBAT          

[33] 
 
Tuhan Yesus, Tabib Agung bagiku, 
saya bermohon agar Tuhan campur-tangan, 
secara tidak-kasat-mata, atas perawatan kese-
hatan yang saya jalani di sini. Saya mengundang 
kuasa-penyembuh dari Tuhan Yesus bekerja di 
dalam tubuhku. 
 

Demi nama Yesus Kristus, makanan dan 
minuman dan obat-obatan... (dan infuse, sebut-
kan yang diterima) yang saya peroleh harus 
disucikan, oleh kuasa Yesus. Semua roh-najis 
yang menyelusup di dalamnya aku musnahkan, 
demi nama Yesus! 
 

Pelbagai kuasa-penyakit dan racun yang mungkin 
mencemarinya dimusnahkan, tersingkir semua. 
Sebaliknya, daya pengobatannya dilipat-ganda-
kan oleh kuasa Yesus. Maka tubuh saya 
memperoleh benda dan bahan yang suci saja. 
 

Saya juga bermohon, ya Tuhan, agar semua 
peralatan yang digunakan untuk merawat diriku 
dilindungi, jangan sampai mengalami kerusakan. 
Malaikat Tuhan Yesus saya undang menata-layani 



semua kegiatan medis ini. Dan semua rancangan 
Iblis disingkirkan dari penanganan medis di sini, 
oleh kuasa Yesus.  
 

Demi nama Yesus Kristus saya sudah berdoa, 
dengan penuh ucapan syukur, AMIN.  
 

[32]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

Tubuhmu adalah Bait Suci Tuhan..., demikian 
pengajaran pada 1Korintus 3:16 dan 1Kor.6:19. 
Maka kesucian Bait Tuhan (tubuh saya) ini harus 
saya pelihara dengan sadar, secara baik! 
 
Dampak sikap ini: semua makanan/minuman,  
obat, apapun yang memasuki tubuhku harus 
disucikan lebih dahulu! 
 

Apa sebabnya?  Mungkin ada saja roh-najis yang 
menyelusup di dalam benda/zat itu. Mungkin juga 
kuasa-pembangkit-penyakit yang lain (bakteri, 
virus, racun) terselip di dalamnya. Menambah 

kerusakan tubuh saya. Bukankah setiap obat, 

pada hakekatnya adalah racun? 
 
Maka setiap kali makan, minum, dan menerima 
obat-obatan (termasuk infuse/transfusi), akan 
saya doakan penyuciannya. Setiap kali makan 
atau minum, setiap kali beroleh obat baru. 
 

Disucikan oleh kuasa Yesus, Yang saya andalkan 
untuk memberi saya pemulihan kesehatan. 
 
Dengan demikian proses penyembuhan diriku 
akan diperlancar. 
 
 

DOA MOHON AMPUN (dosa-kuasa-gelap)    

[13]  
 
Tuhan Yesus Juruselamatku, saya mengaku 
berdosa, bersekutu dengan Iblis, melalui peristiwa 
..... (utarakan peristiwanya). Peristiwa itu adalah 
kekejian di hadapan Tuhan, sekaligus membentuk 
keterikatan saya dengan Iblis, juga menipiskan 
harapan saya untuk beroleh kehidupan kekal.  
 

Saya bermohon agar Tuhan mengampuni dosaku 
itu; mohon darah Yesus menyucikan diriku dari 
kecemaran itu. Demi nama Yesus Kristus, saya 
batalkan persekutuan dan jasa Iblis melalui 
peristiwa itu. Enyahlah malaikat Iblis yang telah 
bersekutu dengan aku, beserta roh-roh-najisnya.  
 

Ikatan batinku dengan hamba Iblis yang telah 
mengatur peristiwa itu aku batalkan, supaya murni 
ikatan-batinku kepada Tuhan Yesus saja. 
 

Mohon Tuhan mengingatkan peristiwa-peristiwa 
lainnya, saya mau batalkan semuanya, demi 
nama Yesus. Supaya semakin bebas saya 
mengikuti Tuhan Yesus, Juruselamatku, AMIN. 



 
(Pada daftar di hlm.12, coretlah peristiwa yang 
sudah didoakan, lalu lanjutkan berdoa untuk 
peristiwa lainnya, satu-per-satu. Setiap peristiwa 
cukup sekali didoakan.) 
 
 

[14]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1)  Tentang dampak-dosa: Iblis dapat 
mendakwa saya berdasarkan dosa-dosa yang 
saya lakukan di masa lalu. Menanggapi dakwaan 
Iblis [Why.12:10], dalam kasus Ayub [Ayub Ps.1 & 
2], Tuhan mengizinkan Iblis menggocoh Ayub 

sampai batas tertentu. GOCOHAN PERTAMA: 
Iblis boleh menjamah segala milik Ayub, tetapi 
tidak boleh tubuhnya dijamah; GOCOHAN 
KEDUA: Iblis diperkenankan menjamah tubuh 
Ayub, tetapi tidak boleh mencabut nyawanya. 
 

(2)  Dalam kasus saya, jika Tuhan mengizinkan, 
maka saya terkena gocohan Iblis. Begitulah 
realisasi dampak-dosa dalam diri saya. Namun 

saya boleh menandingi Iblis, bermohon ampun 
kepada Tuhan serta memohon agar dampak dosa 
tidak mengenai diri saya, mengandalkan kasih 
Yesus. Jika permohonan saya dikabulkan Tuhan, 

maka saya bebas dari dampak dosa, sehingga di 

dalam damai sejahtera saya dapat melayani 

Tuhan secara berhasil-guna. 

 

(3) Itulah sebabnya, setiap kali terjerumus ke 

dalam dosa, saya harus segera, menit 
berikutnya, bermohon ampun kepada Tuhan dan 
memohon agar Tuhan Yesus mematahkan 

dakwaan Iblis atas dosa saya, demi kasihiNya! 
 

MOHON BERKAT BAGI PELAYAN MEDIS     

[31] 

(Doa setiap hari) 
 
Tuhan Yesus Yang Maha Pengasih, 
sebagai pernyataan kasih saya kepada saudara-
saudara saya, saya berdoa sekarang bagi para 
dokter yang merawat saya, bagi para juru-rawat, 
bagi tenaga medis dan semua tenaga bantuan di 
Rumah Sakit ini. 
 

Saya bermohon agar berkat Tuhan melimpahi 
saudara-saudara tersebut, teristimewa berkat-
berkat rohani: roh-keahlian dan roh-kebijaksana-
an, agar mereka bekerja secara tajam, sesuai 
dengan kejuruan masing-masing. 
 

Berikan jugalah, ya Tuhan, roh-ketekunan dan 
roh-kesetiaan melayani secara medis, bahkan roh-
takut-akan-Tuhan dan roh-pengenalan-akan-
Tuhan, sehingga pada waktunya mereka dapat 
mengenal Juruselamat yang sungguh. 
 

Saya bermohon agar Tuhan Yesus mengampuni 
mereka atas dosa-dosa dan kesalahan yang 



mereka perbuat. Mohon agar Tuhan Yesus 
membebaskan mereka dari setiap ikatan-kutuk 
dan ikatan-Iblis, sehingga mereka bebas mencari 
kebenaran, bahkan beroleh keselamatan yang 
dari Tuhan Yesus.  Demi nama Yesus Kristus, 
saya sudah berdoa, AMIN. 
 

[30]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 
Sejak zaman Abraham, Tuhan sudah menetap-
kan bahwa setiap ‘keturunan’ Abraham (Qur’aan: 

Ibrahim), setiap orang beriman, harus menjadi 
berkat bagi lingkungan (baca Kejadian 12:1-3). 
 

Di kemudian hari, Yesus, yang dihuni oleh Roh 
Tuhan (Rohullah), menjadi berkat yang tiada 
bertara bagi seluruh umat manusia. Yesus 
menyembuhkan orang kusta, membebaskan 
orang yang dirasuk setan, membangkitkan orang 
mati, dll. Dan semua yang disembuhkan oleh 

Yesus di kala itu bukan orang Kristen! (Di masa 

itu belum ada Agama Kristen). Maka setiap 

pengikut Yesus juga harus menjadi berkat bagi 
masyarakat di sekitarnya. Tanpa memandang 
Agama yang mereka anut.  
 

Bahkan pada saat Dia disalibkan, dalam memikul 
penderitaan tiada-tara, Yesus menjadi berkat: 

menyelamatkan orang berdosa, yang  mau 
percaya akan karya Yesus itu! [Luk.23:39-44]. 
 

Maka sayapun harus menjadi berkat, kendati 
sedang menderita sakit, bagi semua manusia di 
sekitar saya. Sekurang-kurangnya saya dapat 
berdoa-syafaat bagi para Dokter, Perawat dan 
petugas Rumah Sakit lainnya. Juga bagi pasien 
lain, yang memerlukan dukungan doa. Terpujilah 
Tuhan Yesus Kristus! 

MOHON PENGHAPUSAN DAMPAK-DOSA    

[15] 

{Doa setiap hari, selama sakit} 
 
Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku, 
banyak dosa yang sudah kuperbuat di masa 
laluku. Saya sungguh bersyukur untuk peng-
ampunan yang Tuhan berikan kepada diriku. 
 
Namun banyak pula dakwaan Iblis (yakni dampak- 
dosa) yang mungkin harus kupikul di masa depan. 
Maka saya bermohon, ya Tuhan, kiranya Tuhan 
mempertimbangkan manfaatnya sisa kehidupan 
saya. 
 
Manfaatkanlah diriku, ya Tuhan, menjadi 
pelayanMu. Kiranya Tuhan menyingkirkan 
dampak-dampak dosaku, seturut kasih dan 
kedaulatan Tuhan, mematahkan dakwaan-
dakwaan Iblis atas diriku. Hanya karrena kasihMu, 
ya Tuhan, saya dapat melayani Tuhan di 
sepanjang sisa usiaku. 
 



Ingatkanlah saya senantiasa, ya Tuhan Yesus, 
untuk gigih memohon ampun, pada setiap kali 
saya terjerumus ke dalam dosa. Agar jangan 
sempat si Iblis mendakwakan dosaku dan agar 
dapat saya terus-menerus melayani Tuhan Yesus 
Kristus, Juruselamatku Yang agung, AMIN. 
 
 
 

[16]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1) Gocohan penyakit (oleh Iblis) mungkin juga 

bukan disebabkan oleh dosa di masa lalu, tetapi 
Tuhan izinkan dengan tujuan mendewasakan 
rohani saya, selaku umat Tuhan [Ibr.12:4-11]. 
 

(2) Tuhan menghajar orang yang dikasihiNya 

[Ibr.12:6]... dari ayah kita yang sebenarnya kita 

beroleh ganjaran, dan mereka harus kita 

hormati; ...bukankah kita harus lebih taat 

kepada Bapa segala roh [Ibr.12:9], supaya kita 

beroleh hidup? Dia menghajar kita untuk 

kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di 

dalam kekudusanNya [Ibr.12:10]. 
 

(3) Boleh jadi juga gangguan kesehatan ini 

bertujuan agar saya menghargai kesehatan, atau 

agar saya tidak menyia-nyiakan harta saya, atau 
Tuhan ingin membina iman saya di dalam 

penderitaan, atau ksempatan untuk menampilkan 

kesetiaan saya kepada Tuhan Yesus, atau 
mungkin juga untuk mendidik kerabat saya agar 
mampu mengasihi diriku (?). 
 

(4) Saya bertanya kepada Tuhan Yesus: apakah 
kasus penyakit saya ini sekedar didikan Tuhan 

atas diri saya? Bersukacitalah, hai diriku! Sebab 
di balik penderitaanpun tersedia berkat Tuhan. 
 
 

DOA MEMOHON PENGAMPUNAN                 

[29] 

{Segera setelah berbuat dosa} 

 
Tuhan Yesus, Yang Maha Pengasih, 
saya bermohon ampun, karena barusan saya 
telah berbuat dosa, dalam bentuk..... (nyatakan 
dosa/kesalahan yang anda perbuat). Saya 
menyesali perilaku saya yang masih jahat itu. 
 
Demi nama Ysus Kristus saya mengundang darah 
Yesus yang suci agar menyucikan diriku dari 
kecemaran akibat dosa itu. 
 
Demi nama Yesus, roh-najis perangsang dosa itu 
aku musnahkan, saya tidak mau lagi dirangsang 
untuk berbuat dosa, saya mau belajar hidup saleh, 
memuliakan Tuhan Yesus. 
 
Ingat-ingatkan saya, ya Tuhan, agar senantiasa, 
sesegera mungkin, saya menyelesaikan setiap 



dosaku di hadapan Tuhan. Bahkan saya mohon 
diwaspadakan senantiasa untuk mengenali dan 
menangkali rangsangan Iblis yang mau menyeret 
saya ke dalam dosa kembali.  
 
Saya tidak mau merosot di dalam kesucian diri, 
tidak mau saya kehilangan keselamatan kekal 
yang dari Tuhan Yesus Kristus, AMIN. 
 

[28]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 
JIKA TERLANJUR BERBUAT DOSA LAGI... 
 

Dosa adalah kecemaran rohani, kejijikan bagi 

Tuhan, mungkin membuat saya najis, tidak layak 
memasuki istana Raja Sorgawi. Sedangkan 
kotoran jasmani sajapun tidak saya biarkan lama-
lama mencemari tubuhku. Maka kecemaran 

rohani (dosa) harus saya bersihkan se-segera 
mungkin, karena... siapa yang tahu bila ajal 
mendatang? 
 
Sementara itu Tuhan Yesus telah menyediakan 
keampunan bagi setiap orang yang percaya akan 
karya penebusan yang Ia lakukan. Dinyatakan 

dalam 1Yohanes 1:9: Jika kita mengaku dosa 

kita, maka Ia (Yesus) adalah setia dan adil, 

sehingga Ia (Yesus) akan mengampuni segala 

dosa kita dan menyucikan kita dari segala 

kejahatan. 

 
Ternyata pengampunan sudah tersedia, dan saya 
bebas meraihnya. Bahkan tanpa memerlukan 
pengantara (Pendeta, Pastor, dsb.). Tinggal 
mengaku dosa dan bermohon ampun di hadapan 

Tuhan. (Bukankah Tuhan Yesus sudah saya 

undang di dalam hati saya?) 
 
 

DOA MOHON PETUNJUK                               

[17] 

{Doakan berulang kali sementara sakit}. 

 
Tuhan Yesus, Juruselamatku, 
tidak berani saya mempersalahkan Tuhan di 
dalam penderitaan saya ini! Sebaliknya, saya 
memilih menyelesaikan dosa-dosa saya, seperti 
yang telah saya lakukan sebelumnya. 
 
Mohon Tuhan mengingatkan jika masih ada dosa 
dan kesalahan saya yang tersembunyi, yang 
Tuhan mau koreksi. Sampai selesai semua 
dosaku itu, ya Bapa, agar saya masuk ke dalam 
kekudusan Tuhan. 
 
Sekian jauh, saya sudah selesai dengan dosa-
dosaku, ya Tuhan, maka saya bersukacita, karena 
penderitaanku bukan lagi dikarenakan dampak-
dosa, melainkan karena kasih Tuhan, Yang ingin 
mendewasakan imanku. 
 



Saya bermohon, ya Tuhan Yesus, berbicaralah ke 
dalam hatiku tunjukkanlah sisi-pribadiku yang 
Tuhan ingin dewasakan. Yang masih perlu 
diluruskan. Dan berilah saya ketahanan di dalam 
pergumulan ini, agar saya tidak patah-iman, 
melainkan berkemenangan, oleh topangan Tuhan 
Yesus, Juruselamatku Yang agung, AMIN.  
 
 

[18]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

(1) Iblis mampu menjatuhkan penyakit dengan 
cara menyusupkan roh-roh-jahat perusak organ 
tubuh manusia. Rekaman Injil mencatat: 
 

  perempuan bungkuk yang 18-tahun sebab   
     diikat oleh Iblis [Lukas 13:10-17]; 
  roh-jahat, membuat bisu [Matius 9:32-34]; 
  roh yang membuat bisu dan tuli [Markus 9:25]. 
 

(2) Iblis bahkan mampu membuat orang menjadi 
gila dengan cara menyusupkan ribuan roh-jahat 
ke dalam diri manusia [Mrk.5:1-12], sebab roh-
jahat memperlakukan diri manusia sebagai rumah 
belaka. Mereka dapat keluar-masuk setiap kali 
terbuka kesempatan [Mat.12:43-45] 
 

(3) Di pihak lain, Yesus bersabda [Mrk.16:17]: 

“...Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang 

percaya, mereka akan mengusir setan-setan 

demi namaKu...” 

 

(4) Selaku orang yang mau percaya kepada 
Yesus, saya harus mempercayai sabdaNya. Maka 
saya akan membiasakan diri memerangi setan-
setan (kendati tidak terlihat). Seperti halnya saya 
memerangi kuman-kuman penyakit, yang tidak 

terlihat, waktu saya membasuh tangan. Mengusir 

setan dengan mengandalkan nama Yesus! 
Tanda bahwa saya percaya Yesus. 

 

DOA PERNYATAAN PENYESALAN               [27] 

{Karena menyakiti hati orang lain} 
 
Tuhan Yesus, Juruselamatku, 
saya mengaku pernah menyakiti seseorang 
bernama.... (sebutkan namanya) dalam urusan.... 
(terangkan urusannya). 
 

Saya menyesal akan kesalahan saya itu, saya 
bermohon agar Tuhan mengampuni diriku. Berilah 
saya kesempatan untuk meminta maaf secara 
terbuka kepada saudara itu, pada waktu Tuhan. 
Jika mungkin saya mau segerakan penyelesai-
annya secara tertulis, melalui sepucuk surat. 
 

Demi nama Yesus Kristus, enyahlah roh-keakuan 
dan roh-keangkuhan dari diriku. Roh kasih dan 
roh-kerendahan-hati kiranya memenuhi hatiku. 
 

Saya bermohon agar Tuhan memberkati saudara 
tersebut, menghibur dia dan memampukan dia 



mengampuni kesalahanku, agar dia tidak terkena 
dakwaan Iblis.  
 

Mohon Tuhan Yesus mengingatkan, mungkin ada 
orang lain yang sakit hati terhadap saya, agar 
dapat saya selesaikan pula. Mampukan saya, ya 
Tuhan, untuk terus-menerus menyelesaikan 
berbagai hutang saya kepada sesama saudara, 
karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam 
nama Yesus, saya sudah berdoa, AMIN. 
 

[26]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

Dakwaan Iblis atas diri saya dapat juga didasar-

kan atas kebencian seseorang yang telah saya 
sakiti hatinya atau telah saya rugikan. Boleh jadi 
Tuhan mengizinkan Iblis menggocoh diriku guna 
mengingatkan saya akan kelakuan di masa lalu. 
 

Untuk mematahkan gocohan Iblis ini, saya harus 

segera berdamai dengan orang yang saya rugikan. 

Selaras dengan pengajaran ilahi [Mat.5:23-26]: Sebab 
itu, jika engkau mempersembahkan persembahan-
mu di depan mezbah dan engkau teringat akan 
sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap 
engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di sepan 
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 
saudaramu, lalu kembali untuk memper-sembahkan 
persembahan itu. Segeralah berdamai dengan 
lawanmu selama engkau ber-sama-sama dengan 
dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan 
menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu 

menyerahkan engkau kepada pembantu-nya dan 
engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar 
dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu 
sampai lunas. 
 

Setiap agama mengajar umatnya agar jangan 
merugikan orang lain. Tetapi Yesus sampaikan 

pengajaran ilahi: Jika seseorang merasa 

dirugikan, walaupun saya tidak bersalah 

kepadanya, saya harus memprakarsai 

perdamaian. Begitulah sifat mulia, sifat ilahi! 

DOA MEMERANGI ROH-ROH JAHAT            [19] 

{Doakan berulang-kali, selama dirawat} 
 
Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku, 
sebagai persiapan memerangi roh-roh-jahat, aku 
mengundang Roh Yesus masuk ke dalam hatiku! 
Bersama kuasa Yesus, bekerja dalam hidupku. 
 
Demi nama Yesus Kristus, aku memusnahkan 
roh-roh-jahat pembangkit penyakit... (kanker atau 
lainnya, sebutkan!). Begitu pula roh-roh-jahat yang 
merusak organ-organ tubuhku (sebutkan yang 
dirusak, jika diketahui), aku musnahkan juga, demi 
nama Yesus Kristus. 
 
Enyahlah roh-gelisah, roh-putus-asa, roh-kecewa, 
roh-kesakitan, roh-kelumpuhan, roh kuatir, roh-
rasa-berdosa, roh-pesimis, roh-pemarah, roh-
bimbang, roh-sakit-hati, roh-pemurung, roh-kesal 
dan kejengkelan,... {sebutkan jenis roh yang 



dikenali sudah mengganggu}, semuanya 
dimusnahkan, tersingkir dari diriku. 
 
Aku mengundang roh-damai-sejahtera, roh-
pertobatan, roh-sukacita, roh-kesabaran, roh-
ketaatan, roh-pengendalian-diri, ya, semua roh-
roh yang baik yang dari Tuhan Yesus, aku undang 
memenuhi hatiku.  
 
Demi nama Yesus Kristus aku berdoa, AMIN. 

[20]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

Injil Yohanes 1:1-3,14 mengajarkan bahwa saya 

diciptakan oleh Yesus! Yesus juga Yang telah 
menciptakan segala ciptaan lainnya. Yesuslah 
Maha Pencipta, Yang pernah tampil di bumi dalam 
penampilan manusia. 
 

Kitab Nabi-nabi menubuatkan tentang kedatang-

an Juruselamat. Menyelamatkan roh dan fisik 

manusia yang percaya. Realisasinya: Rekaman 
Injil mencatat banyak kesembuhan orang-orang 

sakit oleh karya Yesus. Yesus menyembuhkan 

orang buta (kemustahilan di zaman itu), orang 

kusta (dianggap kena kutuk, oleh kebusukan 

rohani), bahkan Yesus membangkitkan orang 

mati [Yoh.Pasal-11: Lazarus]. 
 

Nama Yesus sajapun cukup untuk memberi 

kesembuhan fisik [Kis.3:1-7], tentu sekehendak 

Dia. Lalu pernyataan Ibrani 13:8 memperpanjang 
berlakunya karya Yesus itu ke masa kini: berarti 

meliputi diri saya, pasien yang menderita: Yesus 

Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari 

ini dan sampai selama-lamanya! 
 

Maka saya mengimani: di masa kinipun kuasa 

dan janji Yesus berlaku bagi diriku, yang 
menerima Yesus sebagai Tuhan, dan 
Juruselamatku, dan Penyembuhku.  

MOHON KESEMBUHAN DARI LUKA-BATIN  

[25]  
 
Tuhan Yesus, Juruselamatku, 
saya pernah disakiti oleh seorang bernama... 
(sebutkan namanya) dalam urusan... (terangkan 
sekedar urusannya). Saya bermohon agar luka 
batinku itu Tuhan sembuhkan. Bersama dengan 
hal itu, sayapun memaafkan kesalahan saudara-
ku itu. Kiranya Tuhan memampukan saya 
menyampaikan pengampunan kepada saudara 
itu, kendati mungkin dia enggan meminta maaf, 
agar diapun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 
 
Mohon agar Tuhan Yesus mengampuni saudara 
itu dari dosa-dosanya. Kiranya berkat Tuhan 
melimpahi dirinya, dan bimbinglah dia Tuhan, 
untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi! 
 
Demi nama Yesus Kristus,  aku memusnahkan 
roh-sakit-hati, roh-kecewa, roh-dendam, roh-kesal, 



ya, semua roh-najis yang merasuki diriku melalui 
luka-luka batin disingkirkan dari diriku. Diriku 
disucikan oleh Tuhan Yesus, siap untuk mengasihi 
semua orang. 
 
Ingatkan saya, ya Tuhan Yesus, kalau ada luka-
batin yang lain. Saya mau menyelesaikannya juga 
di hadapan Tuhan pada kesempatan mendatang. 
Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, AMIN. 
 

[24]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 
Ilmu Medis mengetahui dengan jelas, bahwa luka-
jasmani menjadi celah untuk bakteri-bakteri 
menerobos masuk tubuh manusia. 
 

Pengetahuan Rohani menyadari bahwa Luka-
batin (iPsikologi: ‘trauma’) menjadi celah untuk 
menerobosnya bakteri-rohani (roh-roh-jahat).  
 

Seperti halnya bakteri merusak kesehatan-jas-

mani, maka bakteri-rohani merusak kesehatan-

rohani. Perilaku orang yang sakit-rohani menjadi 
buruk, murung, susah, pemarah, pendendam, 
bahkan mungkin membunuh orang lain! 
 

Kesembuhan (-jasmani dan -rohani) dapat dicapai 

bila Yakobus 5:16 dipenuhi: Karena itu hendak-

lah kamu saling mengaku dosamu dan saling 

mendoakan, supaya kamu sembuh. 
 

Dosa-dosa telah saya selesaikan; sekarang saya 
mau berdoa untuk menyelesaikan sakit-hatiku. 
Dan jika Tuhan mempertemukan saya dengan 
orang yang menyakiti hatiku, tentu Ia akan 
memampukan saya untuk berdamai, memaafkan, 

bahkan mampu mengasihi dia. Inilah bentuk 
aliran kasih dari Yesus melalui hatiku, dan saya 

sembuh oleh aliran kasih itu! Semacam aliran 

darah yang menjadi dasar kesembuhan luka-
jasmani! 

DOA MENGUNDANG KUASA-PENYEMBUH [21] 
 
Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku, 
saya menyatakan menerima Tuhan sebagai 
Juruselamat pribadi saya. Tuhan Jesus jugalah 
menjadi Penyembuh Agung bagi diriku. 
 
Maka saya mengundang kuasa penyembuh-
penyakit dari Tuhan Yesus agar bekerja di dalam 
tubuhku, merawat alat-alat tubuhku yang 
terganggu. Kuasa Yesuslah yang saya andalkan 
untuk memulihkan kerja alat-alat tubuhku. 
 
Saya juga bermohon ampun, ya Tuhan Yesus, 
kalau-kalau di masa lalu saya pernah mengandal-
kan kuasa-roh yang lain. Yang tidak berlandaskan 
Ilmu Medis yang sah. 
 
Kesembuhan dari perdukunan dan paranormal, 
kesembuhan dari ramu-ramuan dan kesembuhan 
yang bersumber dari iman asing, semuanya saya 



tolak, karena membahayakan hidup-kekal yang 
Tuhan Yesus berikan. Malaikat Iblis yang pernah 
menyentuh diriku, beserta roh-roh-najisnya harus 
enyah dari diriku selamanya. 
 
Demi nama Yesus Kristus, Juruselamat saya, 
yang juga  Penyembuh Agung bagiku, saya sudah 
berdoa dengan penuh ucapan syukur, AMIN. 
 

[22]                                       PENGAJARAN 

ILAHI 
 

Khusus mengenai penyakit tumor dan kanker, 
pemahaman Ilmu Medis mengakui bahwa 
terjadinya mutasi-sel-sel (perubahan sifatnya 
menjadi memecah-diri dan menyebar) belum 
dapat diterangkan, jangankan menangkalnya. 
 

Pengetahuan Rohani: roh-roh adalah makhluk 
yang maha-renik, tanpa bobot, tanpa ukuran fisik 
lainnya. Masuk akallah, bahwa hanya makhluk-
makhluk maha-renik ini yang mampu memanipu-
lasi sel-sel (renik) tubuh manusia, pada tingkatan 
D.N.A. (yang membentuk Chromosom). {Hal ini 

sesuai dengan Axioma Ilmiah: suatu obyek 
hanya mungkin dimanipulasi atau dirobah 
bentuknya oleh obyek lain yang lebih renik}. 
 

Roh-jahat tertentu mampu memanipulasi sel-
normal menjadi cepat-berbiak! Menjadi sel-tumor, 
menjadi benjolan. Roh-jahat lainnya dapat 

merobah sel-tumor menjadi sel-kanker, yang 
masing-masing dapat lepas dan mandiri 
(‘malignancy’), pindah ke tempat lain, membentuk 
benjolan atau koloni-sel yang baru (‘metastase’) 
 

Untuk menghentikan manipulasi yang merusak ini, 
roh-roh-najis manipulator harus dimusnahkan. Imu 
Medis belum mengenal cara yang dapat 

diandalkan. Hanya kuasa Yesus yang dapat 

melakukannya secara pasti. HalleluYesus! 

DOA SETIAP HARI                                          [23]  
 
Tuhan yesus Yang Maha Pengasih, 
Engkaulah Tuhan Yang menciptakan diriku,maka 
Engkau juga yang berhak menjemput saya pada 
saat ajalku! 
 
Demi nama Yesus Kristus, enyahlah malaikat-
pencabut-nyawa, menyingkir dari diriku. Setan 
tidak berhak mencabut nyawaku. Demi nama 
Yesus, roh-najis pembangkit sel-tumor dan roh-
najis pembangkit sel-kanker aku  musnahkan. 
 
Tuhan Yesus, saya mengerti bahwa risiko 
kematian bagi diriku sangat tinggi, tetapi 
betapapun juga setiap orang pasti menemui 
ajalnya. Maka saya bersyukur untuk keselamatan 
dan hidup-kekal yang Tuhan sudah jamin. 
Mulialah Yesus Kristus. 
 



Demi nama Yesus Kristus, saya mengundang roh-
ketenangan, roh-optimis, roh-sukacita, roh-gairah-
hidup, roh-kesabaran dan ketahanan, toh-
ketabahan dan kegigihan berperang, agar saya 
dapat mengalahkan sel-sel-kanker beserta 
malaikat Iblis yang menyerang diriku. 
 
Saya tidak mau menyerah kepada setan dan 
kelicikannya; kepada Yesus Kristus saja saya 
berserah, dan mengucap syukur, AMIN. 
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