
I. PERLENGKAPAN PEPERANGAN 
ROHANI 

Semua perlengkapan ini (Ef 6:11-17) 
adalah untuk bertahan dari serang-
an2, tetapi hanya pedang ini untuk 
menyerang musuh. 

Apa bedanya dengan pedang 
biasa? Pedang biasa adalah alat pe-
rang manusia biasa, tetapi pedang 
Roh untuk orang2 rohani melawan 
problem, orang2 dan setan, istimewa 
terhadap iblis, sebab dialah musuh 
orang beriman Ef 6:12. Jangan pakai 
pedang biasa atau cara2 manusia 
biasa, tetapi pakai pedang Roh. 

Tetapi jangan lupa kita tidak ber-
perang dengan manusia, tetapi de-
ngan iblis, dan harus menang.  

Contohnya seperti Kristus, yang 
tidak pernah bawa pedang, tetapi 
terus menang! Ia mengampuni, me-
ngasihi, dan memberkati musuh Mat 
5:44. Begitu kalau menghadap orang 
yang sulit atau jahat, jangan langsung 
cari pedang, atau cara2 manusiawi, 
tetapi ingat Firman Tuhan dan minta 
pimpinan Roh, hikmat dan kuasa Roh, 
itu pedang Roh yaitu Firman Tuhan. 
Jangan benci, melawan, dendam, 
membalas, berontak, bersiasat dll, 
jangan langsung mau menghakimi dan 
mencari pedang untuk menghukum, 
tetapi terus cari dan minta dipimpin 
Roh sesuai Firman Tuhan.Tentu harus 
hati2 dan cerdik supaya jangan diru-
gikan lebih lanjut, istimewa kalau 
orang2 itu tidak bertobat Mat 10:16, 
Tuhanlah yang akan membalasnya 
Rom 12:19. Belajar terus berjalan 
dengan Allah, dipimpin Roh. 
 

II. UNTUK SIAPA? 
Untuk anak2 Allah, sesudah lahir baru 
dan yang mau tetap tinggal dalam 
kesucian dan terus tumbuh seperti 
Kristus. Jadi ini bagi orang2 yang pe-
nuh dan dipimpin Roh. Orang2 yang 
tidak bertobat atau orang beriman 
yang tidak dipimpin Roh tidak bisa 
memakai pedang Roh ini, biasanya 
mereka mencari dan memakai pedang 
biasa supaya bisa menghentikan, 
melawan dan mencelakakan musuh-
nya. Memakai pedang Roh, hasilnya 
pasti besar dan luar biasa, kita tidak 
kalah dan hancur oleh problem dan 
celaka yang menimpa kita tetapi lolos, 
bahkan semua itu menjadi kebaikan 
dan keuntungan yang besar Rom 8:28. 
Rencana Allah yang indah bagi kita, 
justru muncul dan nyata dalam hidup 
kita, kalau kita bisa memakai pedang 
Roh ini (bukan pedang biasa) dalam 
menghadapi orang2 yg memusuhi 
kita.  
 
III. APA? 
1. Ada 2 hal utama dalam pedang Roh 
ini yaitu: 
a. Ini adalah Firman Tuhan (inilah 
Putra Allah Yoh 1:1) untuk meng-
hadapi segala problem dan pimpinan 
Roh Kudus,  
b. Firman dan Roh itulah pedang Roh 
yang selalu menjadi pegangan untuk 
menolong kita Maz 43:3. 

Pedang Roh itu adalah: 
1. Firman Tuhan yang kita mengerti 
baik2, lalu kita taati Yak 1:21-22. 
2. Kita bertindak berdasar Firman Tu-
han yang kita mengerti, baik bersikap, 
berkata, mengambil keputusan atau 
tindakan2 lainnya, 
3. Dalam pengurapan dan pimpinan 
Roh Kudus, yang mengingatkan kita 
akan ayat2 Firman Tuhan yang tepat 
Yoh 14:26, dan memberi kekuatan 
untuk mentaatiNya. Dan Firman Tu-
han yang diingatkan oleh Roh Kudus 
itu juga jadi hidup 2Kor 3;6, sehingga 
iman kita timbul atau dikuatkan dari 
ayat2 Firman Tuhan ini Rom 10:17. 
Dan dengan iman yang tumbuh makin 
besar (bukan lagi kecil Mat 8:26) kita 
bisa menghadapi problem2 kita, de-
ngan pedang Roh, yaitu Firman Tuhan 
ini. Sebab itu kita harus selalu penuh 
dan taat dipimpin Roh dan terus 
tumbuh dalam Firman Tuhan setiap 
hari. 
4. Dengan pedang Roh ini kita 
menghadapi iblis, problem atau 
orang2 yang menyebabkannya, dalam 
kasih dan kesucianNya. 
 
Bagaimana ini bisa terjadi: 
1. Tumbuh dalam pengertian Firman 
Tuhan. 2Pet 3:18. Ini akan mudah 
kalau dipimpin Roh Yoh 16:13, Mat 
13:11. 
2. Sampai dimana kita sudah mengerti 
itu kita lakukan Fil 3:16, maka Firman 
Tuhan itu menjadi cara hidup kita, 
menjadi daging (bukan daging dosa), 
maka kita akan bertindak menurut 
cara hidup yang baru, yaitu sesuai 
dengan Firman Tuhan. 
3. Kita harus belajar, makan dan tum-
buh oleh Firman Tuhan rutin setiap 
hari seperti mencari dan makan 
manna Mat 4:4, Kel 16:18. Terus bela-
jar Firman Tuhan untuk segala segi 
hidup kita, istimewa dalam hal2 yang 
sedang kita hadapi Kis 20:20,27. Bah-
kan sekalipun belum mengalami (mi-
salnya tentang  yang akan datang) 
terus belajar dari Kejadian sampai 
Wahyu (Alpet) sehingga seluruh hidup 
kita cocok dengan Firman Tuhan Maz 
119:105, Ef 5:26. 
 

IV. CARA MEMAKAI 
1. Tinggal di pihak Tuhan Rom 
8:31,37; 2Kor 4:14. Sekalipun pakai 
pedang Roh kalau tidak dipihak Tu-
han, ada dosa, tidak hidup benar, 
akan kalah! Iblis juga datang pakai 
Firman Tuhan Mat 4:6, tetapi untuk 
mencobai, itu melawan Allah. Kita 
harus berdiri benar di hadapan Allah 
(MAK DSY) dan selalu berkenan ke-
padaNya (limpah 7 Kebutuhan Pokok 
Rohani). 
2. Taat dipimpin Roh sesuai Firman 
Tuhan. Sebab itu kita harus selalu bisa 
mendengar suara Roh, dan yakin itu 
kehendak Roh, baru kita bertindak, 
bukan menurut kehendak kita sendiri, 
menurut akal, kemauan, kekuatan, ke-
mampuan sendiri. Paulus waktu di-
tangkap dan dipukul dan dipenjarakan 
ia tidak mengandalkan kewargane-
garaan Romawi yang dimilikinya (ka-

lau ini dipakai kemungkinan besar ia 
akan bebas, tidak dimasukkan penjara 
(seperti dalam ayat 37).  Tetapi Paulus 
mentaati pimpinan Roh Kis 16:9-11. 
Namun dengan masuk penjara ini 
Paulus mengalami rencana Allah yang 
indah, ia melakukan satu hal yang 
sudah disediakan Allah terdahulu (Ef 
2:10) dan Gereja di Filipi berdiri. 
3. Sesuai Firman Tuhan. Tampak jelas 
semua tindakannya itu cocok dengan 
Firman Tuhan. Tetapi ini tidak mudah 
harus dengan menyangkal diri, tidak 
memakai kekuatan sendiri, tidak me-
nuruti akal, tetapi mematikan daging, 
dan ini perlu kekuatan dan peng-
urapan Roh Kudus. Misalnya tidak be-
reaksi dosa, marah2, bicara menyum-
pahi sana-sini. Juga Paulus tidak benci 
pada orang2 yang menangkapnya, 
tidak dendam atau membalas atau 
demo, berontak, menuntut dll, tetapi 
menjadi garam dan terang. Bahkan 
terhadapkepala penjara (yang biasa-
nya jahat, kejam pada oran2 tahanan, 
justru Paulus menolongnya, menyela-
matkan dari bunuh diri, bahkan jadi 
berkat bagi seluruh keluarganya). 
Orang beriman itu tidak menjadi mu-
suh, tetapi garam dan terang dunia 
karena Kristus, sebab menghukum itu 
bagian Tuhan Rom 12:19. Begitu juga 
dengan orang2 dalam Gereja dan 
kelompok kita masing2, sekalipun ada 
yg dipakai iblis (sementara atau terus 
menerus, seperti Petrus, Yohanes, Ya-
kobus, Yudas terhadap Putra manusia 
Yesus Mat 16:20, Luk 9:55). Kalau me-
reka salah, harus disalahkan, jangan 
dibenarkan Ef 5:11, jangan setuju dan 
bersekutu dengan perbuatannya yang 
salah, tetapi bukan dengan benci dan 
dendam karena sakit hati, tetapi 
sebagai Tabib Mat 9:12 yang mencoba 
menyembuhkan, untuk merebutnya 
dari tangan iblis Luk 11:20, Jd 23. 
Jangan sampai dalam kelompok atau 
Gereja kita ber-pihak2 dan terus pe-
rang dingin atau panas atau damai 
sementara, tetapi musuh kita ampuni, 
apalagi orang dalam, kita tolong 
sembuhkan, tetapi tetap dengan cer-
dik, tetapi tulus Mat 10:16. 
4. Pedang Roh itu untuk menyerang 
iblis dan setan2 kita usir dan hancur-
kan pekerjaannya tanpa ampun, terus 
dilawan, tetapi terhadap manusia kita 
hadapi dengan hikmat, kuasa dan 
kasih Allah, mengharapkan pertobat-
an dan keselamatannya. Ada yang 
bertobat seperti Saulus jadi Paulus, 
ada yang tetap keras hati seperti raja 
Saul yang makin dikuasai iblis se-
hingga binasa, bahkan Daud sekalipun 
dalam Wasiat Lama tidak membalas 
membunuhnya kembali. Nyata sekali 
bedanya antara memerangi setan 
(yang tidak bisa bertobat lagi) dan 
manusia. 
 

V. CONTOH2 PEMAKAIANNYA 
1. Putra manusia Yesus terhadap 
Yudas. Ia bisa mengerahkan semua 
murid2Nya untuk mengeroyok Yudas, 
sehingga batal pengkhianatannya, 
tetapi Putra manusia Yesus tahu pim-
pinan Roh, yaitu rencana dan kehen-
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dak Allah dan taat, bahkan tidak ada 
satu muridNya yang tahu apa yang 
hendak diperbuat Yudas Yoh 13:28.  
Jangan setuju dan salahkan yang sa-
lah, jangan bersekutu dalam siasat 
dan rencananya yang jahat, tetapi 
jangan benci (= reaksi dosa) dan tetap 
hati2 dan terus menurut pimpinan 
Roh. Jangan membenarkan, jangan di-
pilih untuk pelayanan, salahkan supa-
ya jangan menular dosa2nya dst, te-
tapi rebut jiwanya seberapa mungkin. 
Sebagian bertobat, sebagian tetap 
keras hati. 
2. Yusuf terhadap kakak2nya yang ja-
hat, iri, kejam, bahkan sungguh2 mau 
membunuhnya. Hampir semua begitu 
jahat, terang2an, waktu ditemui di 
Dotan Kej 37:17-24. Ruben berusaha 
mencegah, tetapi gagal, tetapi Tuhan 
yang mencegahnya tidak sampai mati. 
Penderitaan dan pencobaan Yusuf 
begitu banyak selama lebih kurang 13 
tahun, semua ini gara2 kakak2nya yg 
kejam. Yusuf tidak sakit hati, dendam, 
tetapi ia mengampuninya, sehingga 
waktu bertemu di Mesir, Yusuf tidak 
balas dendam, tidak membunuhnya 
(ia sanggup), tetapi justru dijamu dan 
dipelihara. Ini cara menghadapi mu-
suh2nya dengan pedang Roh, bukan 
membunuh musuhnya, tetapi mem-
bunuh dagingnya sendiri yang menun-
tut pembalasan.Yusuf lulus dan naik 
tinggi bahkan sangat mungkin ia ikut 
kebangkitan sulung dengan Putra ma-
nusia Yesus sebagai orang sempurna 
Wasiat Lama Kej 50:25. 
3. Musa menghadapi orang Israel 
yang begitu jahat dan benar2 me-
musuhinya. Tanpa pertolongan Tuhan, 
Musa pasti mati dibunuh. Tetapi Musa 
tidak ada reaksi dosa, tetap cinta bah-
kan mau menjadi korban pengganti 
dari Israel yang sangat benci dan me-
lawan habis2an Kel 32:32. Ini keme-
nangan besar dari Musa, yang meng-
hancurkan iblis dan dagingnya sendiri, 
bukan menghancurkan Israel yang be-
nar2 memusuhinya. Ini cara memakai 
pedang Roh, Musa mematikan daging-
nya dan menghadapi Israel dengan 
cinta. Tetapi karena Israel keras teng-
kuk, akhirnya Tuhan terpaksa meng-
hukumkan dan membinasakan Israel, 
sebab Allah itu kasih dan adil. Sebab 
bisa memakai pedang Roh, Musa 
menjadi sempurna.  
4. Petrus. Ditangkap, dipenjara, di-
kata2i, dibenci terus menerus, tetapi 
Petrus tidak bereaksi dosa. Terhadap 
iblis, daging dan dunia Petrus bereaksi 
keras dengan pedang Roh, tetapi 
terhadap orang Yahudi, imam2, orang 
Parisi dan kelompoknya, Petrus tidak 
jengkel, mangkel, dendam, tidak suka, 
bicara kasar, benci, berontak, demo, 
membangun kubu oposisi dan men-
cari jalan untuk menjatuhkannya dll 
(ingat Petrus kepala rasul2 dan umat 
Tuhan di Yerusalem, punya pengaruh 
besar), tetapi Petrus tetap meng-
ampuni dan bersikap baik, sebab me-
makai pedang Roh. Kita juga harus 
punya pedang Roh, mutlak perlu! 

Mengapa kita perlu tahu hal ini? 
Sebab kita juga sudah menghadapi 
hal2 seperti ini, bahkan akan meng-
alami lebih banyak dan lebih dahsyat 
lagi di hari2 yang akan datang.  
Jangan pakai cara Yohanes dan Yako-
bus waktu menghadapi orang Samaria 
yang anti pati. Memang waktu itu ada 
kebencian ras antara orang Yahudi 

dan Samaria Yoh 4:9. Ini cara duniawi, 
menurut daging, marah, benci, den-
dam, dan menghalalkan segala cara 
untuk membinasakan orang2 yang 
menjadi musuhnya. Kalau kita benci 
saja itu sudah dosa, jatuh dalam ta-
ngan iblis dan terseret dalam perang-
kapnya sampai terikat dan rusak.  

Tetapi Tuhan Yesus “menyembuh-
kan” perempuan Samaria dan tinggal 
beberapa hari di Samaria menyela-
matkan mereka Yoh 4:40-42, meski-
pun waktu itu Yohanes dan Yakobus 
masih ada sisa2 perasaan yang meno-
lak orang Samaria! Sesudah Pentakos-
ta, Filipus membuat kegerakan besar 
di Samaria Kis 8, dan Petrus, Yohanes 
datang mendoakan mereka untuk 
baptisan Roh Kudus (Yohanes sudah 
berubah!). 
 
VI. PEKERJAAN ROH KUDUS DALAM 

HUJAN AKHIR DAN PENAMATAN 
RENCANA ALLAH 

Kadang2 kita hanya senang mendapat 
kesempatan emas yang amat besar 
kalau termasuk GAZ (Generasi Akhir 
Zaman), sebab itu puncak2 hujan 
Akhir dan Gereja akhir zaman itu akan 
menjadi begitu ajaib, seperti Surga di 
bumi dan kita mendapat kesempatan 
ikut dalam pengangkatan, rencana 
terbesar Allah. 
Akan ada banyak orang jadi sempurna 
selain ikut pengangkatan. Tetapi ja-
ngan lupa kita semua juga harus 
menghadapi 3 Antikris dalam masa 
penamatan, itu sangat dahsyat, tetapi 
Gereja akan menang. Kalau hari2 ini 
ada orang2 yang sangat jahat muncul 
dan menang, itu baru sedikit. Tetapi 
Antikris yang sangat jahat, kejam, dan 
keji akan berhasil menguasai dunia 
dan menekan orang2 benar, tetapi 
Gereja tetap menang sebab fazi (fasi-
litas akhir zaman ilahi) yang diberikan 
Allah itu luar biasa, lebih dari cukup. 
Tetapi sekarang (roh) Antikris sudah 
keluar dan ada di mana2 (orang2 yang 
sangat keji dan jahat 1Yoh 2:18. 
Tetapi Antikris yang betul itu mak-
simal jahatnya seperti iblis, sang 
algojo Yoh 8:44). Ini tanda2 akhir 
zaman. Kalau Tuhan diharapkan lebih 
cepat datang (sesuai rencana Allah), 
hal2 ini akan makin cepat nyata, 
bahkan juga akan ada Yudas2 dalam 
Gereja. (Jangan menuduh, tetapi ha-
rus mengerti nubuatan Allah). Sebab 
itu kalau menghadapi apa saja, pakai 
pedang Roh untuk menghancurkan 
iblis bukan orang2 yang memusuhi, 
melainkan bersikap yang betul seperti 
contoh2 di atas.  

Kita harus cepat belajar mahir ber-
jalan dalam Roh, memakai semua 
pertolongan dan faedah dari Roh Ku-
dus dan Firman, dan menurut rencana 
Allah Bapa (1Kor 12:6-8, Wah 12:1). 
Tabiat baru harus matang, lebih2 
dengan buah Roh dan kemampuan 
ilahi kita (ingat kita ini anak2 Allah, 
punya kemampuan seperti Allah, Bapa 
kita) harus matang sebab sudah diolah 
dengan karunia2 Roh. Menjelang (Pre) 
Minggu ke-70 Daniel kita akan meng-
alami puncak2 dosa dan banyak bibit2 
Antikris sudah keluar, bahkan calon2 4 
Antikris itu juga sudah ada (kira2 30-
50 tahun sebelum Minggu ke-70 
Daniel, mereka sudah ada! Tuhan 
sudah tahu orang2nya lebih dahulu). 
Kita harus mahir dipimpin Roh me-
makai pedang Roh bukan saja untuk 
sembuh, dapat nafkah, lepas dari pro-
blem, tetapi sikap dan cara kita meng-

hadapi Yudas2 harus beda dengan 
menghadapi iblis cs, kalau kita be-
reaksi dosa, akan gugur. Yang meng-
hancurkan dan menghukum mereka 
adalah Allah. Jangan kuatir, Allah tidak 
pernah salah atau gagal menyelamat-
kan orang2 yang akan ikut pengang-
katan). Kegerakan hujan Akhir, pem-
bukaan Firman Tuhan dan pertum-
buhan yang pesat dan tinggi itu terjadi 
di tengah2 dosa dan kejahatan yang 
meningkat, nyata benar bedanya cara 
kerja putra2 iblis (pakai pedang biasa) 
dan putra2 Allah (pakai pedang Roh), 
sangat besar bedanya. Sebab itu bela-
jar baik2 berkemenangan menurut ca-
ra ilahi, yang makin meningkat itu 
ditandai oleh kasih yang makin lim-
pah dan kuasa, hikmat Allah dan tidak 
akan mati. 

Kasih yang besar itu berarti bisa 
jadi korban sampai mati, tetapi tidak 
mati lebih2 pada akhir zaman, sebab 
ikut pengangkatan Mat 10:39. Seluruh 
segi kemampuan ilahi dan tabiat baru 
harus terus meningkat dalam kesucian 
dan mahir pikul salib, sehingga makin 
seperti Yesus, kalau tidak, tidak akan 
tahan. Tidak cukup hanya keadilan, 
hak asasi dll, tetapi miliki kemampuan 
ilahi dan makin mahir dipimpin Roh, 
hidup menurut Firman dan ada dalam 
rencana Allah. Jangan menghakimi, 
mengadili, menghukum, meskipun itu 
betul dalam dunia, tetapi serahkan 
semua orang2 yang bengis dan jahat 
dalam urusan Tuhan Rom 12:19, baik 
dalam perkara kecil dan besar, baik 
orang kecil seperti Yusuf atau orang 
besar seperti Musa, semua bergan-
tung penuh pada Tuhan! Kalau kita 
tetap seperti lima gadis bijak, Tuhan 
jamin ikut pengangkatan berarti tidak 
akan mati, baik oleh penyakit, mala-
petaka atau kejahatan manusia, setan 
dll.  

Allah itu maha kuasa, tidak ada 
yang mustahil bagi janji2Nya. Kita per-
lu saling menasehati dan mengingat-
kan, supaya tepat seperti Firman Tu-
han, dan limpah kuasaNya, sebab de-
ngan pedang Roh kita akan sanggup 
menghadapi hari2 yang sangat sulit 
dan dahsyat. Seperti Musa dilawan 
Miryam, Harun dll, ia begitu lembut 
dan penuh kasih dan tidak menghu-
kum Miryam, tetapi Tuhan sendiri 
yang melakukan bagianNya sehingga 
Miryam jadi kusta, tetapi justru Musa 
mohon ampun baginya, sehingga 
pulih.  

Bagian Tuhan juga dahsyat, lebih2 
bagi orang2 yang keras hati dalam do-
sa, baik orang beriman dan orang ber-
dosa, Tuhan akan menegur, menase-
hati, menghajar dengan segala perka-
ra (kacau, rugi, sakit bahkan mati dll), 
tetapi itu bagian Allah (Hakim yg adil), 
bukan bagian kita. Justru orang ber-
iman makin lembut, penuh pengam-
punan dan kasih, tiada benci atau do-
sa lainnya. Dengan cara hidup yang 
makin mahir dipimpin Roh dan de-
ngan pedang Roh. Tanpa kepenuhan 
pekerjaan 3 Pribadi Allah, tidak mung-
kin hidup kasih dan lemah lembut se-
perti ini.  
 
KESIMPULAN 
Selain dengan Bapa dan Putra, kita 
harus betul2 belajar mahir dipimpin 
Roh, punya dan bisa mengerti dan 
memakaipedang Roh yang limpah 
kasih Kristus, dalam zaman Antikris, 
dan sekarang pendahulu2nya sudah 
banyak beredar! 
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