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365 renungan

Kuasa Nama Yesus
Kisah Para Rasul 19:13-20
Tetapi roh jahat itu menjawab: "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu,
siapakah kamu?" Kisah Para Rasul 19:15
Ada tujuh orang bersaudara, anak seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Mereka
berkeliling Efesus dan mencoba mengusir roh-roh jahat. Ketujuh bersaudara itu mungkin
mendengar cerita tentang Paulus atau melihat bagaimana ia menyembuhkan orang sakit dan
mengalahkan roh jahat di dalam nama Yesus. Karena itu, mereka memakai nama Yesus
sebagai mantra. Namun, karena mereka tidak mengenal dan percaya Juruselamat secara
pribadi maka mereka sendiri yang akhirnya kerasukan.
Roh jahat di dalam diri orang yang kerasukan itu berteriak dengan keras, “Yesus aku kenal dan
Paulus juga bukan nama yang asing bagiku.” Roh jahat dari neraka itu mengaku bahwa ia
mengenal Yesus yang sudah mengalahkan maut. Roh jahat tahu tentang kayu salib dan Kristus
yang hidup, yang bangkit dari kematian. Nama Yesus sungguh berkuasa sehingga iblis dan
segala roh jahat pun gemetar dan takluk.
Karena begitu berkuasanya nama Yesus maka iblis mulai memakai strategi baru:
(1) Pujian dan penyembahan Kristen sudah sangat sedikit yang memakai nama Yesus atau
Kristus. Coba Anda teliti, berapa banyak lagu yang Anda nyanyikan atau dengar, menyebutkan
nama Yesus atau Kristus yang penuh kuasa? Rata-rata hanya menyebutkan Tuhan, Kaulah
harapanku, pertolonganku, dan sebagainya. Itu bukanlah lagu rohani Kristen yang baik karena
tidak beda dengan lagu rohani kepercayaan lain, bahkan lagu pop umum juga menyebutkan
kata Tuhan.
(2) Khotbah-khotbah di mimbar begitu lancar bicara soal buku ini berkata, buku itu berkata atau
pendeta ini berkata, penginjil itu berkata, dan banyak hal lain, sampai lupa meninggikan nama
Yesus. Mereka yang suka berkata begitu mungkin bukan orang yang membaca dan menggali
Alkitab dengan sungguh-sungguh karena jelas semua yang tercantum di dalam Alkitab tertuju
kepada nama Yesus.
Saudaraku, sadarkah kita ini strategi baru Iblis? Hendaklah kita siuman bahwa nama Yesus
sungguh berkuasa membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus sanggup menghapus air
mata kita. Yesus sanggup memutuskan segala ikatan kuasa kegelapan. Yesus menawarkan
kelegaan kepada Anda.
Salam nama Yesus berkuasa.
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NAMA YESUS BERKUASA, TAPI JANGAN SEMBARANGAN MENYEBUT-NYA.
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