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Pengantar

Sejak zaman dahulu, dengan penuh belas kasihan, Gereja 
menyediakan sarana agar umat beriman kristiani dapat 
memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari segala 
bahaya, terutama dari kuasa setan atau pengaruh jahat. 
Eksorsisme muncul dalam sejarah Gereja dengan tujuan 
menyembuhkan mereka yang dirasuki oleh roh jahat, 
bahkan dengan memerintahkan setan, dalam nama Tuhan 
untuk pergi dan tidak lagi membahayakan manusia dengan 
cara apapun.

Pada zaman ini, pembicaraan mengenai eksorsisme 
meningkat di kalangan umat Gereja Katolik di Indonesia. 
Banyak diskusi dan pembahasan tentang eksorsisme 
yang kurang dipahami dengan baik dan karenanya bisa 
menimbulkan kesalahpahaman yang fatal. Bertitik tolak 
dari keadaan ini, pada Bulan Liturgi Nasional ini, Komisi 
Liturgi memilih tema “Mengenal Eksorsisme dalam 
Gereja Katolik” sebagai bahan sharing dan diskusi di 
kalangan umat.  

Bahan Bulan Liturgi Nasional ini disusun oleh Pater 
Bernardus Boli Ujan, SVD bersama para Mahasiswa S2 
Teologi Kontekstual di Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, 
Maumere. Adapun proses penyusunannya sebagai berikut: 
Pater Boli, SVD memberi kuliah tentang eksorsisme 
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kepada para mahasiswa dan membagi mereka ke 
dalam lima kelompok untuk lebih mendalami tema 
eksorsisme lalu mendiskusikan bersama tema tersebut, 
setelah mendapat input tambahan dari P. Alex Jebadu, 
SVD (pandangan dan praktek eksorsisme menurut 
budaya orang NTT) dan P. George Kirchberger, SVD 
(pandangan teologis tentang eksorsisme) serta Br. 
Hilarius Embu, SVD (praktek dan doa pengusiran 
roh jahat). Hasil diskusi itu kemudian disempurnakan 
bersama-sama dan dipresentasikan lagi di hadapan 
anggota Biro Liturgi Keuskupan Maumere. Setelah 
melengkapi bahan tersebut berdasarkan hasil diskusi 
dan masukan dari Biro Liturgi Keuskupan Maumere, 
Pater Boli ujan, SVD merapihkan semua bahan tersebut 
sebagai materi yang kita gunakan pada Bulan Liturgi 
Nasional tahun ini.  

Kita ucapkan terima kasih kepada Pater Boli Ujan, 
SVD bersama para Mahasiswa S2 Teologi Kontekstual, 
Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero. Semoga bahan BLN 
2022 ini mampu memberi kita pemahaman yang 
lengkap tentang Eksorsisme dalam Gereja Katolik. 

Jakarta, 7 April 2022
Hari Biasa Pekan V Prapaskah

Komisi Liturgi KWI
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Tema  1

eksorsisme 
dalam ajaran gereja katolik

1. Nyanyian Pembuka

2. Tanda Salib dan Salam
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
U : Amin
P : Marilah kita mengagungkan nama Tuhan
U : Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi

3. Pengantar 
Pemandu menyampaikan tema katekese selama Bulan Liturgi Nasional. 
Sesudah itu peserta diajak untuk memperhatikan secara khusus tema 
katekese dalam pertemuan pertama.

Bapak/Ibu, saudara/saudari yang terkasih 
dalam Kristus, kita bersyukur karena Allah telah 
mengum pulkan kita untuk mendengarkan sabda-Nya. 
Pada bulan ini kita semua akan bertemu untuk membahas 
satu tema penting yang ditawarkan oleh Komisi Liturgi 
KWI kepada kita, yakni Eksorsisme. Eksorsisme 
yang akan kita bahas ini, berasal dari kata bahasa latin 
Exorcizare yang berarti mengusir atau menghalau setan 
(roh jahat). Seturut asal katanya, Eksorsisme kemudian 
dikenal sebagai praktik pengusiran roh jahat atau setan. 
Pengusiran ini terjadi pada pribadi manusia, tempat atau 
wilayah tertentu yang dimasuki, dirasuki dan dikuasai 
oleh roh jahat. 
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Pembahasan seputar dunia roh (baik dan 
jahat), makhluk halus, kerasukan setan, kesurupan, 
dan upaya-upaya pengusiran terhadap roh jahat 
ini mendapat perhatian yang cukup serius dalam 
lingkungan masyarakat. Ada beragam pendapat yang 
muncul berkaitan dengan hal ini. Pendapat-pendapat 
itu tidak jarang bertentangan antara satu dan yang 
lainnya. Meskipun sulit dijelaskan secara masuk akal, 
dampak pembahasan seputar dunia roh dan segala hal 
yang berkaitan dengannya dirasakan secara nyata oleh 
masyarakat. Beberapa konflik yang terjadi di tengah 
masyarakat justru terjadi karena hal-hal ini. 

Untuk membantu kita memahami tema ini 
secara lebih mendalam, kita akan mengadakan lima kali 
pertemuan pada Bulan Liturgi Nasional ini. Pertemuan 
pertama akan membahas “Eksorsisme dalam Ajaran 
Gereja Katolik (Kitab Suci, Ketentuan Hukum Kanonik, 
dan Penegasan Magisterium Gereja)”. Pertemuan kedua 
akan membahas “Rupa-rupa Roh Jahat: Pandangan 
Gereja dan Pandangan Budaya Setempat”. Pertemuan 
ketiga akan membahas “Pelayan Eksorsisme menurut 
Gereja Katolik dan Budaya Setempat”. Pertemuan 
keempat akan membahas “Mengenal Liturgi Eksorsisme 
Gereja Katolik: Doa Eksorsisme Minor dan Mayor”. 
Pertemuan kelima akan membahas  “Pengaruh Roh Jahat 
dalam Kehidupan Sosial dan Menggereja”. 
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Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada 
tema pertemuan pertama yakni Eksorsisme dalam 
Ajaran Gereja Katolik (Kitab Suci, Kitab Hukum 
Kanonik, dan Magisterium Gereja). Kita juga akan 
merenungkan karya pewartaan Kerajaan Allah yang 
nyata dalam kuasa mengusir roh jahat atau setan 
berdasarkan Injil Markus 1:21-28. Mari kita semua 
bersatu hati dalam pertemuan ini sambil menyiapkan 
diri kita untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh 
semangat dan penuh iman.

4. Doa Pembuka

P: Marilah kita berdoa. 
Allah Tritunggal Mahakudus, 
puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu 
atas segala kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. 
Pada kesempatan ini kami berkumpul 
untuk mendalami kemahakuasaan-Mu 
atas kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa mencobai 
untuk menjauhkan kami dari pada-Mu. 
Kami mohon bantulah kami 
agar proses katekese yang akan kami jalani ini 
dapat berjalan dengan baik 
dan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U:   Amin
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5. Sabda Allah 

Pemandu meminta seorang anggota katekese untuk membacakan teks 
Kitab Suci berikut dan anggota yang lain mendengarkan degan khidmat

P: Marilah kita bersama-sama mendengarkan 
    Injil Yesus Kristus menurut Markus (1: 21-28)

21 Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, 
 Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat 
dan mengajar.
22 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, 
sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa,
tidak seperti ahli-ahli Taurat.
23 Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu 
ada seorang yang kerasukan roh jahat.
 Orang itu berteriak:
24 “Apa urusan-Mu dengan kami, 
hai Yesus orang Nazaret? 
 Engkau datang hendak membinasakan kami? 
 Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah.”
25 Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: 
“Diam, keluarlah dari padanya!”
26 Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, 
 dan sambil menjerit dengan suara nyaring i
a keluar dari padanya.
27 Mereka semua takjub, 
sehingga mereka memperbincangkannya, katanya: 
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“Apa ini? Suatu ajaran baru. 
Ia berkata-kata dengan kuasa. 
Roh-roh jahat pun diperintah-Nya 
dan mereka taat kepada-Nya.”
28 Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia 
ke segala penjuru di seluruh Galilea.

P: Demikianlah Sabda Tuhan
U:  Terpujilah Kristus

6. Dokumen Gereja
Di bawah ini telah disiapkan beberapa dokumen Gereja yang 
menggarisbawahi pokok pikiran tentang tema yang dibahas. Pemandu 
dapat menyampaikan setiap pokok bahasan secara sederhana, singkat, 
dan jelas.

a.  Katekismus Gereja Katolik (KGK) No. 1673

“Kalau Gereja secara Resmi dan Otoritatif  berdoa 
dalam nama Yesus Kristus, supaya seseorang atau suatu 
benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat 
dan dibebaskan dari kekuasaannya, orang lalu berbicara 
tentang Eksorsisme. Yesus telah melakukan doa-doa 
semacam itu; Gereja menerima dari Dia kekuasaan dan 
tugas untuk melaksanakan Eksorsisme”

b. Kitab Hukum Kanonik (KHK) No. 1172
	Paragraf  1: “Tak seorang pun dapat dengan 

legitim melakukan Eksorsisme terhadap orang 
yang kerasukan, kecuali telah memperoleh izin 
khusus dan jelas dari Ordinarius wilayah”
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	Paragraf  2: “Izin itu oleh Ordinarius wilayah 
hendaknya diberikan hanya kepada imam 
yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, 
kebijaksanaan dan integritas hidup”

7.  Pendalaman Tema
Pemandu membacakan pendalaman tema secara jelas dan dengan suara 
tegas. Suasana dikondisikan secara lebih rileks agar para peserta katekese 
tidak merasa kaku dan tidak cepat merasa bosan

A. Eksorsisme dalam Kitab Suci Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru

Kitab Suci (KS) Perjanjian Lama (PL) dan 
Perjanjian Baru (PB) memberikan kepada kita gambaran 
tentang adanya roh (baik dan jahat). Dalam Kitab Suci 
Pernjanjian Lama misalnya kita menemukan kisah 
Tobia dan Sara dalam Kitab Tobit 3:7-17 yang memuat 
doa syukur untuk luput dari setan (roh jahat). Ada 
juga kitab Tobit 6:8,17 yang memuat ajaran Malaikat 
(roh baik) untuk luput dari roh jahat, juga simbol 
serta ritus pengusiran roh jahat. Selain itu, kita juga 
bisa menemukan adanya praktik persembahan korban 
kepada roh-roh jahat dalam kitab Ulangan 32:17. Kitab 
1 Samuel 16:14-15 memberi gambaran tentang roh jahat 
yang diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai manusia 
yang juga kita temukan dalam kitab Ayub 1:12. Roh 
jahat atau setan diyakini sebagai penyebab dari berbagai 
kemalangan yang dialami oleh manusia. 
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Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, ditemukan 
kisah-kisah pengusiran terhadap roh jahat yang 
dilakukan oleh Yesus dan para murid-Nya. Kisah-kisah 
ini bisa kita temukan dalam beberapa perikop seperti 
Markus 1: 21-28, 34. 3:10-12, 20-30. 5:1-20, Matius 8:16. 
10:1. 12:22-37, Lukas 10:17. 11:14-23 dan Kisah para 
Rasul 16:16. 19:13-20. Pengusiran roh jahat oleh Yesus 
dan para murid menandai hadirnya Kerajaan Allah di 
dunia. Yesus mengusir roh jahat sebagai sebuah tanda 
akan kuasa penyelamatan-Nya dan memberikan kuasa 
itu kepada para murid-Nya untuk melakukan hal yang 
sama. Kuasa mengusir roh jahat itu sendiri berasal 
dari Allah (Kis. 10:37-38). Yesus melalui kuasa yang 
dianugerahkan kepada-Nya lantas mengusir roh-roh 
jahat dengan penuh kuasa. Hanya dengan mengucapkan 
beberapa kata, roh jahat langsung tunduk kepada-Nya 
(Mrk. 1:21-28). Kuasa mengusir setan ini kemudian 
diwariskan kepada para murid-Nya (Mrk. 6:6, Luk. 9:1). 
Melalui kuasa yang sama dan dalam nama Yesus, para 
murid mengusir roh-roh jahat (Kis. 5:15-16).

B.  Eksorsisme dalam Kitab Hukum Kanonik 
(Hukum Gereja)

Gereja melalui kuasa mengajar tertingginya 
(Magisterium Gereja) dan dalam ketentuan-ketentuan 
Hukum Kanonik, turut membahas dan mengatur 
praktik Eksorsisme. Praktik ini pada dasarnya sudah 
berakar dalam tradisi Gereja. Tradisi mengusir setan 
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menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pewartaan 
Gereja Perdana. Tradisi ini selajutnya diwariskan dalam 
bentuk ritus liturgi.

Dalam ketentuan Hukum Gereja (Kitab Hukum 
Kanonik 1983), praktik Eksorsisme digabungkan 
dalam jenis Sakramentali (tanda suci yang mirip 
Sakramen dan diperoleh melalui berkat dan doa 
permohonan Gereja). Kanon 1172 berbicara secara 
khusus tentang praktik ini dalam 2 pasal. Paragraf  
pertama berbunyi “Tak seorangpun dapat dengan sah 
melakukan Eksorsisme terhadap orang yang kerasukan, 
kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari 
Ordinaris wilayah (Uskup)”. Paragraf  kedua berbunyi 
“Izin itu oleh Ordinaris wilayah hendaknya diberikan 
hanya kepada imam yang unggul dalam kesalehan, 
pengetahuan, kebijaksanaan dan integritas hidup.” 
Tema ini akan dibahas secara lebih mendalam pada 
pertemuan ketiga.

C. Penegasan oleh Magisterium Gereja 
tentang Eksorsisme

Eksorsisme sebagaimana diuraikan dalam 
Katekismus Gereja Katolik nomor 1673 telah menjadi 
tugas Gereja. Adapun tugas ini diberikan secara 
langsung oleh Yesus Kristus. Berdasarkan ketentuan 
hukum yang ada, Magisterium Gereja kemudian 
memberikan beberapa penegasan tetang Eksorsisme 
diantaranya: Pertama, Hukum Gereja secara tegas 
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menyatakan bahwa izin kepada seorang imam untuk 
melaksanakan Eksorsisme hanya diberikan oleh Uskup. 
Kedua, imam yang ditunjuk haruslah memenuhi syarat 
seperti saleh, tidak bercela, bijaksana, dan memiliki 
kerohanian yang baik. Ketiga, syarat tambahan untuk 
seorang Eksorsis (orang yang melakukan Eksorsisme) 
ialah ahli dalam menjalankan Eksorsisme. 

Keempat, pemberian kuasa oleh Uskup, hanya 
untuk jenis Eksorsisme yang bersifat publik dan resmi. 
Dalam Eksorsisme yang bersifat sederhana seperti 
pembaptisan atau upacara Sakramentali lainnya, semua 
imam dapat menjalankannya tanpa penunjukkan oleh 
Uskup. Umat sendiri dapat mengusir setan melalui doa 
dan puasa. Kelima, hendaknya dihindari kebiasaan yang 
terlalu cepat mempercayai bahwa seseorang kerasukan 
roh jahat atau menyatakan bahwa roh jahat tidak ada 
dan penyakit yang diderita seseorang adalah akibat dari 
gangguan psikis.

8. Pokok Diskusi
Pemandu dapat mengajukan pertanyaan penuntun kepada para peserta 
untuk memulai sharing dalam kegiatan katekese. Para peserta diberikan 
kesempatan untuk melakukan sharing sambil fasilitator menentukan batas 
waktu dan jumlah orang yang melakukan sharing.

a) Bagaimana tanggapan anda (para peserta katekese) 
terhadap keyakinan Gereja Katolik tentang adanya 
roh-roh jahat yang sering menyesatkan dan 
merugikan manusia? 
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b) Bagaimana pengalaman anda tentang dunia roh 
(kalau ada)? Atau tanggapan anda terhadap cerita-
cerita orang tentang dunia roh, baik itu roh jahat 
maupun roh baik?

c) Setelah mengetahui bahwa Kuasa Allah lebih tinggi 
dari kuasa roh jahat atau setan, apa yang akan anda 
lakukan jika di kemudian hari anda atau orang-
orang disekitar anda dipengaruhi atau digoda oleh 
roh jahat?

9. Doa Umat dan Bapa kami
Pemandu mengajak para peserta katekese untuk kembali dalam suasana 
doa, sambil meminta salah satu peserta untuk membacakan doa umat 
yang telah disiapkan. Pemandu juga dapat memberikan kesempatan untuk 
para peserta katekese menyampaikan ujudnya masing-masing pada akhir 
pembacaan doa umat.

P: Bapa/Ibu, saudara/saudari yang tekasih dalam 
Kristus. Allah senantiasa memperhatikan dan mengasihi 
kita anak-anaknya, maka marilah kita memanjatkan doa-
doa permohonan kita.  

P: Bagi para Pemimpin Gereja
Semoga para Pemimpin Gereja selalu diberikan 
anugerah kesehatan dan dijauhkan dari segala godaan 
sehingga pelayanan mereka menjadi lebih baik dan 
semakin banyak orang sampai kepada Tuhan. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan
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P: Bagi Para Pemimpin Pemerintahan
Semoga para Pemimpin Pemerintahan terhindar dari 
keinginan jahat untuk memerintah demi kepentingan 
diri mereka sendiri dan menjadi sumber berkat bagi 
masyarakat yang  mereka layani. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P: Bagi Umat Katolik di seluruh Dunia
Semoga Umat Katolik mampu mengatasi segala 
serangan dan godaan jahat serta selalu mendekatkan 
diri kepada Tuhan dalam Doa dan perilaku hidup 
sehari-hari. Marilah kita mohon 

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P: Bagi kita semua yang hadir di sini
Semoga kita yang hadir saat ini selalu berada dalam 
perlindungan Allah yang Mahakuasa sehingga dapat 
memperoleh kekuatan untuk melawan kuasa yang 
jahat dalam diri kita. 
Marilah kita mohon  

U: Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan

Selanjutnya, pemandu menutup rangkaian doa umat ini dengan doa 
yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yakni “Bapa Kami”.

P:  Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita
     dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita
U:  Bapa Kami yang ada di Surga …
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10. Doa Penutup 

P: Marilah berdoa. 
Bapa yang Maha Pengasih, 
kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu 
yang telah Engkau nyatakan kepada kami. 
Kami bergembira karena Engkau 
telah mengalahkan kuasa kegelapan 
melalui putra-Mu Yesus Kristus. 
Kami juga berterima kasih kepada-Mu 
karena Engkau memperkenankan kami 
untuk ambil bagian dalam kemenangan Putra-Mu. 
Bantulah kami dengan Roh kudus-Mu 
agar kami dapat dijauhkan 
dari segala pengaruh buruk roh jahat 
yang senantiasa mejerumuskan kami ke dalam dosa 
dan membawa kami pada kemalangan. 
Kuatkanlah iman kami kepada-Mu 
agar kami senantiasa mengandalkan-Mu 
dalam setiap pengalaman hidup kami. 
Semua doa dan harapan ini 
kami haturkan kepada-Mu 
dengan perantaraan Kristus Tuhan Kami.
U: Amin



11. Tanda Salib dan Pengutusan
P: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U: Amin
P: Saudara/i, marilah pergi, kita diutus Tuhan 

untuk mewartakan kabar gembira 
bagi banyak orang.

U: Syukur kepada Allah.

12. Nyanyian Penutup 





Tema  2

Persamaan dan Perbedaan Rupa-Rupa 
Roh Jahat dalam Pandangan Gereja 
dan Pandangan Budaya Setempat

1. Nyanyian Pembuka 

2. Tanda Salib dan Salam
P Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
U Amin
P  Saudara/i, marilah kita memuji 
 Allah yang Mahakuasa
U Terberkatilah nama-Nya sepanjang segala masa

3. Pengantar 
Pemandu menyampaikan tema katekese selama Bulan Liturgi Nasional. 
Sesudah itu peserta diajak untuk memperhatikan secara khusus tema 
katekese dalam pertemuan ini.

 Saudari-saudara sekalian yang terkasih dalam 
Kristus Penyelamat, pada kesempatan ini, kita sekalian 
berkumpul untuk secara bersama-sama menggali, me-
renungkan serta mengambil sikap yang pantas terhadap 
fenomena-kenyataan sosial yang sudah tertanam sejak 
dahulu dalam budaya kita bahkan diakui oleh Gereja 
Katolik sebagai kenyataan yang riil. Kenyataan sosial 
itu terkait dengan keberadaan roh-roh jahat. Hampir 
seluruh masyarakat yang berbudaya seperti Indonesia 
mengakui bahwa keberadaan roh-roh ini sangat meng-
ganggu kenyamanan hidup sebuah komunitas masyara-
kat ataupun kehidupan pribadi tertentu. Kehadirannya 
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membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa 
was-was terhadap setiap gerak langkah yang hendak kita 
perjuangkan ataupun juga ragu terhadap setiap gelagat 
orang lain.  
 Identifikasi terhadap roh-roh tersebut berbeda-
beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan 
lain, tergantung perspektif  budaya masing-masing. 
Demikianpun dalam Gereja Katolik, identifikasi 
terhadap roh-roh tersebut sangat jelas diklasifikasi 
dalam Kitab Suci dan dimengerti secara agak berbeda 
dalam Magisterium Gereja. Sekalipun demikian, kita 
tetap mesti terima bahwa penjelasan tentang roh-roh 
supranatural (jahat) ini sulit mendapat suatu dasar ilmiah 
dalam ilmu pengetahuan. Sebab, penjelasan terhadap 
kenyataan ini masih pada taraf  pengalaman iman orang-
orang tertentu. Untuk kita, persoalannya bukan pada 
apakah secara ilmu pengetahuan kenyataan tersebut 
dapat dijelaskan, melainkan pada suatu kenyataan riil 
bahwa ada situasi yang mengidentifikasikan kehadiran 
roh-roh supranatural tersebut (jahat). Dengan sharing 
bersama dalam katekese ini, kita coba menggali dan 
menemukan bagaimana Gereja memahami kenyataan 
sosial ini dan bagaimana masyarakat kita mengerti 
tentang itu serta kita dipanggil untuk bertindak secara 
iman dalam menghadapi kenyataan tersebut. 
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4. Doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa
Allah Bapa kami di Surga, Engkau menghendaki agar 
semua makhluk mengecap kebahagiaan sebagaimana 
Engkau sendiri alami. Namun, ketika kami jatuh ke 
dalam dosa, kami semakin menarik diri dari kebahagiaan 
yang Engkau maksudkan dan mulai bertindak berontak 
melawan Engkau. Dalam situasi itu, kami menyadari 
ada suatu kekuatan lain yang mendorong kami untuk 
melawan Engkau sehingga kami tak berdaya turut terli-
bat hidup dalam keberdosaan. Kekuatan itu tidak hanya 
membuat kami jauh dari hadapan-Mu, melainkan telah 
menciptakan keresahan dalam hidup masyarakat kami 
dan bahkan membuat kami tak mampu hidup sebagai 
anak-anak-Mu di dunia. Karena itu, buatlah kami kuat 
dan teguh memberontak melawan mereka dalam kuasa-
Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dunia 
dan Kerajaan-Mu semakin berjaya di bumi, kini dan 
sepanjang masa. 
U:  Amin

5. Sabda Allah 

Pemandu meminta seorang anggota katekese untuk membacakan teks 
Kitab Suci berikut dan anggota yang lain mendengarkan dengan khidmat
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P:  Saudara/i mari kita siapkan diri kita untuk 
mendengarkan Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas 
(Luk. 4:1-13) 

1Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari 
sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang 
gurun. 
2Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai 
Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah 
waktu itu Ia lapar. 
3Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya : “Jika Engkau Anak 
Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.”
4Jawab Yesus kepadanya: “Ada tertulis: Manusia hidup 
bukan dari roti saja.”
5Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang 
tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan 
kepada-Nya semua kerajaan dunia. 
6Kata Iblis kepada-Nya: “Segala kuasa itu serta kemu-
liaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya 
itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya 
kepada siapa saja yang kukehendaki. 
7Jadi jikalau Engaku menyembah aku, seluruhnya itu 
akan menjadi milik-Mu.”
8Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau 
harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada 
Dia sajalah engkau berbakti!”
9Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan 
menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata 
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kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah 
diri-Mu dari sini ke bawah, 
10Sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memer-
intahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi 
Engkau, 
11Dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, 
supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.”
12Yesus menjawabnya, kata-Nya: “Ada firman: Jangan 
engkau mencobai Tuhan, Allahmu!”
13Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia 
mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik. 

P: Demikianlah Sabda Tuhan
U: Terpujilah Kristus

6. Dokumen Gereja 
Di bawah ini telah disiapkan beberapa dokumen Gereja yang meng-
garisbawahi pokok pikiran tentang tema yang dibahas. Pemandu dapat 
menyampaikan setiap pokok bahasan secara sederhana, singkat, dan jelas.

π	 KGK 391 menegaskan bahwa di balik keputusan 
nenek moyang untuk membangkang terdengar satu 
suara penggoda yang bertentangan dengan Allah 
(Kej. 3:1-5), yang memasukkan mereka ke dalam 
maut karena iri hati (Keb. 2:24). Kitab Suci dan 
tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat 
yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis (Yoh. 
8:44; Why. 12:9). Gereja mengajarkan bahwa ia pada 
mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Al-
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lah. “Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat 
memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka 
menjadi jahat karena kesalahan sendiri” (Konsili 
Lateran IV, 1215: DS 800). 

π	 KGK 392 juga menegaskan Kitab Suci berbicara 
mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh (2 Ptr. 
2:4). “Jatuhnya mereka dalam dosa” merupakan 
keputusan bebas roh-roh jahat yang tercipta ini, 
yang menolak Allah dan Kerajaan-Nya secara ra-
dikal dan tetap (maka tidak dapat diampuni, KGK 
393). Kita mendengar satu gema dari pemberon-
takan ini dalam apa yang setan katakan kepada ne-
nek moyang kita : “Kami akan menjadi seperti Allah 
”(Kej. 3:5). Setan adalah “pendosa dari mulanya” 
(1 Yoh. 3:8) dan “bapa segala dusta” (Yoh. 8:44).  

7. Pendalaman Tema 
Pada bagian ini pemandu bisa menjelaskan beberapa pokok pikiran terkait 
dengan tema katekese, yakni tentang roh-roh jahat dalam pandangan 
Gereja Katolik serta dalam pandangan budaya lokal serta perbandingan 
kedua pandangan tersebut. Pemandu dapat secara singkat menjelaskan 
pokok-pokok pikiran di bawah ini. 

a) Setan disebut juga dengan syaitan, iblis, satan. 
Dalam ajaran Islam, syaitan (iblis dan jin) dibuat dari 
api, sebagai kelompok yang durhaka kepada Allah 
dan akan masuk neraka. Setan, diidentikkan dengan 
manusia baik secara fisik maupun aktivitas hariannya 
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tetapi memiliki kualitas tersendiri daripada manusia. 
Setan atau syaitan itu berupa pria dan wanita, dapat 
membentuk keluarga sehingga beranak, dapat hidup 
tanpa makan-minum, tidak dapat mati sebelum kiamat 
dan bertubuh halus. Setan juga dapat dimengerti dalam 
hubungannya dengan manusia. Setan sebagai jelmaan 
roh-roh halus (jahat) yang mampu memanipulasi semua 
kegiatan manusia (menyamar) sehingga manusia dapat 
jatuh dalam tindakan yang mencelakakan.
b) Dalam Kitab Suci, kata Setan dikaitkan dengan 
iblis. Iblis berasal dari bahasa Ibrani śtn : sebagai dia 
yang melawan, menghalangi, atau bertindak sebagai 
musuh (1 Sam. 29:4; 2 Sam. 19:22-23, 1 Raj. 2:4 11:4 
dan Mzm. 109:6). Dalam Kitab suci Perjanjian Lama, 
penggunaan istilah setan selalu dikaitkan dengan Tuhan 
sendiri. Kadang setan digambarkan sebagai instrumen 
Tuhan sebagaimana amat jelas dalam kisah penderitaan 
Ayub. Setan berada dalam kontrol Allah, bahwa Allah 
memberi kemungkinan kepadanya untuk mengganggu 
Ayub sekalipun tidak boleh mencabut nyawanya (Ayb. 
1:6-12). Di sini setan digambarkan sebagai seorang figur 
tertentu. Dia hadir dalam pengadilan Surgawi dan tampil 
sebagai jaksa penuntut tetapi menjalankan tugasnya di 
bawah perintah Tuhan. Sekalipun demikian, harus pula 
diterima bahwa setan dalam pemahaman Perjanjian 
Lama dikaitkan dengan tindakan “menggoda manusia” 
untuk berontak melawan Allah (Kej.3:1-5; disimbolkan 
dengan ular;1 Taw. 21:1). Dalam teks lain yakni tentang 
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Kemartiran Yesaya, setan diidentifikasi dengan para 
dewa-dewi berhala. Sebutan untuk mereka, yakni Lilith 
dan Asmodeus dan juga Beliar (sebagai pimpinan setan 
dan diasosiasikan dengan pemimpin dunia kegelapan 
dan kematian). Pada zaman 12 bapa Bangsa, Beliar di-
identikkan dengan pembohong. Dalam pengakuan lain 
juga, terdapat tujuh setan yang dapat menguasai manusia 
dan akhirnya membawa manusia jatuh ke dalam dosa, 
yakni roh perzinahan, roh kerakusan, roh pertikaian, 
roh penjilat, roh kesombongan, roh kebohongan dan 
roh ketidakadilan.
c) Gambaran tentang keberadaan setan hampir 
banyak dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Semua 
gambaran tersebut selalu dikonfrontrasikan dengan 
pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah. Setan 
dijelaskan sebagai tokoh yang menentang Allah dan 
Yesus hadir sebagai pemusnah setan. Praktisnya semua 
penjelasan Perjanjian Baru selalu menggambarkan 
kekuatan Yesus yang menang atas setan. Bahkan Yesus 
secara tidak langsung menyinggung tentang adanya 
hierarki dalam dunia setan seperti terungkap dalam Mrk. 
9:27-28; termasuk kisah tentang Yesus dan Beelzebul, 
(Mat. 12:22-37 dan teks paralelnya). Yesus dan para 
murid (umat perdana) melihat roh-roh jahat atau roh-roh 
najis tersebut sebagai penyebab dari kerusakan pribadi 
tertentu. Roh-roh tersebut menyebabkan seseorang 
tertentu menjadi tidak waras (roh-roh jahat bernama 
Legion menguasai seorang pemuda di Gerasa sehingga 



Mengenal Eksorsisme dalam Gereja Katolik

23

ia tak berpakaian, tinggal diperkuburan; Luk. 8:26-
31), sakit, menyiksa korban (Luk. 9:37-43), membuat 
orang menjadi bisu (Mat. 9:32-34) dan berbagai kisah 
lain yang menunjukkan bahwa kehadiran roh-roh jahat 
tersebut mengganggu aktivitas manusia. Yesus bahkan 
mengakui iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula 
dan disebut sebagai bapa segala dusta (Yoh. 8:44). 
Keberadaannya membuat manusia jauh dari kehendak 
Allah dan melawan Allah. Dalam surat-surat Paulus dan 
para rasul lainnya, sekurang-kurangnya persis seperti 
yang diterangkan oleh injil sinoptik (Matius, Markus, 
Lukas) bahwa keberadaan setan adalah musuh Tuhan 
yang dapat merusak kehidupan manusia, karena itu 
mesti dilawan dengan kekuatan Kristus dan Kristuslah 
pemenang dalam pertarungan itu.
d) Sudah sangat lama orang mengakui kenyataan 
iblis sebagai perusak kehidupan manusia, tetapi mesti 
disadari bahwa tidak ada ajaran resmi Gereja yang 
menetapkan apakah kenyataan itu sebagai sebuah 
kebenaran yang perlu dipegang. Salah satu pegangan 
utama Gereja tentang keberadaan setan tertuang dalam 
Konsili Lateran IV tahun 1215. Tetapi, penetapan itu 
berangkat dari usaha Gereja Katolik melawan berbagai 
gerakan heretis pada waktu itu, yang memandang iblis 
sebagai allah kedua. Namun, tetap diakui bahwa setan 
merupakan suatu fenomena yang sangat mencekam, 
sebab ia sungguh mengganggu kenyamanan masyarakat, 
terutama menciptakan suatu situasi yang bisa saja tidak 
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dapat dijelaskan oleh ilmu-ilmu modern. Setan yang 
digambarkan oleh Gereja juga digambarkan sebagai 
golongan pembangkang yang dengan kebebasannya 
memilih untuk melawan Allah. Iblis atau setan atau 
kekuatan jahat bukan hanya dipahami sebagai ke-
nyataan riil (person, pribadi, yang tampak), melainkan 
lebih dimengerti sebagai dorongan/keinginan untuk 
melakukan kejahatan. Ini didasari pada kenyataan bahwa 
Yesus sendiri pernah mengalami peristiwa digoda oleh 
setan (Luk. 4:1-13, teks paralel). Godaan setan ini 
bukan dipahami sebagai peristiwa fisik di mana Yesus 
menjumpai setan, melainkan sangat dikaitkan dengan 
pewartaan Yesus ketika melakukan perlawanan terhadap 
dorongan-dorongan hati (roh yang menjiwai) para ahli 
Taurat dan orang-orang Farisi atau dorongan-dorongan 
hati umat Yahudi terhadap kekerasan ataupun kejahatan 
lainnya. Yesus berjuang untuk melawan semangat itu, 
suatu semangat dasar dunia yang bertentangan dengan 
Kerajaan Allah (satana). Selanjutnya, roh-roh jahat di-
mengerti sebagai sebuah kenyataan kebudayaan, namun 
merupakan suatu gejala yang dijiwai oleh semangat 
menantang Allah (dikuasai setan).
e) Dalam konteks budaya lokal fenomena setan juga 
masih merajalela. Dalam kenyataannya, hampir semua 
masyarakat di Indonesia mengakui bahwa ada roh-roh 
yang berkeliaran menyerupai manusia tetapi selalu 
menampilkan sesuatu yang menyeramkan dan memiliki 
kualitas yang lebih daripada manusia. Keberadaan roh-
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roh tersebut cukup banyak mengganggu kehidupan 
manusia. Bahkan diakui ada pribadi-pribadi tertentu 
yang dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut untuk 
menciptakan jurang dalam masyarakat dengan tindakan 
kejahatan. Masyarakat Bali misalnya mengakui ada 
tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan ilmu-ilmu 
jahat, yang disebut leak. Leak hanya bisa dilihat pada 
malam hari dan hanya bisa dilihat oleh para pemburu 
leak itu sendiri, tetapi ketika siang hari dia melakukan 
aktivitas layaknya seperti manusia biasa. Leak biasanya 
tinggal di perkuburan untuk mengambil mayat guna 
membuat ramuan sihir, tak jarang juga orang yang masih 
hidup juga diburunya. Ramuan itu digunakannya untuk 
mengubah dirinya menjadi hewan seperti harimau, 
kera, babi atau dalam istilah setempat Rangda. Leak 
diidentikkan dengan perilaku jahat dari para penganut 
pengiwa, yakni berupa kepala manusia dengan organ-
organ masih menggantung di kepala tersebut. Selain itu 
juga, masyarakat Bali percaya bahwa roh jahat bisa lahir 
dari unsur-unsur negatif  yang ada dalam diri manusia. 
Semua niat jahat yang ada dalam diri manusia itu bisa 
mempengaruhi manusia untuk bertindak tidak benar. 
Masih banyak contoh-contoh lain yang dapat ditemukan 
dalam masyarakat kita.
f) Alex Jebadu mengutip Edward Evan Pritchart 
menyebutkan dalam kenyataan sosial, ada dua jenis 
person yang sangat erat kaitannya dengan praktik Ilmu 
Hitam, yaitu Sorcery dan Wicthcraft. Kedua kenyataan ini 
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berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. 
Sorcery selalu berhubungan dengan kerja sama antara 
manusia dan roh jahat. Roh jahat selalu berada di dunia 
dan menunggu untuk dikontrak oleh manusia untuk 
melakukan tindakan jahat. Sedangkan, Witchcraft sebagai 
roh yang sudah tinggal dalam diri manusia sebagai 
pelaku Ilmu Hitam sehingga roh jahat tersebut menjadi 
jiwa kedua dari manusia tersebut. Praktisnya, orang yang 
sudah dikuasai oleh roh jahat tersebut tidak menyadari 
kenyataan bahwa dirinya dikuasai oleh roh jahat dan 
karena itu amat sulit untuk ditinggalkan. Ketika pelaku 
memusuhi salah satu pribadi tertentu, maka roh jahat 
tersebut turut memusuhi juga dan ia akan melakukan 
tindakan yang jahat terhadap orang yang dimusuhi oleh 
inangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak 
sangat nyata bahwa keberadaan roh-roh jahat atau setan 
telah menciptakan kesenjangan dalam hidup sosial. 
g) Oleh sebab itu, entah bagaimanapun penjelasan 
tentang roh-roh jahat dalam pandangan Gereja Katolik 
maupun pandangan budaya setempat, suatu hal yang 
pasti bahwa kehadiran roh-roh jahat atau setan sangat 
mengganggu kenyamanan hidup manusia. Ia bisa 
membuat manusia jatuh dalam tindakan kejahatan 
(dalam Gereja disebut dosa) yang merusak hidup sesama 
dan mengganggu tatanan hidup masyarakat. Di sini 
juga amat jelas bahwa manusia diberi kebebasan untuk 
dikuasai oleh roh-roh jahat atau setan. Artinya, setan 
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dengan leluasa mau turut terlibat membantu manusia 
jika manusia hendak menciptakan persoalan dalam 
relasinya dengan sesama.  

8. Pokok Diskusi dan Kesimpulan
Pemandu katekese bisa melanjutkan kegiatan katekese ini dengan berdis-
kusi. Ada beberapa pertanyaan yang disiapkan, tetapi diberi kemungkinan 
kepada pemandu untuk menyiapkan pertanyaan lain yang sesuai dengan 
tema. 

Pokok Diskusi
a) Dalam teks Kitab Suci yang kita bacakan tadi, 

siapakah tokoh yang mencobai Yesus?  
b) Kapan dan di mana tempat ketika Yesus dicobai?
c) Berapa kali Yesus dicobai dan sebutkan cobaan-

cobaan yang dialami Yesus selama di padang gurun? 
d) Bagaimana tanggapan Yesus atas cobaan-cobaan 

yang dialami-Nya? 
e) Dalam KGK 391 pengalaman nenek moyang Adam 

dan Hawa jatuh ke dalam dosa disebabkan bukan 
hanya oleh kehendak bebas mereka, tetapi oleh 
suatu suara penggoda. Siapakah suara penggoda 
tersebut?  

f) Apakah dia seorang malaikat baik? 
g) Apa sebutan setan sesuai daerah kita masing-

masing? 
h) Apakah keberadaan setan tersebut sungguh 

mengganggu aktivitas masyarakat? 
i) Bagaimana masyarakat menanggapi peristiwa ini?
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j) Apakah setan atau roh-roh jahat dapat bekerja sama 
dengan manusia? 

k) Kerja sama seperti apa yang biasa dilakukan mereka?
l) Apakah setan atau roh-roh jahat dapat hadir 

mengganggu manusia melalui benda-benda?
m) Apakah ada orang yang dapat mengetahui sebuah 

benda itu telah dirasuki oleh roh-roh jahat? 
n) Menurut kita, apa sebab sampai setan mau 

menguasai dan hendak merusak hidup manusia? 

Kesimpulan
Pemandu dapat menyampaikan beberapa kesimpulan berikut ini:

a) Dalam Kitab Suci dan dokumen Gereja Katolik, 
setan atau roh-roh jahat dimengerti sebagai ciptaan 
Allah, malaikat yang melayani Allah, tetapi ia jatuh 
karena kesalahan sendiri, yakni menaruh iri hati 
kepada Allah. Karena iri hati tersebut, ia akhirnya 
memilih untuk memberontak melawan Allah. 
Pemberontakan itu tidak dilakukan secara langsung 
oleh setan terhadap Allah. Ia menggunakan ciptaan 
lain dari Allah sebagai umpan untuk menunjukkan 
perlawanannya kepada Allah. Ia menggunakan 
manusia sebagai alatnya supaya dengan itu Allah 
mendapat perlawanan dari ciptaan-Nya sendiri. 
Manusia sebagai person yang memiliki kehendak 
bebas mampu memilih untuk terlibat dalam 
usaha si iblis. Keterlibatan tersebut membuat 
manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan tersebut 
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menyebabkan adanya kejahatan di dunia. Semua 
bingkai kejahatan itu dirancang oleh si jahat dan 
menggunakan manusia sebagai pelakunya. 

b) Gereja menyadari bahwa perutusannya di dunia ini 
merupakan perpanjangan tangan dari Allah untuk 
menciptakan Kerajaan-Nya di dunia ini. Karena itu, 
Gereja turut terlibat dalam melaksanakan tugas dan 
misi Yesus di dunia, yakni meretas atau membawa 
manusia bebas dari kuasa kegelapan dan kekuatan 
si jahat. Gereja dengan caranya berusaha agar 
kerajaan atau pemerintahan setan di dunia dapat 
dilawan dan dibelenggu. Berdasarkan hal ini, Gereja 
juga menyadari bahwa keberadaan setan tidak 
saja dimengerti dalam arti pribadi (person dari si 
setan) melainkan sebagai sebuah roh atau semangat 
yang menjiwai manusia sehingga memungkinkan 
dia jatuh dalam tindakan kejahatan. Semangat 
yang bergelora dalam diri pribadi manusia untuk 
menguasai yang lain dan menciptakan perpecahan 
di dalam masyarakat, sehingga manusia sendiri 
berjuang untuk melawan Allah dan meninggalkan 
Kerajaan Allah itu sendiri. 

c) Di dalam keyakinan lokal masyarakat juga 
menyadari adanya kenyataan ini. Praktisnya 
kenyataan ini sangat mengganggu aktivitas 
manusia. Bahkan manusia ikut juga hidup sebagai 
saudara dengan setan atau roh-roh jahat demi 
memuaskan maksud jahat dari pribadi manusia 
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tersebut. Karena itu, perlu untuk berhati-hati 
terhadap kenyataan ini dengan berjuang agar tidak 
dikuasai olehnya. Ketika manusia sudah dikuasai 
oleh kekuatan jahat tersebut, maka keresahan akan 
terjadi di mana-mana dan akhirnya orang saling 
menuduh dan bersikap tidak simpatik satu terhadap 
yang lain.  

9. Doa Umat dan Bapa Kami
Pemandu mengajak para peserta katekese untuk kembali dalam suasana 
doa, sambil meminta salah satu peserta untuk membacakan doa umat 
yang telah disiapkan. Pemandu juga dapat memberikan kesempatan untuk 
para peserta katekese menyampaikan ujudnya masing-masing pada akhir 
pembacaan doa umat

P: Bagi para Pemimpin Gereja
Semoga para Pemimpin Gereja kami selalu teguh 
percaya pada kuasa Tuhan dan dalam pelayanannya 
selalu menjadikan-Nya sebagai kekuatan. Semoga 
mereka dijauhkan dari nafsu dan godaan setan 
sehingga pelayanan yang mereka lakukan setiap hari 
berhasil serta menghasilkan buah. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P: Bagi para Pemimpin Pemerintahan
Semoga kuasa-Mu selalu menaungi para Pemimpin 
Pemerintahan kami, sehingga mereka tidak haus 
akan kekuasaan dan tidak turut terlibat dalam praktik 
ketidakadilan, melainkan berusaha  sebaik mungkin 
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untuk menyejahterakan masyarakat. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P: Bagi Mereka yang menggunakan Ilmu Hitam
Semoga mereka yang menggunakan Ilmu Hitam 
sebagai sarana untuk menciptakan ketidaknyamanan 
dalam hidup seseorang atau masyarakat umum, 
menyadari perbuatannya yang salah dan mampu 
melepas keterikatan dengan dunia setan serta 
mencoba untuk selalu yakin akan kuasa Kebenaran 
Tuhan. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P: Bagi Mereka yang menjadi korban kekuasaan si Jahat
Semoga mereka yang masih dikuasai si jahat 
dibebaskan oleh Tuhan dan boleh mengecap 
kebahagiaan sebagaimana yang Dia janjikan kepada 
umat-Nya. Semoga iman mereka dikuatkan karena 
Allah pasti senantiasa melepaskan mereka dari 
cengkraman si jahat. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan
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P: Bagi kita sekalian yang hadir dalam katekese ini
Semoga kita selalu dijauhkan dari cengkraman dosa 
dan si jahat, sehingga dapat bertekun dalam doa, 
membaca dan merenungkan Kitab Suci serta turut 
terlibat dalam karya keselamatan Allah di tengah 
dunia. 
Marilah kita mohon

U: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

Selanjutnya, pemandu menutup rangkaian doa umat ini dengan doa yang 
diajarkan oleh Yesus Kristus, yakni “Bapa Kami”.

P: Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita
dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita

U: Bapa Kami yang ada di Surga …

10. Doa Penutup 
P : Marilah kita Berdoa
Allah Bapa kami di dalam Surga, 
kami berterima kasih karena sudah mengutus Roh 
Kudus-Mu ke atas kami 
sehingga kami dapat melaksanakan katekese ini 
dengan baik. 
Ada banyak hal yang telah kami peroleh 
tentang kenyataan roh-roh jahat 
yang Engkau tunjukkan dalam sabda-Mu 
dalam Kitab Suci dan dalam ajaran Gereja. 
Kiranya, Engkau senantiasa mendampingi kami 
agar tetap berhati-hati atas kenyataan ini 
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terutama agar kami dapat dijauhkan 
dari kecenderungan si jahat 
untuk menguasai diri kami melawan kehendak-Mu. 
Kami yakin di dalam kuasa-Mu, 
kami dapat dijauhkan dari bahaya si jahat. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U : Amin

11. Tanda Salib dan Pengutusan
P: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U: Amin
P: Saudara/i, 
 marilah bersukacita 
 untuk mengamalkan Injil Tuhan..
U: Syukur kepada Allah.

11. Nyanyian Penutup
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Tema  3

PELAYAN EKSORSISME

1. Nyanyian Pembuka

2. Tanda Salib dan Salam
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
U : Amin
P : Saudara/i terkasih, pujilah Tuhan karena Ia baik
U : Terpujilah Allah selama-lamanya

3. Pengantar
Pemandu menyampaikan tema katekese selama Bulan Liturgi Nasional. 
Sesudah itu peserta diajak untuk memperhatikan secara khusus tema 
katekese dalam pertemuan ini.

 Saudara/i yang terkasih dalam Kristus, pada 
kesempatan ini kita berkumpul untuk mengadakan 
katekese bersama. Tema yang hendak kita bicarakan 
bersama pada saat ini adalah tentang para pelayan 
Eksorsisme. Tidak semua orang dapat menjadi pengusir 
setan atau Eksorsis. Kita juga kerap berjumpa atau 
menyaksikan aktivitas pengusiran setan dari dalam diri 
seorang yang dirasuki, oleh oknum-oknum tertentu, 
dan mungkin bertanya apakah hal itu benar atau tidak? 
Oleh karena itu, judul katakese kita adalah Pelayan 
Eksorsisme. Sangat diharapkan bahwa dengan tema 
ini, kita dapat mengetahui dengan pasti siapa-siapa 
yang berhak melayani Eksorsisme dan siapa-siapa yang 
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tidak berhak atau dilarang untuk melayani Eksorsis. 
Selain itu, kita juga diarahkan untuk membahas praktik 
Eksorsisme dalam  budaya-budaya kita.

4. Doa Pembuka

P: Marilah kita berdoa
Allah Bapa Pencipta segala makhluk di dunia ini, 
Engkau berkuasa atas segala 
yang telah Engkau ciptakan. 
Kami adalah ciptaan-Mu yang berakal budi. 
Terangilah dan ajarilah kami 
agar mampu melihat kebesaran-Mu 
dalam segala ciptaan-Mu yang lain 
dan dalam segala pengalaman hidup kami. 
Curahkanlah Roh Kudus 
ke atas kami pada saat ini 
dan biarlah kegiatan Katakese kami ini 
berjalan dengan baik, 
sehingga kami dapat mengetahui dengan pasti 
para pelayan yang Engkau kehendaki 
atau yang Engkau tugaskan dalam melayani 
Eksorsisme. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
U: Amin

5. Sabda Allah
Pemandu meminta seorang anggota katekese yang untuk membacakan teks 
Kitab Suci berikut dan  anggota yang lain mendengarkan degan khidmat
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P:  Saudara/i, marilah kita dengarkan 
     Injil Suci menurut Markus (3:13-19)

13 Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. 
Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya  
dan mereka pun datang kepada-Nya.
14 Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia 
 dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil
15 dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan.
16 Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: 
 Simon, yang diberi-Nya nama Petrus,
17 Yakobus anak Zebedeus, 
   dan Yohanes saudara Yakobus, 
 yang keduanya diberi-Nya nama Boanerges, 
   yang berarti anak-anak guruh,
18 selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, 
   Matius, Tomas, 
 Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot,
19 dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia.

P: Demikianlah Sabda Tuhan
U:  Terpujilah Kristus

6. Dokumen Gereja
Di bawah ini telah disiapkan beberapa dokumen Gereja yang 
menggarisbawahi pokok pikiran tentang tema yang dibahas. Pemandu 
dapat menyampaikan setiap pokok bahasan secara sederhana, singkat, 
dan jelas.
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  Salah satu Dokumen Gereja yang membahas 
khusus tentang para pelayan Eksorsis adalah Kitab 
Hukum Kanonik. Berikut adalah beberapa Kanon yang 
mengatur tentang Eksorsis.

Kitab Hukum Kanonik 1983
 Pada Kanon 1172 paragraf  pertama ditegaskan 
bahwa tak seorangpun yang memiliki kekuatan untuk 
melakukan Eksorsisme dapat menggunakan kekuatan 
itu secara sah jika ia belum memperoleh izin khusus 
dan secara eksplisit dari Ordinaris. Norma Kanon ini 
membedakan antara imam yang memperoleh kekuatan 
untuk melakukan Eksorsisme dengan imam yang dapat 
menggunakan kekuatan itu. Kendati ada perbedaan 
pandangan, namun pada umumnya para ahli hukum 
berpendapat bahwa Ordinaris yang dimaksudkan di 
sini adalah Ordinaris Lokal, yakni Uskup Diosesan. 
 Pada Kanon 1172 paragraf  2 ditegaskan bahwa 
izin dari Ordinaris hanya dapat diberikan kepada imam 
yang suci, bijaksana dan memiliki hidup yang baik. 
Kanon ini berbicara tentang pelayan. Pelayan Eksorsisme 
yang dijalankan dalam baptisan, konsekrasi-konsekrasi 
dan pemberkatan-pemberkatan adalah para klerikus 
yang secara sah melaksanakan ritus-ritus tersebut.
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7. Pendalaman Tema

Setelah pembacaan Sabda Tuhan dan Dokumen Gereja, Pemandu bisa 
menjelaskan dengan sederhana pendalaman tema seperti di bawah ini.

Siapa Itu Eksorsis? 

 Praktik Eksorsisme sangat sering kita temukan 
terjadi di sekitar kita. Praktik Eksorsisme menjadi hal 
yang sering dilakukan di hampir semua wilayah. Bahkan 
dengan perkembangan zaman, praktik-praktik ini 
menjadi semacam daya tarik tersendiri (menjadi hiburan) 
di dunia maya. Secara umum Eksorsisme dilakukan 
oleh Eksorsis. Eksorsis dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti sebuah kata benda yang mengarah 
pada seseorang yang melakukan praktik pengusiran 
setan dengan menggunakan upacara tertentu. 
 Secara khusus Eksorsis dalam Gereja Katolik 
diartikan sebagai seorang petugas pastoral yang di 
dalamnya termasuk Uskup, imam maupun awam yang 
dipercayakan dan dipersiapkan secara khusus bagi 
tugas pastoral yakni pengusiran roh jahat. Para petugas 
pastoral ini melakukan pengusiran roh jahat melalui 
kuasa Yesus. Kuasa pengusiran roh jahat ini diberikan 
secara langsung oleh Yesus kepada para murid-Nya 
(bdk. Mrk 3:14-15, Luk 9:1).
 Perbedaan antara Eksorsis umum dan Eksorsis 
Gereja Katolik adalah pada pribadi yang menjalankan 
praktik Eksorsisme. Secara umum Eksorsis dapat 
merupakan siapa saja yang memiliki kesanggupan secara 
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lahiriah dan spiritual melakukan pengusiran terhadap 
roh jahat. Sedangkan dalam Gereja Katolik seorang 
Eksorsis merupakan seorang yang secara khusus 
ditunjuk dan dibekali (Kanon 1172) dan mengusir roh 
jahat dengan kuasa Yesus.     

Syarat-Syarat  Menjadi  Eksorsis  Katolik
 Gereja Katolik sangat berhati-hati dalam hal 
praktik Eksorsisme. Kehati-hatian itu tampak dalam 
Hukum Kanon yang mengatur tentang Eksorsisme. 
Eksorsis seringkali adalah rohaniwan atau seseorang yang 
dipercaya memiliki kekuatan atau kemampuan khusus. 
Namun, menurut Kanon 1151 paragraf  1 ditegaskan 
bahwa tidak semua orang yang memiliki kekuatan untuk 
melakukan Eksorsisme dapat menggunakan kekuatan 
itu secara sah jika ia belum memperoleh izin khusus dari 
Ordinaris. Ordinaris yang dimaksudkan di sini adalah 
Uskup Diosesan. Selanjutnya paragraf  2 menegaskan 
bahwa izin dari Ordinaris hanya dapat diberikan kepada 
imam yang suci dan bijaksana serta memiliki integritas 
hidup. Juga diingatkan bahwa imam yang menjalankan 
Eksorsisme, tidak boleh mengumumkan Eksorsisme 
sebelum dipastikan melalui penyelidikan yang bijaksana 
dan hati-hati apakah seseorang itu benar-benar 
kerasukan atau tidak.
 Eksorsis merupakan sesuatu yang sangat 
kompleks dan karena itu tak seorangpun dapat dengan 
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sah melakukan Eksorsisme terhadap orang yang 
kerasukan kecuali telah memperoleh izin khusus dan 
jelas dari Uskup Diosesan. Dengan demikian, wewenang 
seperti ini tidak dimiliki oleh Ordinaris lain seperti 
Vikjen, Vikep, atau Ordinaris Religius. 
 Imam yang diberi izin untuk melakukan 
Eksorsisme harus memiliki beberapa syarat tertentu. 
Ia harus seorang yang unggul dalam kesalehan, 
pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. 
Kesalehan dituntut karena diyakini bahwa roh jahat 
memiliki kekuatan yang besar terhadap manusia. Karena 
itu izin ini hanya diberikan kepada seorang yang bobot 
kehidupan rohaninya lebih dari yang lain. Pengetahuan 
dituntut karena dalam pelayanan seperti ini, ia harus 
memiliki kemampuan membedakan orang yang 
kerasukan setan dari orang yang mengidap gangguan 
kejiwaan serta mampu membaca tanda-tanda orang 
yang dikuasai atau kerasukan roh jahat. Di samping 
itu, dia harus memiliki sikap bijaksana dan memiliki 
integritas hidup.
 Kuasa yang diberikan kepada imam tertentu ini 
hanya terbatas pada Eksorsisme yang bersifat publik 
dan resmi. Eksorsisme yang bersifat sederhana pada 
saat pembaptisan atau upacara Sakramentali lainnya 
dapat dilakukan oleh semua imam. Yang membedakan 
Eksorsisme publik dan resmi dari yang sederhana 
tidak lain adalah bahwa yang pertama membutuhkan 
pengangkatan langsung dari Uskup Diosesan, sedangkan 



Bulan Liturgi Nasional 2022

42

yang kedua tidak membutuhkan pengangkatan resmi 
dan tidak ada perintah langsung dalam atau dengan 
nama Kristus kepada setan untuk keluar dari manusia 
atau objek tertentu.
 Dalam perkembangan selanjutnya, muncul 
sekelompok umat yang dibentuk untuk berdoa bagi 
pelepasan dari pengaruh setan kendatipun mereka tidak 
melakukan Eksorsisme yang sesungguhnya. Kelompok 
umat ini sering dipimpin oleh kaum awam, bahkan 
ketika ada seorang imam yang hadir. Berhadapan dengan 
peningkatan praktik seperti ini, Kardinal Ratzinger (saat 
ini Paus Emeritus Benediktus VI), Prefek konggregasi 
memberikan beberapa penegasan: pertama, seturut 
ketentuan norma Kanon 1772, tak seorang pun dapat 
melakukan Eksorsisme kepada mereka yang kerasukan, 
kecuali ia telah memperoleh izin khusus dan resmi 
dari Uskup Diosesan dan bahwa izin tersebut harus 
diberikan hanya kepada para imam yang menunjukkan 
kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan dan integritas 
hidup yang luar biasa. Kedua, Umat beriman Kristiani 
tidak boleh menggunakan rumusan resmi dalam kegiatan 
Eksorsisme melawan setan. Ketiga, para Uskup diminta 
untuk menjaga agar mereka yang tidak diberi wewenang 
dari otoritas Gereja tidak berusaha memimpin jemaat 
yang dalam praktiknya mendaraskan doa-doa untuk 
pelepasan roh jahat, dan dalam prosesnya roh-roh 
tersebut diinterogasi untuk mencaritahu identitasnya. 
Keempat, penegasan-penegasan di atas tidak bermaksud 
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untuk menghentikan umat beriman Kristiani untuk 
berdoa, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, agar 
mereka terbebas dari roh jahat.

Eksorsisme Mayor Dan Minor Di Dalam Gereja
 Eksorsisme termasuk dalam Sakramentali. 
Eksorsisme menjadi salah satu dari tanda-tanda suci 
yang diadakan oleh Gereja. Di dalam Gereja Katolik 
dikenal praktik Eksorsisme mayor dan Eksorsisme 
minor. Eksorsisme mayor disebut juga Eksorsisme 
agung atau Eksorsisme besar. Eksorsisme ini dibuat 
untuk mengusir roh jahat yang merasuki pribadi 
tertentu. Eksorsisme mayor hanya dapat dijalankan 
atau dibuat oleh imam yang berwenang atas izin 
Uskup sesuai hukum Gereja (kan. 1172). Uskup 
dalam memberi izin memperhatikan kesalehan, 
pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas dari imam 
tertentu. Dengan demikian, tidak semua imam boleh 
menjalankan praktik Eksorsisme mayor. Pembatasan ini 
dibuat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. 
Eksorsisme mayor menggunakan rumusan-rumusan 
doa yang telah diakui oleh otoritas Gereja.
 Eksorsisme minor dibuat oleh pelayan Gereja 
yang berwenang. Imam melalui Sakramen Imamat yang 
diterimanya mempunyai kuasa untuk mengekang kuasa 
iblis supaya tidak mengganggu orang atau benda tertentu. 
Upacara-upacara seperti pembaptisan, konsekrasi, dan 
pemberkatan-pemberkatan masuk dalam kategori 
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Eksorsisme minor. Seorang imam yang menerima 
pengakuan dosa juga menjalankan Eksorsisme minor 
karena dengan kuasa Tuhan membebaskan orang dan 
membawa mereka pada jalan yang benar. Usaha untuk 
membebaskan dan mengatasi kuasa iblis harus didasari 
atas keyakinan yang teguh atas Yesus dan iman akan 
Allah. Eksorsisme minor didasarkan pada iman yang 
besar akan Tuhan yang dapat mengatasi kekuatan iblis.
 Umat beriman yang tidak tertahbis tetap hidup 
dalam persekutuan doa. Yesus sendiri mengajarkan 
bahwa umat beriman dengan doa dapat menghalau 
kekuatan jahat (bdk. Mat. 6:13).

Eksorsis Lokal
 Selain Eksorsis resmi (Eksorsis mayor dan 
minor) yang diakui oleh Gereja, juga terdapat eksorsi 
“ilegal” dalam kehidupan masyarakat di berbagai budaya. 
Orang-orang yang mengakui diri sebagai pengusir setan 
di berbagai budaya dapat disebut sebagai Eksorsis 
lokal. Kenyataan adaya Eksorsis lokal sudah terjadi 
sejak dahulu kala, sejak adanya praktik Ilmu Hitam 
(suanggi dll) di berbagai daerah. Banyak masyarakat 
mengakui bahwa Eksorsis lokal adalah pilihan terbaik 
jika ada anggota keluarga yang menderita sakit karena 
kerasukan roh jahat atau sakit yang tidak ditemukan 
secara medis. Praktik Eksorsis lokal di Indonesia 
marak terjadi dan bisa jadi bertentangan dengan nilai-
nilai Kristiani. Kenyataan yang sering terjadi adalah 
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adanya unsur penuduhan terhadap oknum-oknum 
tertentu sebagai “roh jahat” yang merasuki seseorang 
yang sedang dirawat sang Eksorsis lokal. Penuduhan 
terhadap oknum-oknum tertentu dapat menyebabkan 
masalah sosial bahkan kekerasan. Pater Alex Jebadu, 
seorang dosen di STFK Ledalero pernah meneliti 
tentang Praktik Suanggi di Flores dan salah satu hasil 
penelitiannya adalah adanya 25 kasus pembunuhan 
atau pencobaan pembunuhan terhadap pelaku Ilmu 
Hitam (suanggi) dari tahun 1992 sampai 2014 di wilayah 
Manggarai Barat.
 Para Eksorsis lokal, dalam praktik pengusiran 
setan atau proses menyembuhkan seorang yang diduga 
kerasukan, selalu menggunakan media tertentu dan 
bahkan mantra tertentu. Sulit bagi kita menentukan 
apakah praktik Eksorsis lokal itu benar atau tidak, 
namun banyak orang percaya kepada para Eksorsis 
lokal. Satu hal yang menjadi perhatian kita adalah 
masalah sosial yang disebabkan oleh praktik tersebut, 
yakni sikap saling menuduh. Bruder Hila, SVD (seorang 
Eksorsis minor) dalam sebuah kesempatan kuliah 
Eksorsisme di STFK Ledalero menceritakan bahwa ia 
pernah melakukan penelitian terhadap benda-benda 
(seperti rambut, tanah yang dibungkus kain merah, 
dan lain-lain) yang digunakan suanggi sebagai media 
merasuki seseorang. Bruder Hila menggunakan alat 
Avometer untuk mengukur dan mengetahui adanya 
aliran negatif  dalam benda-benda tersebut. Setelah 
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mengetahui adanya aliran negatif  dalam benda-benda 
tersebut ia menyiram benda itu dengan air yang 
telah dididoakan seorang Eksorsis lokal, kemudian 
mengukurnya kembali dan hasilnya aliran itu tetap ada. 
Setelah itu ia menyiram benda tersebut dengan air yang 
telah diberkati oleh seorang Pastor. Bruder Hila kembali 
megukur dengan Avometer dan hasilnya nol atau aliran 
negatif  itu telah hilang. 
 Fakta yang dialami Bruder Hila tersebut 
membuktikan bahwa hanya air berkat yang mampu 
menghilangkan atau menetralkan benda-benda yang 
digunakan suanggi sebagai media untuk merasuki orang 
lain. Sedangkan air yang telah didoakan oleh eksorsis 
lokal terbukti tidak mampu menetralkan media tersebut. 
Oleh karena itu, praktik Eksorsis lokal di semua daerah 
di Indonesia tidak dapat dipercayai begitu saja dan kita 
sebagai orang Katolik diajak untuk tidak mempercayai 
para Eksorsis lokal yang ujung-ujungnya menuduh 
orang lain. Kita diminta untuk percaya pada Eksorsis 
resmi Gereja (minor atau mayor) dan berjuang mengajak 
banyak umat untuk tidak mudah percaya pada praktik 
Eksorsis lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai 
Kristiani.

8. Pokok Diskusi
Pemandu katekese bisa melanjutkan kegiatan katekese ini dengan 
berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang disiapkan, tetapi diberi 
kemungkinan kepada pemandu untuk menyiapkan pertanyaan lain yang 
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sesuai dengan tema. 

a) Siapa-siapa pelayan Eksorsis dalam Gereja 
Katolik seturut bahan di atas?

b) Apa saja syarat menjadi seorang Eksorsis?
c) Siapa itu Eksorsis lokal?
d) Apa hubungan antara bacaaan yang kita 

renungkan dengan bahan yang telah dijelaskan 
tadi?

e) Apa alasan yang menyebabkan tidak semua orang 
dapat menjadi pelayan exsorsis?

f) Mengapa Eksorsis lokal banyak dipercayai 
orang tetapi dapat dikatakan ilegal dan dapat 
bertentangan dengan nilai-nilai kristiani?

9. Doa Umat dan Bapa Kami
Pemandu mengajak para peserta katekese untuk kembali dalam suasana 
doa, sambil meminta salah satu peserta untuk membacakan doa umat 
yang telah disiapkan. Pemandu juga dapat memberikan kesempatan untuk 
para peserta katekese menyampaikan ujudnya masing-masing pada akhir 
pembacaan doa umat

P Bagi Sri Paus, Para Uskup dan Para Imam:
 Semoga Sri Paus, Para Uskup, dan Para Imam 

yang berkarya di berbagai daerah dalam berbagi 
macam karya pastoral, terkhusus bagi mereka yang 
dipercayakan untuk melaksanakan Eksorsisme, bisa 
menampilkan kuasa Tuhan atas roh jahat. 

 Marilah kita mohon
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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P Bagi para pemimpin masyarakat:
 Semoga para pemimpin masyarakat dapat dengan 

bijak mengambil keputusan berdasarkan apa yang 
dibutuhkan oleh masyarkat, bukan merupakan 
kepentingan mereka semata, serta apa yang mereka 
putuskan dalam berbagai keputusan mampu 
menyejahterakan masyarakat umum. 

 Marilah kita mohon
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P Bagi mereka yang menyalahgunakan maksud 

Eksorsis:
 Semoga mereka menjadi sadar dan mengunakan 

karunia yang mereka miliki untuk membantu 
menciptakan keadaan yang har monis dan 
menumbuhkan iman di dalam masyarakat. 

 Marilah kita mohon
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P Bagi kita yang hadir di sini:
 Semoga kita dijauhkan dari gangguan roh jahat dan 

senantiasa percaya bahwa Tuhan-lah yang berkuasa 
atas segala ciptaan. 

 Marilah kita mohon
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Selanjutnya, pemandu menutup rangkaian doa umat ini dengan doa yang 
diajarkan oleh Yesus Kristus, yakni “Bapa Kami”.
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P:  Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan 
kita dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita

U: Bapa Kami yang ada di Surga . . .

10. Doa Penutup

P: Marilah kita berdoa
Allah sumber segala rahmat, 
Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu
sebagai bukti kasih-Mu yang begitu besar. 
Yesus rela menjadi manusia 
dan hadir sebagai Allah 
yang berkuasa atas segala ciptaan 
serta memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. 
Bantulah kami agar semakin teguh percaya 
kepada kuasa-Mu yang mengatasi segala makhluk. 
Jauhkanlah kami dari berbagai macam godaan yang 
melemahkan iman kami kepada-Mu. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U: Amin

11. Tanda Salib dan Pengutusan

P: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U: Amin
P: Saudara/i, marilah mewartakan kabar baik
 bagi banyak orang.
U: Syukur kepada Allah.

12. Nyanyian Penutup
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Tema  4

MENGENAL 
LITURGI EKSORSISME GEREJA KATOLIK 
SERTA EKSORSISME MAYOR DAN MINOR

1. Nyanyian Pembuka 

2. Tanda Salib dan Salam
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
U : Amin
P : Marilah kita mengagungkan nama Tuhan
U : Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi

3. Pengantar 
Pemandu menyampaikan tema katekese selama Bulan Liturgi Nasional. 
Sesudah itu peserta diajak untuk memperhatikan secara khusus tema 
katekese dalam pertemuan ini.

Katekese ini dibuat sebagai bahan pergumulan 
bersama umat katolik dalam rangka bulan Liturgi 
Nasional. Pokok yang diangkat dan hendak dibicarakan 
dalam pendalaman dan sharing bersama dalam katekese 
ini ialah seputar persoalan Eksorsisme atau pengusiran 
setan (roh jahat). Secara khusus tema pertemuan saat ini 
adalah “Mengenal Liturgi Eksorsisme Gereja Katolik: 
Doa Eksorsisme Minor dan Mayor”.
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Di tengah hidup bersama dengan orang lain 
sering kita jumpai pelbagai peristiwa magis seperti 
kesurupan dan kerasukan, yang kita yakini sebagai akibat 
perbuatan setan atau juga roh jahat. Kita pun sering 
dibuat bingung dan lebih lagi tak berdaya manakala 
berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kesurupan 
dan kerasukan itu. Gereja Katolik sungguh melihat 
peristiwa-peristiwa ini sebagai kenyataan yang perlu 
ditindaklanjuti dan langkah yang diambil Gereja untuk 
mengatasinya ialah melalui sebuah proses pengusiran 
yang dikenal dengan Eksorsisme. Praktik Eksorsisme 
itu sendiri sebetulnya bukan hal yang baru bagi Gereja. 
Eksorsisme bahkan merupakan bagian dari pelayanan 
Kristus ketika turun ke dunia untuk menebus manusia 
dari kuasa setan dan dosa. Maka, sebagaimana Kristus 
yang dahulu mengalahkan setan, menebus dosa dan 
menyembuhkan penyakit manusia, Gereja pun dipanggil 
untuk berbuat demikian. 

Melalui katesese ini, kita semua diajak untuk 
mendalami liturgi Eksorsisme Gereja Katolik, baik 
minor maupun mayor sebagai upaya Gereja mengambil 
bagian dalam tugas perutusan Kristus yaitu mewartakan 
Kerajaan Allah. Umat beriman dirasa perlu memahami 
liturgi Eksorsisme Gereja untuk melawan program 
kerja setan yang senantiasa menjauhkan manusia dari 
usaha menggapai Kerajaan Allah di tengah dunia dan 
menjerumuskan manusia ke dalam dosa.
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4. Doa Pembuka

P: Marilah kita berdoa
Bapa yang Mahakuasa, 
kami bersyukur kepada-Mu, 
karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami 
untuk lebih mendalami Kitab Suci 
dan Eksorsisme dalam Gereja Katolik, 
serta  menghayatinya dalam hidup kami. 
Engkau tahu bahwa di berbagai tempat, 
banyak usaha pewartaan Kerajaan Allah 
mendapat tantangan 
karena pengaruh negatif  dan daya kegelapan setan. 
Kami mohon kepada-Mu, 
tanamkanlah kepada kami kesadaran 
akan tanggung jawab kami 
untuk berusaha sungguh-sungguh 
mengembangkan sikap iman 
dan melawan bujuk rayu setan. 
Bantulah kami 
menghadapi semua masalah yang disebabkannya dengan 
terang iman dan nurani yang bersih. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U: Amin.

5. Sabda Allah

Pemandu meminta seorang anggota katekese yang untuk membacakan teks 
Kitab Suci berikut dan  anggota yang lain mendengarkan degan khidmat
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P:  Saudara/i mari kita siapkan diri untuk mendengarkan 
Injil Yesus Kristus menurut Matius (10: 1. 5-8)
1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya 
 dan memberi kuasa kepada mereka 
 untuk mengusir roh-roh jahat 
 dan untuk melenyapkan segala penyakit 
 dan segala kelemahan.
5 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus 
  dan Ia berpesan kepada mereka: 
  “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain 
 atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
6 melainkan pergilah kepada domba-domba 
  yang hilang dari umat Israel.
7 Pergilah dan beritakanlah: 
  Kerajaan Sorga sudah dekat.
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.

P: Demikianlah Sabda Tuhan.
U: Terpujilah Kristus

6. Dokumen Gereja
Di bawah ini telah disiapkan beberapa dokumen Gereja yang 
menggarisbawahi pokok pikiran tentang tema yang dibahas. Pemandu 
dapat menyampaikan setiap pokok bahasan secara sederhana, singkat, 
dan jelas.
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Dalam dokumen Gereja, yakni Instruksi 
Mengenai Doa Penyembuhan teristimewa dalam 
“norma indisipliner” dapat dilihat beberapa hal penting 
mengenai Eksorsisme untuk orang yang sakit karena 
pengaruh si jahat. Pelayanan kepada mereka yang sakit 
karena si jahat, hendaknya dipisahkan dari mereka 
yang menderita sakit biasa. Dalam art. 8 §1. Pelayanan 
Eksorsisme harus dijalankan dalam ketergantungan 
yang ketat pada Uskup Diosesan, sesuai dengan Kanon 
1172, Surat Kongregasi Ajaran Iman pada tanggal 29 
September 1985, serta Rituale Romanum. Dalam hal ini 
Eksorsisme dijalankan selalu dalam pengawasan Uskup 
Diosesan dan mendapatkan izin khusus. Sedangkan 
menyangkut doa-doa Eksorsisme, dikatakan: §2. Doa-
doa Eksorsisme yang terdapat dalam Rituale Romanum  
harus tetap terpisah dari ibadat penyembuhan, 
baik yang liturgis maupun non-liturgis. Ayat ini 
memperlihatkan bahwa pelayanan Eksorsisme tidak 
seperti pelayanan penyembuhan biasa tetapi sesuatu 
yang luar biasa, sehingga dijalankan secara tersendiri 
dengan doa-doa khusus. Sementara itu, dalam paragraf  
tiga (§3) dinyatakan larangan untuk memasukkan doa 
Eksorsisme ke dalam perayaan Ekaristi Suci, perayaan 
Sakramen-sakramen dan Ibadat Harian.
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7. Pendalaman Tema
Eksorsisme sebenarnya mengadili setan karena 

di situ Gereja, atas kuasa Kristus, menghakimi setan 
yang ingin menghancurkan rencana keselamatan Allah 
dengan “memainkan” pengaruhnya yang jahat. Setan 
dihakimi dan diminta bertanggung jawab dan diusir 
karena kesalahan mereka sejak dari awal. Itulah arti 
Eksorsisme yang sebenarnya.

Ri tus  Eksors isme yang bar u (2004) 
dipublikasikan Vatikan dalam bahasa Latin. Banyak 
pihak mengatakan bahwa hendaknya memang bahasa 
Latin digunakan dalam doa Eksorsisme karena bahasa 
Latin dipakai untuk liturgi (bahasa untuk hal sakral) 
dan tidak dipakai untuk kebutuhan komunikasi sekular. 
Memang bahasa Latin bukan bahasa yang pernah 
dipakai Yesus tetapi banyak eksorsis memilih berdoa 
dalam bahasa Latin karena pengalaman nyata bahwa 
doa Eksorsisme dalam bahasa Latin lebih menghasilkan 
buah rohani (pembebasan) daripada bahasa lain yang 
dipakai dalam komunikasi sekular. Namun hendaknya 
perlu ditambahkan bahwa persoalannya bukan pada 
bahasa tetapi iman mereka yang mendoakannya: iman 
akan Kristus Tuhan dan kuasa Gereja kudus.

Doa Eksorsisme Minor
Eksorsisme minor kerap disebut juga sebagai 

Eksorsisme sederhana. Jenis Eksorsisme ini dapat 
dijumpai dalam bentuk doa-doa pengusiran roh jahat 
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yang merupakan bagian dari perayaan inisiasi Kristen 
(atas garam, dan calon baptis), Perayaan Ekaristi (atas 
umat beriman, emas, kemenyan, mur), dan Perayaan 
Tahbisan. Sesungguhnya doa eksorsis minor ini bukan 
hal yang asing bagi setiap orang Katolik. Karena 
sekurang-kurangnya doa-doa tersebut dapat kita jumpai 
pada setiap kali perayaan pembaptisan. Karena itu, 
untuk melihat model Eksorsisme minor ini, kepada 
kita akan disajikan contoh doa eksorsis imam pada saat 
pembaptisan anak:

“Keluarlah dari anak ini, roh jahat, dan berilah 
kepadanya tempat untuk Roh Kudus Penghibur!”   

Rumusan doa ini mengikuti tindakan imam 
yang menghembusi wajah anak sebanyak tiga kali, 
penumpangan tangan atas anak, dan doa-doa Eksorsisme 
pada upacara pembaptisan. Hal ini menunjukkan 
keyakinan Gereja, bahwa anak yang belum dibaptis 
adalah makhluk ciptaan yang dikuasai oleh setan 
(meskipun tidak ada tanda-tanda kerasukan setan). 
Atas dasar keyakinan ini, seorang calon baptis harus 
terlebih dahulu disucikan dan dibebaskan dari kuasa dan 
pengaruh roh jahat. Dengannya, si calon babtis memliki 
tempat dalam dirinya bagi kehadiran Allah Roh Kudus.

Adapun cuplikan rumusan doa eksorsis minor 
lainnya yang terdapat dalam liturgi pembaptisan, sebagai 
berikut:
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“Allah yang Mahakuasa…sudilah memandang 
hamba-Mu ini…enyahkanlah segala kebutaan 
hati daripadanya…putuskanlah segala jerat setan 
yang mengikat dia…” (Doa ini merupakan 
permohonan kepada Allah yang didahului 
oleh penumpangan tangan imam atas 
kepala calon babtis lalu didaraskan sambil 
merentangkan tangan)

 “Aku membuang engkau hai roh jahat, dalam 
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah 
dan enyahlah dari hamba Allah…ini. Hai keparat 
yang terkutuk, engkau sudah diperintahkan 
keluar oleh Tuhan…” (Doa ini merupakan 
perintah imam untuk mengusir setan, si 
roh najis, dalam nama Allah Tritunggal dan 
didaraskan oleh imam setelah mendaraskan 
doa permohonan) 

“Hai setan yang terkutuk, jangan sampai engkau 
mencemarkan materi salib Xsuci, yang kami berikan 
pada dahi orang ini…” (Doa ini didaraskan 
oleh imam sambil membuat tanda salib pada 
dahi orang yang mau dibabtis)

“Aku membuang engkau, hai semua roh jahat, 
dalam nama Allah XBapa yang Mahakuasa, dan 
dalam nama Yesus XKristus, Putra-Nya, Tuhan 
dan hakim kita, dan atas kekuatan Roh XKudus, 
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supaya engkau keluar dari makhluk Tuhan…
ini, yang dipanggil dengan rela oleh Tuhan ke 
rumah-Nya yang suci, agar ia menjadi kediaman 
Allah yang hidup dan agar Roh Kudus tinggal di 
dalamnya…” (Doa ini didaraskan oleh imam 
sebelum tiba di tempat bejana babtis di ruang 
pembabtisan. Imam mendaraskan doanya 
sambil membelakangi pintu masuk) 

“Ephata – bukalah” (Imam menyentuh 
telinga orang yang dibabtis dengan jari 
yang dibasahi oleh lidah mulutnya) “Untuk 
keharuman mewangi. Dan engkau hai setan, 
larilah, sebab pengadilan Tuhan sudah dekat.” 
(Imam menyentuh hidung orang yang 
dibabtis dengan jari yang dibasahi oleh lidah 
mulutnya).  

Cuplikan rumusan doa-doa di atas sejatinya 
memohonkan kuat kuasa Allah sendiri untuk 
memutuskan segala jerat dan belenggu setan yang telah 
mengikat manuisa. Beberapa rumusan lainnya yang 
bernada perintah menjelaskan iman Katolik akan kuasa 
Allah yang jauh lebih kuat dari pengaruh setan. Dengan 
daya ilahinya, Allah memberikan perintah kepada roh 
jahat agar lekas keluar dan tak lagi menguasai manusia. 
Lebih daripada itu, doa-doa Eksorsisme tersebut 
menjadikan diri manusia sebagai tampat suci yang hidup 
bagi kediaman Allah dan Roh Kudus berseayam di 
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dalamnya. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa doa 
eksorsis minor dalam upacara pembabtisan ini sungguh-
sungguh berdaya membebaskan dan menguduskan. 
Dengan doa eksorsis, seorang dibebaskan dari belenggu 
dan segala bentuk pengaruh dari kekuatan kegelapan. 
Dengan doa eksorsis pula, sesseorang dikuduskan demi 
menjadi tempat kediaman Allah yang hidup dan Roh 
Kudus bersemayam di dalamnya.

Eksorsisme minor juga dapat dilakukan untuk 
menyucikan materi tertentu seperti air, garam, emas, 
kemenyan, mur, atau pada upacara Sakramentalia. 
Adanya doa-doa eksorsis pada sebagian besar perayaan 
liturgis membuktikan bahwa pengusiran setan adalah 
bagian yang tak terpisahkan dari tugas pelayanan Gereja. 
Melalui Gereja, doa-doa eksorsis tersebut menyatakan 
kehadiran Allah dan KerajanNya di tengah dunia 
seraya memaklumkan penaklukkanNya atas kuasa dan 
pengaruh setan, roh jahat yang membelenggu manusia.

Doa Eksorsisme Mayor
Doa Eksorsisme mayor disebut juga sebagai doa 

atau ibadat Eksorsisme khusus. Eksorsisme mayor ini 
adalah bentuk resmi dari liturgi yang khusus bertujuan 
untuk pengusiran kuasa dan pengaruh roh jahat dari 
orang yang dirasukinya. Dalam Rituale Romanum 1614, 
Eksorsisme mayor ini terdiri atas dua bagian secara 
berutur-turut, yakni eksorsis minor (sebagai salah satu 
unsur yang terdapat dalam upacara pembabtisan dan 
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pemberkatan: eksorsis atas katekumen, garam, air dan 
minyak) dan eksorsis mayor (ibadat khusus pengusiran 
setan atas orang yang kerasukan). Bagian pertama kita 
dapat melihatnya kembali dalam beberapa rumusan doa 
eksorsis minor pada upacara pembabtisan. Sedangkan 
untuk cuplikan kata-kata Eksorsisme mayor, sebagai 
berikut:

“Saya mengusir engkau roh paling jahat…dalam 
nama Yesus Kristus untuk keluar dari makhluk 
ciptaan Tuhan ini…”

 Sebelum mendaraskan kata-kata Eksorsisme 
mayor ini, imam berdoa agar melindungi dirinya dari 
pengaruh roh jahat. Di sini dapat kita pahami, bahwa 
imam yang melakukan eksorsis adalah manuisa biasa 
yang tak luput dari dosa dan pengaruh roh jahat. Dengan 
demikian, ia pun patut memohonkan penyertaan dan 
perlindungan Allah sendiri dalam menjalankan tugas 
pelayanannya untuk mengusir roh jahat dari diri orang 
yang kerasukan. Di sini menjadi nyata bahwa seorang 
eksorsis, dalam menjalankan tugasnya, harus mengakui 
bahwa roh jahat dan pengaruhnya itu sungguh nyata, 
bahwa roh jahat lebih kuat dari manusia, tetapi tidak 
lebih kuat dari Allah sendiri yang telah menyatakan 
kuasanya dalam diri Yesus Kristus, dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus. Imam yang melakukan eksorsis 
(siapapun yang menjalankan tugas tersebut) akan 
berhasil menghalau dan mengenyakan kuasa kegelapan 
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dan pegaruhnya apabila ia telah bersekutu dengan 
Allah sendiri dengan berkanjang dalam doa untuk 
memohonkan penyertaan dan perlindunganNya. 
Dengan kata lain, sebelum melakukan Eksorsisme 
kepada orang lain, seorang eksorsis terlebih dahulu 
harus melakukan Eksorsisme terhadap dirinya sendiri. 
Ia harus memastikan dirinya bebas dari pengaruh 
roh jahat. Pada paruh abad XIV, Gereja menemukan 
satu rumusan doa pengusiran setan dari diri sendiri. 
Doa ini bisa dijadikan sebagai doa yang dipakai imam 
(seorang eksorsis) untuk memohonkan penyertaan dan 
perlindungan Tuhan atas dirinya sebelum menjalankan 
tugas pengusiran setan: 

“Hendaklah Salib Suci menjadi terangku, janganlah 
naga menjadi pemimpinku, mundurlah hai setan, 
jangan pernah mencoba aku dengan hal yang sia-sia, 
apa yang kau tawarkan adalah jahat, minumlah 
racun sendiri”. 

Doa Eksorsisme: Doa Syukur dan Pujian, Doa 
Permohonan, dan Perintah
 Seperti doa pada umumnya, doa Eksorsisme 
berisikan syukur dan pujian akan kuasa Allah yang 
penuh atas dunia ciptaan-Nya dan segala isinya. 
Dalam beberapa praktik pengusiran setan, seorang 
eksorsis memulai doanya dengan mengucap syukur dan 
memadahkan pujian kepada Allah:
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“…Allah, Tuhan kami, raja segala zaman, 
yang Mahakuasa dan Mahamulia. Engkau yang 
membuat segala sesuatu dan mengubah segala sesuatu 
hanya dengan kehendakMu. Engkau yang di 
Babilonia melindungi dan menyelamatkan Sadrakh, 
Mesakh, dan Abednego, dengan mengubah kobaran 
dari tungku perapian menjadi embun sejuk. Engkau 
adalah dokter dan tabib bagi jiwa kami. Engkau 
adalah keselamatan bagi mereka yang datang 
kepada-Mu….”    

Isi doa di atas menampilkan kuasa Allah sebagai 
Raja lintas zaman, yang kuasanya tak berbatas ruang 
dan waktu. Ia yang dahulu berkuasa, masih tetap 
menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib atas segenap 
ciptaan-Nya. Doa tersebut juga menampilkan kasih 
penyertaan Allah yang hanya dengan kehendak-Nya 
mampu mengubah yang buruk menjadi baik, yang sakit 
menjadi pulih, dan yang menyelenggarakan keselamatan 
bagi segenap ciptaan. Dengan demikian, syukur dan 
pujian adalah hal yang tak terpisahkan dari Eksorsisme. 
Sebab dengan demikian, manusia menyatakan imannya 
akan kuasa Allah yang jauh lebih dahsyat dari pengaruh 
roh jahat.
 Doa Eksorsisme juga merupakan doa 
permohonan. Kita dapat menemukan rumusan doa 
permohonan dalam eksorsis minor pada upacara 
pembaptisan: 
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“Allah yang Mahakuasa…sudi lah 
memandang hamba-Mu ini…enyahkanlah 
segala kebuataan hati daripadanya…
putuskanlah segala jerat setan yang mengikat 
dia…”

Isi doa di atas sungguh-sungguh memohonkan 
belaskasihkan Allah yang Mahakuasa agar dengan 
tatapan kerahiman-Nya, mata (batin) si calon baptis 
menjadi terbuka terhadap karya keselamatan Allah yang 
membebaskannya dari jerat si jahat. Dengan permohonan 
ini, manusia semata menyatakan keberpautannya kepada 
kuasa Allah. Tanpa Allah, manuisa tak mungkin selamat 
dari jerat dan pengaruh roh jahat. 
 Selain syukur, pujian, dan permohonan, doa 
eksorsis juga merupakan perintah. Perintah tersebut 
ditujukan kepada roh jahat yang menggaggu dan 
mempengaruhi manusia agar menyimpang dari 
kehendak Allah. Perintah tersebut sesungguhnya 
merupakan Sabda Allah sendiri, bukan kuasa imam 
(Eksorsis). Imam (Eksorsis) dengan kuasa Allah yang 
penuh memerintahkan agar roh jahat segera keluar dari 
orang atau apa saja yang dikuasainya. Doa dengan nada 
perintah ini dapat kita temukan dalam hampir seluruh 
bentuk Eksorsisme. Salah satunya dapat kita temukan 
dalam Eksorsisme minor pada upacara pembabtisan: 

“Aku membuang engkau, hai semua roh jahat, 
dalam nama Allah XBapa yang Mahakuasa, 
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dan dalam nama Yesus XKristus, Putra-Nya, 
Tuhan dan hakim kita, dan atas kekuatan 
Roh XKudus, supaya engkau keluar dari 
makhluk Tuhan…ini, yang dipanggil dengan 
rela oleh Tuhan ke rumah-Nya yang suci, 
agar ia menjadi kediaman Allah yang hidup 
dan agar Roh Kudus tinggal di dalamnya…” 

Isi doa di atas jelas merupakan perintah yang keluar 
dari mulut imam (Eksorsis), tetapi atas kuasa penuh 
dari Allah Tritunggal. Selain menunjukkan kuasa Allah 
yang jauh lebih dahsyat dari roh jahat, perintah ini juga 
menjelaskan hakikat panggilan hidup kristiani, di mana 
setiap orang dipanggil pada kekudusan. Bahwasanya, 
sejak penciptaanya, manusia dipanggil untuk menjadi 
suci bagi Tuhan supaya layak menjadi tempat tinggal-
Nya dan di sana berdiamlah Roh Kudus yang senantiasa 
mengucapkan keluhan manusia yang tak terucapkan.  

8. Pokok Diskusi dan Kesimpulan

Pertanyaan Diskusi
a) Apakah saudara-saudari pernah mengalami baik 

langsung maupun tidak langsung gangguan dan 
kerasukan setan?

b) Apa saja yang dialami atau dirasakan saat 
berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kegelapan 
itu?

c) Bagaimana caranya meluputkan atau membebaskan 



Bulan Liturgi Nasional 2022

66

diri dari kuasa-kuasa setan tersebut?
d) Apakah ada orang-orang tertentu yang dimintai 

bantuan untuk menolong orang yang kerasukan 
setan? Apakah dari pihak Gereja atau dari pihak 
lain seperti dukun, orang pintar atau para normal?

e) Apa rumusan doa atau cara yang dipakai mereka 
untuk membantu yang kerasukan terbebas dari 
pengaruh setan?

f) Bagaimana sikap sebagai seorang yang beriman 
Kristen setelah membaca dan merenungkan teks 
Kitab Suci dan mendalami liturgi Eksorsisme 
Gereja Katolik apabila berhadapan dengan 
pelbagai peristiwa yang berhubungan dengan 
pengaruh-pengaruh daya kekuatan setan dalam 
hidup harian kita?

Kesimpulan
Setelah mendalami Kitab Suci dan Liturgi Eksorsisme Gereja Katolik 
terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan.

a) Eksorsisme atau pengusiran setan merupakan 
praktik yang masih dibuat oleh Gereja mengingat 
peran setan yang tidak putus-putusnya menghalangi 
kehadiran Kerajaan Allah di tengah dunia, secara 
khusus di dalam hati umat manusia. Praktik ini 
dahulu pernah dibuat pleh Yesus dalam karya 
pewartaan-Nya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa 
Eksorsisme atau pengusiran setan bukanlah hal 
yang utama dalam pastoral Yesus Kristus. Pokok 
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utama karya-Nya ialah pemakluman Kerajaan 
Allah yang nyata dalam keselamatan. Sementara 
itu, Eksorsisme hanya diadakan karena setan selalu 
berusaha menghalangi karya perutusan Yesus itu, 
sehingga kehadiran setan yang menyesatkan harus 
dilawan.

b) Gereja memiliki cara tersendiri untuk mengadakan 
Eksorsisme. Eksorsisme Gereja dikemas dan 
dapat dilihat dalam ritus atau liturgi Eksorsisme 
Gereja Katolik. Ritus itu memuat doa-doa dan 
ritus Eksorsisme baik yang minor (sederhana) 
maupun yang mayor (meriah) dengan melibatkan 
para pelayan tertahbis yaitu uskup setempat atau 
mereka yang memiliki kuasa setingkat uskup.

c) Kita mesti yakin bahwa Kuasa Kristus dapat 
mengalahkan kuasa-kuasa setan. Kita semua 
karena iman akan Kristus dapat menyingkirkan 
pelbagai kuasa kegelapan atas diri kita.

d) Aktivitas setan (diabolik) diharapkan mampu 
menyadarkan kita akan dosa dan bagaimana 
iman mempunyai arti. Maka diperlukan iman 
yang teguh, bukan hanya orang yang melakukan 
Eksorsisme (eksorsis), melainkan juga orang-
orang dan keluarga yang mengalami pengaruh 
jahat setan dan berusaha dibebaskan melalui 
pengusiran setan. Hal yang perlu dilakukan terus 
menerus supaya tebebas dari pengaruh setan 
ialah pertobatan, menerima Sakramen (terutama 
ekaristi) dan tekun dalam doa.
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9. Doa Umat dan Bapa Kami
Pemandu mengajak para peserta katekese untuk kembali dalam suasana 
doa, sambil meminta salah satu peserta untuk membacakan doa umat 
yang telah disiapkan. Pemandu juga dapat memberikan kesempatan untuk 
para peserta katekese menyampaikan ujudnya masing-masing pada akhir 
pembacaan doa umat

P: Saudara-saudari sekalian, Allah adalah sumber 
kasih, kedamaian dan pengharapan kita, marilah 
kita memanjatkan doa-doa kita kepada-Nya dengan 
penuh iman.

P: Bagi Paus, Para Uskup dan para imam. Semoga Paus, 
Para Uskup dan para imam tetap setia dan dipenuhi 
sukacita-kegembiraan dalam melayani umat. Marilah 
kita mohon 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi para pelayan pastoral Eksorsisme. 
 Semoga para pelayan pastoral baik tertahbis 

maupun tidak tertahbis yang terpanggil untuk 
usaha pengusiran setan dan segala kekuatan gelap 
yang membelenggu umat, senantiasa dibimbing dan 
diberkati oleh kuasa ilahi yang menyelamatkan dan 
membebaskan. Marilah kita mohon 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi mereka yang menderita  dan mengalami 
belenggu kuasa setan. 

 Semoga mereka yang menjadi korban kuasa 
kegelapan diteguhkan dan dikuatkan dengan daya 
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Roh Kudus sehingga dibebaskan dari belenggu 
setan dan selalu menemukan harapan dan jalan 
menuju kehidupan yang benar dan sejati. Marilah 
kita mohon 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi keluarga-keluarga kita. 
 Semoga Allah membimbing keluarga-keluarga kita 

agar tetap bersatu dan menemukan kedamaian 
serta dijauhkan dari sikap-sikap yang membawa 
pengaruh-pengaruh setan dan menjatuhkan orang 
ke dalam dosa. Marilah kita mohon 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Allah Bapa yang Mahakuasa, demikianlah doa 
dan permohonan kami yang kami haturkan ke 
hadirat-Mu, sudilah mendengarkannya, dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U: Amin.
Selanjutnya, pemandu menutup rangkaian doa umat ini dengan doa yang 

diajarkan oleh Yesus Kristus, yakni “Bapa Kami”.

P:  Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita 
dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita

U: Bapa Kami yang ada di Surga …
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10. Doa Penutup

P: Marilah kita berdoa: 
Allah yang Mahamulia, 
teguhkanlah iman kami 
dan bantulah kami menghayati perintah-perintah-Mu. 
Jagalah kami 
agar jangan sampai kami disesatkan oleh godaan setan 
dan jatuh ke dalam dosa. 
Tetapi bimbinglah kami  ya Allah, 
agar selalu beriman teguh, 
dan mengusahakan kebaikan 
sebagai perlawanan atas kejahatan. 
Jagalah pikiran kami 
agar selalu bersih dan bijaksana. 
Kuatkanlah hati kami agar mampu bertahan 
dari kecenderungan-kecenderungan buruk. 
Ajarilah kami untuk selalu berbuat baik, 
menolong sesama, bersikap ramah 
dan tahu berterima kasih 
serta menghayati iman dengan sungguh-sungguh 
dalam kehidupan kami sehari-hari. 
Dengan demikian, 
kami selalu berpegang teguh kepada-Mu 
dan menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan-Mu. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U: Amin.
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11. Tanda Salib dan Pengutusan
P: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U: Amin
P: Saudara/i, marilah pergi, kita diutus Tuhan 

untuk mewartakan kabar gembira 
bagi banyak orang.

U: Syukur kepada Allah.

12. Nyanyian Penutup 





Tema  5

PENGARUH ROH JAHAT 
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 

DAN MENGGEREJA

1. Nyanyian Pembuka 

2. Tanda Salib
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
U : Amin
P : Saudara/i terkasih, pujilah Tuhan karena Ia baik
U : Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi

3. Pengantar
Pemandu menyampaikan tema katekese selama Bulan Liturgi Nasional. 
Sesudah itu peserta diajak untuk memperhatikan secara khusus tema 
katekese dalam pertemuan ini.

 Kenyataan hidup di dunia ini, tidak terlepas dari 
segala macam pengalaman atau peristiwa hidup yang 
kita alami; baik secara pribadi, maupun bersama, yang 
orang lain alami. Pengalaman atau peristiwa hidup itu 
hadir dalam berbagai bentuk kejadian, misalnya, bencana 
alam, kecelakaan, kematian dan lain sebagainya yang 
membawa kita kepada sebuah perasaan dukacita, atau 
pengalaman dan peristiwa yang membawa kita kepada 
sebuah perasaan sukacita, misalnya, merayakan hari 
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ulang tahun kelahiran, lulus ujian dan lain sebagainya. 
Namun, sebagai umat beriman, apa pun peristiwa yang 
dialami, kita percaya bahwa Tuhan-lah yang menjadi 
sumber kekuatan kita. 

 Dalam bulan Liturgi Nasional ini, kita diajak 
untuk mendalami secara khusus tentang peristiwa 
atau pengalaman hidup yang kerap kita jumpai dalam 
kehidupan sosial kita; di dalam keluarga kita, komunitas 
dan lingkungan kita, yaitu berkaitan dengan Roh 
Jahat. Maka dari itu, tema yang akan kita dalami pada 
kesempatan ini adalah tentang “Pengaruh Roh Jahat 
dalam Kehidupan Sosial dan Menggereja”. Kita 
tahu bahwa, sejak awal penciptaan ketika manusia di 
taman Eden, Iblis (ular) itulah yang memperdayakan 
manusia, sehingga jatuh ke dalam jurang dosa (bdk. Kej 
3:1-7). Yesus, dalam seluruh karya pelayanan-Nya pun 
tidak terlepas dihadapkan dengan roh-roh jahat. Banyak 
kisah yang kita temukan dalam kisah Injil berkaitan 
dengan mukjizat penyembuhan Roh Jahat yang dibuat 
Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun digoda oleh iblis itu 
sendiri, ketika Dia berpuasa empat puluh hari empat 
puluh malam sebelum melakukan misi pelayanannya 
(bdk. Luk 4: 1-13). Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini kita akan melihat bahwa seperti apa pengaruh Roh 
Jahat dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan 
menggereja. Selain itu juga, kita akan melihat seperti apa 
membuka dan menutup pintu terhadap Roh Jahat.
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4. Doa Pembuka

P: Marilah berdoa.

Allah Bapa yang Mahakuasa dan Kekal, 
semua yang dekat dengan Dikau, 
menyatakan bahwa Engkau kudus, 
dan bahwa alam semesta ini 
penuh dengan kemuliaan-Mu. 
Engkau memanggil kami 
untuk percaya kepada-Mu sepenuhnya. 
Tetapi sering kami menjauhkan diri dari pada-Mu. 
Patahkanlah ketegaran hati kami, 
jauhkanlah kami dari setiap kejahatan.
Semangatilah kami dengan kehadiran-Mu, 
sehingga kami selalu mengarah kepada-Mu 
dan melaksanakan sabda-Mu 
yang merupakan sumber iman dan kekuatan bagi kami 
dalam melawan iblis yang hadir 
dalam diri kami masing-masing, 
dalam keluarga, sosial dan kehidupan menggereja. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U: Amin.

5. Sabda Allah 
Pemandu meminta seorang anggota katekese yang untuk membacakan teks 
Kitab Suci berikut dan  anggota yang lain mendengarkan degan khidmat
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P:  Marilah kita bersama-sama mendengarkan 
Injil Yesus Kristus menurut Markus (9: 14-29)

14 Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali
   pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak

mengerumuni mrid-murid itu, 
dan beberapa ahli Taurat

  sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 
15 Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus,
   tercenganglah mereka semua 
   dan bergegas menyambut Dia. 
16 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: 

“Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?” 
17 Kata seorang dari orang banyak itu: 

“Guru, anakku ini kubawa kepada-Mu, 
karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 

18 Dan setiap kali roh itu menyerang dia, 
roh itu membantingkannya ke tanah; 
lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan 
dan tubuhnya menjadi kejang. 
Aku sudah minta kepada murid-murid-Mu, 
supaya mereka mengusir roh itu, 
tetapi mereka tidak dapat”. 

19 Maka kata Yesus kepada mereka: 
“Hai kamu angkatan yang tidak percaya, 
berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? 
Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? 
Bawalah anak itu ke mari!” 
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20 Lalu mereka membawanya kepada-Nya. 
Waktu roh itu melihat Yesus, 
anak itu segera digoncang-goncangnya, 
dan anak itu terpelanting ke tanah 
dan terguling-guling, sedang multnya berbusa. 

21 Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu: 
“Sudah berapa lama ia mengalami ini?” 
Jawabnya: “ Sejak masa kecilnya. 

22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api
ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. 
Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, 
tolonglah kami dan kasihanilah kami.” 

23 Jawab Yesus: “Katamu: jika Engkau dapat? 
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!” 

24 Segera ayah anak itu berteriak: 
“Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” 

25 Ketika Yesus melihat orang banyak 
makin datang berkerumun, 
Ia menegur roh jahat itu dengan keras, kata-Nya: 
“Hai kau roh yang menyebabkan orang 
menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, 
keluarlah dari pada anak ini 
dan jangan memasukinya lagi!” 

26 Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak 
dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. 
Anak itu kelihatannya seperti orang mati, 
sehingga banyak orang yang berkata: “Ia sudah mati.” 
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27 Tetapi Yesus memegang tangan anak itu 
dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. 

28 Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-murid-Nya
sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: 
“Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?” 

29 Jawab-Nya kepada mereka: 
“Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.”

P: Demikianlah Sabda Tuhan.
U: Terpujilah Kristus

6. Dokumen Gereja
Di bawah ini telah disiapkan beberapa dokumen Gereja yang 
menggarisbawahi pokok pikiran tentang tema yang dibahas. Pemandu 
dapat menyampaikan setiap pokok bahasan secara sederhana, singkat, 
dan jelas.

•	 Seruan Apostolik Paus Fransiskus dalam Ensikliknya 
Gaudete Et Exsultate, pada 19 Maret 2018. 
Bapa Paus menegaskan demikian: “Hidup Kristiani 

merupakan suatu pergumulan terus-menerus. Kekuatan 
jahat sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kita jangan 
berpikir bahwa iblis hanya sebagai sebuah mitos, suatu 
gambaran, sebuah simbol, suatu sosok, atau sebuah 
ide. Kesalahan ini dapat membuat kita mengendorkan 
kewaspadaan, mengabaikan dan akibatnya menjadi 
lebih rentan. Iblis meracuni kita dengan kebencian, 
kesedihan, kedengkian dan kebiasaan buruk. Kalau kita 
mengendorkan pertahanan kita, dia akan mengambil 
keuntungan untuk menghancurkan hidup, keluarga 
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dan komunitas kita. “Iblis, berjalan berkeliling seperti 
singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang 
dapat ditelannya” (1 Ptr 5: 8). Lebih lanjut, bapa 
Paus menegaskan memang benar, bahwa penulis 
Kitab Suci memiliki perbendaharaan konseptual 
yang terbatas dalam mengungkapkan kenyataan 
tertentu dan bahwa pada zaman Yesus, seseorang 
dapat mencampuradukkan, misalnya, epilepsi dengan 
kerasukan setan. Namun, hal ini hendaknya tidak 
membuat kita terlalu menyederhanakan kenyataan 
dengan menyatakan bahwa semua persoalan yang 
dikisahkan dalam Injil adalah penyakit psikologis dan 
karenanya iblis sama sekali tidak ada atau tidak bekerja. 
Kehadirannya sudah ada di halaman pertama Kitab 
Suci, yang berakhir dengan kemenangan Allah atas 
iblis. Memang, dengan mewariskan kepada kita doa 
“Bapa Kami”, Yesus menghendaki kita memohon 
kepada Bapa agar membebaskan kita dari si Jahat. Ini 
menunjukkan sosok pribadi yang mengganggu kita. 
Yesus mengajari kita untuk memohon pembebasan ini 
setiap hari supaya kekatan setan tidak menguasai kita”.

•	 Seruan Paulus VI, sebuah Katekese dalam audiensi 
umum 15 November 1972, menegaskan demikian:
“Salah satu kebutuhan terbesar dewasa ini adalah 

perlawanan terhadap kejahatan yang kita sebut iblis. 
Kejahatan bukanlah sekadar cacat, namun makhluk 
rohani yang hidup dan berdaya kuat, yang sesat dan 
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menyesatkan. Suatu kenyataan yang mengerikan, 
misterius dan menakutkan. Mereka tidak lagi tinggal 
dalam kerangkeng ajaran iblis dan gerejawi yang menolak 
mengakui keberadaannya atau menempatkannya sebagai 
suatu prinsip terpisah yang tidak lagi, sebagaimana 
ciptaan, berasal dari Allah, atau menerangkannya 
sebagai suatu realitas-semu, perwujudan konseptual 
dan imajinatif  akan penyebab-penyebab tersembunyi 
dari ketidakberuntungan kita” 

7. Pendalaman Tema
Dalam pendalaman tema ini, kita akan melihat 

tiga pokok penting untuk membantu dan membuka 
pikiran kita, berkaitan dengan keberadaan roh jahat dan 
pengaruhnya dalam kehidupan kita, yakni: Pengaruh 
Roh jahat dalam Kehidupan Sosial; Pengaruh Roh 
Jahat dalam Kehidupan Menggereja; dan juga berkaitan 
dengan Membuka dan Menutup Pintu terhadap Roh 
Jahat.

a) Pengaruh Roh Jahat dalam Kehidupan 
Sosial
Manusia adalah makhluk sosial. Berbicara 

tentang kehidupan sosial berarti berbicara tentang pola 
hidup bersama dalam masyarakat, yaitu tentang relasi 
antar sesama, baik dalam tindakan maupun dalam tutur 
kata. Dalam hidup dan relasi itu, tentu ada banyak 
pengaruh-pengaruh atau tantangan-tantangan yang 
dialami oleh manusia. Berkaitan dengan itu, hal yang 
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kerap terjadi adalah seperti pengaruh roh jahat dan lain 
sebagainya. 

Setan atau roh jahat ini, tentu saja banyak 
menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 
“ada” dan “tidak ada” keberadaan setan itu. Dalam 
kehidupan sosial, memang sangatlah sulit untuk melihat 
dan menemukan keberadaan setan secara fisik. Namun 
demikian, banyak kisah atau peristiwa yang terjadi, yang 
dialami oleh sekalian orang dalam kehidupan sosial. Ini 
berarti setan atau roh jahat itu sungguh-sungguh ada 
dan mempengaruhi kehidupan manusia, secara khusus 
dalam lingkungan sosial. Maka dari itu, ada tiga tingkat 
pengaruh setan pada manusia dalam kehidupan sosial: 
Pertama, Godaan; Siapa pun sebagai manusia lemah, 
tentu tidak terlepas dari segala macam tawaran dan 
godaan. Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami 
godaan tatkala Dia berpuasa. Yesus ditawarkan oleh 
iblis seluruh kekayaan duniawi, menyuruh Yesus 
untuk mengubah batu menjadi roti dan bahkan 
menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri-Nya dari 
atas ketinggian, sambil meyakinkan Yesus bahwa 
malaikat-malaikat akan menangkap Yesus (bdk. Luk 
4: 3-1). Ini berarti bahwa setan menggoda kita dengan 
cara mengobarkan nafsu diri yang menginginkan ilah-
ilah palsu, dengan menempatkan imajinasi kita pada 
gambaran kebahagiaan yang salah, yang dapat kita 
peroleh dengan menyembah dan melayani diri sendiri 
atau yang kurang dari diri kita, sesuatu di dunia lain. Itulah 
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sebabnya sehingga tidak heran, dalam lingkup sosial 
masyarakat kita, kuasa setan itu nyata dalam aksi-aksi 
kejahatan: membunuh, mencuri, merampok, mencopet, 
menganiaya, memperkosa, menjarah, segala bentuk 
okultisme (paham yang menganut dana mempraktikkan 
kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia 
roh-roh jahat), dan semangat serta gaya hidup pecandu 
narkoba ataupun tindakan korupsi yang dilakukan oleh 
para pejabat pemerintahan demi kepentingan pribadi. 
Maka dapat dikatakan bahwa godaan yang mendasar 
ialah tidak taat kepada perintah yang pertama dan 
terbesar, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. 
Kedua, Tekanan; tekanan dalam bentuk kedukaan yang 
sedemikian rupa atau tragedi yang datang dari luar, 
dialami banyak orang. Ketiga, Kerasukan; kerasukan 
itu jarang terjadi dan hanya dialami oleh orang yang 
mencari kesulitan dengan melanggar aturan Allah 
misalnya seperti: “Di antaramu janganlah didapati 
seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-
laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam 
api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang 
peramal, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun 
seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh 
peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-
orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini 
adalah kekejian bagi Tuhan” (Ul 18: 10-12).

Selain dari tiga tingkat pengaruh setan ini, hal 
lain yang dapat ditemukan, yaitu menimbulkan adanya 
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konflik antar manusia. Hal ini karena pekerjaan setan 
itu adalah bukan untuk mempesatukan tetapi mencerai 
beraikan. Ada banyak kasus yang kita temukan dalam 
kehidupan kita setiap hari. Orang-orang yang sakit, 
misalnya, bukannya diperiksa oleh tim medis (para 
dokter dan perawat), tetapi berobat ke dukun. Dukun-
dukun inilah yang kerap menciptakan tuduhan-tuduhan 
palsu kepada orang lain, yang dilihatnya sebagai 
penyebab utama orang ini atau orang itu menjadi sakit 
dan lain sebagainya. Tuduhan seperti ini, tentu saja 
membangkitkan amarah dari pihak korban dan pada 
akhirnya menimbulkan rasa sakit hati dan membenci 
orang yang dituduh oleh dukun itu sebagai pelakunya. 
Itulah sebabnya sehingga seringkali terjadinya konflik-
konflik dalam kehidupan sosial. 

b) Pengar uh Setan dalam Kehidupan 
Menggereja
Sebelum melihat pengaruh setan dalam 

kehidupan menggereja, kita mesti memahami tentang 
apa itu kehidupan menggereja. Hidup menggereja 
bukan sekadar pergi ke Gereja. Artinya, menjadi orang 
Katolik tidak hanya berhenti pada ibadat dan berdoa, 
tapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. 
Dari sini kita membedakan apa yang disebut dengan 
pengungkapan iman dan perwujudan iman. Meski 
berbeda, keduanya tak dapat dipisahkan. Iman mesti 
diungkapkan dalam doa juga mesti diwujudkan dalam 
hidup sehari-hari kita. Apalah artinya ‘doa’ tanpa ‘buah 
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kebaikan’. Demikian pula sebaliknya, apalah artinya 
‘buah kebaikan’ tanpa ‘doa’. Dalam Kisah Para Rasul 
2:41-47, kita dapat melihat, bahwa jemaat perdana tak 
hanya berhimpun untuk memecah-mecahkan roti dan 
memuji Allah (Liturgi); tetapi juga bertekun di dalam 
pengajaran (Kerygma/ pewartaan). Mereka bertekun 
dalam suatu persekutuan (Komunio/ persekutuan). 
Mereka menjual harta miliknya dan membagikannya 
pada semua orang sesuai dengan kebutuhan (diakonia/
pelayanan). Dampaknya, mereka disukai oleh banyak 
orang (Martiria/kesaksian). Kelima aspek inilah yang 
dikenal Gereja Katolik sebagai Panca Tugas Gereja 
yang sesungguhnya merupakan bentuk ungkapan dan 
WUJUD iman.

Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah 
ungkapan dan wujud iman bagi kita sekarang ini sudah 
sungguh kita hayati dalam kehidupan menggereja 
kita? Bila kita melihat kenyataan kehidupan umat saat 
ini, masih banyak umat yang tidak melibatkan diri 
dalam setiap kegiatan-kegiatan lingkungan dan paroki. 
Ketidak-aktifan dalam kehidupan menggereja, justru 
menjadi celah bagi iblis untuk menghasut dan menilai 
orang lain secara negatif. 

Maka dari itu, usaha melawan kuasa jahat bukan 
saja terbatas pada ada yang kerasukan atau tidak, tetapi 
bagaimana setiap umat beriman berusaha hidup sesuai 
dengan ajaran Kristus. Orang-orang yang merasa 
dirinya aktif  dalam hidup menggereja, tetapi sikap dan 
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perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Kristus, hati 
dan pikirannya masih dikuasai oleh roh jahat. Oleh 
karena itu, penting bahwa dalam kehidupan menggereja, 
sikap saling menguatkan dalam doa bersama dan saling 
berbagi, dijadikan salah satu cara agar kuasa jahat tidak 
mudah merasuki hati dan pikiran kita.

c) Membuka dan Menutup Pintu terhadap 
Roh Jahat
Pada poin ini, kita akan melihat bagaimana 

sikap dan perbuatan orang yang membuka pintu masuk 
terhadap roh jahat dan juga bagaimana perbuatan atau 
sikap orang yang menutup pintu terhadap roh jahat:

	 Pintu Masuk Setan.
Sikap atau perbuatan orang yang membuka  

pintu masuk bagi roh jahat adalah orang yang jauh 
dari Allah. Kenyataannya, orang yang jauh dari Allah 
menjadi lahan subur bagi Setan untuk menaburkan 
benih-benih kejahatan yang membawa orang tersebut 
ke dalam api neraka (Why 9: 11). Banyak orang tidak 
menyadari bahwa Setan sebenarnya bekerja dalam 
dosa-dosa yang kita perbuat. Setan selalu mencari 
kesempatan agar kita mau menjadi pengikutnya dan 
akhirnya menguasai kita. Kadang saat jatuh dalam 
perangkap setan, kita menjadi tidak percaya pada kuasa 
Allah dan bahkan menyalahkan Allah. Sebenarnya tidak 
tepat bila kita menyalahkan Allah saat kita terjerumus 
dalam siksaan setan, karena setan sekadar mengganggu 
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dan menawarkan: bila kita menjawab “ya” pada tawaran 
itu, kita dengan sadar, tahu dan mau membiarkan diri 
terjerumus ke dalam lingkaran setan. Dengan kata lain, 
dapat dikatakan bahwa setan dapat merasuki kita hanya 
jika kita memilih untuk mengundang setan masuk.

Pintu masuk setan, dapat juga melalui orang-
orang yang mengalami luka batin. Memang, setiap 
orang tidak luput dari luka batin. Namun, yang satu 
ringan dan yang lainnya lebih berat. Terhadap sesama 
yang mengalami luka batin, kita dapat membantu 
dengan mendoakan doa penyembuhan atau pelepasan 
luka batin, atau bahkan keduanya. Akan tetapi, baik 
dimulai dengan doa penyembuhan batin, karena dengan 
sembuhnya luka batin dalam diri seseorang, tempat 
untuk berpijak bagi roh jahat juga hilang. 

Selain itu, pintu masuk setan yang kerap kita 
tidak sadari adalah sikap malas-malasan. Malas dalam 
kehidupan menggereja: malas latihan koor bersama, 
malas doa rosario bersama, malas pertemuan OMK, 
dan lain sebagainya. Sikap malas ini menjadi peluang 
atau menjadi sasaran empuk bagi setan..

Te rdapa t  be r macam-macam con toh 
kecenderungan yang dapat memberikan kesempatan 
bagi setan untuk mencengkram hidup manusia. 
Kitab Suci Perjanjian Baru menyebutkan beberapa di 
antaranya:
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•	 Segala sesuatu yang menyesatkan dan bertekun 
dalam kejahatan (Mat 13:41)

•	 Apa yang keluar dari hati kita, yaitu pikiran jahat, 
percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, 
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, 
kesombongan, kebebalan (Mrk 7: 21-22) karena hati 
kita bisa pahit seperti empedu dan makin terjerat 
dalam kegelapan.

•	 Pikiran-pikiran terkutuk: kelaliman, kejahatan, 
keserakahan, penuh dengan dengki, pembunuhan, 
perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan, sehingga 
menjadi pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, 
kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam 
kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, 
tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas 
kasihan (Rm 1:29-31)

•	 Mendukakan Roh Kudus dengan segala kepahitan 
dan perkataan kotor, kegeraman, kemarahan, 
pertikaian dan fitnah (Ef  4: 29-31; Kol 3:8)

•	 Menjadi hamba pelbagai nafsu dan keinginan (Tit 
3:3) dan terlalu cinta uang (1 Tim 6:10) padahal di 
mana hartamu berada di situ juga hatimu berada 
(Mat 6: 21; Luk 12: 34).

•	 Perbuatan-perbuatan daging (lih. Gal 5: 19-21).
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	 Menutup Pintu Terhadap Roh Jahat: 
Sikap atau perbuatan orang yang menutup pintu 

terhadap roh jahat agar tidak dirasuki setan adalah takut 
akan Tuhan dan senantiasa hidup bertekun dalam doa 
dan mengikuti Sabda-Nya. Kita tahu bahwa dalam 
seluruh kehidupan Yesus, Dia selalu mengambil waktu 
pribadi dengan menyingkir ke tempat yang sunyi untuk 
berdoa kepada Bapa-Nya. Itulah sebabnya, Yesus dalam 
karya pewartaan-Nya senantiasa dipenuhi dengan 
kekuatan Roh Kudus yang kuat dan penuh kuasa. Tuhan 
Yesus sendiri juga telah menasihati bahwa janganlah 
takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh 
dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yang 
harus ditakuti adalah Tuhan Allah yang mempunyai 
kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka 
(bdk. Luk 12: 4-5). Dengan demikian jelas bahwa apa 
pun kekuatan jahat yang menghantui, sekali-kali jangan 
pernah kita merasa takut. Yang paling penting adalah 
bagaimana kita mentaati perintah Tuhan dan takut akan 
Tuhan.

Salah satu cara menutup pintu masuk setan 
adalah dengan tidak melakukan dosa.  Perjuangan untuk 
tidak melakukan dosa merupakan perjuangan hidup 
hidup kita sehari-hari. Beberapa hal sederhana namun 
yang kadang sulit kita lakukan bisa diusahakan sedikit 
demi sedikit sejak saat ini. Caranya: bila kita merasa 
bersalah dan berdosa lalu membutuhkan pengakuan 
dosa, ya segera mengaku dosa. Bila kita merasa perlu 



Mengenal Eksorsisme dalam Gereja Katolik

89

minta maaf  atas ya segera minta maaf  secara tulus dan 
rendah hati. Banyak bentuk-bentuk pertobatan yang baik 
untuk segera kita laksanakan. Janganlah kita menunda-
nunda niat tobat kita itu kerena Setan siap menghampiri 
kita. 

Berikut beberapa contoh ungkapan yang dapat 
kita hidupi untuk menutup pintu setan atau yang 
membuat kita tidak dapat diserang Setan:
•	 menghayati sabda bahagia (Mat 5: 1-12; Luk 6: 20-23; 
•	 menjadi garam dan terang dunia (5: 13-16);
•	 membangun keadilan (bdk. 5:17-48; 7:1-5; Luk 6:27-

36; 6:37-38, 41-42);
•	 hidup yang benar dalam memberi sedekah, berdoa, 

berpuasa (Mat 6: 1-18);
•	 menghindari ajaran sesat (7:15-23);
•	 hati-hati terhadap perceraian (19:1-6; Mrk 10:1-2); 

karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh 
diceraikan manusia (19:6; Merk 10:9);

•	 melepas apa yang paling berharga dalam hati yang 
mengesampingkan Allah (19:16-26; Mrk 10:17-27; 
Luk 18:18-27);

•	 menghindari hal-hal yang munafik (23:1-36; Mrk 
12:38-40; Luk 11:37-54; 20:45-47); 

•	 hidup dalam buah-buah roh: kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri (Gal 5:22);

•	 hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama 
(Mrk 12:30-31)
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8. Pokok Diskusi dan Kesimpulan
Pokok Diskusi

a) Apakah setan atau iblis atau roh jahat itu memang 
ada?

b) Bagaimana teks Injil dan juga Dokumen Gereja 
berbicara tentang setan?

c) Bukankah secara psikologis tidak sehat kalau kita 
percaya bahwa setan itu ada? 

d) Apakah kita harus takut pada iblis dan kerasukan 
setan? Ataukah kita harus takut kepada Allah yang 
kita imani?

e) Bagaimana cara iblis menggoda dan menipu kita, 
terutama sekarang ini?Dalam kehidupan sosial 
maupun dalam kehidupan menggereja?

f) Apakah setan itu hanya dapat merasuki dan 
menggoda manusia saja atau juga pada binatang, 
misalnya, pada tikus dan lain-lain?

Kesimpulan:
Setelah mendalami Kitab Suci dan Liturgi Eksorsisme Gereja Katolik 
terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan.

Segala bentuk kuasa jahat itu bisa dikaji secara 
cermat dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam 
kehidupan sosial maupun dalam kehidupan menggereja, 
yang tidak mencerminkan semangat hidup Kristiani. 
Setan menaburkan kuasa jahatnya dalam cara yang 
sangat sederhana  dan kesalahan yang dianggap biasa. 
Setan selalu ada bersama kita, seperti singa yang 
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mengaum-aum mencari mangsanya. Penderitaan dan 
rasa sakit yang kita alami di dunia ini, mesti kita sadari 
bahwa bukan semata-mata dari Allah yang menyiksa 
kita. Kerap kita selalu menyalahkan Allah. Kita terjebak 
pada sebuah paham bahwa Allah-lah yang menyiksa 
kita, melalui penderitaan dan rasa sakit yang kita alami. 
Paham seperti ini adalah sebuah kekeliruan besar 
bagi kita. Allah sekali-kali tidak pernah menyiksa kita 
manusia, tetapi setan-lah yang menyiksa kita. 

Penderitaan perlu dilihat sebagai bagian dari 
perjuangan untuk mencapai kemenangan. Sebagaimana 
Ayub yang bertahan dalam penderitaan dan akhirnya 
Ayub-lah yang menang atas cobaan setan itu. Dalam 
penderitaan dan rasa sakitnya, Ayub, sekali-kali tidak 
pernah meninggalkan imannya kepada Allah yang benar. 
Ayub tetap berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan 
kurban kepada Tuhan dan tetap berlaku jujur di hadapan 
Tuhan (bdk. Ayub 1:1-22). Maka dari itu, kita diminta 
untuk senantiasa berjuang melawannya. Berjuang 
melawan setan berarti berjuang untuk hidup menghayati 
diri sebagai citra Allah. Menyadari kekuatan setan berarti 
menyadari segala dosa yang selama ini kita buat. Dalam 
kematian akan menjadi nyata siapa anak-anak iblis dan 
anak-anak Allah. 

Oleh karena itu, hidup di dunia menjadi 
kesempatan bagi kita untuk berlomba menghayati hidup 
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sebagai anak Allah, sehingga saat kita melangkah pada 
gerbang kematian, diri kita akan ditangkap oleh Allah.

9. Doa Umat dan Bapa Kami
Pemandu mengajak para peserta katekese untuk kembali dalam suasana 
doa, sambil meminta salah satu peserta untuk membacakan doa umat 
yang telah disiapkan. Pemandu juga dapat memberikan kesempatan untuk 
para peserta katekese menyampaikan ujudnya masing-masing pada akhir 
pembacaan doa umat

P: Saudara-Saudari yang terkasih, marilah kita 
memanjatkan doa dan permohonan kita kepada 
Allah Bapa, yang telah melindungi kita dari kuasa 
jahat:

P:  Bagi Paus dan para Uskup: 
Semoga teladan hidup Paus dan para uskup 
mendorong kita untuk lebih memperdalam dan 
mengembangkan iman kita dalam melawan segala 
macam roh jahat yang mengganggu hidup kita. 
Marilah kita mohon 

U  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi para bangsa: 
Semoga Allah Bapa mencurahkan berkat-Nya 
kepada para bangsa agar jangan berlomba dalam 
persenjataan dan pengaruh roh jahat, melainkan 
dalam usaha memerangi kemiskinan rakyat. 
Marilah kita mohon 

U  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
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P: Bagi sanak saudara yang menderita: 
Semoga mereka yang sedang mengalami penderitaan 
karena dibelenggu oleh roh jahat, dapat menemukan 
jalan kembali kepada Allah dan dapat menjadi murid 
Tuhan yang baik. 
Marilah kita mohon

U  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi kita yang hadir di sini: 
Semoga Allah Bapa meneguhkan kita agar tetap setia 
mengandalkan kekuatan Allah dalam segala hal yang 
kita perbuat dalam hidup ini. 
Marilah kita mohon

U  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

P: Bagi kepentingan diri kita masing-masing 
 (hening)
     Marilah kita mohon 
U  Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

Selanjutnya, pemandu menutup rangkaian doa umat ini dengan doa yang 
diajarkan oleh Yesus Kristus, yakni “Bapa Kami”.

P:  Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita 
dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita

U: Bapa Kami yang ada di Surga ...
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10. Doa Penutup 
P: Marilah berdoa
Allah yang Mahakuasa dan Kekal,  
kami bersyukur atas kasih 
yang telah Engkau berikan kepada kami
melalui perlindungan yang aman dari kuasa jahat. 
Semoga sabda-Mu menyuburkan iman kami 
dan membantu kami untuk selalu setia kepada-Mu.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U: Amin.

11. Tanda Salib dan Pengutusan
P: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U: Amin
P: Saudara/i, marilah marilah bersukacita
 untuk mengamalkan Injil Tuhan
U: Syukur kepada Allah.

12. Nyanyian Penutup 
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