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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang perlunya orang percaya mengalaami pemulihan 

batin dan gambar diri akibat berbagai peristiwa masa lalu dan persepsi salah yang 

muncul dalam dirinya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid menyadari bahwa gambar diri yang rusak dan luka batin 

menghammbat kemajuan rohaninya. 

2. Setiap murid mau terbuka dan menyadari bahwa mungkin ada sisi tertentu 

dalam hidupnya yang perlu dipulihkan. 

3. Setiap murid mau melangkah untuk menerima pemulihan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pengertian 

2. Penyebab batin yang terluka dan gambar diri yang rusak 

3. Ciri-ciri orang yang mengalami masalah batin dan gambar diri 

4. Mengalami pemulihan batin dan gambar diri 

 

Pendalaman 

 

Konselor membimbing murid melalui proses konseling, agar mengalami pemulihan 

batin dan gambar diri. 
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etelah seseorang menerima keselamatan tidak semua masalah akan selesai 

dengan sendirinya.  Banyak orang percaya yang masih bergumul dengan 

persoalan dalam dirinya yang tidak pernah terselesaikan.  Mungkin persoalan itu 

adalah dendam, pahit hati, kemarahan yang tak terselesaikan atau mudah tersinggung, 

tinggi hati, tertutup, dll.   

Memang setelah menerima Tuhan Yesus, roh kita dipulihkan.  Tetapi yang perlu dipulihkan 

bukan hanya roh, jiwa juga perlu dipulihkan.  Contoh: lampu yang kotor.  Setelah 

tersambung pada sumber listrik, lampu itu bisa menyala, tetapi nyalanya masih remang-

remang karena ada kotoran yang menghalangi cahayanya.  Demikian pula hidup Saudara, 

mungkin ada kotoran yang membuat pergumulan hidup Saudara tidak pernah 

terselesaikan.  Kotoran yang mengganggu itu perlu dibersihkan lewat perjumpaan dengan 

Tuhan.  

Pemulihan jiwa akan terjadi secara terus menerus selama kita hidup.  Jiwa terdiri dari 

pikiran, perasaan dan kehendak.  Proses pemulihan roh dan jiwa ini yang kita kenal dengan 

pertumbuhan rohani.  Ketika jiwa kita dipulihkan maka rohani kita juga sedang mengalami 

pertumbuhan.  Jadi pemulihan batin dan gambar diri sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan rohani kita. 

A. Pengertian 

Gambar diri adalah segala sesuatu yang kita percayai tentang diri kita sendiri.   

Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia (Amsal 
23:7a). 

Dari ayat di atas kita mendapatkan bahwa gambar diri berisi penilaian yang kita 

percayai atau yakini tentang diri sendiri.  Penilaian ini akan sangat berpengaruh 

terhadap sikap dan tindakan kita.  Sebagai contoh, jika kita menilai diri kita sebagai 

orang yang penuh kekurangan karena kita melihat keadaan diri kita yang miskin, maka 

biasanya sikap kita akan cenderung menjadi orang yang rendah diri lalu kita akan 

bertindak menutup diri dan susah untuk bergaul. Orang yang gambar dirinya rusak 

cenderung memberi penilaian negatif tentang apa saja yang ada pada dirinya. 

Sedangkan batin yang terluka menggambarkan keadaan batin seseorang yang tidak 

sehat, sehubungan dengan goresan atau penderitaan yang pernah terjadi dalam 

hidupnya.  Di dalam Alkitab, proses penyembuhan luka batin dikenal dengan istilah 

“batin yang diperbaharui” (Mazmur 51:12),  “luka yang diobati” (Yeremia 30:17) dan 

“luka yang dibalut” (Mazmur 147:3).   

S 
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Luka batin dapat terjadi karena banyak kejadian masa lalu yang menyakitkan dan 

terekam dalam daya ingat kita.  Peristiwa itu sewaktu-waktu dapat muncul kembali 

dan membuat hati kembali terluka.  Hal ini  dapat menjadi kesempatan bagi iblis untuk 

menyerang kita.  Ia akan membuat kita terus berputar-putar pada luka batin itu, 

akibatnya rohani kita tidak dapat bertumbuh. 

B. Penyebab Batin yang Terluka dan Gambar Diri yang 

Rusak 

1. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Manusia 

a. Kebutuhan untuk Diterima 

Setiap orang dilahirkan dengan membawa sifat ingin dimiliki dan memiliki. 

Tetapi kenyataannya ada banyak kejadian yang membuat kita merasa 

keberadaan kita ditolak atau tidak diharapkan kehadirannya.  Karena rasa 

dimiliki dan memilikinya tidak terpenuhi, orang yang demikian cenderung 

mudah menjadi orang yang sensitif, pahit hati, kecewa, marah, rendah diri. 

Solusi yang terbaik adalah kita harus membangun diri kita di atas dasar 

kebenaran Firman Tuhan.  Melalui Firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan tidak 

pernah menolak kita.  

Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak 
dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan 
engkau. (Yesaya 49:15) 

Bahkan dalam Yohanes 1:12 dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus 

diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.  Artinya Tuhan mengangkat kita 

menjadi anak-Nya.  Status anak menunjukkan bahwa kita ini diangkat menjadi 

milik-Nya. Allah adalah Bapa kita. Jika kita bisa melihat hal ini maka kebutuhan 

akan rasa dimiliki dan memiliki kita pasti terpenuhi. 

b. Kebutuhan akan Rasa Berdaya Guna 

Kebutuhan berikutnya yang merupakan kebutuhan utama setiap orang adalah 

bahwa kebutuhan untuk pemenuhan rasa berdaya guna.  Disadari atau tidak 

disadari setiap orang membutuhkan pengakuan dari orang lain baik secara 

lisan maupun melalui sikap dan ekspresi bahwa keberadaan kita sangat 

dibutuhkan.  Jika kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi maka akan berdampak 

kepada jiwa kita. 
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Hal-hal yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan ini dapat 

berupa ucapan yang merendahkan, ucapan yang menolak keberadaan kita, 

sikap tidak bersahabat, dll.  Jika tidak ditangani dengan baik, orang yang tidak 

terpenuhi kebutuhan rasa berdaya gunanya akan tumbuh menjadi orang yang 

membawa luka hati karena tertolak.  Mereka bisa tumbuh menjadi orang 

yang minder, rendah diri, suka memberontak, tidak mudah menerima 

teguran, putus asa, mau bunuh diri, ketakutan, dll.  Sebaliknya ada juga orang 

yang berupaya selalu menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya, tetapi 

dalam lubuk hati sebenarnya ia ingin diakui eksistensinya oleh orang lain. 

Bila Saudara mengalami hal di atas, Saudara perlu mengerti bahwa di dalam 

Yesus kita telah diubahkan.  Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus 

yang akan melengkapi dengan kuasa.  Apapun keberadaan kita, di dalam 

Tuhan kita adalah orang yang telah diberikan kemampuan karena ada kuasa 

Tuhan yang menyertai kita. 

c. Kebutuhan akan Rasa Berharga 

Kebutuhan rasa berharga ada dalam diri setiap orang. Disadari atau tidak 

disadari setiap orang membutuhkan penghargaan dari orang lain. Inilah yang 

biasanya kita kenal dengan harga diri. Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan yang mudah sekali mengucapkan kata kasar atau makian yang 

merendahkan, seperti: “dasar anak bodoh”, “anak sial”, “anak tak berguna”, 

dll., anak itu akan terluka dan mudah hidupnya terpengaruh untuk menerima 

apa yang ia dengar menjadi kebenaran. 

Jika kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa kita 

adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan Allah, dibuktikan dengan 

Yesus mau mati untuk menebus dosa kita. Melalui Firman Tuhan kita tahu 

bahwa Tuhan menilai diri kita sangat berharga.  

Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, 
maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti 
nyawamu. (Yesaya 43:4) 

2. Tahap-tahap yang Hilang dalam Perkembangan Jiwa 

Bayi yang baru lahir hingga dapat berjalan tidak sanggup melakukan apa-apa 

kecuali mempercayakan diri kepada orang yang mengasuhnya.  Saat itu ia 

memerlukan orang yang dapat dipercaya, bila ia mendapatkan pengasuh yang 

tidak menghargainya, maka ia berkembang menjadi orang yang sulit percaya dan 

mudah curiga. 
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Anak-anak usia pra-sekolah yang terlalu banyak dilarang, “Jangan lakukan ini!”, 

“Jangan lakukan itu!” akan berkembang menjadi anak yang tidak percaya diri dan 

tidak berani mengambil keputusan. 

Anak-anak berusia 6-12 tahun yang dicela karyanya (karena mungkin mencoba 

melukis, memasak, atau membuat sesatu tetapi hasilnya belum maksimal), akan 

bertumbuh menjadi orang yang kehilangan kreativitas dan cenderung tidak mau 

mencoba melakukan sesuatu yang baru. 

Anak-anak berusia 12-18 tahun akan kehilangan figur bila orang tuanya tidak hadir 

dalam kehidupannya. Mungkin orang tuanya ada tetapi tidak bisa menjadi figur 

yang baik di keluarga, hal ini menyebabkan anak mencari figur di luar dan 

mengidolakan orang lain.  Celakanya adalah bila figur yang diidolakan itu tidak 

memberikan contoh dan nilai kehidupan yang baik. 

3. Peristiwa Masa Lalu yang Membekas 

a. Trauma 

Trauma adalah kejadian yang mencekam yang sampai membekas dalam jiwa.  

Misalnya: Trauma karena kecelakaan, trauma karena bencana alam, trauma 

karena perceraian, trauma terhadap pernikahan karena selalu melihat 

pertengkaran orang tuanya, trauma karena mengalami tindak kekerasan atau 

perlakuan yang kasar. 

Orang yang mengalami trauma akan menjadi orang yang penakut, terlalu hati-

hati, tidak ada rasa percaya diri, gampang khawatir, dan mudah tertekan. 

b. Pengkhianatan 

Pengkhianatan adalah ketidaksetiaan terhadap janji yang telah diucapkan.  

Tidak sedikit orang yang dikhianati oleh orang-orang terdekat dalam 

hidupnya.  Orang-orang yang mengkhianatinya mungkin adalah rekan kerja, 

pacar, pasangan hidup, anak, dll. 

Pengkhianatan menimbulkan rasa luka yang begitu dalam sehingga beberapa 

orang sulit mengampuni orang yang mengkhianatinya.   
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4. Penilaian dan Norma-norma yang Keliru 

a. Pendapat Orang Lain 

Pendapat orang lain adalah pendapat mengenai diri kita dari orang yang 

mengenal kita atau yang berada di sekeliling kita.  Pendapat orang lain 

biasanya timbul karena mereka menilai dari hal yang kelihatan (lahiriah). 

Beberapa orang resah karena tidak bisa “memenuhi tuntutan” orang lain, 

sehingga pendapat orang lain itu mempengaruhi gambar dirinya.  Pendapat itu 

antara lain dinyatakan dengan memberikan sebutan tertentu kepada kita 

seperti si bodoh, si gendut, si kurus, orang kampungan, dll. 

b. Pengadilan Manusia 

Pengadilan manusia adalah pendapat umum yang dinilai berdasarkan standar 

dunia tentang keadaan seseorang yang sering dilihat dari hal-hal yang kelihatan 

secara fisik. Sebagai contoh, di sekitar kita ada standar yang tidak tertulis yang 

dipakai untuk menilai seseorang itu bisa disebut cantik, kaya, bahagia, sukses, 

dll. Lalu ketika kita melihat diri kita tidak memiliki sesuatu yang sesuai dengan 

standar yang ada maka kita kemudian mulai berpikir bahwa kita ini adalah 

orang yang jelek, miskin, gagal, dll.  Lalu karena kita menilai diri kita jelek, kita 

menjadi minder, tidak bisa bersyukur dan akhirnya kita menjadi lemah iman. 

Tentu jika hal ini terjadi, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. 

c. Pendapat Diri Sendiri 

Pendapat diri sendiri adalah penilaian yang muncul karena kita sering merasa 

orang lain menilai kita dengan penilaian tertentu padahal itu belum tentu 

terjadi. Penilaian ini muncul dari pikiran kita sendiri, padahal pikiran kita 

banyak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi kondisi yang kita alami. Bahkan 

pikiran kita dicemari oleh dosa dan lingkungan yang tidak benar. 

Sebagai contoh, seseorang menilai dirinya sebagai orang yang paling malang 

karena melihat orang lain lebih kaya atau lebih sukses.  Atau merasa sebagai 

orang yang gagal karena membandingkan dengan orang lain yang secara 

ekonomi berada di atasnya.  Perasaan ini bisa mendorong seseorang memiliki 

sikap hidup pesimistis.  Jika perasaan seperti ini terus menguasai kita, maka 

kita akan sulit bertumbuh secara rohani dan bahkan iman kita bisa menjadi 

lemah. 
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C. Ciri-ciri Orang yang Mengalami Masalah Batin dan 

Gambar Diri 

1. Sindrom Pencapaian  

Ada yang terobsesi untuk sukses dan takut gagal.  Orang ini memiliki motto dalam 

hidupnya: “Saya harus mencapai standar tertentu untuk dapat merasa berharga.” 

Orang dalam sindrom ini memiliki ciri-ciri: perfeksionis, mengejar “kesuksesan” 

dengan cara apapun, berusaha menunjukkan eksistensi diri, bersaing; sebaliknya 

ada juga yang mengasihani diri sendiri dan tidak berani mengambil risiko karena 

takut gagal. 

2. Sindrom Penerimaan 

Ada yang terobsesi untuk menyenangkan orang dan takut tertolak. Orang ini 

memiliki motto dalam hidupnya: “Saya harus diterima oleh orang lain untuk dapat 

merasa berharga.” Orang dalam sindrom ini memiliki ciri-ciri: menyenangkan 

orang lain supaya dapat diterima, takut kesepian, merasa tidak aman, mudah 

tersinggung, takut dikritik. 

3. Sindrom Penghakiman 

Ada yang terbelenggu rasa tertuduh dan takut dihukum.  Orang ini memiliki 

motto dalam hidupnya:  “Saya telah bersalah dan layak dihukum setiap kali 

melakukan kesalahan.” Orang dalam sindrom ini memiliki ciri-ciri: terhadap diri 

sendiri, ia mudah terintimidasi dan sulit masuk hadirat Tuhan; terhadap orang lain, 

ia suka membenarkan diri, menghakimi orang lain, dan menyalahkan orang lain 

atau situasi waktu gagal. 

4. Sindrom Rasa Malu 

Ada yang terbelenggu rasa malu dan kebiasaan buruk.  Orang ini memiliki motto 

dalam hidupnya: “Saya selalu merasa malu dan tidak berharga karena tidak dapat 

berubah dari kekurangan saya.” Orang dalam sindrom ini memiliki ciri-ciri: 

minder, sulit bergaul, tertutup, menjaga image, pelarian (kompensasi) dengan 

kebiasaan buruk, mudah putus asa, ingin bunuh diri. 

D. Mengalami Pemulihan Batin dan Gambar Diri 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengalami pemulihan batin dan gambar diri: 
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1. Menerima Tuhan Yesus Kristus 

Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita mengalami pemulihan. Bukalah hati 

Saudara untuk Tuhan bekerja. Undanglah Tuhan masuk ke dalam hati Saudara 

untuk menolong memberi kesembuhan dalam hati Saudara. 

2. Menyadari Keunikan Pribadi 

Sadarilah bahwa setiap orang di dunia ini memiliki keunikan, tidak ada seorang 

pun yang sama persis. Tidak perlu merasa iri kepada orang lain karena memiliki 

kelebihan dalam hal fisik,kekayaan, status sosial, dll.  Temukanlah hal-hal yang 

salah seperti hal di atas kemudian terimalah kebenaran dari Tuhan. 

a. Jika kita merasa berharga karena berpenampilan tertentu, maka akibatnya 

kita bisa menjadi orang yang takut gagal, perfeksionis dan bahkan berusaha 

menutupi kekurangan dengan hal lain.  

b. Jika kita merasa berharga jika kita diterima dan dihormati orang lain. Maka 

kita akan menjadi orang yang takut tertolak, takut dikritik, berusaha 

menyenangkan orang lain dengan berbagai cara. 

c. Mungkin kita merasa takut dihukum setiap kali penampilan kita jelek atau 

gagal melakukan sesuatu 

3. Menyadari Allah Turut Bekerja 

Sadarilah bahwa di balik setiap keadaan dan peristiwa yang mungkin kita anggap 

menyakitkan, sebenarnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan 

(Roma 8:28).  Sekalipun ada orang yang merancangkan kejahatan bagi kita, Tuhan 

sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita (Kejadian 50:20). 

4. Terbukalah 

Akuilah dan ceritakanlah luka hati Saudara kepada Tuhan lewat hamba Tuhan atau 

konselor Saudara.  Dalam pelayanan pemulihan ini kita perlu mengerti prinsip 

keterbukaan (Yakobus 5:16). 

• Keterbukaan sama dengan menelanjangi pekerjaan iblis dengan segala tipu 

dayanya.  Iblis itu bapa pendusta.  Tidak terbuka membuat kita jadi pendusta.  

• Keterbukaan berarti mematahkan kuasa iblis.   

• Keterbukaan sama dengan memberi tempat bagi Firman Allah untuk berkarya. 

• Keterbukaan membuat kita memperoleh jawaban atas pergumulan hidup kita 

(Yakobus 5:16). 
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5. Tolak pembelaan pikiran  

Hati nurani kita cenderung membuka apa yang kita sembunyikan, sebaliknya 

pikiran kita cenderung membela diri untuk menutupi apa yang seharusnya kita 

bereskan.  Karena itu tolaklah pembelaan pikiran (Roma 2:14-15) 

• Itu ‘kan sudah lama 

• Itu ‘kan hanya masalah kecil 

• Segala sesuatu semakin baik kok! 

• Mungkin saya terlalu sensitif! 

• Ah, ‘kan tidak ada yang sempurna! 

Kata-kata tersebut di atas kadang-kadang menjadi alasan untuk kita tidak 

menyelesaikan persoalan yang ada. 

6. Mengampuni 

Ambillah keputusan untuk mengampuni orang yang melukai Saudara.  Berdoalah 

dengan suara yang jelas dan ampuni orang yang melukai hati Saudara sekarang.  

Saudara perlu menyebutkan nama orang tersebut dan mengucapkan 

pengampunan Saudara dalam doa Saudara. 

7. Doa Pemulihan 

Izinkan konselor mendoakan Saudara supaya Saudara menerima pemulihan dari 

Tuhan.  Izinkan Roh Kudus bergerak memulihkan Saudara 

8. Deklarasi 

Ucapkan deklarasi ini: 

Karena karya penebusan Kristus, 

Saya adalah ciptaan rohani yang sangat istimewa. 

Saya sangat dikasihi dan saya diampuni sepenuhnya. 

Saya berkenan sepenuhnya, saya diterima seutuhnya. 

Ketika saya menampilkan pribadi yang baru dalam Kristus, 

maka penampilan tersebut menjadi penampilan yang unik dan dinamis. 

Di dalam sepanjang sejarah manusia belum pernah ada orang seperti saya. 

Dan di masa yang akan datang juga tidak ada yang seperti saya. 

Sebab Allah menciptakan saya sebagai pribadi yang asli dan satu-satunya, 

Sebagai pribadi yang khusus. 


