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THE MIRACLE OF INNER HEALING #1
MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN #1
HEALING FOR YOUR SOUL
KESEMBUHAN BAGI JIWAMU

PEMBUKAAN:
Bulan ini kita masuk dalam seri kotbah tentang Mujizat
Kesembuhan Batin. Saya percaya ini adalah rhema dari
Tuhan dan kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar
mengerjakan mujizat besar-besaran di tahun ini. Tuhan
sangat serius untuk memulihkan hidup kita, Tuhan
sangat serius untuk memberkati kita, Tuhan sangat
serius untuk mengangkat hidup kita. Saya berdoa kita
juga harus sangat serius menanggapi dan
meresponinya, sehingga mulai tahun ini hidup kita
benar-benar mengalami transformasi besar-besaran. Itu
sebabnya mari buka hati dan mulai alamilah Mujizat
Kesembuhan Batin.
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I.
TUHAN BERENCANA UNTUK MENGERJAKAN
PEMBAHARUAN TOTAL DALAM HIDUP KITA.
a. 2 Korintus 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang BARU sudah datang.
• Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan
mengalami: Pembaharuan!
• Jadi mulai sejak sekarang tangkaplah Rhema
Pembaharuan Total ini!!!
• Coba renungkan karya pembaharuan yang Tuhan
mulai kerjakan di gereja kita sejak awal tahun
2019 ini.

b. Coba renungkan KARYA PEMBAHARUAN YANG
TUHAN MULAI KERJAKAN DI GEREJA KITA SEJAK AWAL
TAHUN 2019 ini.
• Sadarilah bahwa semuanya itu adalah Karya
Pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup
kita sehingga kita sungguh-sungguh menjadi
Ciptaan Baru.
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• Saat kita menjadi “ciptaan yang baru”, maka
orang-orang yang tadinya mengenal kita, akan
dibuat terheran-heran dengan keadaan kita yang
sekarang.

c. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita untuk
masuk dalam GELOMBANG PEMBAHARUAN YANG
BERIKUTNYA yang dari Tuhan, YAITU: MUJIZAT
KESEMBUHAN BATIN
• Banyak orang yang perlu mengalami pemulihan
bagi jiwanya (secara emosional).

II.
5 CIRI JIWA YANG TERLUKA.
1. SERING MENGALAMI KETAKUTAN, KERAGUAN,
KEKUATIRAN.
• Kalau jiwa kita terluka, maka kita akan lebih mudah
merasa takut, ragu, dan khawatir. Ketika kita
menghadapi berbagai macam situasi dalam hidup
kita, kita akan punya tendensi untuk berpikir dari
sisi negatif nya; bayangan-bayangan negatif dan
pemikiran-pemikiran negatif akan mendominasi
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pikiran kita, sehingga kita semakin dicekam
dengan ketakutan.
• Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan
kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. (2
Tim 1:7)
• Jadi kalau anda sering mengalami hal yang seperti
ini, maka bisa jadi ada luka dalam jiwa kita yang
tidak kita sadari dan kita perlu mengalami
pemulihan.
2. SUKAR PERCAYA ORANG LAIN.
• Kalau jiwa kita terluka, maka kita bisa saja
mengembangkan tendensi untuk susah percaya
pada orang lain, selalu merasa curiga, dan
beranggapan bahwa semua orang kalau berbuat
baik pasti ada maksud buruk dibaliknya.
• Akibatnya kita membangun tembok pemisah di
hati kita dan kita mengisolasi diri kita dari orang
lain. Akibatnya kita jadi sendiri dan sepi dalam
hidup kita. Tidak ada sukacita dan kebahagiaan
yang kita rasakan dalam hati kita.
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3. MENJADI PRIBADI YANG SANGAT SENSITIF.
• Salah satu ciri-ciri orang yang jiwanya terluka
adalah sangat mudah untuk tersinggung dan
kecewa oleh hal-hal yang sepele. Ada begitu
banyak hal yang bisa membuat kita tersinggung,
kecewa dan marah.
• Bahkan sukar sekali bagi ita sendiri untuk
mengendalikan emosi kita yang sering meledakledak dan lepas kendali. Kalau ada yang tidak cocok
dengan hati kita, maka kita cepat sekali marah dan
selalu menyalahkan orang lain.
• Bahkan perkataan kita akan sering bernada sinis
dan merendahkan orang lain. Kita tidak pernah
salah, orang lain yang salah. Ini ciri-ciri jiwa yang
terluka.
4. LEBIH SUKA BERGAUL DENGAN ORANG YANG
JIWANYA JUGA TERLUKA.
• Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain
akan lebih suka bergaul dengan orang yang juga
suka menjelek-jelekkan orang lain. Pembicaraan
mereka akan terasa nyambung, bisa saling
memahami, dan lebih seru.
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• Sebaliknya, orang yang suka menjelek-jelekkan
biasanya tidak akan terlalu cocok bergaul dengan
orang yang lebih suka melihat yang positif dan
memuji kelebihan orang lain. Pembicaraan mereka
tidak nyambung, spirit-nya berbeda, dan tidak
cocok.
• Itu sebabnya hati-hati dengan pergaulan kita:
Jangan sampai kita enjoy bergosip kesalahan orang
lain, selalu menceritakan sakit hati dan
ketidakpuasan kita, dan selalu menaruh curiga pada
orang lain. Ini hanya akan membuat jiwa kita
semakin terluka.
5. MUDAH LELAH YANG TIDAK PADA TEMPATNYA.
• Kalau jiwa kita terluka, maka kita akan mudah
lelah yang tidak wajar karena energi kita akan
selalu ‘bocor’ terbuang sia-sia oleh berbagai
macam emosi-emosi negatif dalam diri kita. Itu
sebabnya jangan heran kalau masih ada luka
dalam jiwa kita, maka kita akan gampang merasa
lelah, sekalipun kita sudah beristirahat cukup.
• Penelitian mengatakan bahwa saat seseorang
sedang marah, sesungguhnya ia sedang membuang
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vitamin C hingga mencapai 2500 mg atau setara
dengan 5 kg jeruk di dalam tubuhnya.
• Jadi jiwa yang terluka ini bisa membawa dampak
negatif pada tubuh kita: mudah lelah dan bahkan
bisa mendatangkan berbagai macam sakit
panyakit dalam tubuh kita.

III.
KALAU TIDAK DIPULIHKAN, MAKA JIWA
YANG TERLUKA BISA MENJADI PENGHALANG
BAGI RENCANA TUHAN TERGENAPI DALAM
HIDUP KITA.
a. SALAH SATU PENYEBAB UTAMA MENGAPA BANGSA
ISRAEL DI BAWAH PIMPINAN MUSA TIDAK BISA
MASUK KE TANAH PERJANJIAN ADALAH KARENA JIWA
MEREKA YANG TERLUKA BELUM DIPULIHKAN!
• Saya ingin mengajak anda melihat bagaimana jiwa
yang terluka, kalau tidak dipulihkan, bisa menjadi
penghalang yang sangat besar untuk rencana
Tuhan digenapi dalam hidup kita.
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• Kita harus mengerti bahwa pada awalnya mereka
bukanlah budak, mereka adalah keturunan
Abraham yang sangat terhormat dan diberkati
Tuhan.
o Awal Bangsa Israel bisa masuk ke Mesir adalah
ketika Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir
dan sangat dihormati karena menyelamatkan
Mesir dari bencana kelaparan yang begitu
mengerikan.
o Sampai di satu titik, lahirlah raja baru di Mesir
yang tidak kenal Yusuf dan sejarah Yusuf.
Firaun baru ini tidak memperhitungkan jasa
Yusuf dan dia menganggap bahwa bangsa
Israel sudah terlalu besar dan harus dibatasi.
• Kenapa saya ceritakan hal ini dengan detail?
Supaya saudara dapat gambaran yang lebih jelas
atas apa yang sesungguhnya terjadi. Dan dari sini
saudara bisa merasakan perasaan yang
sesungguhnya yang bangsa Israel alami.
• Berbagai macam penderitaan dan tekanan hidup
yang dialami oleh Bangsa Israel itu memahitkan
hidup mereka dan membuat Jiwa mereka terluka.
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• Dengan kata lain, sekalipun mereka bebas ke luar
dari Mesir secara jasmani, tapi mereka belum
berhasil mengeluarkan Mesir itu dari jiwa mereka.
Akibatnya mereka kehilangan rencana Tuhan yang
besar itu.
b. Itu sebabnya kita harus PASTIKAN SEMUA LUKA
YANG ADA DALAM JIWA KITA DISEMBUHKAN,
dipulihkan, SEHINGGA KITA BISA menjadi ciptaan baru
sepenuhnya dan MENGALAMI PENGGENAPAN
RENCANA TUHAN DALAM HIDUP KITA.
• Buka hati anda lebar-lebar terhadap Roh Kudus,
sehingga hari ini juga pemulihan terjadi.
• Singkirkan
semua
penghalang,
alamilah
kemerdekaan sejati dalam jiwa anda, dan masuklah
dalam rencana Tuhan yang besar itu.
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IV.
BAGAIMANA JIWA YANG TERLUKA BISA
DIPULIHKAN?
1. JUJUR
• KETERBUKAAN ADALAH AWAL PEMULIHAN. Jika
kita tidak pernah secara jujur mengakui bahwa diri
kita terluka, maka kita tidak akan pernah
disembuhkan.
2. DOA
• Kita harus menyadari bahwa pengetahuan saja
tidak cukup untuk membawa pemulihan bagi jiwa
kita, butuh Tuhan sendiri yang bekerja menjamah
dan menyembuhkan jiwa kita. Itu sebabnya
berdoalah kepada Tuhan!
• Mazmur 34:18-21 18 Apabila orang-orang benar itu
berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 19
TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah
hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang
remuk jiwanya. 20 Kemalangan orang benar
banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari
semuanya itu; 21 Ia melindungi segala tulangnya,
tidak satupun yang patah.
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• Ini adalah Janji Kesembuhan bagi Jiwa kita yang
sangat luarbiasa. Dan kunci mengalami
kesembuhan itu adalah berseru-seru dalam Doa!!!
3. ALAMI PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN
• Begitu kita datang kepada Tuhan dalam doa
dengan cara yang seperti itu, maka Tuhan akan
segera menyatakan diriNya.
• Itulah yang kita butuhkan jika mau mengalami
pemulihan dalam hati, jiwa dan batin kita.
• Mazmur 147:3 Ia menyembuhkan orang-orang
yang patah hati dan membalut luka-luka mereka;
• Lukas 10:34 Ia pergi kepadanya lalu membalut
luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan
minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang
itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu
membawanya ke tempat penginapan dan
merawatnya.
4. DEKLARASI PROFETIK
• Satu rahasia yang terpenting supaya kita
mengalami Mujizat Kesembuhan Batin yang
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seutuhnya adalah Deklarasi Profetik Kesembuhan
Batin kita!
• Mazmur 30:12 Aku yang meratap telah Kauubah
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku
telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan
sukacita,
• Kalau kita terus-menerus melakukan Deklarasi
Profetik seperti ini, maka bukan hanya kita
mengalami Mujizat Kesembuhan Batin, tapi kita
sungguh-sungguh akan dibaharui, menjadi
Manusia Roh yang penuh iman, penuh
pengharapan, penuh kasih, positif, dan hidup
dalam kuasa dan pengurapan Tuhan yang
luarbiasa, sehingga rencana Tuhan yang sempurna
bisa tergenapi dalam hidup kita.

PENUTUP:
Buka hati kita, tanggapi dan responi firman Tuhan
minggu ini dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan
jamah batin kita, maka mulai tahun ini kita akan
mengalami hidup yang benar-benar bertransformasi
besar-besaran di dalam Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati.
12 of 12

