


THE MIRACLE OF INNER HEALING #3 

MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN #3 

FROM DESPAIR TO DOMINION 

DARI PUTUS ASA PADA BERKUASA 

 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya ingin membagikan sebuah Firman 

Tuhan yang bejudul: From Despair To Dominion (Dari 

Putus Asa Pada Berkuasa).  

 

 

I. 

DI TENGAH TEKANAN BERAT, JANGAN 

PUTUS ASA, ANDALKAN TUHAN! 

 

a. SEMUA ORANG PASTI MEMILIKI BEBAN HIDUP. 

• Yang namanya hidup, selalu saja ada yang namanya 

tantangan. 



• Rasul Paulus memulai surat 2 Korintus ini dengan 

menceritakan apa yang dia rasakan bersama 

dengan Timotius ketika harus merintis pelayanan di 

Asia Kecil. 

• 2 Korintus 1:8  Sebab kami mau, saudara-saudara, 

supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami 

alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas 

kami adalah begitu besar dan begitu berat, 

sehingga kami telah putus asa juga akan hidup 

kami.  

• Tetapi kenapa tadi kita baca bahwa penderitaan 

Paulus di Asia kecil sangat besar? Karena tidak lama 

setelah “kesuksesan” Paulus itu ternyata tantangan 

mulai datang. 

• Bisa jadi saat ini anda menghadapi tantangan besar 

seperti yang dialami Rasul Paulus: 

 

 

b. JANGAN IJINKAN BEBAN HIDUP MEMBUAT ANDA 

PUTUS ASA, SEBALIKNYA, AMBIL KEPUTUSAN UNTUK 

SEMAKIN MENDEKAT DAN MENGANDALKAN TUHAN! 

• Kalau hidup saudara tidak ada beban, mungkin 

saudara malah tidak akan merasa butuh Tuhan. 

• 2 Korintus 1:8-10   8 Sebab kami mau, saudara-

saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang 



kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan 

atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, 

sehingga kami telah putus asa juga akan hidup 

kami. 9 Bahkan kami merasa, seolah-olah kami 

telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, 

supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri 

kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang 

membangkitkan orang-orang mati. 10 Dari 

kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan 

menyelamatkan kami: KEPADA-NYA KAMI 

MENARUH PENGHARAPAN KAMI, bahwa Ia akan 

menyelamatkan kami lagi, 

• Seberapapun beratnya beban yang anda tanggung, 

gunakanlah kesempatan ini untuk semakin 

mendekat dan mengandalkan Tuhan! 

• Justru ketika kita menaruh pengharapan kepada 

Tuhan, maka Tuhan akan bertindak mengubah 

keputusasaan kita menjadi Kemenangan (From 

Despair To Dominion / Dari Putus Asa Pada 

Berkuasa). 

 

 

 

 



II. 

RAHASIA MENGUBAH PUTUS ASA MENJADI 

BERKUASA (FROM DESPAIR TO DOMINION) 

 

1. TERIMA SEMANGAT BARU YANG DARI TUHAN. 

a. Amsal 18:14  Orang yang bersemangat dapat 

menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan 

memulihkan semangat yang patah? 

• Orang yang bersemangat dapat menanggung 

penderitaannya dan bebannya. 

• Tetapi bagaimana jika keadaan seolah sudah 

terlambat: bukan cuma putus asa, tetapi asamu 

sudah mati? 

 

b. TUHAN SANGGUP MEMBANGKITKAN KEMBALI 

SEMANGAT DAN HARAPAN SETIAP KITA. 

• Yang bisa memulihkan semangat yang sudah 

terlanjur patah, hancur berkeping-keping, bahkan 

yang sudah mati hanyalah Tuhan Allah semesta 

alam. Dialah Yesus Kristus Tuhan! 

• Yesaya 57:15  Sebab beginilah firman Yang 

Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang 

bersemayam untuk selamanya dan Yang 



Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di 

tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga 

bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, 

untuk MENGHIDUPKAN SEMANGAT ORANG-

ORANG YANG RENDAH HATI DAN UNTUK 

MENGHIDUPKAN HATI ORANG-ORANG YANG 

REMUK. 

c. KALAU KITA TIDAK BERPUTUS ASA, MAKA MUSUH 

KITALAH YANG AKAN BERPUTUS ASA!  

Yosua 2:10-11   10 Sebab kami mendengar, bahwa 

TUHAN telah mengeringkan air Laut Teberau di depan 

kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa 

yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang 

di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan 

Og, yang telah kamu tumpas. 11 Ketika kami mendengar 

itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap 

orang menghadapi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, ialah 

Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 

 

2. KENAKAN JUBAH PUJIAN. 

a. Yesaya 61:1-3   1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh 

karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus 

aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk 

hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-



orang tawanan, dan kepada orang-orang yang 

terkurung kelepasan dari penjara, 2 untuk 

memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari 

pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang 

berkabung, 3 untuk mengaruniakan kepada mereka 

perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti 

kain kabung, NYANYIAN PUJI-PUJIAN GANTI SEMANGAT 

YANG PUDAR, supaya orang menyebutkan mereka 

"pohon tarbantin kebenaran", "tanaman TUHAN" untuk 

memperlihatkan keagungan-Nya. 

• ‘NYANYIAN PUJI-PUJIAN’ dalam bahasa Inggrisnya 

dikatakan: THE GARMENT OF PRAISE. 

- Kata  pujian dalam “garment of praise” ini 

menggunakan kata TEHILLAH. 

- Tehillah adalah satu jenis pujian yang 

sifatnya spontan. 

• Inilah pesan Firman Tuhan hati ini: NYANYIAN PUJI-

PUJIAN GANTI SEMANGAT YANG PUDAR! Dalam 

bahasa Inggrisnya dikatakan: the garment of praise 

for the spirit of heaviness (beban berat). Ada juga 

memakai kata discouragement (keputusasaan) dan 

spirit of despair (putus asa) 

 



b. Inilah yang dilakukan Paulus dan Silas di tengah 

masalah yang mereka hadapi: Menaikkan Nyanyian 

Pujian! 

• Paulus dan Silas menghadapi masalah besar: 

Mereka ditentang orang banyak. Yang tidak suka 

dengan mereka bukan cuma satu dua orang tetapi 

puluhan bahkan ratusan orang. 

• Tetapi yang luarbiasa adalah di momen yang berat 

seperti itu mereka bukannya berputus asa, tapi 

mereka menaikkan nyanyi puji-pujian bagi Tuhan! 

o Kisah 16:24-26   24 Sesuai dengan perintah itu, 

kepala penjara memasukkan mereka ke ruang 

penjara yang paling tengah dan membelenggu 

kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25 

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas 

berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada 

Allah dan orang-orang hukuman lain 

mendengarkan mereka. 26 Akan tetapi 

terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga 

sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu 

juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah 

belenggu mereka semua. 

• Justru karena mereka memuji Tuhan, maka kuasa 

Allah bekerja:  



• APA YANG KELUAR DARI MULUTMU DI TENGAH 

MASALAH DAN BEBAN YANG ENGKAU HADAPI? 

PUJI-PUJIAN ATAU SUNGUT-SUNGUT?! 

 

3. GUNAKAN PEDANG RHEMA FIRMAN TUHAN. 

a. Mazmur 149:6  Biarlah pujian pengagungan Allah 

ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang 

bermata dua di tangan mereka, 

Yang pertama adalah jubah pujian harus terus kita 

kenakan. Tetapi yang kedua adalah di tangan kita 

haruslah ada pedang bermata dua. Ini bicara tentang 

firman Tuhan. Sebab Firman Tuhan adalah pedang 

bermata dua itu! 

b. BAGAIMANA KITA BISA MENGGUNAKAN PEDANG 

BERMATA DUA ITU?  

• Pertama, DAPATKAN PEDANG RHEMA FIRMAN! 

• Kedua, GUNAKAN PEDANG RHEMA FIRMAN ITU 

UNTUK MEMENANGKAN PEPERANGAN ROHANI! 

PENUTUP: 

Andalkan Tuhan Yesus di setiap permasalahan hidup 

kita, bahkan naikkan pujian serta sorak sorai bagi DIA, 

maka setiap kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat 

dan ajaib akan dikerjakanNya di dalam seluruh aspek 

kehidupan kita. 


