


THE MIRACLE OF INNER HEALING #4 

MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN #4 

OVERCOMING LONELINESS 

MENGATASI KESEPIAN 

 

 

PEMBUKAAN 

Di bagian akhir dari seri khotbah The Miracle of Inner 

Healing ini, saya akan membagikan sebuah Firman 

Tuhan yang sangat spesial: Overcoming Loneliness atau 

Mengatasi Kesepian. Kita harus menyadari bahwa 

Kesepian berbeda dengan Sendiri.  

• Sendiri adalah sebuah situasi di mana kita sendiri 

dan tidak ada orang lain bersama kita secara 

jasmani. 

• Kesepian adalah sebuah perasaan jiwa yang merasa 

terisolasi sendiri. 

Sangat mungkin orang merasa kesepian, bahkan di saat 

berada bersama banyak orang. Tapi juga sangat 

mungkin kita tidak merasa kesepian sekalipun kita 

sedang sendiri dan tidak ada orang lain di dekat kita. 



• Contoh: Sekalipun Tuhan Yesus menarik diri untuk 

berdoa sendirian, tapi Dia tidak merasa kesepian 

sama sekali. Sekalipun secara jasmani, Yesus 

sendirian berdoa, tapi Dia tau bahwa dia dekat 

dengan Bapa Surgawi. 

• Dengan kata lain, kesepian tidak sekedar 

ditentukan oleh keadaan sendiri atau tidak secara 

jasmani. 

• Akan tetapi kesepian adalah sebuah keadaan jiwa 

seseorang yang merasa terisolasi sendiri.  

 

I. 

7 JENIS KESEPIAN 

 

1. Kesepian karena berada di situasi yang baru.  

Mungkin saudara mahasiswa yang sedang merantau. Di 

awal tahun ajaran baru ini, saudara harus pergi untuk 

meninggalkan rumah setelah belasan tahun saudara ada 

di rumah orang tua saudara. Saudara harus ke tempat 

yang baru, budaya baru, teman  baru, kamar baru, dan 

itu secara manusia membuat rasa kesepian mulai 

muncul dalam hidup saudara. 

 



2. Kesepian karena merasa berbeda dari yang lainnya. 

Kita merasa bahwa iman kita yang paling berbeda di 

antara iman orang-orang di sekeliling kita (di tempat 

kerja kita, di lingkungan di mana tinggal), sehingga kita 

bisa merasa kesepian. 

 

3. Kesepian karena belum mempunyai pasangan 

hidup. 

 

Teman-teman kita yang lainnya sudah pada menikah 

dan berkeluarga, tapi anda sendiri yang belum 

menemukan pasangan hidup yang pas dengan hati 

anda, sehingga anda merasa kesepian. Apalagi kalau 

dari pihak orang tua selalu saja menanyakan dan 

mendorong-dorong kita segera memulai hubungan.  

 

4. Kesepian karena merasa tertolak. 

Anda ingin dekat dengan suami / istri anda, tapi mereka 

terlalu sibuk dan sepertinya tidak ada waktu bagi anda, 

sehingga anda merasa tertolak dan kesepian. 

 

Anda ingin dekat dengan anak-anak anda, tapi cara anda 

mengekspresikan kasih kepada mereka entah 



bagaimana tidak bisa masuk kepada mereka, kasih anda 

tidak kesampaian kepada mereka, dan anda merasa 

kesepian. 

 

Anda ingin bisa bermain bersama teman-teman anda 

yang lain, tapi mereka tidak merasa suka dengan anda, 

mereka tidak mau bergaul dengan anda, bahkan mereka 

mengolok-olok anda, sehingga anda merasa kesepian.  

 

5. Kesepian karena orang lain tidak memperhatikan 

kita. 

Mungkin saudara adalah anak yang rasanya mulai 

kesepian di rumah. Orang tuamu selalu sibuk bekerja 

dan rasanya engkau lebih banyak sendirian di rumah. 

Mungkin sebaliknya engkau adalah orang tua yang 

kesepian karena sekarang anak-anak saudara mulai 

bertumbuh dewasa dan seakan mereka mulai punya 

dunia mereka sendiri. 

Mungkin saudara harus bekerja di luarkota yang 

membuat tidak setiap hari saudara bisa berjumpa 

dengan keluarga yang kau kasihi. 

Engkau ada di tengah pusat perbelanjaan tetapi rasanya 

hatimu kosong. Semua orang melakukan kesibukan 

masing-masing. Tidak ada yang peduli dengan saudara. 



 

6. Kesepian karena tidak bisa percaya kepada teman-

teman anda. 

Ada orang yang merasa kesepian karena punya teman-

teman yang tidak bisa dipercaya, padahal trust / rasa 

percaya itu sangat penting dalam sebuah hubungan. 

Jadi sekalipun anda bermain dengan mereka, tapi anda 

tidak bisa mempercayai mereka, ini bisa menyebabkan 

kesepian. 

 

Atau bisa juga pada awalnya anda sungguh-sungguh 

mempercayai teman anda, tapi kemudian anda mulai 

menemukan bahwa mereka tidak seperti yang anda 

pikirkan, dan ini membuat jarak dalam hubungan anda 

dengan teman anda. Inipun bisa membuat kita merasa 

kesepian.  

 

7. Kesepian karena kehilangan seseorang yang sangat 

kita kasihi. 

Bisa jadi papa / mama yang sangat dekat dengan kita, 

meninggal dunia. Dan ini menimbulkan suatu rasa 

kesepian yang mendalam di hati kita.  

 



Atau mungkin keluarga atau teman yang dekat sekali 

dengan kita mengalami kecelakaan dan meninggal 

dunia, sehingga kita merasa sangat kehilangan, dan 

kesepian.  

 

II. 

BAGAIMANA MENGATASI KESEPIAN? 

 

1. UBAH KESEPIAN MENJADI KEINTIMAN DENGAN 

TUHAN.  

SADARILAH BAHWA KESEPIAN ADALAH MOMEN YANG 

TERBAIK UNTUK KITA MEMBANGUN KEINTIMAN 

DENGAN TUHAN.  

 

Di saat kita merasa ada di tempat yang asing, di 

lingkungan yang asing, dengan orang-orang yang asing, 

sehingga kita kesepian; Justru itulah momen yang 

terbaik untuk kita mendekat dengan Tuhan dan merasa 

Tuhan sebagai sahabat sejati yang sangat dekat dengan 

kita.  

 



KALAU KITA TIDAK MENGUBAH KESEPIAN MENJADI 

KEINTIMAN DENGAN TUHAN, MAKA HIDUP KITA AKAN 

MERASA HAMPA. SEBALIKNYA, KETIKA KITA 

MENGUBAH KESEPIAN MENJADI KEINTIMAN DENGAN 

TUHAN, MAKA KITA AKAN DIPULIHKAN, DISEGARKAN, 

DAN DIKUATKAN KEMBALI.  

Mazmur 62:2  Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari 

pada-Nyalah keselamatanku. 

Orang-orang yang bisa menggunakan momen 

kesepiannya menjadi keintiman dengan Tuhan akan 

mengalami kedalaman hubungan yang tidak dialami 

oleh orang lain.  

Inilah yang dialami oleh Daud: 

Mazmur 27:10  Sekalipun ayahku dan ibuku 

meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. 

Itu sebabnya saya ajak anda semua: Gunakan Momen 

Kesepian Menjadi Keintiman dengan Tuhan. 

Jangan tenggelam dalam kesedihan dan rasa 

mengasihani diri sendiri.  

Berlarilah pada Tuhan, mendekatlah pada Tuhan, 

alamilah kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup anda.  

SEMENTARA KITA MENDEKAT PADA TUHAN, 

SADARILAH TUHAN JUGA BERLARI MENDEKAT KEPADA 

KITA.  



SADARILAH BAHWA ENGKAU DIKASIHI! 

Dalam perumpamaan anak bungsu yang terhilang itu, 

kita bisa melihat bagaimana respon bapanya ketika anak 

yang terhilang itu kembali:  

Lukas 15:11-24 11 Yesus berkata lagi: "Ada seorang 

mempunyai dua anak laki-laki. 12 Kata yang bungsu 

kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian 

harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya 

membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 

13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual 

seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di 

sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup 

berfoya-foya. 14 Setelah dihabiskannya semuanya, 

timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan 

iapun mulai melarat. 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada 

seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya 

ke ladang untuk menjaga babinya. 16 Lalu ia ingin 

mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan 

babi itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya 

kepadanya. 17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: 

Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang 

berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati 

kelaparan. 18 Aku akan bangkit dan pergi kepada 

bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah 

berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, 19 aku 



tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku 

sebagai salah seorang upahan bapa. 20 Maka bangkitlah 

ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, 

ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh 

belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 

merangkul dan mencium dia. 21 Kata anak itu 

kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan 

terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak 

bapa. 22 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-

hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, 

pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada 

jarinya dan sepatu pada kakinya. 23 Dan ambillah anak 

lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita 

makan dan bersukacita. 24 Sebab anakku ini telah mati 

dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat 

kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.  

Sadarilah seperti itu kasih Bapa Surgawi kepada kita: 

TIDAK CUKUP BAGI KITA UNTUK TAU BAHWA ALLAH 

MENGASIHI KITA, YANG LEBIH PENTING ADALAH 

SEGERA BUKA HATI DAN ALAMILAH KASIH ALLAH ITU! 

Kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Bapa itu, 

maka mulai hari ini, engkau tidak akan pernah merasa 

kesepian lagi. 

Mazmur 139:7-10   7 Ke mana aku dapat pergi menjauhi 

roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 8 Jika 



aku mendaki ke langit, Engkau di sana; jika aku menaruh 

tempat tidurku di dunia orang mati, di situpun Engkau. 

9 Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat 

kediaman di ujung laut, 10 juga di sana tangan-Mu akan 

menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. 

Dengarkan baik-baik: Tidak peduli bagaimanapun situasi 

anda sekarang ini, sadarilah bahwa anda tidak pernah 

sendiri, Tuhan ada dekat sekali dengan anda.  

Dengan kata lain, kasihNya selalu ada bagi kita, dan kita 

tidak akan pernah lagi merasa kesepian; Tuhan selalu 

ada bersama kita. 

 

2. JANGAN PASIF, TABURKAN KASIH UNTUK 

MEMBANGUN HUBUNGAN.  

Godaan terbesar saat kita merasa kesepian adalah 

menarik diri dan menjadi pasif. 

Tanpa sadar, kita bisa merasa sebagai korban dan 

berpikir bahwa beban kitalah yang paling berat.  

Segeralah sadar dan jangan ijinkan Iblis mengisolasi 

anda sendiri! 

Inilah yang Firman Tuhan ajarkan: Apa yang ditabur 

orang, itu juga yang akan dituainya. 



Galatia 6:7-9   7 Jangan sesat! Allah tidak membiarkan 

diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, 

itu juga yang akan dituainya. 8 Sebab barangsiapa 

menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan 

dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, 

ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. 9 

Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila 

sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak 

menjadi lemah. 

Akan tetapi antara Musim Menabur dan Musim Menuai, 

butuh yang namanya: JANGAN JEMU-JEMU BERBUAT 

BAIK!!! 

Jadi buanglah semua kejemuan, dan mulai bangkit lagi 

berbuat baik dan menaburkan benih kasih.  

Ada satu hal yang sangat penting sekali: BANGUNLAH 

HUBUNGAN YANG LEBIH DALAM DENGAN KELUARGA 

ROHANIMU! 

Efesus 2:19  Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 

dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-

orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, 

Kita harus mengerti bahwa ORANG-ORANG DI 

SEKELILING KITA MENENTUKAN MASA DEPAN KITA.  

Oleh karena itu, saya ajak anda: Ambillah komitmen 

untuk BERGABUNG DENGAN SEBUAH GEREJA LOKAL di 



mana anda bisa bertumbuh secara rohani. (Kalau anda 

belum mempunyai gereja lokal, maka anda bisa 

mempertimbangkan gereja ini, yaitu: Keluarga Allah. 

Mari bergabung, bertumbuh bersama, melayani Tuhan 

bersama dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan) 

 

PENUTUP: 

Saya berdoa mulai sekarang, semua kesepian dalam hati 

kita dilenyapkan, digantikan dengan keintiman dengan 

Tuhan dan hubungan yang lebih akrab dengan saudara 

seiman, keluarga rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. 


