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MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN 2 

HEALING FOR BITTERNESS 

KESEMBUHAN ATAS PAHIT HATI 

 

 

 

PEMBUKAAN 

Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah 

kita mulai sejak minggu lalu, yaitu Mujizat Kesembuhan 

batin. Kita tahu bahwa ini saatnya Tuhan memulihkan 

umatNya secara sempurna, bukan hanya dalam dimensi 

keuangan, kesehatan fisik, keluarga, tetapi juga 

kesehatan jiwa dan batin kita. Dan hari ini kita akan 

bicara tentang Healing For Bitterness atau Kesembuhan 

atas Pahit Hati. Saya percaya banyak orang akan 

mengalami kemerdekaan hari ini juga! 

 

 

 



I. 

SETIAP ORANG PASTI PERNAH MENGALAMI 

LUKA HATI. 

 

Mengapa? Sebab KITA HIDUP DI DUNIA YANG TIDAK 

SEMPURNA. 

 

Itu sebabnya selalu saja ada hal-hal yang terjadi, yang 

bisa mengecewakan dan membuat hati kita menjadi 

pahit. 

 

Bisa jadi kadar luka-nya kecil, tapi bisa juga luka-nya 

parah.  

 

SEMUA LUKA ITU BISA MENIMBULKAN AKAR PAHIT 

DALAM JIWA KITA DAN HARUS HARUS DIPULIHKAN. 

 

“PERNAH TERLUKA ITU WAJAR, TAPI MENYIMPAN 

LUKA YANG AKAN MENIMBULKAN AKAR PAHIT 

ITULAH YANG BERBAHAYA!” 

 



Luka di kulit itu sesuatu yang wajar. Itu sebabnya Tuhan 

memberikan satu mekanisme dalam tubuh kita dan di 

darah kita sehingga jika ada luka, bisa segera kering dan 

sembuh. 

 

Saya ajak kita ambil komitmen: SEGERA BERESKAN 

SEMUA LUKA HATI DAN AKAR PAHIT ITU! 

 

Efesus 4:31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, 

pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara 

kamu, demikian pula segala kejahatan. 

 

II. 

RAHASIA MENGALAMI KESEMBUHAN ATAS 

PAHIT HATI. 

 

1. PENGAMPUNAN. 

 

KUNCI PEMULIHAN LUKA BATIN ADALAH 

PENGAMPUNAN. 

 



Efesus 4:31-32 31 Segala kepahitan, kegeraman, 

kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang 

dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32 

Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang 

lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, 

sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni 

kamu. 

 

Markus 11:25   Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, 

ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam 

hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang 

di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." 

 

Mungkin saudara berkata apakah tidak ada cara lain 

untuk bisa alami pemulihan hati dan jiwa? Apakah harus 

melalui pengampunan? 

C 

Berita baiknya adalah kita punya Tuhan. MENGAMPUNI 

TANPA TUHAN BERBEDA DENGAN JIKA MENGAMPUNI 

BERSAMA TUHAN. 

 

“Berusaha mengampuni tanpa kasih Tuhan adalah hal 

yang sangat sulit.” 



Itu sebabnya MINTALAH KASIH TUHAN 

MENYEMBUHKAN HATIMU, MAKA MENGAMPUNI 

AKAN MENJADI MUDAH.  

 

1 Yohanes 4:19  Kita mengasihi, karena Allah lebih 

dahulu mengasihi kita. 

 

“MENGAMPUNI ADALAH UJIAN TERBERAT, TETAPI 

JIKA BERHASIL MELALUINYA, SIAP-SIAPLAH HIDUPMU 

DIANGKAT TUHAN!” 

 

Daud mengalami Ujian Mengampuni ini ketika Saul 

berusaha membunuh dia. 

 

Kita bisa lihat perasaan Daud yang begitu campur aduk 

itu misalnya di Mamur 35:12-17 . 

 

Mazmur 35:12-17 12 Mereka membalas kebaikanku 

dengan kejahatan; perasaan bulus mencekam aku. 13 

Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian 

kabung; aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan 

doaku kembali timbul dalam dadaku, 14 seolah-olah 

temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah 



aku berlaku; seperti orang yang berkeluh kesah karena 

kematian ibu,demikianlah aku tunduk dengan pakaian 

kabung. 15 Tetapi ketika aku tersandung jatuh, 

bersukacitalah mereka dan berkerumun, berkerumun 

melawan aku; orang-orang asing yang tidak kukenal 

menista aku dengan tidak henti-hentinya; 16 dengan 

fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan 

giginya terhadap aku.  17 Sampai berapa lama, Tuhan, 

Engkau memandangi saja? SELAMATKANLAH JIWAKU 

DARI PERUSAKAN MEREKA, nyawaku dari singa-singa 

muda! 

 

Sampai akhirnya Daud punya 2 momen yang sangat 

dekat untuk bisa membunuh Saul.  

 

Itu adalah 2 momen dimana Daud mengalami ujian 

besar dalam hidupnya. Daud punya 2 pilihan: 

membunuh atau mengampuni Saul. 

 

Saya berdoa kita semua bisa lulus dalam Ujian 

Mengampuni ini, maka lihatlah bagaimana Tuhan akan 

mengangkat dan memberkati engkau! 

 

 



2. BELAJAR MELIHAT DARI KACAMATA TUHAN.  

Perkataan terlanjur dan peristiwa yang negatif tidak bisa 

diputar balik sehingga tidak terjadi; akan tetapi kalau 

kita melihatnya dari kacamata Tuhan, maka kita akan 

bisa melihat bahwa justru melalui semuanya itu, ada hal 

yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 

Saya juga berdoa anda bisa melihat semua kejadian 

yang anda alami dari kacamata Tuhan! Coba renungkan: 

KETIKA KITA BISA MELIHAT HIDUP KITA DENGAN 

KACAMATA TUHAN, MAKA TIDAK ADA ALASAN LAGI 

UNTUK KITA TETAP MENYIMPAN AKAR PAHIT ITU.  

 

PENUTUP: 

Buka hati kita atas firman Tuhan yang kita terima 

minggu ini, minta Tuhan untuk memberikan kasihNya 

kepada kita, sehingga setiap kita bisa belajar untuk 

melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka 

terobosan yang tanpa batas itu akan kita alami dalam 

seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. 


