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TOTAL HEALING #1 - KESEMBUHAN TOTAL #1 
COMPLETE HEALER - PENYEMBUH SEGALANYA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Bulan ini kita akan masuk dalam sebuah seri kotbah 
yang luarbiasa berjudul Total Healing. Saya percaya 
lewat firman Tuhan sepanjang bulan ini, akan ada 
banyak orang yang akan mengalami pemulihan yang 
begitu luarbiasa dalam hidup anda. Itu sebabnya saya 
ajak buka hati saudara lebar-lebar, dan sementara 
firman Tuhan ini berbicara, ijinkan Tuhan untuk 
menjamah dan menyembuhkan saudara secara 
menyeluruh. 
 
I. UNTUK MASUK DALAM KEMULIAAN TUHAN, KITA 

PERLU MENGALAMI PEMULIHAN HATI DAN JIWA. 
TANTANGAN DUNIA HARI-HARI INI BUKAN SEKEDAR 
KESEHATAN DAN KEADAAN JASMANI AKIBAT COVID 
19, TETAPI JUGA KEADAAN HATI DAN JIWA. 
Sudah sekian bulan ini dunia disibukkan untuk 
menangani satu virus bernama Covid 19. Tentunya 
kita mengapresiasi semua yang sudah dilakukan 
pemerintah dan ahli medis, tetapi kita juga perlu ingat 
bahwa sumber masalah di dunia ini bukan hanya 
covid 19 saja. 
Covid 19 sudah hampir memporakporandakan 
keadaan dunia dan banyak sekali kekacauan terjadi 
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akibat virus corona ini. Tetapi sebenarnya lebih 
banyak kekacauan yang timbul akibat virus yang 
bernama: kebencian, kemarahan, sakit hati, iri, 
kecewa, gambar diri yang hancur, virus intimidasi, 
dll. 
ADA 2 MACAM ATAU 2 TIPE ORANG YANG 
TERSERANG VIRUS INI: ORANG DENGAN GEJALA DAN 
JUGA ORANG TANPA GEJALA. 
Orang dengan gejala, artinya orang yang memang 
kelihatan bermasalah dengan hati dan jiwanya. Orang 
seperti ini biasanya sangat mudah terdeteksi, 
misalnya: mudah marah, mudah kecewa, mudah 
kesepian, mudah minder, mudah down, mudah 
menyalahkan orang lain dan keadaan, dll. 
Sedangkan orang tipe kedua adalah orang tanpa 
gejala (OTG). Artinya orang-orang ini adalah orang 
yang sangat pintar menyembunyikan luka dan 
masalah dalam hati dan jiwanya. Kelihatan dari luar 
baik-baik saja, kelihatan sekilas masih suka tertawa 
dan tersenyum, kelihatannya masih bisa bergaul dan 
kelihatannya normal-normal saja. 
Tetapi sekalipun tanpa gejala, tetap saja virus itu 
sebenarnya ada. Dan begitu keadaan tidak baik, 
masalah mulai timbul, gesekan mulai tambah besar, 
ketika masa lalu mulai disinggung, maka dalam 
sekejap luka dan rasa sakit itu bisa muncul dengan 
tiba-tiba dan semua hal itu selalu saja membuat anda 
rasanya mentok di dalam hidup ini. 
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FIRMAN TUHAN AKAN MENYELAMATKAN JIWA 
ANDA! 
Hari ini, jika anda merasa andalah orangnya, mari 
jangan malu dan kecil hati, sebaliknya buka hati anda 
selebar-lebarnya terhadap firman Tuhan. Sebab 
firman Tuhan hari ini dan sepanjang bulan ini akan 
sungguh-sungguh menyelamatkan anda! 
 
Yakobus 1:21-22 21 sebab itu BUANGLAH SEGALA 
SESUATU YANG KOTOR dan kejahatan yang begitu 
banyak itu DAN TERIMALAH DENGAN LEMAH 
LEMBUT firman yang TERTANAM DI DALAM HATIMU, 
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22 Tetapi 
hendaklah kamu menjadi PELAKU FIRMAN dan 
bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak 
demikian kamu menipu diri sendiri. 
 
Hanya saja ada syaratnya supaya Firman Tuhan bisa 
bekerja menyembuhkan jiwa anda. Ibarat obat, tidak 
boleh sembarangan diminum. Saudara harus 
mengkonsumsinya tepat seperti kata perusahaan yang 
membuat obat itu. Lalu mari kita lihat apa SYARATNYA 
SUPAYA FIRMAN TUHAN ITU BISA BERKUASA 
MENYELAMATKAN JIWA KITA: 
BUANGLAH SEGALA SESUATU YANG KOTOR DARI 
HATI. 
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Dan pada akhrinya, anda sendirilah yang harus 
membuang sampah yang kotor itu dari dalam hidup 
anda. 
TERIMALAH DENGAN LEMBUT FIRMAN TUHAN. 
Artinya dengarkan dengan responi firman Tuhan 
dengan hati yang terbuka. Jangan dengarkan dengan 
hati yang keras. 
TANAMKAN FIRMAN ITU DALAM HATI! 
MENJADI PELAKU FIRMAN! 

 
II. TUHAN SANGGUP MENYEMBUHKAN HATI YANG 

PAHIT MENJADI MANIS. 
Keluaran 15:22-27  22 Musa menyuruh orang Israel 
berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke 
padang gurun Syur; tiga hari lamanya mereka berjalan 
di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23 
Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat 
meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. 
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24 
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, 
kata mereka: "Apakah yang akan kami minum?"  25 
Musa berseru-seru kepada TUHAN, dan TUHAN 
menunjukkan kepadanya sepotong kayu; Musa 
melemparkan kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi 
manis. Di sanalah diberikan TUHAN ketetapan-
ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka 
dan di sanalah TUHAN mencoba mereka,  26 firman-
Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan 
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suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang 
benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada 
perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala 
ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan 
kepadamu penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan 
kepada orang Mesir; sebab Aku TUHANlah yang 
menyembuhkan engkau." 
 
ORANG YANG HATI DAN JIWANYA BELUM 
DIPULIHKAN AKAN MENGALAMI HIDUP YANG UP 
AND DOWN. 
Kalau anda baca kisah sebelumnya, anda akan dapati 
kisah bangsa Israel ditolong Tuhan. 
Inilah gambaran orang yang jiwanya belum 
dipulihkan seutuhnya: mudah naik dan turun!  
TIDAK ADA MATA AIR YANG TERLALU PAHIT YANG 
TIDAK BISA DIPULIHKAN TUHAN. 
Ada mata air di Mara, tetapi pahit. 
Mata air bicara tentang hati (Amsal 4:23). 
Tetapi lihat respon Tuhan dalam memulihkan air yang 
amat sangat pahit itu: Tuhan tidak panik, Tuhan tidak 
kebingungan, Tuhan bahkan hanya menunjukkan 
sepotong kayu! 
ANDA DAN SAYA BUTUH TUHAN SANG PENYEMBUH 
ITU! 
HANYA TUHAN YANG BISA MENYEMBUHKAN 
SECARA TOTAL DAN PERMANEN! 
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Tetapi ada kasus yang tidak sedikit justru terjadi: 
ADA ORANG YANG MALAH HATINYA PAHIT KEPADA 
TUHAN!!! 
Yakobus 4:2-3 2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi 
kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; 
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, 
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak 
memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 3 
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima 
apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu 
minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan 
hawa nafsumu. 
 
Manusia bisa berbuat salah, tetapi Tuhan tidak bisa 
berbuat salah! 
Kalau anda marah dan kecewa kepada manusia, itu 
masih wajar. Tetapi kalau anda kecewa kepada 
Tuhan, saya pastikan anda sedang kecewa pada 
pihak yang salah! 
Tanpa berdamai dengan Tuhan the Complete Healer 
(Penyembuh Segalanya) itu, maka 3 seri ke depan 
akan jadi sia-sia karena tanpaNya tidak akan ada 
pemulihan total dan permanen itu. 
Berita baiknya: berdamai dengan Tuhan dan 
meminta maaf kepadaNya lebih mudah ketimbang 
kita meminta maaf kepada manusia kan? 
Selain jangan kecewa kepada Tuhan, jangan sampai 
kita juga kecewa kepada gereja atau rumah Tuhan! 
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Keluaran 15: 27 Sesudah itu sampailah mereka di 
Elim; di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh 
pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di 
tepi air itu. 
 
SETELAH ANDA BERHASIL MELALUI MARA, MAKA 
PERCAYALAH ENGKAU AKAN SEGERA TIBA DI ELIM! 
Sama halnya dengan anda. Semua hal yang negatif 
yang terjadi diijinkan Tuhan bukan karena Tuhan 
jahat, tetapi Tuhan mau menge-test hidup anda. 
Harapan Tuhan adalah setiap kita lulus test: lulus test 
mengampuni, lulus test untuk bersabar lulus test 
untuk membuang semua yang kotor dan jahat. 
Bahkan saya yakin 70 pohon kurma itupun pohon 
kurma mujizat. Ingat bahwa jumlah bangsa Israel 
saat itu 600 ribu laku-laki (belum termasuk wanita 
dan anak-anak). Sekalipun 1 pohon kurma bisa 
menghasilkan banyak buah kurma, tetap saja 
menurut saya mustahil 70 pohon kurma itu bisa 
dimakan 600 ribu orang lebih (1 pohon kurma berarti 
dibuat makan 8.571 laki-laki)!!! 
Artinya buat saya ELIM ITU BERBICARA KELIMPAHAN 
DAN JUGA MUJIZAT SEKALIGUS. 

 
PENUTUP: 
Buka hati dan ijinkan Sang Penyembuh Segalan ya 
memaniskan kembali hidupmu yang terlanjur pahit 
itu. 


