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TOTAL HEALING #2 - KESEMBUHAN TOTAL #2 
THE PAST HAS PASSED - MASA LALU SUDAH BERLALU 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan lanjutkan seri kotbah yang sudah kita 
mulai sejak minggu lalu, yaitu Total Healing. Saya 
berdoa kesembuhan dan pemulihan yang lengkap dan 
menyeluruh itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup 
saudara sekali. Di bagian kedua, saya mau bicara satu 
firman Tuhan yang berjudul The Past Has Passed atau 
Masa Lalu Sudah Berlalu.  
 
I. TUHAN MENGGANTI MASA LALUMU YANG GELAP 

MENJADI MASA DEPAN YANG TERANG BENDERANG. 
a. Yesaya 60:14-15 14 Anak-anak orang-orang yang 

MENINDAS engkau akan datang kepadamu dan 
tunduk, dan semua orang yang MENISTA engkau 
akan sujud menyembah telapak kakimu; mereka 
akan menyebutkan engkau "kota TUHAN", "Sion, 
milik Yang Mahakudus, Allah Israel."  15 SEBAGAI 
GANTI KEADAANMU DAHULU, ketika engkau 
DITINGGALKAN, DIBENCI DAN TIDAK DISINGGAHI 
SEORANG PUN, sekarang Aku akan membuat 
engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi 
kegirangan turun-temurun. 
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• Ini adalah salah satu janji Tuhan di dalam 
Yesaya 60 yang merupakan ayat rhema kita di 
tahun Kemuliaan Tuhan ini: 

• Mungkin ada di antara saudara pernah 
merasakan ditindas. DITINDAS itu artinya 
ditindih dengan begitu kuat. Ditindas itu artinya 
diperlukan dengan sewenang-wenang.  

• Bahkan bukan cuma ditindas, tetapi juga engkau 
mengalami penistaan. PENISTAAN itu artinya 
penghinaan.  

• Atau mungkinkah engkau pernah 
DITINGGALKAN.  

• Atau juga anda dalam situasi dimana banyak 
orang MEMBENCI anda.  

• Atau anda mengalami seperti yang dikatakan di 
Yesaya 60 tadi: TIDAK ADA YANG MAU 
SINGGAH kepada anda.  

• Saya ajak kita menyelami masa lalu yang kelam 
yang disebutkan di Yesaya 60 tadi terlebih 
dahulu. 

b. SEGELAP APAPUN MASA LALU ANDA, 
PERCAYALAH TERANG TUHAN MULAI TERBIT 
DALAM HIDUPMU! 

• Yesaya 60:15 sebagai GANTI KEADAANMU 
DAHULU, ketika engkau ditinggalkan, dibenci 
dan tidak disinggahi seorang pun, SEKARANG 
aku akan membuat engkau menjadi 
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kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-
temurun. 

• Mungkin dulu engkau pernah ditindas, dinista, 
ditinggalkan, dibenci, disinggahi, tetapi 
percayalah semuanya itu adalah DAHULU! 
Tuhan berjanji bahwa SEKARANG keadaannya 
akan berganti. 

• Mazmur 116:10  Aku percaya, sekalipun aku 
berkata: Aku ini sangat tertindas. 

• 1 Korintus 15:43  Ditaburkan dalam kehinaan, 
dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan 
dalam kelemahan, dibangkitkan dalam 
kekuatan. 

 
II. KUNCI PENGGENAPAN YESAYA 60:14-15 : 

BANGKITLAH DARI MASA LALUMU! 
Jangan pernah lupa bahwa semua janji di Yesaya 60 
dimulai dengan kata: BANGKIT! Anda tidak bisa 
menikmati janji kemuliaan Tuhan tanpa bangkit! 

1. BANGKIT DARI LUKA DI MASA LALU. 

• Tentunya saudara hafal dengan kisah anak yang 
hilang yang ada di Lukas 15. Saya tiba-tiba 
diingatkan Tuhan tentang kisah ini, sebab tanpa 
kita sadari tokoh-tokoh di dalamnya adalah 
orang-orang yang pernah mengalami 
kekecewaan. 

• Lalu si ayah datang dan berbicara dengan si 
sulung: ayo jangan marah, jangan kecewa, 
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berbesar hatilah, jangan muram. Artinya sang 
bapa meminta supaya si sulung bangkit dari 
kekecewaannya dan berharap si sulung bisa 
ikut bersukacita di dalam pesta yang penuh 
berkat. 

• Berapa banyak orang yang hidupnya begitu 
menyedihkan seperti si sulung. Dia tinggal di 
rumah bapa. Ini gambaran orang Kristen yang 
rajin beribadah bahkan rajin pelayanan, tetapi 
hidupnya, hatinya, jiwanya masih penuh 
dengan kekecewaan. 

2. JADILAH SEPERTI BAPA, YANG MEMILIH UNTUK 
MENGAMPUNI. 

• JADILAH SEPERTI SANG BAPA YANG MEMILIH 
UNTUK TIDAK KECEWA DAN MELUPAKAN 
SEGALA KEKECEWAANNYA. 

• Pilihlah untuk Mengampuni seperti Bapa! 

• Coba baca ayat ini supaya gambarannya makin 
jelas: Yesaya 53:3 Ia dihina dan dihindari orang, 
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang 
biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, 
sehingga orang menutup mukanya terhadap 
dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 

• Kalau anda mengaku adalah anak Tuhan, saya 
percaya DNA ILAHI MENGAMPUNI itu juga 
pasti ada dalam diri kita. 

3. BERHENTI MENYALAHKAN MASA LALU, 
FOKUSLAH KEPADA MASA DEPAN! 



Outline Kotbah Minggu, 08 November 2020 – Total Healing #2 

 5 of 5 

• Belajarlah juga untuk berhenti selalu 
menyalahkan orang lain yang menyakiti anda 
di masa lalu. 

• Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah 
mengampuni siapapun yang pernah menyakiti 
dan juga stop meratapi masa lalu. FOKUSLAH 
KEPADA MASA DEPAN! 

- Yesaya 43:18-19 18 firman-Nya: "Janganlah 
ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah 
perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala! 
19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang 
baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah 
kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat 
jalan di padang gurun dan sungai-sungai di 
padang belantara. 

- Dalam TERJEMAHAN MASA KINI: Yesaya 43:18-
19 18 TUHAN berkata, "Tak ada gunanya 
mengingat masa lalu, percuma mengenang 
yang sudah-sudah. 19 Perhatikanlah, Aku 
membuat sesuatu yang baru; sekarang sudah 
mulai, tidakkah kaulihat? Aku akan membuat 
jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di 
padang belantara. 

 
PENUTUP: 
Hari ini belajarlah untuk terus menyalahkan masa lalu. 
Lepaskan pengampunan dan nikmati blessing dan pesta 
dari Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di depan kita. 


