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TOTAL HEALING #3 - KESEMBUHAN TOTAL #3 
GUILT-FREE LIVING - HIDUP BEBAS RASA BERSALAH 

 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang 
berjudul Guilt-Free Living atau Hidup Bebas Rasa 
Bersalah. 
 
I. SALAH SATU PENYEBAB TEKANAN BATIN ADALAH 

PERASAAN BERSALAH YANG TERUS MENERUS. 
a. PERASAAN BERSALAH BISA SAJA SEBUAH SINYAL 

DARI ROH KUDUS UNTUK KITA BISA BERTOBAT 
DAN BERUBAH. 
◼ Nehemia 1:4-7: 4 Ketika kudengar berita ini, 

duduklah aku menangis dan berkabung selama 
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke 
hadirat Allah semesta langit, 5 kataku: "Ya, TUHAN, 
Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan 
dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih 
setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya 
dan tetap mengikuti perintah-perintah-Nya, 6 
berilah telinga-Mu dan bukalah mata-Mu dan 
dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang 
kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi 
orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan 
mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah 
lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum 
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keluargaku telah berbuat dosa. 7 KAMI TELAH 
SANGAT BERSALAH TERHADAP-MU dan tidak 
mengikuti perintah-perintah, ketetapan-
ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah 
Kauperintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. 

◼ Nehemia menyadari segala dosa yang 
dilakukan bangsanya dan dia merasa sangat 
bersalah kepada Tuhan. Itu sebabnya dia 
menangis dan berdoa bahkan berpuasa. 
- Jadi tujuan utama hati nurani kita 

memunculkan rasa bersalah adalah supaya kita 
tidak jatuh ke lubang yang lebih dalam dan kita 
bisa mengalami pertobatan dan perubahan. 

◼ Minggu lalu kita membahas kisah anak yang 
hilang bukan? Kalau minggu lalu kita sempat 
singgung si sulung dan sang bapa, sekarang coba 
bayangkan kalau kita menjadi si bungsu yang 
terhilang itu. 

◼ Coba seandainya rasa bersalah itu tidak 
pernah muncul, maka dia akan jadi anak yang 
terhilang selamanya. Jadi rasa bersalah di porsi 
dan takaran yang tepat, justru itu baik dan 
mendatangkan anugerah yang besar. 

b. TANPA RASA BERSALAH YANG BENAR, KITA BISA 
BINASA.  
◼ Gara-gara Tidak merasa bersalah, Kain Tidak 

bertobat, dan dia kehilangan Kasih karunia Tuhan. 



Outline Kotbah Minggu, 15 November 2020 – Total Healing #3 

 3 of 7 

◼ Gara-gara Tidak merasa bersalah, orang-
orang di Sodom dan Gomora binasa dalam dosa 
mereka. 

◼ Gara-gara Tidak merasa bersalah, Raja Saul 
kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan 
kekuasaan, dan bahkan kehilangan nyawanya.  

c. Hari ini saya sampaikan ini supaya hati kita dan batin 
kita ada di posisi seimbang: kita harus tahu bahwa 
rasa bersalah itu juga baik selama ada di batas yang 
tepat di mana Roh Kudus menegur kita. Tetapi 
sebaliknya, jangan sampai rasa bersalah ini di blow 
up oleh iblis untuk mengintimidasi kita! 
◼ Yudas iskariot adalah orang yang binasa 

hidupnya akibat perasaan bersalah yang tidak 
terkendali. 
- Matius 27:3-5 3 Pada waktu Yudas, yang 

menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah 
dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia 
mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu 
kepada imam-imam kepala dan tua-tua, 4 dan 
berkata: "Aku telah berdosa karena 
menyerahkan darah orang yang tak bersalah." 
Tetapi jawab mereka: "Apa urusan kami dengan 
itu? Itu urusanmu sendiri!" 5 Maka ia pun 
melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci, 
lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 

◼ Jangan sampai kita tidak mempunyai rasa 
bersalah ketika kita berbuat dosa; tapi di sisi lain, 
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jangan ijinkan rasa bersalah itu dikendalikan Iblis 
utk menghancurkan hidup kita.  

◼ Lukas 23:47-48 47 Ketika kepala pasukan 
melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, 
katanya: "Sungguh, orang ini adalah orang benar! 
48 Dan sesudah seluruh orang banyak, yang 
datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, 
melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka 
sambil memukul-mukul diri. 

◼ Ada begitu banyak orang-orang di Alkitab juga 
melakukan kesalahan: Yunus lari dari panggilan, 
Simson menggunakan kekuatan dan urapannya 
untuk melakukan hal yang sia-sia, Petrus 
menyangkal Yesus 3x, Saulus awalnya menyiksa 
anak-anak Tuhan, dll. Tetapi sekalipun mereka 
membuat kesalahan, ternyata mereka juga bisa 
bertobat dan bangkit dari segala keterpurukan 
dan rasa bersalah di hidup mereka. Saya percaya 
kalau mereka bisa, maka saudara dan saya juga 
bisa bangkit. 

 
II. BAGAIMANA KITA BISA MENGALAMI HIDUP BEBAS 

RASA BERSALAH? 
Yakobus 4:6 Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-
Nya kepada kita, lebih besar dari pada itu. Karena itu Ia 
katakan: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi 
mengasihani orang yang rendah hati." 
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1. MERENDAHKAN DIRI DI HADAPAN TUHAN 
DENGAN CARA MENGAKUI SEGALA DOSA DAN 
KESALAHAN KITA. 
◼ Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah 

mengakui segala dosa kita dengan kerendahan 
hati di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. 

◼ Mazmur 32:1-2,5  1 Dari Daud. Nyanyian 
pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni 
pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! 2 
Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa 
penipu!  5 Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan 
kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku 
berkata: "Aku akan mengaku kepada TUHAN 
pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau 
mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela 

◼ 1 Yohanes 1:8-9 8 Jika kita berkata, bahwa kita 
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri 
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jika kita 
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan. 

2. KOMIT BERTOBAT DENGAN SEGENAP HATI. 
◼ Penyesalan yang benar adalah penyesalan 

yang diikuti dengan komitmen pertobatan sejati. 
◼ Jangan cuma datang kepada Tuhan dan 

meminta ampun tetapi tidak dengan kesungguhan 
hati untuk bertobat. 
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◼ Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang siap 
untuk bertobat secara radikal. 

◼ Itulah sikap anak yang terhilang ketika dia 
memutuskan untuk kembali kepada bapanya. 

◼ Yehezkiel 18:27-28 27 Sebaliknya, kalau orang 
fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya 
dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan 
menyelamatkan nyawanya. 28 Ia insaf dan 
bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, IA 
PASTI HIDUP, IA TIDAK AKAN MATI. 

3. STOP MENDENGARKAN SUARA PENDAKWA, 
MULAI MENDENGARKAN SUARA PEMBELA KITA. 
◼ Zakharia 3:1: Kemudian ia memperlihatkan 

kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan 
Malaikat Tuhan sedang iblis berdiri di sebelah 
kanannya untuk mendakwa dia. 
- Kita tahu bahwa Tuhan itu mau mengampuni 

kita. Jadi jelas suara intimidasi yang terus 
mendakwa kita itu bukan dari Tuhan. Itu suara 
yang berasal dari iblis! 

◼ Yakobus 4:7: Karena itu tunduklah kepada 
Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari 
padamu!  

◼ Kolose 2:13-14 13 Kamu juga, meskipun 
dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena 
tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan 
Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia 
mengampuni segala pelanggaran kita, 14 dengan 
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menghapuskan surat hutang, yang oleh 
ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan 
memakukannya pada kayu salib: 

4. PERCAYA DAN TERIMA DENGAN IMAN KASIH 
KARUNIA TUHAN YANG JAUH LEBIH BESAR DARI 
KESALAHAN KITA.  
◼ Yakobus 4:6  Tetapi kasih karunia, yang 

dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari 
pada itu. 

◼ Anugerah Tuhan mampu mengubah 
kesalahan menjadi mujizat. 

◼ Itu sebabnya di akhir firman Tuhan hari ini, 
mari buka hati sekali lagi bagi Yesus yang bisa 
memberikan anugerah yang sangat besar itu. 

 
PENUTUP: 
Hari ini Tuhan mau memerdekakan anda dari perasaan 
bersalah yang terus menghantui anda. Bukan hati, 
datang kepada Yesus, minta ampun, bertobat dan mulai 
lawan semua perkataan iblis. Percayalah adalah 
anugrah dan pengampunan Tuhan yang membawa 
pemulihan. 


