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TOTAL HEALING #4 - KESEMBUHAN TOTAL #4 
DIVINE CONFIDENCE - PERCAYA DIRI ILAHI 

 
 
PEMBUKAAN: 
Sepanjang bulan ini kita terus membahas tentang satu 
topik berjudul Total Healing. Di dalam topik ini, kita 
menitik beratkan tentang kesembuhan dan pemulihan 
jiwa. 
Sekali lagi kita harus tahu bahwa kita terdiri roh, jiwa, 
dan tubuh. 
Dan sadar atau tidak, banyak orang yang 
membutuhkan kesembuhan bagi jiwa dan batinnya. 
Akibat batin dan jiwa yang tertekan, banyak orang hari-
hari mengalami sakit di dalam tubuhnya. 
Akibat batin dan jiwa yang penuh dengan masalah, 
banyak orang tidak bisa bertumbuh secara rohani. 
Itu sebabnya kita perlu mengalami pemulihan jiwa 
secara total. 
Hari ini di bagian terakhir saya mau sampaikan satu 
pesan Tuhan berjudul Divine Confidence atau Percaya 
Diri Ilahi. 
 
I. PERCAYA DIRI ILAHI PENTING UNTUK MERAIH 
KESUKSESAN. 
TUHAN KITA SUKA MEMULIHKAN PERCAYA DIRI 
UMATNYA; BUKAN SEKEDAR PERCAYA DIRI BIASA, 
TAPI PERCAYA DIRI KARENA TUHAN! 
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TUHAN MAU KITA SUKSES, ITU SEBABNYA TUHAN 
MAU KITA MEMILIKI PERCAYA DIRI ILAHI. 
Ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam adalah pribadi 
yang begitu luarbiasa. 
Tetapi semuanya berubah ketika manusia mulai jatuh 
dalam dosa. 
Percayalah Tuhan mau hidupmu upgrade bukan 
downgrade! Tuhan mau anda naik dan bukan turun! 
Tuhan mau anda sukses dan bukan gagal! Itu sebabnya 
kita perlu bangkit di dalam kepercayaan diri yang ilahi! 
 
Yeremia 1:6-8 6 Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan 
ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, 
sebab aku ini masih muda." 7 Tetapi TUHAN berfirman 
kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, 
tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah 
engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan 
kepadamu, haruslah kausampaikan. 8 Janganlah takut 
kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk 
melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN." 
 
Tuhan berkata kepada Yeremia: jangan katakan kamu 
masih muda! Jangan katakan kamu tidak bisa! Jangan 
minder! Jangan rendah diri! Aku menyertai engkau! 
PERCAYA DIRI ILAHI TIDAK SAMA DENGAN 
MENGANDALKAN KEKUATAN SENDIRI DAN 
SOMBONG. 



Outline Kotbah Minggu, 22 November 2020 – Total Healing #4 

 3 of 6 

PERCAYA DIRI ILAHI YANG SEJATI BERASAL DARI 
TUHAN SERTA HUBUNGAN KITA DENGAN SANG 
PENCIPTA KITA. 
Goliat begitu percaya diri akan bisa mengalahkan Saul 
dan pasukan Israel. Bahkan dia berkata semena-mena. 
Dia begitu mengagungkan posturnya, perawakannya, 
kekuatannya, pengalamannya, baju zirahnya, dll. 
 
II. BEBERAPA PENYEBAB KEHILANGAN 
KEPERCAYAAN DIRI ILAHI. 
DOSA 
Hubungan yang baik dengan Tuhan membuat kita bisa 
percaya diri ilahi. 
Sebaliknya DOSA AKAN MEMBUAT HIDUP KITA 
MENJADI MINDER. 
 
Yohanes 8:34  Kata Yesus kepada mereka: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 
berbuat dosa, adalah hamba dosa. 
 
TRAUMA. 
KEGAGALAN DI MASA LALU BISA MENYEBABKAN 
SESEORANG KEHILANGAN KEPERCAYAAN DIRINYA. 
Kalau saudara masih merasa seperti ini, anda perlu lagi 
mendengarkan kotbah minggu kedua. Masa lalu sudah 
berlalu! Masa lalu adalah masa lalu. 
RUSAKNYA GAMBAR DIRI AKIBAT PERKATAAN DAN 
PENGHAKIMAN ORANG LAIN. 
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Sebenarnya akar kehilangan kepercayaan diri yang 
paling utama adalah rusaknya gambar diri. 
Saya ajak kita benar-benar selektif mendengarkan 
perkataan di sekeliling kita serta sebaliknya berhati-hati 
dalam mengucapkan sesuatu kepada orang lain. 
 
III. AKIBAT KEHILANGAN RASA PERCAYA DIRI. 
TIDAK BISA MENCAPAI POTENSI MAKSIMAL ANDA. 
Kalau saudara tidak percaya diri, maka anda akan 
kehilangan banyak kesempatan indah dalam hidup ini. 
Kalau anda percaya diri dan belajar untuk berani 
melakukan sesuatu, maka percayalah ada banyak 
terobosan bisa terjadi dalam hidup anda! 
HIDUP TIDAK TENANG DAN SELALU MERASA 
INSECURE. 
Salah satu imbas yang paling parah dari kehilangan 
rasa percaya diri dan rusaknya gambar diri adalah 
hidup yang insecure. 
Akar dari semuanya itu adalah karena anda tidak 
merasa aman dengan hidup anda alias insecure! Anda 
takut orang melupakan anda. Anda takut seseorang 
akan menggeser anda. Dll. 
 
IV. KUNCI MENGALAMI PEMULIHAN DARI GAMBAR 
DIRI YANG RUSAK. 
SADARI BAHWA ANDA ADALAH CIPTAAN YANG 
SPESIAL. 
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Mazmur 139:13 Sebab Engkaulah yang membentuk 
buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan 
ibuku. 14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 
kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, 
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 
 
Daud adalah orang yang terbuang dalam keluarganya 
sendiri. 
Sadarilah bahwa kita bukan cuma ada karena 
kebetulan apalagi karena kecelakaan, tetapi Tuhan 
yang menciptakan kita! 
SADARI BAHWA TUHAN MENCIPTAKAN ANDA 
DENGAN KELEBIHAN YANG UNIK! 
Anda boleh minder kalau anda tidak punya kelebihan 
sama sekali. 
Tangkap kebenaran ini: Tuhan mau anda berhasil! 
Tuhan selaku produsen anda ingin anda sukses! 
 
Yohanes 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi 
Akulah yang memilih kamu. Dan AKU TELAH 
MENETAPKAN KAMU, SUPAYA KAMU PERGI DAN 
MENGHASILKAN BUAH dan buahmu itu tetap, supaya 
apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, 
diberikan-Nya kepadamu. 
 
PENUTUP: 
Sadarilah diri anda begitu spesial dan percayalah dalam 
diri anda ada benih sukses yang luarbiasa. Jangan 
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minder dan jangan merasa insecure. Percayalah anda 
bisa menjadi diri sendiri dan berhasil bersama dengan 
Tuhan. 


