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TOTAL HEALING #5 - KESEMBUHAN TOTAL #5 
RESTORED FOR MISSION - DIPULIHKAN UNTUK MISI 
 
 
PEMBUKAAN: 
Sepanjang bulan ini kita sudah terus membahas tentang 
pemulihan jiwa. Kita sudah membahas tentang bebas 
dari masa lalu yang kelam, dari perasaan bersalah, 
bahkan dari keminderan yang sering kali menyerang 
banyak orang di masa ini. Minggu ini saya akan 
membagikan sebuah Firman yang akan membawa 
pemulihan yang luarbiasa bagi kita semua, yang 
berjudul: Dipulihkan untuk Misi.  
 
I. BANYAK ORANG SEDANG DEPRESI BERAT, DAN 
BUTUH DIPULIHKAN.  
Pada waktu itu, murid-murid Yesus sedang Depresi 
Berat.  
 
Yohanes 21:10-15.  10 Kata Yesus kepada mereka: 
"Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu.” 
11 Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke 
darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga 
ekor banyaknya, dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu 
tidak koyak. 12 Kata Yesus kepada mereka: "Marilah dan 
sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang 
berani bertanya kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Sebab 
mereka tahu, bahwa Ia adalah Tuhan. 13 Yesus maju ke 
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depan, mengambil roti dan memberikannya kepada 
mereka, demikian juga ikan itu.  14 Itulah ketiga kalinya 
Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya 
sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. 15 Sesudah 
sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: "Simon, 
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari 
pada mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar 
Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." 
Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-
Ku." 
 
Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-
murid Yesus sangat tergoncang imannya dan 
mengalami Depresi Berat.  
Mereka semua melarikan diri, meninggalkan Yesus, 
tercerai berai, menyelamatkan nyawa masing-masing.  
Mereka kehilangan pemimpin dan pegangan hidup 
mereka selama itu, Tuhan Yesus, ditangkap dan 
disalibkan.  
Mereka juga sangat ketakutan kalau mereka ikut 
ditangkap dan disalibkan oleh orang-orang farisi dan 
ahli taurat.  
Mereka dalam ketakutan, mereka dihantui perasaan 
bersalah karena meninggalkan Yesus, mereka merasa 
sebagai pengikut yang gagal dan keminderan mulai 
menghantui mereka, mereka sangat kecewa karena 
salah satu teman merekalah yang sudah mengkhianati 
mereka sampai semua ini terjadi, dll. 
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Jadi kalau kita lihat isi hati dan jiwa dari murid-murid 
saat itu sangat campur aduk: takut, kecewa, marah, 
malu, minder, merasa bersalah, dll. 
 
Berapa banyak orang yang saat ini dalam keadaan 
Depresi Berat Seperti yang dialami murid-murid Yesus. 
Di masa Pandemi ini, banyak orang yang depresi: galau, 
takut, khawatir, kecewa, sukar tidur, stress, mudah 
marah.  
Dan Depresi ini menyerang semua orang: orang miskin 
dan orang kaya, jemaat biasa sampai Pendeta, rakyat 
dan pejabat, anak kecil maupun orang tua, dst.  
 
Penyebab Depresi masa ini: 
Banyak orang Depresi karena ketakutan dengan virus 
corona, kehilangan sebagian besar dari 
penghasilannya, galau dengan berbagai macam 
perubahan yang begitu cepat dan tidak bisa diprediksi, 
dst.  
Kalau tidak dipulihkan dari Depresi, maka bisa 
berakibat tidak baik:  
Mentok: Ada orang yang sebenarnya ingin bisa 
bertumbuh dan berbuah, tetapi selalu akhirnya malah 
mengalami kemunduran. 
Tidak bisa maju ke next level: Sebenarnya rindu 
pelayanan, tetapi selalu berakhir dengan masalah dan 
gesekan. 
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Stagnasi: Ada orang yang sebenarnya punya hati 
mengikuti kegerakan dan menerima urapan, tetapi 
hidupnya tidak pernah sungguh-sungguh mengalami 
perubahan yang besar. 
 
Tidak bisa berkembang. 
Ibaratnya Balon yang Bocor:  
Pernah lihat sebuah balon bocor yang dipompa? 
Sekalipun diisi angin terus menerus, tetapi kalau masih 
ada satu lubang kecil yang menyebabkan bocor, maka 
semua angin itupun akhirnya keluar semua. 
Sama halnya dengan jiwa yang belum dipulihkan: jiwa 
yang belum dipulihkan ibaratnya lubang yang akan 
membuat anda tidak bisa berkembang dengan 
maksimal. Akan selalu ada area yang bocor yang 
menyebabkan hidup anda selalu terbatas. 
Itu sebabnya dalam Retret Encounter misalnya, 
sebelum ada sesi tentang lawatan dan kepenuhan Roh 
Kudus, pasti awalnya ada sesi tentang kesembuhan 
luka batin atau jiwa. Karena memang hati, jiwa dan 
batin ini harus disembuhkan dulu, harus dipulihkan 
dulu, sehingga ketika Roh Kudus melawat dan 
menjamah hati kita, maka sungguh-sungguh hidup kita 
bisa diubahkan secara penuh. 
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Itu sebabnya TUHAN MAU MEMULIHKAN JIWA KITA !!! 
Kepada murid-muridNya yang sedang depresi, Yesus 
datang dan memberikan pengampunan serta 
membuang semua rasa bersalah dalam diri mereka, 
memulihkan kepercayaan diri mereka lagi, serta 
menyingkirkan semua ketakutan dan kekecewaan yang 
ada dalam diri mereka. 
Begitu mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Yesus itu, maka dengan ajaib, depresi dilenyapkan dan 
semua belenggu dihancurkan (ketakutan mereka 
pudar, kekecewaan mereka terobati, rasa bersalah 
mereka hilang, dan mereka sungguh-sungguh 
merdeka).  
Satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu benar-benar 
membuat jiwa mereka dipulihkan!  
 
Ini juga yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita: 
Jiwa kita harus dipulihkan!  
Tuhan mau semua ketakutan kita harus dihancurkan, 
kekecewaan kita harus diobati, rasa bersalah kita 
harus dipatahkan, kesepian dan kesedihan kita 
dilenyapkan.  
Tuhan mau memberikan kekuatan baru bagi jiwa kita, 
kesembuhan bagi hati kita, pengampunan dan 
kedamaian jiwa kita, penyegaran dan pemulihan bagi 
jiwa kita.  
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Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengalami 
perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus: Perjumpaan 
pribadi dengan Tuhan Yesuslah yang akan memulihkan 
jiwa kita!  
 
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. 
 
Kalau kita datang kepada Yesus, maka jiwa kita yang 
letih akan disegarkan, hati kita yang berbeban berat 
akan dilonggarkan dan diberi kelegaan!  
Ketika kita datang kepada Yesus, maka tanganNya 
akan menjamah kita, kasihNya akan menyerbu masuk 
dalam hati kita, kekuatanNya akan ditambahkannya, 
dan RohNya yang kudus akan dikaruniakanNya kepada 
kita.  
Ini yang akan membuat semua depresi kita lenyap dan 
jiwa kita mengalami kelegaan yang luarbiasa!  
 
Itu sebabnya mari kita Datang pada Tuhan melalui 
Doa, Pujian, dan Penyembahan!  
Masuklah dalam hadirat Tuhan dan buka hatimu lebar-
lebar! 
Maka lihatlah bagaimana RohNya yang mulai bekerja 
menjamah, menyembuhkan dan memulihkan jiwa 
kita! 
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Bahkan seringkali Tuhan tidak menunggu kita untuk 
Datang kepada Dia, justru Tuhan mendahului untuk 
datang pada kita dan memulihkan jiwa kita!  
Inilah yang dialami Nabi Elia: Di saatu Elia mengalami 
depresi berat dalam hidupnya, sampai dalam keadaan 
ingin mati, Tuhan yang Datang kepada Elia, 
memberikan roti bakar dan air dalam kendil, 
sehingga... 
Elia yang sudah lemah bisa mendapatkan kekuatan 
baru,  
Elia yang sudah jenuh bisa disegarkan kembali,  
Elia yang putus asa bisa mendapatkan pengharapan 
yang baru,  
dan Elia yang depresi bisa mengalami kelegaan yang 
luarbiasa!  
 
Ini juga yang Tuhan mau kita alami: mendapatkan 
kekuatan baru, disegarkan, mempunyai pengharapan 
baru, dan mengalami kelegaan yang luarbiasa! Jiwa 
kita Dipulihkan!  
 
Kesaksian:  
 
II. UNTUK MENGALAHKAN DEPRESI, BELAJARLAH 
MELIHAT TUHAN DI TENGAH SEMUA SITUASI ANDA!  
Alasan banyak orang tidak bisa menang dari depresi 
adalah karena kita gagal melihat Tuhan dalam situasi 
kita!  
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Elia depresi karena dia merasa kesepian berjuang 
seorang diri; dia gagal Melihat bahwa Tuhan Sudah 
memisahkan 7000 orang yang tidak pernah sujud 
menyembah kepada Baal, dan Hanya menyembah Allah 
Jehovah.  
Murid-murid Yesus yang Ada di perahu itu depresi 
berat ketika ada angin taufan yang datang mengamuk, 
karena mereka tidak mampu melihat Yesus berkuasa 
untuk meneduhkan angin keras tersebut.  
Yudas Iskhariot depresi berat dan bunuh diri, karena 
dia gagal Melihat bahwa Kasih Tuhan lebih besar dari 
dosa-dosanya, dan Tuhan mau mengampuni Serta 
memulihkan dia.  
Karena Saul dan Tentara Israel yang lain tidak mampu 
Melihat Tuhan dalam peperangan yang mereka 
hadapi, maka mereka depresi berat ketika menghadapi 
raksasa mengerikan seperti Goliat.  
Dst.  
 
Hanya ketika kita bisa Melihat Tuhan di tengah semua 
situasi kita, maka depresi kita lenyap, dan kita 
mengalami kelegaan!  
Karena Daud mampu Melihat Tuhan menyertai dia, 
maka lawan sebesar Goliat jadi terlihat Kecil dan mudah, 
itu sebabnya bukannya depresi, tapi semangat yang 
muncul dalam hati Daud.  
Karena Petrus bisa Melihat bahwa Tuhan Yesus tetap 
mengasihi dan mengampuni kesalahannya, sekalipun 
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dosanya berat sekali karena sudah menyangkal Yesus 
3x, maka dia dimampukan untuk bertobat, menerima 
pengampunan, bebas dari rasa bersalah; sehingga 
depresinya lenyap, dan dia menemukan sukacita baru 
dalam hidupnya.  
Karena Abraham bisa Melihat bahwa Allah berkuasa 
untuk membangkitkan orang mati dan menggenapi 
janjiNya, maka Abraham tidak depresi sekalipun dia 
harus mempersembahkan Ishak; hatinya tetap tenang 
dan damai sekalipun dia harus mempersembahkan yang 
paling berarti dalam hidupnya bagi Tuhan.  
 
Itu sebabnya ketika depresi menyerang, maka 
belajarlah untuk Melihat Tuhan dalam semua situasi 
hidupmu!  
Lihatlah sekalipun manusia mereka-rekakan yang 
jahat, tapi Allah sanggup mereka-rekakannya untuk 
mendatangkan kebaikan dalam hidupmu!  
Lihatlah sekalipun engkau sedang menghadapi badai 
terbesar dan Terberat sepanjang sejarah hidupmu, tapi 
Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk 
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang 
mengasihiNya.  
Lihatlah sekalipun engkau jatuh, Allah menopang 
tanganmu, engkau tidak akan tergeletak, engkau akan 
bangkit kembali!  
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Learn to Think on Purpose! Belajarlah Berpikir dengan 
Sengaja!  
Mengapa kita harus belajar untuk berpikir dengan 
sengaja?  
Sebab seringkali pikiran kita mengalir sendiri 
memikirkan situasi-situasi yang terburuk: jangan-
jangan kita kena covid, jangan-jangan Suami saya 
selingkuh, jangan-jangan anak-anak saya salah 
pergaulan, jangan-jangan ada kanker di tubuh saya, 
jangan-jangan saya tidak bisa bayar hutang dan di situ, 
dst. 
Semua pemikiran yang buruk ini, seringkali kita ulangi 
berkali-kali siang dan malam, terus menerus dalam 
benak kita. Tidak heran kita jadi stress dan depresi 
berat.  
 
Oleh Karena itu, saya ajak kita untuk mulai berpikir 
dengan sengaja!  
Di saat semua pikiran buruk itu Datang menyerbu, 
maka responilah dengan memikirkan hal yang baik 
dengan sengaja!  
 
Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang 
suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, 
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, 
pikirkanlah semuanya itu. 
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Ketika seluruh Dunia panik dengan pandemi covid-19, 
lihatlah bahwa Allah menjaga anda dan seisi Keluarga 
anda aman dalam lindungan Tuhan, bahkan 
seandainya covid itu sempat menyerangpun, Jehova 
Rapha akan menyembuhkan anda dengan kuasaNya 
yang ajaib. (Kalau anda mampu Melihat Tuhan Seperti 
ini, maka semua depresimu pasti berhenti, dan ada 
ketenangan kembali dalam hatimu).  
Ketika pikiran buruk anda menyerang (jangan-jangan 
Suami saya selingkuh, jangan-jangan anak-anak saya 
salah pergaulan, dst), lihatlah bahwa Tuhan sedang 
menjamah dan melembutkan hati suami anda, lihatlah 
dengan caranya yang ajaib Tuhan membebaskan anak-
anak anda dari pergaulan yang salah itu, lihatlah Tuhan 
bekerja melampaui pikiran dan bayangan kita untuk 
memulihkan Keluarga kita (Kalau anda mampu Melihat 
Tuhan Seperti ini, maka semua depresimu pasti 
berhenti, dan ada ketenangan kembali dalam hatimu). 
 
Cara terbaik untuk berpikir dengan sengaja adalah 
dengan memikirkan Firman Tuhan! 
Baca Alkitabmu! Renungkan itu Siang dan malam!  
Dengarkan khotbah-khotbah di Gereja kita dan 
renungkan itu Siang dan malam!  
Lawan semua imajinasi pikiran yang negatif yang Iblis 
berusaha bangkitkan dalam benak kita!  
Taklukkan semua pemikiran yang salah itu di bawah 
kembali Roh Kudus!  
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Maka depresimu akan Lenyap, dan jiwamu sungguh-
sungguh dipulihkan! 
Kesaksian:  
 
III. SADARILAH BAHWA TUHAN INGIN KITA 
DIPULIHKAN UNTUK MEMULIHKAN ORANG-ORANG DI 
SEKELILING KITA.  
Itu sebabnya sementara Tuhan Yesus memulihkan 
Petrus dari Depresi Berat itu, Tuhan Yesus juga 
memberikan sebuah misi: Gembalakanlah domba-
dombaKu!  
Begitu Petrus dipulihkan, Tuhan Yesus mendorong dia 
untuk membawa pemulihan bagi orang lain:  
menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, 
mendoakan yang sakit, memberikan perhatian pada 
mereka, membantu yang membutuhkan, menjangkau 
yang undur, mengobarkan semangat yang sedang 
suam, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang! 
 
Ini juga yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita: 
Dipulihkan untuk Memulihkan!  
Tuhan Yesus tidak mau kita fokus Hanya pada diri kita 
sendiri terus-menerus: mengasihani diri kita sendiri, 
merasa diri kita yang paling menderita, paling rentan, 
paling sukar.  
Tuhan mau kita fokus untuk jadi Berkat: Tuhan mau 
kita menguatkan yang lemah, menghiburkan yang 
susah, mendoakan yang sakit, memberikan perhatian 
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pada mereka, membantu yang membutuhkan, 
menjangkau yang undur, mengobarkan semangat yang 
sedang suam, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang 
terhilang. 
Jangan terus fokus pada diri sendiri (berharap 
dimengerti, diperhatikan, dikasihi), sebaliknya, 
fokuslah jadi Berkat bagi orang lain (mau terlebih 
dahulu mengerti, memperhatikan, dan mengasihi), 
maka justru kita akan mengalami TOTAL HEALING.  
 
Kita harus menyadari banyak orang sedang depresi 
berat dan butuh pemulihan, dan itu adalah tugas kita 
untuk menguatkan mereka. 
Saya diberi tugas untuk menguatkan sesama hamba 
Tuhan yang sedang depresi.  
Anda diberi tugas untuk menguatkan Ibu rumah 
tangga yang lain, sesama jemaat yang undur, teman 
anda yang sedang terluka hatinya, pelayan Tuhan yang 
suam,  bahkan jiwa-jiwa yang terhilang.  
 
Sadarilah bahwa semuanya itu adalah ladang yang 
menguning yang siap untuk dituai! Ini adalah 
kesempatan yang luarbiasa untuk membagikan Kasih 
Allah. Dan sementara Tuhan memulihkan kita, Tuhan 
juga mau memakai kita untuk menjangkau dan 
menyelamatkan yang terhilang, menggembalakan 
domba-domba Tuhan, dan memuridkan bangsa-
bangsa.  
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Mengingat kondisi anda sekarang ini, mungkin anda 
tidak begitu yakin bahwa anda bisa dipakai Tuhan untuk 
membawa pemulihan bagi orang lain yang depresi, akan 
tetapi sadarilah satu hal yang pasti: Ketika Tuhan 
memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka 
Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita 
untuk mengerjakannya!  
Kalau Tuhan suruh kita untuk menguatkan yang lemah, 
maka Tuhan akan mampukan kita sehingga melalui 
perkataan kita, banyak orang menerima kekuatan baru 
(dalam kelemahan kita, sempurnakan kuasa Tuhan).  
Kalau Tuhan suruh kita untuk melayani jiwa-jiwa dan 
membawa pemulihan bagi mereka yang depresi, maka 
Roh Kudus yang akan mengurapi kita sehingga ketika 
kita berbicara, mereka mendapatkan penghiburan, 
hatinya disembuhkan, dan iman mereka dibangkitkan 
kembali.  
Kalau Tuhan suruh kita jadi saksi dan menyelamatkan 
jiwa-jiwa, maka Dia yang akan mengurapi kita sehingga 
melalui kesaksian kita, hati yang keras dilembutkan, hati 
yang tertutup dibukakan, dan akhirnya mereka mau 
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan 
bersama-sama beribadah di Gereja.  
 
Itu sebabnya, mulai tanamkan dalam pikiran anda: 
Tuhan bisa pakai Aku untuk selamatkan jiwa! Melalui 
hidupku, keluarga dan orang-orang disekelilingku 
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diselamatkan! Tuhan Sudah urapi aku jadi penjala jiwa 
yang handal! Tidak sulit membawa jiwa! Dengan kuasa 
Roh Kudus, pertobatkan jiwa besar-besaran Tuhan 
kerjakan melalui hidupku! 
 
Kisah Para Rasul 2:41-42.  41 Orang-orang yang 
menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan 
pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga 
ribu jiwa. 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-
rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu 
berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 
 
Saya yakin para murid juga awalnya terkejut ternyata 
mudah sekali menyelamatkan jiwa-jiwa! 
Secara manusia anda harus sadar bahwa dari 3000 
orang yang bertobat hari itu , ada banyak orang Yahudi 
yang sangat ekstrem dengan ajarannya yang sedang 
merayakan Pentakosta di Yerusalem. Mereka adalah 
orang yang sama yang tadinya mengejek para murid 
dan menuduh mereka sedang mabuk. Ya itulah jenis 
orang yang bertobat pada hari itu.  
Tetapi ketika angin Roh Kudus berhembus, maka tiba-
tiba momentum pertobatan datang dengan sangat 
cepat dan dalam sekejap orang-orang itu bertobat! 
Menyelamatkan jiwa ternyata tidak sesukar yang 
dipikirkan murid-murid pada awalnya! Dan sejak saat 
itu, semua murid-murid Yesus jadi sangat bersemangat 
menyelamatkan jiwa! 
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Aku bisa selamatkan jiwa! Ya mulailah katakan itu! 
Karena menyelamatkan jiwa memang mudah! Karena 
bukan kita sendiri yang berjuang, tetapi segenap 
kekuatan sorga yang akan membantu kita. 
Apalagi di saat keadaan dunia seperti ini, percayalah 
mengajak orang akan jauh lebih mudah! Saat kondisi 
krisis seperti ini, mengundang orang untuk percaya 
Yesus lebih mudah! Saat pandemi seperti ini, 
menyaksikan mujizat kesembuhan itu jauh sangat 
mudah. 
Jadi selamatkan jiwa bersama dengan Tuhan adalah 
mudah! 
 
Sadarkah anda bahwa saat ini Angin Roh Kudus sedang 
berhembus, dan kalau anda bergerak bersama Roh 
Kudus, maka hasilnya akan mengejutkan anda sendiri: 
Dalam sekali khotbah, 3000 jiwa diselamatkan pada 
Hari Pentakosta.  
Di Gereja kita, tiba-tiba terjadi kegerakan anak muda 
yang tidak disangka-sangka (tadinya puluhan, jadi 
ratusan, bahkan sekarang ribuan).  
Bahkan di masa pandemi ini, tiap-tiap Minggu kita 
mengadakan baptisan karena ada begitu banyak jiwa 
yang diselamatkan dan memberikan diri dibaptis air.  
Gereja kita di Jogja mengalami ledakan pertumbuhan 
yang luarbiasa: ibadah sore dan malam selalu Penuh 
sehingga kita harus banyak menolak orang untuk 
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menjaga protokol kesehatan sehingga tidak melebihi 
kapasitas.  
Gereja kita di Jakarta Sudah buka semua ibadah dan 
semuanya full capacity.  
Kegerakan Kelompok sel justru mengagetkan sekali di 
masa pandemi ini: banyak orang dibangkitkan Tuhan 
jadi KKS baru, banyak jiwa yang terhilang membuka 
hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan 
pertumbuhan serta pelipatgandaan Kelompok sel 
terjadi dengan sangat dahsyat.  
 
Itu sebabnya jangan sampai kita ketinggalan: Tuhan 
mau kita dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi 
orang-orang di sekeliling kita! 
 
 


