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RELIEF FOR YOUR SOUL #3 
KELEGAAN BAGI JIWAMU #3 

PENANGKAL KECEMASAN 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita masih akan melanjutkan seri kotbah tentang 
Kelegaan bagi Jiwamu. Di bagian ketiga ini saya akan 
beri judul Penangkal Kecemasan.  

• Banyak orang yang hidupnya dijajah dan bahkan 
terpenjara oleh kecemasan dan ketakutan. 

• Biasanya diawali dengan stress karena tekanan 
hidup dan berakhir pada kehancuran akibat 
depresi. 

• Itu sebabnya saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa 
menjadi antidote atau obat penawar/penangkal 
bagi semua gangguan kecemasan dalam hidup 
saudara. 

• Saya percaya firman Tuhan hari ini akan 
mendatangkan banyak kelegaan bahkan 
kemerdekaan di tengah-tengah kita. 

 
I. TUHAN MAU KITA MERDEKA DARI GANGGUAN 

KECEMASAN. 
a. Cemas, kuatir, dan takut bukan berasal dari 

Tuhan. 
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 Tuhan adalah kasih dan Alkitab berkata di dalam 
kasih tidak ada ketakutan! Kasih yang sempurna 
melenyapkan ketakutan 

 1 Yohanes 4:18 (TB)  Di dalam kasih tidak ada 
ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan 
ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman 
dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam 
kasih. 

- Pada awalnya Adam diciptakan tanpa DNA rasa 
takut di dalamnya. Yang ada adalah keberanian. Itu 
sebabnya menghadapi apapun, Adam selalu 
berani. Menghadapi hewan sebuas apapun, dia 
tetap berani. Tantangan seberat apapun tetap 
Adam hadapi dengan penuh keberanian dan 
ketegaran. 

- Sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Untuk 
pertama kalinya Adam merasakan rasa takut, 
yaitu ketika dia mendengar bunyi Tuhan datang 
(Kejadian 3:10). Dosa membuat benih ketakutan 
mulai bertumbuh dalam diri manusia sampai 
sekarang ini. 

- Tetapi yang sejatinya adalah Tuhan tidak mau anda 
dan saya hidup dalam ketakutan, kecemasan dan 
kekuatiran. 

 Takut sendiri memang hal yang wajar karena kita 
manusia yang terbatas. Tetapi tercekam dengan 
ketakutan bukan sesuatu yang wajar, tetapi 
sebuah keterikatan. 
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- Ya orang yang dicekam ketakutan sebenarnya 
sedang diikat oleh satu spirit sehingga hidup 
saudara akan menjadi sangat terbatas. 

- Ditambah lagi kalau ketakutan dan kecemasan itu 
akhirnya masuk di tahap yang sangat menganggu. 
Makanya ada istilah anxiety disorder atau 
gangguan kecemasan. 

- Manusia pasti pernah cemas, tetapi kalau sampai di 
tahap cemas yang terus mengangggu, itu yang 
bahaya. 

- Buat saya, ada cemas yang wajar dan cemas yang 
tidak wajar. 

- Misalnya: anda menghadapi ujian dan merasa 
sedikit cemas, itu wajar. Karena setelah ujian 
selesai, maka cemas anda hilang. Sekali lagi ini 
masih wajar. Ini bisa dikatakan sebagai stress 
karena adanya sebuah keadaan yang menekan. 
Tetapi kalau tekanan hilang, maka stress juga 
berakhir. Ini stress atau cemas yang masih wajar. 

- Tetapi yang bahaya adalah orang yang terus cemas 
padahal tidak ada keadaan yang menekan dia. 
Yang bahaya adalah orang terus menerus merasa 
stress padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang 
nyata yang membuat stress. Kalau dia tanya: kamu 
kenapa? Mereka akan jawab: aku juga tidak tahu, 
tapi rasanya takut, rasanya sedih, rasanya tidak 
berguna. Ini yang disebut depresi! Dan ini adalah 
gangguan kecemasan yang tidak wajar dan akan 
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terus menggerogoti hidup seseorang kalau tidak 
segera ditangani. 

- Saya ajak bagi saudara yang sedang mengalami 
ketakutan, kecemasan, bahkan depresi, ayo terus 
buka hati sebab ada jalan untuk anda bisa 
mengalami kebebasan pada hari ini! 

b. Mazmur 107:19-20 19 Maka berseru-serulah 
mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, 
dan DISELAMATKAN-NYA MEREKA DARI 
KECEMASAN MEREKA, 20 disampaikan-Nya 
firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, 
diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.  

 Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari segala 
macam kecemasan kita! 

- Mungkin anda datang dengan 1000 macam 
kecemasan, tetapi Tuhan kita akan datang dengan 
1.000.000 pertolongan! 

- Mungkin saudara mencemaskan keuangan anda, 
mungkin ada yang mencemaskan kesehatan, 
mungkin ada yang mencemaskan jodoh dan 
pasangan hidup, mungkin anda mencemaskan 
masa depan anak anda, mungkin anda 
mencemaskan keamanan dan keselamatan 
keluarga anda, mungkin ada yang mencemaskan 
karirnya, mungkin ada yang sedang mencemaskan 
masa pensiun, dan lain sebagainya. 
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- Tapi kalau hari ini kita datang kepada pribadi yang 
tepat, yaitu Tuhan, maka Dia sanggup untuk 
menyelamatkan anda. 

- Tuhan yang sama yang menghardik danau yang 
penuh dengan badai menjadi danau yang teduh, 
Tuhan itu yang juga akan menghardik semua badai 
negatif dalam pikiran anda, sehingga pikiran 
saudara menjadi teduh, tenang dan damai.  

 Saya percaya seperti yang dikatakan ayat 20: 
disampaikannya firmanNya dan disembuhkanNya 
mereka! 

- Tahukah bahwa firman Tuhan adalah obat yang 
manjur bagi jiwa anda! 

- Saya percaya ketika firman ini dibagikan, maka 
firman itu akan menyembuhkan bukan hanya roh, 
tetapi jiwa dan jasmani kita.  

- Saya berdoa semua gangguan kecemasan dan 
semua apapun yang membuat luka di jiwa dan batin 
kita, hari ini sembuh oleh kuasa firman Allah! 

- Yakobus 1:21 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. 

- Buka hati dan terimalah firman Tuhan hari ini sebab 
firman Tuhan hari ini berkuasa untuk 
membebaskan jiwa saudara dari segala macam 
kecemasan dan ketakutan. 
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II. KUNCI UNTUK MENANGKAL SEMUA GANGGUAN 
KECEMASAN DAN KETAKUTAN. 

1. SADARI BAHWA BAPA SURGAWI PASTI MELIHARA 
HIDUP KITA. 

 Matius 6:25-26.   25 "Karena itu Aku berkata 
kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan 
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang 
hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 
penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih 
penting dari pada pakaian? 26 Pandanglah burung-
burung di langit, yang tidak menabur dan tidak 
menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam 
lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang 
di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-
burung itu? 

- Yesus mengajarkan sesuatu yang simpel supaya 
kita jangan kuatir. 

- Yesus berkata supaya kita melihat burung di langit 
dan bunga di padang. Semuanya Tuhan pelihara 
dengan sangat luarbiasa! 

- Ada milyaran hewan dengan berbagai spesies dari 
yang paling besar sampai yang paling kecil di dunia 
ini. Dan semuanya dipelihara oleh Bapa kita! 

- Tahukah saudara akibat pandemi ini ada begitu 
banyak pengelola kebun binatang yang dibuat 
kebingungan. Kenapa? Karena biaya perawatan 
atau bahkan biaya makanan para hewan itu sangat 
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tinggi! Pengelola bukan hanya menyediakan 
sayuran atau rumput-rumputan, tetapi juga daging 
bagi berbagai hewan karnivora. Dan itu harus 
dilakukan setiap hari! Costnya sangat besar! 
Banyak hewan yang jatah makannya dikurangi 
bahkan ada yang dipuasakan! 

- Tetapi hebatnya, Bapa kita sang Pemilik sorga dan 
bumi tidak pernah terlambat dalam memberi 
makan semua hewan di dunia ini. Tuhan tidak 
pernah kesulitan sedikitpun dalam memelihara 
semua makhluk di dunia ini. 

- Sebagai gambaran, satu ekor ikan paus dewasa 
bisa memakan 16 ton udang kecil setiap hari! 
Tetapi sekalipun demikian, saya belum pernah 
dengar ada ceritanya Paus di lautan kurus kering 
akibat tidak dapat makan!  

- Ada banyak hewan yang kurus kering karena 
dipelihara manusia dan gagal. Tetapi secara umum, 
tidak ada hewan di alam ini yang sampai ditahap 
kurus kering gara-gara tidak dapat makan. 

- Jadi ibaratnya kalau hewan peliharaan ayah kita 
saja makmur semua, masakan kita sebagai anak 
akan dibiarkan kekurangan! 

- Kasarannya adalah kalau hewan liar seperti tikus 
di got saja bisa segemuk itu, maka kita tidak perlu 
kuatir dengan hidup kita! 



Bahan Kotbah Minggu, 24 Juli 2022 – Kelegaan Bagi Jiwamu #3 

 8 of 23 

 Jadilah anak yang percaya penuh kepada Bapa 
kita! Jangan pernah meragukan kemampuan dan 
kuasa Bapa kita. 

- Seorang anak kecil tidak akan pernah kuatir akan 
masa depannya. 

- Seorang anak kecil tidak akan kuatir akan apa yang 
dia makan dan minum. Bahkan ketika dia ingin 
sesuatu, dia hanya minta dan tidak perlu kuatir 
memikirkan papanya sanggup atau tidak. 

- Miliki iman simpel seperti anak kecil yang percaya 
penuh kepada Bapa kita di sorga! Dia pernah 
memberi makan jutaan orang di padang gurun, Dia 
pernah memberi daging, Dia pernah mengeluarkan 
air dari bukit batu, Dia pernah memberi makan 
5000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Dia tidak 
pernah gagal! Dia disebut Jehova Jireh, Allah yang 
menyediakan! He is the Provider! 

- 1 Petrus 5:7 Serahkanlah segala kekuatiranmu 
kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. 

 Kesaksian Ps Nita Setiawan: Waktu dia masih 
SMA, Tuhan bicara tentang Panggilan Hidup untuk 
Melayani Sepenuh Waktu. Dan Tuhan juga suruh 
untuk pergi ke Sekolah Alkitab di Amerika.  

- Yang jadi masalah adalah setiap kali dia berbicara 
kepada orang tuanya, selalu saja orang tuanya 
berkata: Berdoa! Mengapa? Karena butuh biaya 
yang sangat besar untuk Sekolah di Amerika. 
Secara manusia, memang berat.  
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- Jadi karena tidak juga mendapatkan kepastian dan 
jawaban dari orang tuanya, ya tidak ada jalan lain, 
Ps Nita terus berdoa dan berdoa dan berdoa, serta 
mengandalkan Tuhan.  

- Dan yang luarbiasa karena Tuhan yang suruh, maka 
tanda-tanda ajaib itu benar-benar nyata dalam 
semua proses tersebut.  

- Waktu mengajukan Visa, petugas nya galak sekali, 
dan orang-orang yang antri di depannya, dibentak 
dan dimarahi dengan kata-kata yang keras. Tapi 
anehnya Ketika tiba giliras Ps Nita, seperti 
semuanya begitu mudah, begitu lancar, dan begitu 
cepat.  

- Dan luarbisa Tuhan sendiri yang menyatakan 
kemuliaanNya pada orang tua dari Ps Nita. Selama 
Sekolah Ps Nita di sana, memang butuh biaya yang 
sangat besar, tapi secara ajaib pekerjaan orang 
tuanya diberkati berlipatkaliganda, sehingga 
semua biaya yang dibutuhkan tersediakan dengan 
cara yang ajaib. Ini benar-benar masa yang tidak 
masuk akal dalam pekerjaan mereka bagaimana 
Tuhan memberkati secara luarbiasa.  

- Dengan kata lain, kalau Tuhan yang suruh, dan kita 
taat, maka Tuhan pasti akan pelihara kita, Tuhan 
pasti akan nyatakan kemuliaanNya dalam hidup 
kita.  

- Itu sebabnya jangan khawatir! Sadarilah Bapa 
Surgawi pasti memelihara kita!  
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2. SADARI KEHADIRAN TUHAN YANG BEGITU NYATA 
DALAM HIDUP KITA. 

 Banyak orang yang cemas dan takut sampai di 
tahap depresi. Hari ini saya mau bagikan antidote 
for depression, yaitu the presence! 

- Coba renungkan dua kata yang mirip dalam bahasa 
Inggris ini: depression VS the presence. 

- The presence artinya adalah kehadiran. 
- Tahukah saudara salah satu penyebab orang sangat 

takut sampai di tahap depresi adalah yang 
namanya kesendirian. 

- Orang yang semuanya dipikir sendiri dihadapi 
sendiri, diurus sendiri, pasti di satu titik akan 
merasakan tekanan yang sangat berat. Butuh 
kehadiran orang lain yang bisa membantu 
meringankan tekanan hidupnya. 

- Itu sebabnya Alkitab berkata berdua lebih baik dari 
seorang diri. Ketika yang satu lemah, minimal ada 
orang lain yang membantu menguatkan. 

- Itu sebabnya saya sangat mendorong saudara 
untuk bertumbuh di dalam sebuah kelompok sel. 

- Keluarga rohani akan menjadi satu suppport 
system yang sangat kita butuhkan untuk kita bisa 
kuat menghadapi banyak tekanan. 

- Kehadiran orang-orang terdekat, keluarga jasmani 
dan keluarga rohani akan sangat membantu kita 
untuk bisa terhindar dari depresi. 
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 Yang paling utama adalah menyadari kehadiran 
Tuhan kita yang senantiasa bersama dengan kita. 

- Daud adalah orang yang bisa menyadari kehadiran 
Tuhan yang senantiasa dalam hidupnya. 

- Salah satu mazmur yang paling terkenal, Mazmur 
23, merupakan gambaran iman Daud tentang 
Tuhan yang selalu maha hadir seperti seorang 
gembala yang menjaga dombanya. 

- Daud sendiri adalah seorang gembala. Dia tahu 
persis bagaimana sigapnya seorang gembala dalam 
mendampingi dan menjaga dombanya. Dia tahu 
persis bagaimana rasanya menghalau singa dan 
beruang demi menjaga domba kesayangannya. 

- Dan dia tahu kalau dia bisa lakukan itu untuk 
dombanya, maka Tuhan nya juga sanggup 
melakukannya berkali lipat lebih hebat, sebab 
Tuhan yang dia sembah adalah Sang Gembala 
Agung. 

- Itu sebabnya sementara Saul dan pasukannya 
mengalami gangguan kecemasan akibat teror 
Goliat, Daud bisa dengan tenang justru datang 
menantang Goliat. 

- Karena di saat itu, Daud bisa menyadari bahwa dia 
tidak sendiri tetapi dia bersama dengan Sang 
Gembala Agung yang siap menjaga dan 
melindunginya. 

 Bilangan 14:9  Hanya, janganlah memberontak 
kepada TUHAN, dan janganlah takut kepada bangsa 
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negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. 
YANG MELINDUNGI MEREKA SUDAH 
MENINGGALKAN MEREKA, SEDANG TUHAN 
MENYERTAI KITA; JANGANLAH TAKUT KEPADA 
MEREKA." 

- Ingat ini baik-baik: Tuhan selalu menyertai anda 
dan saya!  

- Yang melindungi kita tidak pernah meninggalkan 
kita selama kita yang tidak lebih dulu 
meninggalkanNya. 

- Itu sebabnya kalau saudara dalam posisi 
meninggalkan Tuhan, maka tidak heran hidup 
saudara bisa dipenuhi ketakutan. Tetapi kalau kita 
tidak meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga tidak 
akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita 
tidak punya alasan untuk hidup dalam kecemasan 
dan ketakutan!  

 Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: 2x saya 
mengalami kecelakaan mobil yang sangat 
berbahaya. Satu di Amerika, dan satu lagi dalam 
perjalanan dari Solo ke Jogja.  

- 2 kejadian itu sangat mirip sekali, di mana mobil 
saya oleng dan berputar dari ujung kiri ke ujung 
kanan jalan besar, sampai nabrak pembatas jalan.  

- Itu resiko sekali ditabrak oleh mobil-mobil yang 
melaju dengan kecepatan Tinggi di jalan toll/jalan 
besar.  
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- Secara manusia, apapun bisa terjadi dalam situasi 
seperti itu.  

- Akan tetapi yang ajaib adalah dalam 2 kejadian 
tersebut, saya Selamat, mobil Selamat, dan 
semuanya baik.  

- Bagi saya, itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang 
luarbiasa yang selalu menyertai saya. Saya percaya, 
selama tugas saya belum selesai, selama masih ada 
hal yang Tuhan mau saya kerjakan, penjagaan dan 
perlindungan Tuhan pasti sempurna dalam hidup 
saya.  

- 2 Kejadian itu sungguh-sungguh membawa saya 
semakin menyadari kehadirat Tuhan yang sangat 
dekat dengan saya, dan benar-benar membawa 
saya semakin tenggelam dalam hadirat Tuhan. 
Inilah yang memberi kekuatan yang luarbiasa dalam 
hidup saya untuk maju melayani Tuhan dengan 
segenap hati dan kekuatan.  

3. TINGKATKAN KOMUNIKASI DENGAN TUHAN. 
 Filipi 4:6-7 6 Janganlah hendaknya kamu kuatir 

tentang apa pun juga, tetapi NYATAKANLAH 
DALAM SEGALA HAL KEINGINANMU KEPADA 
ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN DENGAN 
UCAPAN SYUKUR. 7 Damai sejahtera Allah, yang 
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 
pikiranmu dalam Kristus Yesus. 

- Firman Tuhan berkata hendaklah kamu jangan 
kuatir tentang apapun juga! 
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- Apapun ya apapun! Apapun artinya semuanya, 
mulai dari kekuatiran akan pernikahan, rumah 
tangga, karir, bisnis, kesehatan, masa depan, 
kebutuhan, keinginan, dan semuanya. 

- Tuhan berkata jangan kuatirkan itu semua. Kenapa? 
Karena mengkuatirkan semuanya itu tidak akan 
menolong dan menyelesaikan masalah.  

- Mengkuatirkan sesuatu adalah salah satu 
perbuatan sia-sia yang paling sia-sia! Kuatir itu 
benar-benar menghabiskan energi secara real, 
tetapi tidak ada faedahnya sedikitpun. 

- Mengkuatirkan sesuatu adalah tindakan yang 
hanya wasting (membuang waktu, membuang 
sukacita, membuang damai sejahtera, membuang 
kesehatan, membuang kreatifitas, dll). 

- Itu sebabnya stop untuk terus kuatir! 
 Sebaliknya nyatakan dalam segala hal 

keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur! 

- Dengan kata lain segala yang membuat anda 
kuatir, doakan itu! Bawa dalam doa! Bicarakan 
dengan Tuhan! Komunikasikan dengan Bapa kita di 
sorga! 

- Kuatir itu sia-sia! Sebaliknya, doa yang sebagian 
orang berpikir adalah kegiatan yang sia-sia, justru 
bukanlah hal yang sia-sia! 

- Doa adalah komunikasi dengan Tuhan.  
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- Dan semua bentuk komunikasi itu penting! Orang 
sekulerpun akan setuju dan semua teori leadership 
pun juga akan sepakat bahwa komunikasi adalah 
sesuatu yang penting! 

- Dalam tim harus ada komunikasi! Dalam 
pernikahan harus ada komunikasi! Komunikasi 
dengan bos, komunikasi dengan bawahan, 
komunikasi dengan client, komunikasi dengan 
pemerintah, komunikasi dengan anak, komunikasi 
dengan pasangan, semuanya adalah hal yang 
penting! 

- Tetapi bagaimana dengan komunikasi dengan 
Tuhan? 

- Kalau komunikasi dengan manusia saja sangat 
penting, apalagi komunikasi dengan Tuhan yang 
menciptakan kita! 

 Ketika saudara sedang dilanda kecemasan, satu 
yang anda butuhkan adalah komunikasi. 

- Waktu anda memendam rasa cemas itu sendiri, 
maka suatu saat semua ketakutan itu bisa meledak 
dan sangat berbahaya. 

- Kadang saudara butuh komunikasi untuk membuat 
anda merasa lega. 

- Tentunya jangan asal cerita kepada pihak-pihak 
yang tidak kompeten karena justru akan 
memperkeruh suasana hati anda. 
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- Jangan pertontonkan kecemasan anda di media 
sosial karena itu bukanlah komunikasi yang 
sesungguhnya. 

- Tetapi di satu titik mungkin anda bisa komunikasi 
dengan orang-orang dekat anda yang punya 
kapasitas rohani yang cukup besar. 

- Mungkin anda bisa komunikasi dengan orangtua 
jasmani, orangtua rohani, pemimpin di gereja, 
atau komunikasi dengan pakar, konselor, dll. 

- Tetapi tetap yang paling utama adalah ketika anda 
belajar untuk mengkomunikasikan semua rasa 
cemas anda kepada Tuhan. 

- Itu yang dipraktekkan sendiri oleh Tuhan Yesus 
menjelang akan ditangkap. Yesus yang sudah tahu 
waktunya sudah dekat, memilih untuk berdoa. 
Yesus berdoa bukan cuma satu kali, tetapi berkali-
kali selama masih memungkinkan. 

- Awal saat Yesus memulai doa, Yesus secara 
manusia mengalami ketakutan yang hebat sampai 
peluhnya menjadi seperti darah. Tetapi selesai 
berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan dan 
damai sejahtera yang luarbiasa untuk menjalani 
semua proses penyaliban. 

- Doa itu luarbiasa! Doa membuat damai sejahtera 
yang melampaui segala akal memelihara hati dan 
pikiran kita. 

- Ada banyak orang minum obat mahal untuk 
menenangkan hati, tetapi doa adalah “obat” yang 
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paling murah dan paling mujarab serta tidak 
punya efek samping. Efek sampingnya cuma satu: 
damai sejahtera! 

 Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Di awal pandemi, 
karena saya membaca berbagai macam berita-
berita yang menakutkan, maka saya sempat 
tercekam dengan ketakutan, terutama di 
beberapa bulan awal. 

- Semakin saya banyak dengarkan berita, omongan 
pakar, riset yang katanya bonafid, dampaknya: 
hati saya semakin tercekam dengan ketakutan.  

- Sampai saya belajar menghentikan semuanya itu, 
dan mulai berdoa... berdoa... berdoa.... 

- Awalnya nggak gampang untuk berdoa, sebab 
ketakutan itu sangat mengganggu.  

- Akan tetapi karena saya tidak menyerah, dan saya 
terus memaksa diri untuk berdoa dan berdoa dan 
berdoa lagi, maka sampai di tahap tertentu, saya 
bisa rasakan Roh Kudus memenuhi dan 
mendominasi saya kembali. Bersamaan dengan 
itu, tiba-tiba saja roh ketakutan hilang lenyap. 
Tadinya tercekan ketakutan, tiba-tiba berubah 
penuh keberanian.  

- Sampai-sampai Ketika Pak Obaja mendengar 
perkataan saya hari itu, tiba-tiba Pak Obaja 
berkata: Wah kok kamu berubah total hari ini! 
Sudak nggak takut lagi! Jadi berani! 
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- Sejak saat itu sampai sekarang, doa Sudah 
melenyapkan ketakutan, dan membangkitkan 
iman di hati saya, bahkan damai sejahtera yang 
melampaui segala akal.  

4. PEGANG KUAT KEBENARAN FIRMAN ALLAH.  
 Pikiran adalah medan tempur utama yang sangat 

menentukan cemas atau tidaknya seseorang. 
- Kalau pikiran anda baik, maka anda bisa berpikir 

dengan jernih dan akan lebih mudah buat kita 
menolak segala bentuk ketakutan. 

- Tapi kalau pikiran anda tidak baik, maka pikiran 
yang penuh dengan kontaminasi itu akan membuat 
anda sangat mudah dikuasai ketakutan. 

- Itu sebabnya menjaga dan memelihara pikiran 
sangatlah penting. 

- Cara menjaga pikiran adalah mengisinya dengan 
Firman Tuhan. 

 Yesaya 32:17 Di mana ada kebenaran di situ akan 
tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran 
ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-
lamanya.  

- Firman Tuhan adalah kebenaran! Dan ayat ini 
berkata di mana ada kebenaran, pasti di situ akan 
tumbuh damai sejahtera! Di mana ada kebenaran, 
di situ akan muncul ketenangan dan ketentraman 
untuk selama-lamanya! 

- Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 
dan memasukkan di pikiran kita serta 
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merenungkannya dalam hati kita, maka di situ 
(yaitu di pikiran dan hati kita) akan mulai muncul 
tumbuh damai sejahtera. 

- Jadi di ayat ini damai sejahtera diibaratkan seperti 
tanaman yang tumbuhnya tidak bisa instan. Perlu 
waktu. Perlu terus menerus dan konsisten. Maka 
akhirnya damai itu tumbuh makin lama makin besar 
dan makin kuat. 

- Itu sebabnya baca dan perhatikan firman Tuhan! 
Perhatikan setiap tuntunan Tuhan lewat 
firmanNya! Perhatikan setiap perintah-
perintahNya! 

- Yesaya 48:18 Sekiranya engkau memperhatikan 
perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu 
akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan 
kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti 
gelombang-gelombang laut yang tidak pernah 
berhenti, 

 Sekarang ini banyak orang di seluruh dunia 
khawatir dengan ketidakpastian yang sangat 
besar, khususnya di area finansial: inflasi yang 
sangat Tinggi, Perang, perubahan yang disebabkan 
kemajuan teknologi yang membuat banyak orang 
tertinggal, penipuan, kasus investasi bodong, dst.  

- Sementara dunia khawatir dengan berbagai macam 
hal, tapi saya perhatikan anak-anak Tuhan yang 
fokusnya lurus sepenuhnya hanya kepada Tuhan, 
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak 
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mengikuti berbagai macam iming-iming dunia, 
tapi berpegang kokoh pada Prinsip-prinsip 
Keuangan Alkitabiah, yaitu The Covenant of 
Blessings/Perjanjian Berkat, justru menikmati 
pemeliharaan Tuhan yang luarbiasa, favor dan 
Anugerah Tuhan dinyatakan secara ajaib, dan 
mujizat-mujizat tidak henti-hentinya Tuhan 
kerjakan.  

- Di masa ini, tidak henti-hentinya banjir mujizat, 
kesaksian orang-orang yang menikmati Berkat 
Tuhan dalam pekerjaan, keuangan, dapat mobil 
mujizat, rumah mujizat, mengalami kelepasan dari 
belenggu hutang, diberkati dan semakin jadi 
Berkat.  

- Ternyata kalau kita pegang kuat-kuat kebenaran 
Firman Allah, maka Firman Allah itu akan 
memastikan damai sejahtera ada dalam hidup 
kita.  

5. KOBARKAN ROH ALLAH DALAM DIRI ANDA. 
 2 Timotius 1:6-7 6  Karena itulah kuperingatkan 

engkau untuk MENGOBARKAN KARUNIA ALLAH 
yang ada padamu oleh penumpangan tanganku 
atasmu. 7 SEBAB ALLAH MEMBERIKAN KEPADA 
KITA BUKAN ROH KETAKUTAN, MELAINKAN ROH 
YANG MEMBANGKITKAN KEKUATAN, KASIH DAN 
KETERTIBAN. 

- Paulus meminta supaya karunia Allah yang sudah 
diberikan kepada Timotius harus terus dikobarkan. 
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Jangan cuma didiamkan, tetapi harus terus 
dinyalakan. 

- Demikian juga dengan Roh Kudus yang sudah 
dikarunikan kepada kita. Karena kalau saudara mau 
lepas dari segala macam ketakutan, depresi dan 
semua gangguan jiwa dan mental, maka saudara 
harus mengobarkan Roh Allah dalam diri anda! 

 Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa 
Tuhan tidak memberikan kepada kita roh 
ketakutan/roh kuatir/spirit depresi. Yang Tuhan 
berikan adalah Roh Kudus, yaitu Roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban! 

- Jadi Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan 
kekuatan! Orang yang kuat tidak mungkin kalah 
oleh stress apalagi sampai depresi. Orang yang kuat 
tidak mungkin bisa tertekan! Tekanan pasti ada tapi 
tidak akan sampai tertekan! Bahkan orang yang 
kuat di dalam Tuhan akan sanggup mengatasi 
semua tekanan dan muncul sebagai pemenang! 

- Roh Kudus juga membangkitkan kasih! Di awal 
sudah saya katakan, di dalam kasih tidak ada 
ketakutan! Kasih yang sempurna melenyapkan 
ketakutan (1 Yohanes 4:18). Jadi kalau Roh Kudus 
membangkitkan kasih dalam diri anda, maka 
hidup saudara tidak akan bisa dikalahkan oleh 
ketakutan dan depresi. 

- Roh Kudus juga membangkitkan ketertiban! Apa 
maksudnya? Kata ketertiban dalam terjemahan 
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king James menggunakan kata SOUND MIND yang 
artinya pikiran yang sehat dan waras. 

- Anda harus tahu Paulus menulis surat kedua 
kepada Timotius ini ketika seorang bernama kaisar 
Nero sedang gencar-gencarnya menganiaya 
kekristenan di jaman itu dengan sangat kejam dan 
brutal. 

- Anda bisa bayangkan seharusnya orang Kristen di 
jaman itu stress dan depresi. 

- Tetapi saya bersyukur, justru di momen itu ada 
banyak anak Tuhan yang bukan mengibarkan 
bendera kekalahan tetapi memilih untuk 
mengobarkan Roh Allah dalam diri mereka. 
Akibatnya di tengah tekanan yang sangat 
mengerikan, gereja Tuhan tidak pernah kehilangan 
kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat sehingga 
gereja Tuhan tetap bertahan. 

- Saya berdoa ini waktunya kita terus hidup di 
dalam kepenuhan Roh Allah sehingga pikiran kita 
tetap sehat, jiwa kita tetap kuat, batin kita tetap 
teguh dan penuh dengan damai sejahtera! 

 Bagi anda yang dikuasai oleh roh ketakutan, 
stress, depresi yang berlibihan, mulai sekarang 
kobarkan Roh Allah yang tinggal dalam diri anda!  

- Caranya bagaimana? Bahasa roh! Perkatakan 
Firman Tuhan! Deklarasi Profetik! Doa Puasa! 
Buka hati dan alami kepenuhan Roh Kudus!  
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- Lakukan itu terus-menerus, maka Roh Allah dalam 
dirimu akan melenyapkan ketakutan, stress, 
depresi; bahkan membangkitkan kekuatan, kasih 
dan ketertiban.  

- Saat itulah anda akan mengalami terobosan Rohani 
yang luarbiasa! 

 
PENUTUP: 
Di momen penuh tantangan dan rasa depresi yang 
mengancam, mari kita sungguh-sungguh menyadari 
bahwa kita punya Bapa yang memelihara dan menyertai 
kita serta mendengarkan doa kita, dan bahkan 
memberikan kita kekuatan senantiasa. 
 
 
 


