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 oa pembukaan:  Bapa Syurgawi, kami berterima kasih kerana 
membawa kami bersama sekali lagi pada hari ini. Kami memuji-Mu 
untuk segala berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya 

Tuhan, saat kami terus berjalan bersama-Mu sebagai satu keluarga, kami 
mencari wajah-Mu.  Pada saat kami membuka hati kami untuk berkongsi 
dengan mendalam tentang kasih dan belas kasihan-Mu, kami berdoa untuk 
karunia-Mu ketika ini, untuk belajar, berkongsi dan bertumbuh sebagai satu. 
Dalam Nama Yesus, kita berdoa. Amen.  
 

Alkitab berfirman: 
“Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, 
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang 
terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah 
kita, untuk menghibur semua orang berkabung, Yesaya 61:1-2 

 

Dunia yang kita diami adalah dunia yang hancur. Konflik antara negara dan rakyat 
selalu menjadi sebahagian daripada nya kerana sejarah dunia. Konflik dalam 
keluarga kita, antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, antara adik-
beradik dan saudara-mara sering membawa kesengsaraan dan kesakitan kepada 
semua orang. 
 
Kebenarannya adalah kerana tiada yang sempurna, kita semua mengalami 
ketegangan dalam hubungan.  Pemulihan  dosa kita adalah pertobatan. 
Penyembuhan dosa orang lain terhadap kita adalah pengampunan. 
 
Pengampunan adalah pintu untuk penyembuhan dalam perhubungan. Tanpa 
pengampunan, tiada cinta sejati, persahabatan atau perkumpulan. Di sinilah 
penyembuhan batin datang untuk menolong kita dalam perjalanan kita ke arah 
penyembuhan dan pemulihan. Segala sesuatu adalah mungkin dalam Yesus. 

 

Masalah, beban, kelemahan, dan konflik anda pada masa sekarang ini berakar dari peristiwa masa 

lalu, hubungan yang salah, kejutan atau kegagalan, yang disebut akar kenangan/memori . “Jagalah 

supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh 

akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.” (Ibrani 

12:15)  
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Akar Kenangan membuatkan anda sentiasa terikat 
i) Sebahagiannya menghalang anda untuk bertindak dan berbuat baik -  

rasa malu, ketakutan, kesedihan, kesepian, dan kompleks rendah 
diri. 

ii) Sebahagiannya mendorong anda untuk bertindak dengan cara yang 
bukan anda kehendaki (terutamanya dengan tindakan berdosa) - 
melalui kemarahan, kebencian, dendam, kecemburuan, kelalaian 
dan kepura-puraan dan kebiasaan. 

 
Semua kesakitan dalam hidup kita harus ditangani. Yesus menjadikan 
pengampunan sebagai syarat yang sangat diperlukan untuk mengalami 
pengampunan Allah. 

 

“ Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 

mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga 

tidak akan mengampuni kesalahanmu.” (Matius 6:14-15)  

Kita harus membiarkan salib melakukan pekerjaannya dalam hidup kita untuk 

membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita harus menganggap diri kita mati 

terhadap dosa dan hidup bagi Allah untuk membebaskan diri dari kuasa dosa. 

Kita harus percaya bahwa dosa-dosa kita adalah kebebasan Roh Allah. 

Dengan menanggapi kerendahkan diri dan menghadapi kebenaran ini, Allah akan 

bekerja dengan Roh-Nya dan membawa pembersihan dan perubahan dalam 

kehidupan kita. Seringkali, hasilnya adalah penyembuhan emosi yang indah. 

Semakin banyak kita belajar untuk menanggalkan sifat lama, semakin banyak 

kehidupan Yesus dapat bersinar melalui kita. Ini adalah bahagian besar dari 

tujuan Tuhan untuk hidup kita. Melalui penyembuhan batin, kita dapat berjalan 

dengan kemenangan dalam Yesus. 

Pengampunan termasuk mengenalpasti bahwa kita telah sepenuhnya diampuni 

oleh Tuhan, meskipun kita tidak pantas mendapatkannya. Kita juga harus 

membebaskan seseorang dari “hutang” yang kita rasa berhutang kerana 

menyinggung atau menyakiti kita. Akhirnya, kita harus menerima orang yang 

menyakiti  kita dengan apa adanya. Ini bererti membebaskan orang lain dari 

tanggung jawab kerana harus memenuhi keperluan kita dengan cara apa pun. Kita 

harus mengampuni dan meneruskan hidup kita dalam Kristus. 

BAGAIMANA KITA MENJALANKAN PENYEMBUHAN BATIN? 

 



1. Nyalakan lampu untuk mencari Roh Allah 
 

Biarkan Tuhan secara khusus menunjukkan kepahitan, sakit, luka, dan 

penolakan yang mungkin tersembunyi dalam hidup anda. Jangan cuba 

menonjolkannya; biarkanlah Dia membawanya dalam ingatanmu. 

 

2. Mengampuni 
 

Mengampuni secara khusus orang atau orang-orang yang menyakiti anda. 

Ingat, pengampunan adalah tindakan kehendak Anda. Ini membebaskan 

orang-orang dari hutang yang mereka “berutang” kepada anda untuk 

pelanggaran, menerima mereka dengan apa adanya, membebaskan 

mereka dari tanggung jawab untuk memenuhi keperluan Anda. 

 

3. Bertaubat 
 

Bertaubatlah  dari kemarahan atau kepahitan anda sendiri. 

Bertanggungjawaplah atas reaksi anda dan bertaubatlah. Kemudian 

ampuni dirimu sendiri dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENUNGKAN DA N RESPON  

 



1) Kongsikan satu atau dua pengalaman anda meminta maaf dari 

seseorang yang telah anda sakiti pada masa lepas ATAU seseorang 

menemui anda untuk meminta maaf.  

 
 

 oa Penutup:  Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu 

yang berlimpah dicurahkan atas kami. Kami berterima kasih kepada-Mu 

kerana  memberikan kami putera-Mu, Yesus, kerana dengan kehidupan, 

kematian, dan kebangkitan-Nya, kami dibebaskan. Kami juga berterima 

kasih kerana Engkau menginginkan kami untuk terus berjalan dalam pengampunan 

penuh supaya kami terus hidup bebas dari ikatan dosa. Yesus, kami mohon supaya 

kami berjalan dalam cintakasih dan belas kasihan dengan semua yang ada dalam 

hidup kami, seperti yang Engkau lakukan. Saya tidak lagi ditolak tetapi diterima. 

Saya adalah bahtera takdir. Roh kudus, urapi kami sehingga kami benar-benar 

memakan buah-Mu yang adalah kasih, kegembiraan,kedamaian, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kelembutan, kesetiaan dan pengawalan diri. Kami berdoa 

semua ini melalui Kristus, Juruselamat kita yang penuh belas kasihan. Amin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuDjuCY7aYo 

 

Mighty to Save 

Verse 1 

Well, everyone needs compassion 

A love that's never failing 

But let mercy fall on me 

Well everyone needs forgiveness 

The kindness of a Savior 

The hope of nations 

 

Chorus  

My Savior 

He can move the mountains 

My God is Mighty to save 

He is Mighty to save 

Forever 

Author of salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 
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Verse 2 

So take me as You find me 

All my fears and failures 

And fill my life again 

I give my life to follow 

Everything I believe in 

And now I surrender 

 

BACA BERSAMA DENGAN KUAT: Orang yang paling menderita kerana tidak 

mengampuni bukanlah orang yang tidak diampuni tetapi orang yang tidak 

mengampuni. Tuhan memberikan perintah kepada kita semua: SENTIASA 

MENGAMPUNI!  

         


