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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Pelayanan Konseling dan pelayanan pastoral di GAB BEST 
Surabaya, menjadi bentuk kegiatan Kegiatan Pelayanan 
Pembinaan Rohani (PkM). Kegiatan rutin dalam pelayanan 
pastoral yang dilakukan oleh tim dosen, melalui serangkaian 
kegiatan Pelayanan Pembinaan rohani melalui khotbah, 
pelayanan kaum wanita, dan pelayanan kelompok sel. 

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun akademik dengan 
metode ceramah, khotbah, mengajar, seminar, diskusi, tanya 
jawab, konseling, doa. Hasil yang dicapai jemaat mendapat 
layanan rohani dalam ibadah, dan  pembelajaran Alkitab secara 
terstruktur dan sistematis. Jemaat mendapat layanan dan 
pembinaan rohani sehingga mengalami pembaharuan iman dan 
mengerti kebenaran Firman Tuhan bagi pertumbuhan rohani 
mereka. Kaum wanita mendapat layanan dalam ibadah khusus 
kaum wanita. Serta jemaat dalam kelompok sel mendapat layanan 
dan materi pendalaman Alkitab, serta pelajaran teologi praktis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi 

Pelatihan Konseling sangat dibutuhkan dalam kegiatan PkM 

ini mengingat bahwa jemaat perlu didewasakan dan dilibatkan 

dalam pelayanan pendewasaan iman. Jemaat meskipun sudah 

lama bergereja dan menjadi Kristen, terkadang masih mengalami 

hambatan dalam petumbuhan rohaninya. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah adanya luka di dalam batin yang belum 

disembuhkan. 

Kegiatan PkM pada tahapan ini, mengadakan pelatihan 

bagaimana menjadi seorang konselor yang baik. Disamping 

semua kegiatan pastoral lainnya, juga telah dilaksanakan oleh tim 

dosen bersama dengan mahasiswa. 

Jemaat yang masih dalam proses bertumbuh demikian juga 

dengan mereka yang mengalami trauma, luka batin, akibat 

pengalaman masa lalu yang belum mendapat pelayanan. Melalui 

pelatihan konseling sekaligus juga dilakukan pelayanan 

pemulihan bagi jemaat. Jemaat memerlukan dukungan doa, 

bimbingan, dan koseling dalam menghadapi setiap pergumulan 

hidup. Untuk itu kehadiran tim dosen dalam pelayanan dan 

pembinaan sangat diperlukan. 



2 
 

Dalam pelayanan pastoral di gereja, pelayanan kepada 

jemaat umum, memerlukan pengkhotbah dari kalangan 

akademisi. Pelayanan kaum wanita memerlukan dukungan dalam 

liturgy yang kreatif, dan pengkhotbah dari kalangan akademisi. 

Dalam kegiatna komsel jemaat memerlukan nara sumber, untuk 

berdiskusi, dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang 

dalam kegiatan komsel. 

 

B. Inti Persoalan Mitra 

Dari Analisis situasi di atas, Tim Pelaksana membatasi 

kegiatan PkM ini dengan memilih inti persoalan utama yang akan 

ditawarkan solusinya. Inti persoalan mitra dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Pelatihan Konseling diperlukan untuk melayani jemaat yang 

mengalami luka batin, dan melatih mereka untuk dapat saling 

melayani. 

2. Pemberian layanan doa, konseling, bagi jemaat GAB BEST 

Mayapada yang menghadapi masalah. 

3. Pembinaan rohani melalui khotbah dalam ibadah hari Minggu 

dan jadwal ibadah lainnya di GAB BEST Cabang Mayapada. 

4. Pemberian layanan dan pembinaan rohani kepada kaum 

wanita GAB BEST. 



3 
 

5. Pembinaan rohani kepada jemaat melalui pelayanan dan 

kegiatan kelompok sel. 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melatih jemaat agar dapat terlibat dalam pelayanan 

konseling, dan supaya jemaat mengalami pemulihan dan 

kesembuhan dari luka batin akibat peristiwa masa lalu yang 

belum dibereskan. 

2. Untuk membina jemaat agar mengalami kedewasaan rohani 

dan pembaharuan iman 

3. Untuk menolong memberikan dukungan doa dan bimbingan 

bagi jemaat yang menghadapi masalah kehidupan keluaga 

dan rumah tangga. 

4. Untuk pendewasaan iman dan rohani bagi kaum wanita  

5. Memberikan bimbingan Pendalaman Alkitab dan teologi 

praktis kepada peserta komsel 

 

D. Manfaat kegiatan 

1. Jemaat memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta 

teknik-teknik pelayanan konseling yang mudah dan praktis 

untuk diterapkan. 
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2. Jemaat menerima penguatan iman, motivasi, dan dukungan 

doa, konseling. 

3. Jemaat mendapat pelajaran Alkitab dan teologi praktis 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya setiap hari. 

4. Jemaat Kaum wanita mengalami petumbuhan iman, dan 

mendapat layanan dalam liturgy ibadah yang kreatif. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

A. Solusi 

Beberapa solusi yang ditawarkan, dan disampaikan untuk 

menjawab kebutuhan mitra adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Konseling dan Pelayanan kesembuhan luka batin 

2. Konsep Pembinaan rohani bagi jemaat 

3. Pemberian motivasi untuk hidup dalam iman Kristen 

4. Materi khotbah dan materi komsel 

 

B. Luaran 

Melalui kegiatan PkM ini dihasilkan luaran yang akan 

memiliki manfaat bagi dosen dan mitra. Dari kegiatan PkM ini 

yang menjadi luaran adalah beberapa materi PkM yang dapat 

dirangkum menjadi materi dasar pembinaan rohani, dan dapat 

dijadikan pegangan bagi jemaat untuk dapat merenungkan 

Firman Tuhan. 

Melalui kegiatan pelatihan Konseling dan Kesembuhan Luka 

batin, dihasilkan buku teknik konseling yang praktis dan mudah 

untuk dilakukan dalam pelayanan. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

 
 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dengan berjumpa dan bersosialisasi 

dengan jemaat. Dosen mendatangi mitra secara langsung dan 

mengadakan pertemuan, dalam pertemuan dilakukan dengan 

berbagai metode untuk menyampaikan materi pembinaan rohani. 

Adapun metode penyampaian yang dilakukan adalah :  

1. Pelatihan  

2. Bimbingan konseling 

3. Ceramah 

4. Pembinaan rohani 

5. Khotbah 

6. Ibadah 

7. Diskusi, tanya jawab dalam komsel 

8. Pujian, dan doa 

 

B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan selama tahun akademik 2018/2019 

dengan jadwal rutin kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pelatihan Konseling dilaksanakan pada tanggal 9 

Januari 2019, pada pukul 18.00 – 20.00 
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2. Kegiatan Ibadah setiap hari Minggu  

3. Kegiatan Ladys Devotion (kaum Wanita) setiap hari Senin 

pertama, satu bulan sekali, pada pukul 17.00 

4. Kegiatan Komsel setiap hari Selasa Pk. 19.00-20.30 

5. Kegiatan Doa Setiap hari kamis pagi pk. 07.00 -08.00 

 

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Gereja BEST Mayapada, Jl. 

Mayjen Sungkono No, 178 Surabaya. Untuk kegiatan komsel 

secara temporal biasa juga dilaksanakan secara bergiliran di 

rumah jemaat.  

 

C. Sarana dan Alat Kegiatan 

Sarana dan alat yang digunakan dalam kegiatan PkM ini 

meliputi: 

1. Seperangkat soundsystem 

2. Alat musik: Gitar dan Keyboard 

3. Materi komsel 

4. Materi Seminar, dan alat peraga 

 

D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

Bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam PkM di 

SOE Kabupaten TTS meliputi berberapa kegiatan dibawah ini: 

1. Ibadah 
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2. Seminar 

3. Pembinaan rohani,  

4. Pelatihan 

5. Kunjungan,  

6. Koseling  

7. Doa 

8. Pertemuan Kelompok Sel 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah tim dosen dan mahasiswa, 

dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut: 

 

1. Dr Daud Darmadi, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

sistematika, dan pendidikan Kristen. Dalam PkM ini tugas-tugas 

yang dilaksanakan adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah pada jemaat umum 

- Doa 

- Konseling 

 

2. Eunike Agoestina, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan teologi 

Praktika dan Pendidikan Agama Kristen Dalam PkM ini tugas-

tugas yang dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pengkhotbah kaum wanita  

- Pembicara seminar 
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- Nara sumber 

- Doa  

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

3. Sjanette Eveline, M.Th 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

Biblika, Teologi praktika. Dalam PkM ini tugas-tugas yang 

dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah kaum wanita 

- Doa 

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

4. Mahasiswa:  

- Mahasiswa angkatan 2018 yang bertugas dalam ibadah 

sejumlah 14 Mahasiswa yaitu: 

-  

Tabel 4.1 Daftar Mahasiswa dan Tugasnya dalam PkM 

No. Nama Mahasiswa Peranan dalam PkM 

1 
Anggun E.D. Br. Manalu 

Pemimpin Pujian, Pemateri 
dalam komsel, doa, ibadah 

2 
Darryl Ryan Sunyoto 

Pemateri komsel, doa, singer, 
pemain musik, ibadah, 
multimedia 
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3 Frisiliya O. N. 
Mokodongan 

Pemateri dalam komsel, doa 
ibadah, multimedia 

4 
Geni F.F. Nobrihas 

Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

5 
Lodia Selan 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

6 
Monika Ngongo 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

7 
Muda Haman Damanik 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

8 
Nadia Maulana Pasaribu 

Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

9 
Nirmala 

Pemateri komsel, doa, singer 
ibadah 

10 
Nurleni 

Pemimpin Pujian, Pemateri 
komsel, doa, singer, ibadah 
multimedia 

11 
Rabul Wahid 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

12 
Sepri Bana 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

13 Yunika Pemateri komsel, doa, ibadah 

14 
Yarvenus Abi 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PkM ini memiliki beberapa metode, untuk 

mencapai tujuan dan mewujudkan solusi yang akan diberikan 

kepada mitra. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pelatihan Konseling dan Kesembuhan Luka Batin 

Pelatihan konseling dan kesembuhan luka batin merupakan 

kegiatan dalam bentuk seminar, yang mengajarkan kepada jemaat 

secara teori dan praktek bagaimana membantu jemaat lain untuk 

bertumbuh dalam iman, lepas dari persoalan, dan membimbing 

mereka untuk menemukan jalan keluar dari masalah. 

Memberikan motivasi dan dorongan agar kuat dalam menghadapi 

setiap pergumulan kehidupan. 

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada: 

 

Tabel 4.2  Pelaksanaan Pelatihan Konseling 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
9 Januari 
2019, pk. 
18.00 

GAB BEST 
Mayapada 

Pelatihan Konseling 
dan Kesembuhan 
Luka Batin 

Eunike 
Agoestina, 
M.Pd.K 

45 

 

2. Pembinaan rohani melalui Ibadah Minggu 

Pembinaan rohani dalam ibadah minggu dilakukan oleh 

dosen menurut jadwal yang dikeluarkan oleh gereja. Dalam waktu 

selama satu tahun akademik dosen diberikan kesempatan untuk 

berkhotbah dalam ibadah hari minggu, dengan materi yang 

berbeda. 

Dalam khotbah tim menyampaikan materi Alkitab sesuai 

tema dengan disertai pembinaan agar jemaat tetapi hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan, dan semakin memiliki iman yang kuat. 
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Tanggal pelaksanaan pembinaan rohani melakui khotbah ini 

dapat dijelaskan sebgai berikut: 

 

Tabel 4.1 Pelaksanaan Ibadah Raya Minggu 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
22 Juli 
2018 

GAB BEST 
Mayapada 

Ibadah Raya hari 
Minggu dengan tema: 
Led by His Hand 

Daud Darmadi, 
M.Pd.K 

175 

28 
Oktober 
2018 

GAB BEST 

ITC 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Perjalanan 
Murid dalam 
Kemuliaan 

Dr. Daud 
Darmadi 

120 

20 
Januari 
2019 

GAB BEST 

Mutiara 

Ibadah Raya hari 
Minggu dengan tema: 
Thanks Giving 

Dr. Daud 
Darmadi 

140 

2 Juni 
2019 

GAB BEST 

Pondok 

Candra 

Ibadah Raya hari 
Minggu dengan tema: 
Dipimpin Roh Kudus 

Dr. Daud 
Darmadi 

80 

 

Dalam setiap ibadah mahasiswa memiliki tugas secara 

bergantian yaitu melakukan layanan sebagai: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 

4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 
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8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 

 

3. Pembinaan Rohani melalui Ibadah Ladys Devotion 

Ibadah ladys devotion dilaksanakan setiap hari Senin 

pertama, dalam ibadah ini acaranya adalah: 

1. Doa Pujian dan Penyembahan 

2. Pujian dan Kesaksian 

3. Khotbah/Pembinaan rohani 

4. Doa 

5. Penutup 

 

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan rohani, khotbah lewat 

ladys dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Pelaksanaan Ibadah Ladys Devotion 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
3 
September 
2018 

GAB BEST 
Mayapada 

Ladys Devotion: 
Tanggung Jawab 
Wanita dalam 
Pelayanan 

Eunike 
Agustina, 
M.Pd.K 

35 

4 Pebruari 
2019 

GAB BEST 

Mayapada 

Ladys Devotion: 
dengan Tema: My 
Heart is Your Home 

Sjanette 
Eveline, M.Th 

30 

 

Dalam setiap pelayanan ladys devotion mahasiswa memiliki 

peranan sebagai pendukung jalannya ibadah dan pertemuan 
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dengan tugas yang ditetapkan sesuai jadwal dan bergiliran. Tugas-

tugas mahasiswa dalam kegiatan ini adalah: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 

4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 

8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 

 

4. Pembinaan Rohani melalui Komsel 

Komsel merupakan persekutuan kecil dari jemaat, dalam 

jemaat mayapada terbagi dalam beberapa komsel diataranya: 

 

1) Komsel MP 1 

2) Komsel MP 2 

3) Komsel MP 3 

4) Komsel YESS 

5) Komsel ITC 1 

6) Komsel ITC 2 

7) Komsel Pondok Candra 
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Dalam setiap kegiatan komsel dosen dan mahasiswa 

menjadi pemateri, atau sebagai nara sumber dalam tanya jawab 

dan diskusi, acara dalam kegiatan komsel ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Doa Pujian dan Penyembahan 

2) Menyampaikan Materi Komsel 

3) Tanya jawab, sharing, Kesaksian, diskusi 

4) Doa 

5) Penutup 

 

5. Kegiatan doa dan saling melayani 

Kegiatan doa setiap hari Kamis diikuti oleh mahasiswa dan 

dosen, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, diberi tugas untuk 

menyampaikan Firman Tuhan, dan memimpin jalannya ibadah 

doa. Secara garis besar jalannya acara doa adalah sebagai berikut: 

1) Pujian dan Penyembahan 

2) Renungan singkat Firman Tuhan oleh Dosen atau mahasiswa  

3) Doa syafaat 

4) Penutup 
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6. Kegiatan konseling 

Dosen melakukan konseling kepada jemaat yang 

membutuhkan dukungan doa pada saat menghadapi masalah atau 

persoalan hidup. Dalam doa dan koseling ini dilaksanakan secara 

pribadi. Pelaksaannya tergantung dari kebutuhan. Dalam hal ini 

dosen memberikan bantuan doa, ide, penjelasan Firman, 

bimbingan, arahan agar jemaat yang bermasalah memperoleh 

kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. 

Selain itu juga diadakan konseling pranikah kepada jemaat 

yang akan memasuki pernikahan. Dimana dalam konseling ini 

diadakan 6 sampai dengan 10 kali pertemuan, dengan materi yang 

berbeda-beda. Konseling pranikah dilaksanakan selama 6 bulan. 

 

C. Hasil Kegiatan 

Kegiatan PkM di GAB BEST Mayapada Surabaya ini telah 

selesai dilaksanakan dan memiliki dampak, dan manfaat yang 

dirasakan oleh mitra. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Memahami teknik dan langkah dalam konseling 

Melalui pelatihan konseling dan kesembuhan luka batin, 

jemaat memiliki pemahaman bagaimana menjadi konselor 

bagi jemaat yang lain. Saling mendukung, mendoakan dan 
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saling menasehati. Melalui pelatihan ini jemaat mengalami 

pemulihan, dan kesembuhan dari luka batin. 

 

2. Penyegaran rohani 

Jemaat mitra mengalami pembaharuan iman atau penyegaran 

rohani. Ada semangat baru untuk tetap hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan. 

 

3. Bertumbuh dalam iman 

Melalui materi yang disampaikan, jemaat mitra mampu 

memahami dan menerapkan setiap materi dalam kehidupan 

mereka, sehingga mengalami pertumbuhan iman. Hal ini 

diwujudkan dengan komitmen untuk mau berubah dan 

memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. 

 

4. Mendapatkan layanan dalam Ibadah dan kegiatan rohani 

dengan baik 

Adanya dukungan layanan dari dosen dan mahasiwa ibadah 

dapat berjalan dengan baik, dan lancer, serta mendapat 

dukungan pelayanan baik di awal persiapan, pelaksanaan 

maupun selesai ibadah. 
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5. Jemaat mendapatkan nara sumber dari kalangan 

akademisi 

Pertanyaan dan kesulitan dalam memahami Alkitab dapat 

dijelaskan oleh dosen dalam acara komsel sehingga jemaat 

memperoleh jawaban, pemahaman, pengertian dan 

kepuasan. 

Berbagai doktrin dan masalah teologi juga dapat dijelaskan 

oleh tim dosen, sehingga jemaat memiliki pengetahuan 

teologi dasar yang memadai sebagai landasan iman dan hidup 

dalam kebernaran Firman Tuhan. 

 

6. Jemaat mengalami kepuasan dan mendapatkan jalan 

keluar dari masalah kehidupannya. 

Pelayanan doa dan konseling membuat jemaat mengalami 

kelegaan, damai, kebahagian batin, karena mendapat 

dukungan doa dan koseling pribadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Kegiatan PkM di Gereja BEST Surabaya melalui pelatihan 

konseling dan pelayanan kesembuhan luka batin, serta pelayanan 

pastoral lainnya dilakukan melalui berbagai metode, yang kreatif, 

efektif dan efisien, yaitu melalui ceramah, khotbah, seminar, 

diskusi, tanya jawab, doa konseling, pelayanan liturgy, musik, dan 

dukungan pelayanan lainnya dari dosen dan mahasiwa. 

Hasil yang dicapai jemaat mendapat pelatihan teknik 

konseling, dan mendapatkan layanan kesembuhan luka batin. 

Jemaat mampu memahami bagaimana menjadi konselor dan 

melakukan pelayanan ini kepada jemaat yang lainnya.  

Jemaat mendapat layanan rohani dalam ibadah, dan 

pembelajaran Alkitab secara terstruktur dan sistematis. Jemaat 

mendapat layanan dan pembinaan rohani sehingga mengalami 

pembaharuan iman dan mengerti kebenaran Firman Tuhan bagi 

pertumbuhan rohani mereka. Kaum wanita mendapat layanan 

dalam ibadah khusus kaum wanita. Serta jemaat dalam kelompok 

sel mendapat layanan dan materi pendalaman Alkitab, serta 

pelajaran teologi praktis. 
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PELATIHAN KONSELING DAN 

KESEMBUHAN LUKA BATIN

Eunike Agoestina, M.Pd.K

GAB BEST Mayapada Surabaya

9 Januari 2019



Apa Pelayanan Pemulihan

Holistik ?

 Adalah bentuk pelayanan kesembuhan secara

menyeluruh dalam fisik, psikis, dan rohani untuk

mengatasi setiap bentuk-bentuk penghambat

pertumbuhan menuju kepada pertumbuhan

rohani yang maksimal.



Mengapa pelayanan ini penting?

 Banyak orang Kristen tidak hidup sepadan

dengan panggilannya:

beribadah tapi ….

percaya dan menyembah Allah tapi ….

dewasa rohani tapi …

melayani, tapi ….



Mengapa pelayanan ini penting?

 Hidup dalam pergumulan karena dipengaruhi

masa lalu

 Berasal dari keluarga tidak sehat

 Mengalami peristiwa buruk yang masih menghantui

 Bergumul dengan perasaan tertentu yang masih

menekan



Mengapa pelayanan ini penting?

 Mengalami disfungsi karena tidak dapat hidup

sesuai dengan kehendak Allah

 Gagal berperan sebagai laki-laki dan perempuan

dihadapan Allah

 Gagal menjadi ayah, ibu, suami, istri

 Gagal dan tidak maksimal ketika menjadi

pemimpin dan teladan



Mengapa pelayanan ini penting?

 Mengalami disfungsi karena tidak dapat hidup

sesuai dengan kehendak Allah

 Gagal berperan sebagai laki-laki dan perempuan

dihadapan Allah

 Gagal menjadi ayah, ibu, suami, istri

 Gagal dan tidak maksimal ketika menjadi

pemimpin dan teladan



Mengapa pelayanan ini penting?

 Hidup yang tidak maksimal

 Hidup tidak memiliki tujuan dan panggilan

 Hidup dengan memiliki tujuan jelas tapi tidak

fokus dengan Tuhan

 Hidup dengan tujuan ilahi namun terganggu

dengan masa lalu



Mengapa pelayanan ini penting?

 Bergumul untuk brtumbuh sesuai kehendak

Allah:

 Terikat dengan dosa tertentu

 Kesulitan dalam menerapkan apa yang 

dipercayai

 Mengalami kemandekan rohani



Gunung es masalah



Bagaimana cara mengenali hal-hal yang 

menghambat pertumbuhan rohani seseorang ?

DENGAN JALAN MELIHAT FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEHDUPAN



Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kehidupan



Apapun nama dan Jenis persoalan

yang muncul dalam diri seseorang

Inti Masalahnya hanya ada dua yaitu:

Ikatan Keturunan

(Konsekuensi dosa) 

Trauma

(Pengalaman menyakitkan)



Ikatan Keturunan

Konsekuensi dosa yang diturunkan



Konsekuensi dosa yang diturunkan 

(Ikatan Keturunan)

Semua peluang bagi kuasa-kuasa jahat untuk 

mempengaruhi dan mengikat kehidupan 

seseorang  yang timbul akibat dari dosa dan 

kelemahan orang tua dan leluhur di atasnya



Trauma



Trauma

Semua bentuk luka secara emosi, jiwa dan rohani 

yang timbul sebagai akibat pengalaman traumatis



Nature (Keturunan) dan Nurture
(Pengalaman Traumatis) bekerja sama 

menjadi inti masalah dalam kehidupan 

seseorang



Akibat dari dua persoalan inti itu 

munculah yang dinamakan 

Penipuan





Penipuan

Semua bentuk prinsip, pandangan hidup, nilai-

nilai inti dan kepercayaan yang bertentangan 

dengan kebenaran Allah



Reaksi Ngatif :

Masalah Inti dan Penipuan akan

memunculkan reaksi negatif (reaksi tidak

kudus) adalah reaksi-reaksi dan kebiasaan

yang tidak benar & merusak







PENIPUAN

REAKSI

DAGING DUNIA

IBLIS

MASALAH

INTI

Tiga Penghambat Pertumbuhan





Pelayanan Pemulihan Terpadu



Akibat adanya 

faktor penghambat pertumbuhan 

hubungan menjadi rusak 



Hubungan yang ideal dalam 

kehidupan seseorang



Adanya hubungan yang rusak :

Hubungan 
yang rusak

Allah

Orang 
Lain

Diri 
Sendiri



Yang terutama dan pertama-tama rusak

adalah kemampuan untuk menerima dan

memberi kasih



HARI INI ADALAH 

HARI PEMULIHAN
Siapkan diri Anda untuk dipulihkan

Siapkan diri Anda untuk mengambil bagian dalam

pelayanan pemulihan holistik

Kunci untuk dipulihkan:

Terbuka, Berdoa, Terima karya Roh Kudus, 

Komitmen



DIPULIHKAN !

YES !



KONSEKUENSI DOSA YANG 

DITURUNKAN



FENOMENA PENGHAMBAT 

PEMULIHAN



Ikatan Keturunan

Konsekuensi dosa yang diturunkan



Pemahaman Dasar

A. Dosa yang dilakukan oleh leluhur bisa

mengakibatkan dampak negatif :

 Orang tua bisa mewariskan banyak hal yang baik

dan juga hal yang tidak baik.

 Orang tua bisa mewariskan hal-hal yang fisik atau

materi dan juga yang bersifat rohani atau psikis

 Bentuk warisannya adalah dampak atau

KONSEKUENSI, bisa hal yang baik bisa hal yang 

tidak baik



B. Konsekuensi yang diturunkan itu sering

berdampak luas dalam kehidupan anak-anak

 Konsekuensi kepada keadaan Finansial Anak

contoh : orang tua yang terbiasa berjudi dapat

menghabiskan warisan anaknya

Orang tua yang terbiasa minuman keras dan

perzinahan bisa menghabiskan warisan anaknya

Orang tua yang dengan penyembahan kepada

setan memperoleh kekayaan dapat merampas

kekayaan keturunannya sampai 3, 4 turunan.



 Konsekuensi terhadap keadaan mental dan

emosional

contoh : orang tua yang kurang memperhatikan, 

menerima dan mengasihi anak-anaknya, membuat

anak terhambat dalam tumbuh kembangnya

orang tua yang menganiayaanak secara fisik, emosi, 

seksual menjadikan anak sebagai generasi

pemberontak



 Konsekuensi terhadap sistem etika dan nilai-nilai

contoh : orang tua yang mempraktekkan dosa

tertentu misalnya menipu, mencuri, atau yang 

memiliki nilai-nilai kehidupan kacau misal

materialistis, egois, atau mengutamakan status dan

kedudukan. Akan menjadikan anak memiliki etika

dan nilai yang sama dengan orang tuanya.



 Konsekuensi terhadap keadaan rohani anak

contoh : orang tua yang mengaku percaya pada

Kristus tapi munafik. Menghasilkan anak yang 

mengaku percaya tapi tidak berjalan bersama

Tuhan (Kristen turunan) dan bahkan bisa secara

mutlak menolah Kristus.

Orang tua yang mempraktekkan okultisme dan

dan kuasa gelap menjadi peluang iblis untuk

bekerja pada anak-anaknya.



C. Dosa yang dilakukan orang tua dapat

menjadi pintu bati kuasa-kuasa jahat

Semua peluang bagi kuasa-kuasa jahat untuk

mempengaruhi dan mengikat kehidupan

seseorang yang timbul akibat dari dosa dan

kelemahan orang tua dan leluhur di atasnya



Ingatlah, ya TUHAN, apa yang terjadi atas kami, 

pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. … 

Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada 

lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan 

mereka. 

-- Ratapan 5:1-7 --



 Contoh : 

 Orang yang bergumul dengan pikiran kotor dan

dosa seksual bisa jadi adalah pegaruh kuasa si

jahat akibat dosa seksual orang tua.

 Pergumulan orang dengan ketakutan dan

kekuatiran bisa berasal dari pengaruh roh

ketakutan yang diturunkan akibat trauma orang

tua.

 Penghakiman terhadap sekelompok orang

sebagai akibat dari penghakiman keluarga dan

nenek moyang.



TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-

Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan

dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak

membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, 

bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada

anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan

keempat

-- Bilangan 14:18 --



TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-

Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan

dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak

membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, 

bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada

anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan

keempat

-- Bilangan 14:18 --



D. Memulihkan diri dari dosa turunan

Langkah 1 Mencari informasi selengkap-

lengkapnya.

Cara mendapatkan informasi melalui

wawancara, form, genogram



Informasi Utama

 Okultisme

 Seksualitas

 Ketergantungan

 Kejahatan

 Penolakan

 Disfungsi

 Kematian

 Kecelakaan

 Sakit penakit

 Kegagalan

 Kemiskinan

 Ketakutan



 Informasi tentang okultisme:

 Penyembahan berhala dan ritual-ritual budaya

 Benda-benda pusaka

 Orang-orang yang berilmu

 Memelihara/menyembah kuasa-kuasa/roh-roh

jahat

 Nazar/perjanjian/kutuk/sumpah

 Spiritisme

 Horoskop



 Informasi tentang dosa seksual

 Kawin cerai

 Incest-seks sedarah

 Poligami

 Perselingkuhan

 Hamil diluar nikah



 Informasi yang berhubungan dengan dosa dan

kematian

 Mati muda

 Aborsi/keguguran

 Bunuh diri

 Kecelakaan berat

 Sakit penyakit non medis

 Masalah gangguan jiwa



 Lihat pola yang terjadi

 Kemiskinan dan kegagalan yang berulang

 Adanya pola kecanduan atau ketergantungan

 Pola sakit & kematian yang tidak wajar

 Pola disfungsi dalam keluarga (mis. Para laki-laki

yang pasif atau wanita dominan) 



B. Mempersiapkan Kondisi Hati

1. Adanya kehendak untuk pulih

2. Hati yang dipulihkan dari kepahitan dan

kebencian- terutama kepada ayah dan ibu

3. Penolakan terhadap segala keterlibatan dengan

dosa-dosa yang terjadi dalam kehidupan pribadi

dan keluarga besar

4. Mengijinkan Allah untuk bekerja semaksimal

mungkin, denga caraNya dan dalam waktuNya



LANGKAH – LANGKAH DOA

A. Doa-doa Persiapan

1. Meminta perlindungan dari Tuhan

2. Mengikat segala kuasa-kuasa yang mau ikut

campur dalam proses pelayanan

3. Menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan

4. Melepaskan benteng-benteng pertahanan: 

takut,malu dll



B. Doa-doa Pertobatan

1. Ingat: Kita bukan bertobat dari dosa pribadi, 

karena bukan kita yang melakukannya

2. Kita mengakui keberadaan dosa ini dalam

keluarga besar

3. Dalam hal ini kita mencontoh pengakuan dosa

dari Ezra, Nehemia dan Daniel, yang ikut

mengaku keberadaan dosa nenek moyang

mereka

4. Berdoa mengakui keberadaan dosa/masalah

tersebut



5. Meminta pengampunanatas keberadaan

dosa/masalah tersebut

a. Di dalam nama Yesus saya mengakui adanya

…… oleh …… dan saya meminta

pengampunan Mu



C. Doa-doa Pemutusan

1. Memutuskan hubungan batin (soul ties)

a. Ada ikatan antara kita dengan nenek moyang

kita, yang bisa salurkan berkat atau kutuk

b. Kita memutuskan ikatan batin yang tidak

kudus dengan generasi di atas kita

1) Di dalam nama Yesus saya memutuskan

semua ikatan yang tidak kudus antara saya

dengan ……. (nama orang tua/leluhur)



c. Kadang-kadang secara spesifik kita perlu

memutuskan hubungan dengan orang tertentu

(misalnya nama dukun atau guru), ilmu atau

benda tertentu

1) Didalam nama Yesus saya memutuskan

semua ikatan yang tidak kudus antara saya

dengan ……(sebutkan nama/ilmu/benda)



D. Doa-doa Penolakan

1. Kita menolak semua hal buruk yang diwariskan

dan masih mempengaruhi kita

2. Kita menolak semua keuntungan yang 

ditawarkan atau pernah dinikmati



E. Doa-doa Pembatalan

1. Kita membatalkan segala konsekuensi dosa

yang diturunkan baik dari orang, ilmu atau

barang dan roh tertentu

2. Kita membatalkan segala sumpah, janji, kutuk

dan perjanjian darah yang pernah terjadi dalam

generasi sebelumnya

a. Didalam nama Yesus saya membatalkan

semua…. Yang terjadi dalam hidup saya



F. Doa-doa Pengusiran

1. Melawan roh

a. Kita memerintahkan semua roh yang 

diturunkan kepada seseorang melalui garis

keturunannya untuk tunduk kepada kita di

dalam Kristus

b. Kita mengatakan kepada mereka bahwa mereka

tidak boleh mengganggu atau menyerang orang

yang kita layani (ataupun kita yang sedang

melayani)



c. Kita memisahkan mereka dari semua roh yang 

lain, dan melarang mereka untuk saling

menolong dan bekerjasama

d. Kita membatalkan semua perintah yang lama

e. Kita memerintahkan mereka untuk

meninggalkan kehidupannya untuk selama-

lamanya

1) Sesuai dengan jenis roh yang dimaksud

2) Sesuai dengan pekerjaannya

3) Sesuai dengan peluang yang diberikan

kepada roh-roh jahat



f. Mengusir dan memerintahkan agar setiap kuasa-

kuasa yang mempengaruhi/mengikat keluar

dari hidup kita

1) Di dalam nama Yesus saya memerintahkan

agar semua kuasa yang berasal dari….. Agar 

keluar dari hidup saya dan jangan pernah

kembali



G. Evaluasi & Follow Up

1. Doa Berkat

2. Doa Perlindungan



LUKA DARI AYAH 

DAN IBU



Trauma

Semua bentuk luka secara emosi, jiwa dan rohani

yang timbul sebagai akibat pengalaman traumatis

Penyebab Trauma/Luka :

1. Penolakan

2. Luka dari Ayah/Ibu

3. Pelecehan



Luka-luka yang berasal dari ayah

 Dampak disfungsi ayah dalam kehidupan

seorang pria (anak laki-laki)

 Tindakan yang melukai, menganiaya secara fisik, 

emosionil atau merendahkan anak-anak laki-

lakinya dengan menetapkan standard 

masukulinitas

 Contoh ‘anak laki-laki tidak boleh menangis..”

“anak laki-laki harus begini …”



 Mendisipli sangat keras tapi tidak disertai kasih

sayang

 Kepasifan dan ketidakhadiran ayah untuk

menjadi figur maskulinitas.



 Akibatnya :

 Kekurangan kasih dan dukungan dari sesama pria

 Merindukan dan mencari kasih pria

 Kapasitasnya sebagai pria secara maksimal

terhambat

 Merusak identitas diri dan mempengaruhi cara

berhubungan dengan lawan jenis maupun sejenis

 Ada komitmensumpah dalam hatinya kepada

ayahnya

 Dalam kasus tertentu dapat memberi peluang bagi

kuasa jahat



 Akibatnya :

 Kekurangan kasih dan dukungan dari sesama

pria

 Merindukan dan mencari kasih pria

 Kapasitasnya sebagai pria secara maksimal

terhambat

 Merusak identitas diri dan mempengaruhi cara

berhubungan dengan lawan jenis maupun sejenis

 Ada komitmensumpah dalam hatinya kepada

ayahnya



 Kompensasinya: Maskulin yang palsu

 Macho

 Hiper-kompetitif: Ia harus selalu menang

 Berbagai macam kecanduan

 Berselingkuh

 Mengontrol dan mendominasikan orang lain

 Kebutuhan untuk kasih dari orang yang sama

jenis menjadi erotis dalam hubungan-hubungan

yang bersifat homoseks.



 Dampak disfungsi ayah dalam kehidupan

seorang wanita

 Tindakan yang melukai:

 Seorang ayah tidak menghargai anak

perempuannya seperti anak laki-lakinya

 Seorang ayah seringkali memperlakukan ibu

anak perempuannya dengan tidak baik dan

kurang menghormatinya, sehingga anaknya

mengambil kesimpulanya bahwa ia sebagai

seorang wanita tidak bernilai



 Seorang ayah tidak menghargai talenta dan

karunia rohani anak perempuannya

 Seorang ayah tidak melindungi anak

perempuannya, justru ia memanfaatkan dan

melecehkannya

 Seorag ayah menganiaya anaknya secara verbal 

dan secara fisik



 Akibatnya

 Anak perempuannya menerima pandangan

bahwa ia lebih rendah daripada kaum laki-laki, 

ataupun menghakimi dan membenci

kewanitaannya.

 Anak perempuannya cenderung menghakim

lawan jenisnya dan menjauhkan diri dari mereka

 Anak perempuannya merasa seperti ia tidak bisa

melakukan banyak hal sehingga talenta dan

karunia rohaninya tidak terpakai



 Anak perempuannya akan memiliki pandangan

yang kurang sehat dan akurat terhadap Allah 

Bapa



Luka-luka yang berasal dari ibu

1. Dampak disfungsi ibu dalam kehidupan

seorang pria (anak laki-laki)

 Tindakan yang melukai :

 Meremehkan dan suka mengejek anak laki-

lakinya dengan tujuan supaya ia menjadi “lelaki

sungguhan”

 Menolak dan meremehkan anak laki-lakinya

sehingga anaknya terluka dan kurang percaya

kepada diri sendiri sebagai seorang laki-laki

(biasanya ibunya sudah menghakimi semua pria)



1. Ibunya terlalu dominan sehingga menjadi takut

terhadap lawan jenis

2. Ibunya mengembangkan hubungan dengan

anak laki-lakinya yang terlalu independen, 

sehingga secara emosional anaknya

menggantikan suaminya.



Akibatnya :

 Munculnya karakter feminim

 Takut atau kesulita intim terhadap lawan jenis

 Memendam kemarahan atau malahan lengket

dengan ibu

 Munculnya perasaan impotensi



Dampak disfungsi ibu dalam

kehidupan seorang wanita

 Tindakan yang melukai:

 Ibunya membiarkan dirinya serta anak

perempuannya diperlakukan dengan tidak baik

secara berulang-ulang

 Ketidakhadiran ibu untuk memenuhi kebutuhan

kasih feminim



 Akibatnya

 Pada masa remaja berusaha mencari kasih

feminim dengan teman-teman perempuan

 Berusaha membuktikan dirinya wanita

sungguhan

 Hubungan dengan teman wanita kurang sehat

(dependen, posesif)

 Hubungan dengan lawan jenis kurang sehat

(menggunakan pria-pria untuk membuktikan

kewanitaannya).



Dampak dari Luka Ayah dan

Luka Ibu

 Dampak emosional : 

 Ketakutan dan kecemasan

 Perasaan ditinggalkan dan ditolak

 Kesepian dan kesedihan

 Kemarahan dan frustasi

 kebencian



 dampak sosial :

 Menghakimi lawan jenis, orang tua

 Menarik diri dari lingkungan

 Sangat bergantug dengan lingkungan : teman

seaya, pergaulan, lawan jenis



Jalan menuju Pemulihan

 Pengakuan

 Menghadapi kebutuhan emosional kita yang 

tidak terpenuhi

 Mengakui reaksi-reaksi kita sebagai akibat dari

luka dengan ayah dan ibu



 Pengampunan:

 Mengampuni luka yang ditimbulkan dari ayah 

dan ibu kita

 Memisahkan antara dosa ayah dan ibu dengan

pibadi mereka sebagai orang tua.



 Pemulihan:

 Meminta Tuhan memenuhi kebutuhan kasih kita

yang mungkin tidak terpenuhi dari orang tua

baik itu kasih yang maskulin dan feminim

 Bertobat dari setiap reaksi karena kebutuhan

yang tidak terpenuhi

 Mulai membentuk hubungan-hubungan yang 

sehat dengan orang-orang lain, baik dengan

kaum laki-laki maupun perempuan.



PENOLAKAN





Trauma



Trauma

Semua bentuk luka secara emosi, jiwa dan rohani

yang timbul sebagai akibat pengalaman traumatis

Penyebab Trauma/Luka :

1. Penolakan

2. Luka dari Ayah/Ibu

3. Pelecehan



PENOLAKAN

Definisi : Suatu peristiwa/trauma yang dialami 

oleh manusia jika kta tidak diterima dan dikasihi 

oleh orang lain yang seharusnya menerima dan 

mengasihi kita

Hal ini terjadi karena kebutuhan dasarnya tidak 

terpenuhi yaitu:

 Penerimaan : dicintai dan diinginkan

 Berharga: dihargai dan berguna

 Berdaya: penting dan luarbiasa



Bentuk-bentuk penolakan

1. Kekerasan fisik (fisik, verbal, seksual, emosi)

2. Pengabaian (adopsi, perceraian, kekacauan 

rumah tangga)



Fakta penolakan

1. Paling banyak terjadi dalam kehidupan 

manusia dan biasanya mendominasi

2. Merusak identitas diri dan relasi

3. Penolakan masa kecil sering terulang 

pada masa dewasa

4. Orang yang ditolak cenderung untuk 

menolak



Sumber-sumber penolakan

1. Peristiwa Kronologis

 Faktor keturunan, warisan dari generasi sebelumnya

 Tahap pembuahan, terjadi pada masa ziygote

 Tahap di dalam kandungan, janin yang ditolak oleh 

orang tuanya, atau ibunya yang mengalami 

penolakan dan berdampak pada janinnya.

 Tahap persalinan, kesulitan dan masalah-masalah 

pada saat kelahiran dan reaksi orang-orang 

disekitarnya

 Tahap tubuh kembang, penolakan dapat timbul dari 

orang-orang disekitarnya.



Sumber-sumber penolakan

1. Peristiwa Kronologis

 Tahap remaja dan dewasa muda, biasa 

berhubungan dengan kegelisahan dan 

pemberontakan yang muncul dari pencarian 

identitas, penolakan dari teman2, maupun lawan 

jenis

 Tahap orang tua muda, penolakan yang biasa 

muncul dari hubungan suami istri, pekerjaan, dan 

lingkungan sosial

 Tahap paruh baya sampai meninggal, biasanya 

timbul dari hubungan antar generasi, pekerjaan, 

misalnya sudah tidak dianggap sebagai orang 

penting lagi.



Sumber-sumber penolakan

2. Masa Kecil ketika berkembang

 Adopsi, erpisah/tidak ada kaitannya

 Pengabaian

 Pelecehan dan kekerasan

 Seorang anak yang lahir dengan jenis kelamin yang 

tidak diharapkan

 Seorang anak lahir cacat mental atau fisik



Sumber-sumber penolakan

3. Situasi keluarga yang tidak menguntungkan

 Keluarga kacau

 Dominasi yang berlebihan

 Kematian salah satu atau kedua orang tua

 Orang tua memiliki sakit kejiwaan

 Perceraian

 Orang tua terlibat kriminal



Dampak dan reaksi penolakan

1. Reaksi yang agresif

 Cenderung menolak orang lain

 Tidak bersedia untuk menerima penghiburan dan 

pertolongan dari orang lain

 Menjadi keras hati dan tertutup terhadap orang lain

 Menjadi skeptis dan tidak mau mempercayai orang 

dan Firman Tuhan bahkan Allah sendiri

 Perkataan kasar

 Keras kepala dan suka berdebat dengan orang lain

 Menyumpahi orang lain

 Pikiran untuk tindakan balas dendam



Dampak dan reaksi penolakan

2. Menolak diri sendiri

 Rendah diri/Minder

 Merasa tidak aman dan tidak mampu

 Suka kesedihan

 Suka menuduh dan menghakimi dirinya sendiri

 Sukar berkomunikasi dengan orang-orang lain

 Seringkali ketakutan (takut gagal, takut manusia)

 Kuatir dan stress

 Depresi

 Pesimis dan negatif thinking



Dampak dan reaksi penolakan

3. Takut tertolak

 Berusaha sangat keras untuk berhasil, “saya harus 

bersaing supaya diterima orang lain”

 Rusak hubungan dengan diri sendiri

 Menolak orang lain/suka menyendiri

 Mekanisme pelarian diri

 Kemandirian, egois



Pola-pola perlindungan

1. Ada sumpah dalam hati

 “Jangan sampai ada orang lain menyakitiku”

 “Coba lihat nanti saya keluar dari situasi ini”

 “Jangan sampai ada orang yang mendendalikan

saya”

 “Saya akan hidup sendiri, saya tidak butuh mereka”



Pola-pola perlindungan

1. Kepura-puraan

 Saya tidak peduli …”

 “Saya tidak perlu sakit hati …”

 “Tidak apa-apa, saya baik-baik saja …”



Pelayanan Pribadi kepada orang yang 

mengalami penolakan

 Kita menunjukkan kasih Kristus kepadanya

supaya ia merasa diterima dan dikasihi. Sikap kita

kepadanya sangat penting karena korban‐korban

penolakan seringkali sangat peka.

 Kita mengajarnya tentang kasih Allah Bapa

baginya. Ayat‐ayat tentang kasih dan kesetiaan

Kristus sangat berguna.



Pelayanan Pribadi kepada orang yang 

mengalami penolakan

 Kita mendoakannya agar Tuhan menyatakan

kepadanya sumber masalahnya. Seringkali ada

memor yang muncul pada waktu itu.

 Kita membahas memorinya dan memimpin ia

dalam meresponi dengan baik (misalnya

mengampuni, melepaskan penghakiman yang 

telah ia buat, atau melepaskan perasaan bersalah

yang tidak benar).



Pelayanan Pribadi kepada orang yang 

mengalami penolakan

 Jika Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ada
tipuan atau kebohongan yang tertanam dalam
memori tersebut, maka kita membahas kebohongan
tersebut dengannya sampai ia siap untuk menolak
kebohongan tersebut dan merangkul kebenaran
Allah.

 Kita mendoakannya supaya Tuhan menyembuhkan
luka‐luka dan memori‐memori yang menyakitkan. 
Kita meminta supaya Tuhan menyatakan
kebenaran, kuasa, dan kasih‐Nya sesuai dengan
kebutuhan konseleenya.



Pelayanan Pribadi kepada orang yang 

mengalami penolakan

 Mengusir roh‐roh penolakan yang pernah masuk

dari nenek moyangnya atau ketika ia mengalami

penolakan dari orang lain.

 Memberi konseling kepadanya supaya ia dapat

mengatasi pola‐pola perilaku yang tidak normal, 

agar ia dapat menikmati kehidupan yang 

berlimpahlimpah yang Tuhan rencanakan

baginya.



PELECEHAN



Trauma

Semua bentuk luka secara emosi, jiwa dan rohani

yang timbul sebagai akibat pengalaman traumatis

Penyebab Trauma/Luka :
1. Penolakan

2. Luka dari Ayah/Ibu

3. Pelecehan



 Pelecehan adalah serangkaian sikap dan perilaku yang 
merendahkan seseorang serta tidak menghargai
martabat dan identitasnya sebagai manusia.
Pelecehan adalah sebuah bentuk luka dan
mengakibatkan luka. Karena pelecehan
memunculkan rasa malu, rasa takut dan rasa tertolak. 
Perilaku atau tindakan yang mengganggu, 
menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan
seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak
lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak
yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat
dan harkat diri orang yang diganggunya.

Definisi Pelecehan



 Fakta menyatakan bahwa pelaku utama pelecehan ini
adalah orang-orang terdekat, yaitu mereka yang 
seharusnya berada dalam posisi menjaga dan melindungi, 
namun justru menghancurkan harkat dan martabat
seseorang. 

 Informasi Wikipedia sebagian besar pelaku pelecahan
seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; 
Sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering
adalah saudara laki‐laki, ayah, paman, atau sepupu, tante
Sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari
keluarga, pengasuh, atau tetangga, Orang asing adalah
pelanggar. Sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan
seksual anak. 

Pelaku Pelecehan



 Sebagai korban?

 Sebagai pelaku?

 Sebagai korban sekaligus pelaku?

 Sebagai hamba Tuhan yang melayani korban

pelecehan?

Kalau pelecehan ini adalah serangkaian sikap dan

perilaku maka dimana posisi kita?



Pelecehan Verbal

 Kata‐kata dan tingkah laku digunakan untuk merendahkan
martabat seseorang. Pelecehan verbal ini bisa diucapkan
dengan kata‐kata yang merendahkan. Yang sering dilakukan
dalam pelecehan verbal ini adalah:

 Merendahkan kemampuan, potensi ataupun situasi ataupun
status seseorang, misalkan ”bodoh”, atau ”miskin”

 Membuat seseorang berbeda, dengan menekankan perbedaan
atau merendahkan perbedaan, misalkan ”si buta”, atau ”si
hitam”

 Seksual, dengan menggunakan kata‐kata yang menjurus porno 
atau merendahkan seksualitas seseorang

Jenis Pelecehan



Secara emosi

 Ketika kata‐kata dan perilaku digunakan untuk merendahkan
kehendak dan perasaan seseorang, yang memunculkan
perasaan‐perasaan negatif dan perasaan terpaksa.

 Pelecehan emosi merendahkan martabat karena seseorang
diatur untuk mengikuti kemauan orang lain tanpa
mengindahkan apa yang menjadi kehendak dan perasaannya
sendiri. 

 Bentuk pelecehan secara emosi :

 Manipulasi – biasanya orang dimanipulasi dengan rasa 
bersalah dan rasa malu

 Dominasi – biasanya orang didominasi dengan memunculkan
rasa takut

Jenis Pelecehan



Secara Fisik

 Ketika terjadi kekerasan ataupun agresivitas yang 

menyebabkan seseorang merasa terhina atau

secara sengaja mengakibatkan seseorang berada

dalam bahaya

Jenis Pelecehan



Secara Seksual

 Ketika kekerasan tersebut secara spesifik

berkenaan dengan seksualitas seseorang. Dalam

hal pemerkosaan ataupun kekerasan seksual, 

biasanya ke semua pelecehan ini terjadi bersama

sama.

Jenis Pelecehan



 Sering yang menjadi sumber pelecehan adalah

orang‐orang terdekat:

 Pelecehan seksual mudah terjadi kalau ada pihak

yang merasa lebih mempunyai power

 dibanding pihak lain. Pemimpin atau

orang‐orang yang berotoritas: guru, pendeta dll.

 Orang‐orang yang dipercayai

Sumber pelecehan



 Identitas yang Rusak

 Kerusakan Pandangan tentang Hati Bapa

 Sulit mengalami kasih karunia Allah

 Terbentuk Penipuan

Dampak Pelecehan



Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat setiap

tahunnya.

 Untuk anak kecil dan remaja, biasanya

gejala‐gejala yang paling menonjol adalah

perubahan yang tiba‐tiba. 

 Untuk remaja dan dewasa, gejala ini sering

ditambah kebingungan karena ada hal‐hal yang 

mengganggu yang sulit dicari sebab dan

penjelasannya.

Gejala‐gejala Kekerasan Seksual



Menyingkapkan Kekerasan Seksual dalam Proses 
Konseling

 Fokus pada upaya membangun kepercayaan dengan
menunjukkan kejujuran, kasih, dan penerimaan

 Hindari bertanya tentang kekerasan dan pemerkosaan dalam
wawancara diagnostik pertama

 Hindari mengatakan bahwa anda berpikir bahwa mereka telah
mengalami kekerasan atau diperkosa anda memang berpikir
demikian

 Ijinkah roh kudus menyingkapkan kekerasan yang terjadi
menurut waktu‐nya

 Jangan menanyakan penjelasan konseli tentang kekerasan itu
meskipun hal itu sulit dipercaya

Langkah‐langkah pertolongan dari

Pelecehan Seksual



 Langkah‐langkah Menuju Pemulihan

 Ciptakan suasana kasih dan penerimaan, 1 Kor

13: 1‐7 bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan

sempurna Tuhan tidak melecehkan mereka

bahkan Tuhan mengangkat mereka dari perasaan

malu, tertolak dsb

Langkah‐langkah pertolongan dari

Pelecehan Seksual



Sikap Seorang Konselor: 

 Mendengarkan dengan penuh empati cerita dari korban
kekerasan seksual

 Nyatakan kerinduan dan kemampuan Tuhan untuk
memulihkan hatinya yang terluka

 Bantulah ia untuk menghadapi dan melepaskan luka batinnya
yang begitu dalam tersembunyi dalam hatinya

 Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih‐Nya
kepadanya di tengah‐tengah rasa sakit hatinya

 Arahkan dia untuk melepaskan pengampunan kepada orang 
yang telah melakukan kekerasan kepadanya dan orang lain 
yang membutuhkan pengampunan sebagai akibat dari
peristiwa kekerasan tersebut.

Langkah‐langkah pertolongan dari

Pelecehan Seksual



Sikap Seorang Konselor:

 Pimpin dia untuk mengampuni pelaku pelecehan dan
orang lain yang juga perlu diampuni sebagai hasil
pelecehan ini

 Beri perhatian pada masalah inti – yaitu trauma pelecehan
– dan meminta allah untuk memulihkan jiwa yang terluka

 Bereskan semua penipuan yang masuk ke dalam hatinya
lewat pengalaman pelecehan seksual

 Pimpin konseli untuk bertobat dari semua reaksi yang 
tidak kudus

 Bantu konseli untuk membntuk pola hubungan baru dan
sehat

Langkah‐langkah pertolongan dari

Pelecehan Seksual



LANGKAH-

LANGKAH 

KONSELING



 Keluhan yang sering diterima seorang konselor dari klien pada
umumnya adalah rasa kecewa, putus asa, kekhawatiran, dan
ketakutan yang disebabkan oleh suatu hal yang sangat mengganggu
kehidupan kliennya.

 Menanggapi hal tersebut konselor tidak boleh langsung
menyarankan pada kliennya untuk membaca Alkitab dan berdoa
serta menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. 

 Bagi orang Kristen semua permasalahan memang berasal dari dosa
kita dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan beriman kepada
Kristus. Sebenarnya yang menjadi sumber dari permasalahan hidup
orang Kristen adalah iman atau kepercayaan yang salah, pandangan
yang tidak tepat serta tidak Alkitabiah bahkan berlawanan dengan
iman yang Alkitabiah.



1. Perasaan Negatif
Situasi Negatif

|
2. Perbuatan Negatif

|
3. Iman Negatif

(Misbelief)
|
|

6. Perasaan Positif
|
|

5. Perbuatan Positif
|

4. Iman Positif
|
|
|

Konseling: Pengajaran Alkitab dan Bimbingan Roh Kudus
I________________________________________I

Situasi No. 1,2, 3 Melalui Konseling Berubah menjadi Situasi 4,5,6



MENDENGARKAN
 Konselor mendengarkan dan menanyakan keluhan-keluhan

konsele yang biasa dinyatakan melalui perasaan dan situasi

negatifnya. Meskipun tidak selalu, namun perasaan seorang

bisa menjadi negatif karena kelakuan yang negatif (perbuatan

dosa).

 Sikap Konselor adalah Mendengar dengan penuh perhatian, 

bukan banyak bicara.



 Menanyakan dan Menyelidiki Persoalan

 Konselor kemudian menanyakan dan menyelidiki bersama konsele, 
perbuatan-perbuatan negatif apa saja yang telah diperbuat konsele. 
Perbuatan-perbuatan dosa dengan perasaan yang negatif sering
disebabkan oleh pikiran dan kepercayaan (iman) yang negatif.

 Minta hikmat Tuhan dalam Doa. Konselor Mengajak Berdoa, 
dilakukan bergantian Konselor dulu kemudian Konseli, bisa juga 
dibalik.

 Doa minta hikmat Tuhan, persoalan apa yang dihadapi.

 Apakah karena Dosa2, Okultisme, Atau ada sesuatu yang 
diturunkan dari Pohon Genogram. 

 Apakah Trauma: Penolakan, Pelecehan, Luka dari Ayah atau Ibu.



 Mencarai Akar Masalah (Penyebab)

 Konselor mencari penyebab atas perbuatan dan
perasaan negatif konsele dengan melihat (mencari dan
memperkirakan) pikiran, pandangan, pendapat, iman
konsele -- yang salah, yang negatif, dan berdosa
(misbelief). Langkah ini merupakan hal yang terpenting
sebelum melangkah kepada terapinya.

 Beberapa bahan untuk didiskusikan dengan konsele
antara lain mengenai latar belakang kehidupannya, 
keluarganya, hubungan dengan keluarganya, 
pengalamannya di masa lalu, pandangan atau sikap atau
filsafat keluarganya maupun dirinya sendiri.



 Menyampaikan Firman
 Mengetahui iman atau kepercayaan yang salah, kita memperlihatkan dan

mengajarkan kepada konsele iman atau kepercayaan yang benar dan yang 
Alkitabiah. Misbelief yang tampak pada langkah ketiga ini mungkin disebabkan
oleh:
 Konsele tidak mengetahui iman atau pandangan yang benar sehingga konselor wajib

mengajarkan iman dan pandangayang benar tetapi tidak yakin dengan kebenarannya. Ia tidak
yakin bahwa cara hidup n yang benar.

 Konsele mengetahui iman yang diajarkan oleh Alkitab ialah cara hidup yang paling baik
sehingga kita harus berusaha untuk menerangkan dan meyakinkannya lagi dan tetap berharap
kepada Roh Kudus untuk meyakinkan konsele itu.

 Konsele sesungguhnya mengetahui dan yakin akan kebenaran iman yang benar, tetapi ia
sengaja memilih kepercayaan yang salah. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh konselor
adalah memberikan pilihan kepada konsele yaitu iman yang benar dan melakukan perbuatan
yang benar atau ia sama sekali menolak dan tetap hidup dalam dosa dengan segala masalah
yang menyertai penolakannya.



 Komitmen Hidup Baru, Doa.

 Apabila konsele rela hidup sesuai dengan Alkitab
dan beriman benar, maka konselor bersama
konsele membuat rencana untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang benar berdasarkan
iman yang benar yang harus dilakukan konsele.

 Jika langkah-langkah sudah dilakukan maka
timbullah perasaan yang benar dan positif. Situasi
mungkin saja membaik tetapi mungkin juga tidak
bila diakibatkan oleh perbuatan orang lain.



LED BY HIS HAND
YOHANES 6: 45-54
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Yohanes 6:45 

Ada tertulis dalam kitab nabi-

nabi: Dan mereka semua akan

diajar oleh Allah. Dan setiap

orang, yang telah mendengar

dan menerima pengajaran dari

Bapa, datang kepada-Ku. 



Pengajaran dari Yesus dalam

gereja kita disebut

BACK TO JESUS 
TEACHING



KITA HARUS MELAKUKAN 
FIRMAN TUHAN

Kita tidak hanya membaca
dan mempelajarinya

BERKATNYA ada dalam
MELAKUKANNYA



Jika kita tidak tertarik

akan FIRMAN TUHAN

Bisakah kita benar-benar

tertarik akan TUHAN?



Yohanes 6:46-47

Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang 

yang telah melihat Bapa. Hanya Dia

yang datang dari Allah, Dialah yang 

telah melihat Bapa. 

Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa percaya, 

ia mempunyai hidup yang kekal. 



TANGAN TUHAN 
MEMIMPIN KITA KEPADA 

HIDUP KEKAL



Yohanes 6:48-49

Akulah roti hidup. 

Nenek moyangmu telah

makan manna di padang

gurun dan mereka telah

mati. 



Orang yang hanya

memperjuangkan

Kehidupan JASMANI 
sesungguhnya telah

MATI ROHANI



Damai pada waktu takut,

Penghiburan pada waktu disakiti, 

Jalan keluar saat dalam masalah,

Kita akan temukan

hal-hal itu dalam

Firman Tuhan



Yohanes 6:50-51 

Inilah roti yang turun dari sorga: 

Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak

akan mati. 

Akulah roti hidup yang telah turun dari

sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, 

ia akan hidup selama-lamanya, dan roti 

yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang 

akan Kuberikan untuk hidup dunia." 



Yesus Turun dari Surga sebagai

MANUSIA tanpa Dosa

supaya kita belajar

KARAKTER-NYA



ALKITAB akan selalu sama

setiap kali kita membacanya,

TETAPI KARAKTER KITALAH 

YANG AKAN BERUBAH



Yohanes 6:52 

Orang-orang Yahudi

bertengkar antara sesama

mereka dan berkata: 

"Bagaimana Ia ini dapat

memberikan daging-Nya 

kepada kita untuk dimakan." 



PENGETAHUAN YANG 

TIDAK LENGKAP
Orang Yahudi hanya mengenal

Yesus sebagai manusia dan

tidak mau percaya bahwa

Yesus adalah ALLAH



Yohanes 6:53

Maka kata Yesus kepada mereka: 

"Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jikalau kamu tidak

makan daging Anak Manusia dan

minum darah-Nya, kamu tidak

mempunyai hidup di dalam dirimu. 



Melalui PERJAMUAN 

KUDUS kita mengingat

kematian Yesus di kayu

salib untuk menebus dosa,

Namun telah banyak orang 

yang salah mengartikannya.



Yohanes 6:54 

Barangsiapa makan daging-Ku 

dan minum darah-Ku, ia

mempunyai hidup yang kekal

dan Aku akan membangkitkan

dia pada akhir zaman. 



Makan Daging dan Minum Darah Anak Manusia

Berarti MENGINGAT dan PERCAYA 

Kematian dan Kebangkitan Yesus

sebagai penebus dosa



PERJALANAN MURID
DALAM KEMULIAAN
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Yohanes 11:4 

Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia
berkata: "Penyakit itu tidak akan
membawa kematian, tetapi akan

menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh
penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." 



MANUSIA DICIPTAKAN 
DALAM KEMULIAAN

SERUPA DAN SEGAMBAR DENGAN ALLAH



KEMULIAAN
RUSAK OLEH DOSA

Roma 3:23 

Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 



Roma 1:23 

Mereka menggantikan
kemuliaan Allah yang tidak fana

dengan gambaran yang mirip
dengan manusia yang fana, 

burung-burung, binatang-binatang yang 
berkaki empat atau binatang-binatang

yang menjalar. 



Bagaimana kita bisa
mengalami kemuliaan

Tuhan??



Hanya iman kepada Yesus menjadikan kita

DIBENARKAN 
DIKUDUSKAN 
DIMULIAKAN



Yohanes 11:5-7

Yesus memang mengasihi Marta dan
kakaknya dan Lazarus. 

Namun setelah didengar-Nya, bahwa
Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari

lagi di tempat, di mana Ia berada; 
tetapi sesudah itu Ia berkata kepada

murid-murid-Nya: "Mari kita kembali lagi
ke Yudea." 



Seakan Tuhan membuat suatu

PENUNDAAN
dalam hidup kita, 

namun kita tahu itu adalah untuk

KEMULIAANNYA



1 Raja-raja 3:13 

Dan juga apa yang tidak kauminta Aku
berikan kepadamu, baik kekayaan maupun

kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorangpun seperti engkau di 

antara raja-raja. 



Kejadian 28:15

Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan
Aku akan melindungi engkau, ke manapun

engkau pergi, dan Aku akan membawa
engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku

tidak akan meninggalkan engkau, melainkan
tetap melakukan apa yang Kujanjikan

kepadamu."



KEMULIAAN TUHAN 
Dinyatakan kepada orang yang 

BERTAHAN MENUNGGU 
WAKTU TUHAN



Yohanes 11:11-14

Demikianlah perkataan-Nya, dan sesudah itu Ia
berkata kepada mereka: "Lazarus, saudara kita, 

telah tertidur, tetapi Aku pergi ke sana untuk
membangunkan dia dari tidurnya." 

Maka kata murid-murid itu kepada-Nya: "Tuhan, 
jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." 

Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, 
sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang

tertidur dalam arti biasa. 
Karena itu Yesus berkata dengan terus terang: 

"Lazarus sudah mati;



Fokus kepada Tuhan, 
mengalihkan fokus kita dari

masalah

Sehingga kita bisa
melihat KemuliaanNya



2 Raja-raja 6:17

Lalu berdoalah Elisa: "Ya TUHAN: 
Bukalah kiranya matanya, supaya ia

melihat." Maka TUHAN membuka mata
bujang itu, sehingga ia melihat. 

Tampaklah gunung itu penuh dengan
kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 



Yohanes 11:8-10

Murid-murid itu berkata kepada-Nya: "Rabi, baru-
baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari
Engkau, masih maukah Engkau kembali ke sana?" 
Jawab Yesus: "Bukankah ada dua belas jam dalam

satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, 
kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang

dunia ini. 
Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, 

kakinya terantuk, karena terang tidak ada di 
dalam dirinya." 



KEMULIAAN TUHAN 
Dinyatakan kepada orang yang 
BERGAUL DENGAN TUHAN

DAN MEMBERITAKAN FIRMAN



II Korintus 3:7,8

Pelayanan yang memimpin kepada kematian
terukir dengan huruf pada loh-loh batu. 

Namun demikian kemuliaan Allah 
menyertainya waktu ia diberikan. Sebab
sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa 

begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang 
Israel tidak tahan menatapnya. 

Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan
yang demikian, betapa lebih besarnya lagi
kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh! 
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•1 Tesalonika

•5:16. Bersukacitalah senantiasa. 

•5:17 Tetaplah berdoa. 

•5:18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, 

sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam

Kristus Yesus bagi kamu. 



Mengucap syukur
adalah perasaan sukacita, disertai pujian dan

penyembahan kepada Tuhan karena

anugerahNya yang selalu baru setiap hari.



Bersukacitalah senantiasa. 

Akan kita alami apabila …

Berbuat BAIK



• Rom. 12:12

Bersukacitalah dalam pengharapan, 

sabarlah dalam kesesakan, dan

bertekunlah dalam doa!(TB)



BERBUAT BAIK, MEMBERITAKAN
INJIL YANG ADALAH KABAR BAIK



• Luk. 10:20

Namun demikian janganlah bersukacita karena

roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi

bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di 

sorga."(TB)



Tetaplah berdoa.

Bukan Meminta tapi Menerima

tawaran dari TUHAN 



DOA BAPA KAMI ITU
BERPENGHARAPAN

BUKAN TIDAK BERIMAN



TEOLOGI KEMAKMURAN
BERBEDA DENGAN

BLESSING IN THE SPIRIT



Mengucap syukurlah dalam segala hal, 

sebab itulah yang dikehendaki Allah di 

dalam Kristus Yesus bagi kamu. 



Syarat diberkati adalah….

Dahulukanlah Kerajaan Allah dan

kebenarannya maka semuanya akan

ditambahkan kepadamu…. 
Mat. 6:33



Dr. Daud Darmadi
GAB BEST PONDOK CANDRA SURABAYA

2 JUNI 2019

HIDUP DIPIMPIN OLEH ROH



Yohanes 6:63 

Rohlah yang memberi hidup, daging
sama sekali tidak berguna. Perkataan-
perkataan yang Kukatakan kepadamu

adalah roh dan hidup. 



Bagaimanakah Supaya Hidup Kita 
Dipimpin oleh Roh Kudus?



Yohanes 14:25-26 

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, 
selagi Aku berada bersama-sama dengan

kamu; tetapi Penghibur, yaitu Roh
Kudus, yang akan diutus oleh Bapa
dalam nama-Ku, Dialah yang akan

mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan

semua yang telah Kukatakan kepadamu. 



Menerima Roh Kudus yang akan
mengingatkan kita kepada

AJARAN YESUS



Kisah Para Rasul 4:31 

Dan ketika mereka sedang berdoa, 
goyanglah tempat mereka berkumpul itu

dan mereka semua penuh dengan Roh
Kudus, lalu mereka memberitakan

firman Allah dengan berani. 



Roh Kudus memberikan Kuasa dan
Keberanian untuk Memberitakan Injil

(Back to Jesus Teaching)



Yohanes 6:63 

Rohlah yang memberi hidup, daging
sama sekali tidak berguna. Perkataan-
perkataan yang Kukatakan kepadamu

adalah roh dan hidup. 



HIDUP DALAM ROH 
DENGAN CARA MEMATIKAN 

KEINGINAN DAGING



Galatia 5:24, 25

Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, 
ia telah menyalibkan daging dengan

segala hawa nafsu dan keinginannya. 

Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah
hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 



Pergumulan Mematikan Keinginan
Daging harus terus menerus kita

lakukan dalam setiap detail 
Kehidupan kita.



Galatia 5:16-17

Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 

Sebab keinginan daging berlawanan dengan
keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan
dengan keinginan daging--karena keduanya
bertentangan--sehingga kamu setiap kali 
tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 



Roh memiliki Kehendak…
Jadi bagaimana supaya hidup kita

selaras dengan kehendakNya?



Galatia 5:18, 21

Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh
Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 

Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, 
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, 

perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan
diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, 
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap

semuanya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah
kubuat dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal
yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam

Kerjaan Allah. 



Pada waktu kita mengaku Dosa, kita
diampuni, disucikan, dibenarkan! Namun…

Perubahan Karakter adalah
Proses Kehidupan



Galatia 5:22, 23

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang 

menentang hal-hal itu. 



Hidup dalam Roh

Dibuktikan dengan
Menghasilkan Buah Roh



Matius 7:21-23

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, 
Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan

dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-

Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi 
nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan
mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 

Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada
mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! 

Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat
kejahatan!" 



Bahkan Karunia Roh yang hebat, 

Tanpa buah Roh Bisa
Menghancurkan!



MY HEART IS 
YOUR HOME

LADYS DEVOTION
SJANETTE EVELINE, M.TH

GAB BEST MAYAPADA
4 PEBRUARI 2019



Atau tidak tahukah kamu, bahwa

tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang 

diam di dalam kamu, Roh Kudus yang 

kamu peroleh dari Allah, --dan bahwa

kamu bukan milik kamu sendiri?

1 Korintus 6:19



HATI ADALAH TAHTA
Kita akan menjadi baik atau

tidak tergantung dari siapa

yang menguasai hati kita



Sebab kamu telah dibeli dan

harganya telah lunas dibayar: 

Karena itu muliakanlah Allah 

dengan tubuhmu!

1 Korintus 6:20



MENJADI MILIK 

KRISTUS
Namun perlu diingat Roh Kudus tidak

dapat tinggal di hati yang jahat



Bagaimana Agar hati ini

Dikuasai Roh Kudus 
dan kita menjadi Baik?



tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 

akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, 

Dialah yang akan mengajarkan segala

sesuatu kepadamu dan akan

mengingatkan kamu akan semua yang 

telah Kukatakan kepadamu. 

Yohanes 14:26 



MENYIMPAN FIRMAN 

DALAM HATI
yang berarti Mendengar, 

Merenungkan, dan Melakukan



Karena itu marilah kita menghadap Allah 

dengan hati yang tulus ikhlas dan

keyakinan iman yang teguh, oleh karena

hati kita telah dibersihkan dari hati nurani

yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh

dengan air yang murni. 

Ibrani 10:22



IBADAH yang BENAR
Dengan hati yang tulus

Iman yang teguh

dan Tubuh yang suci



Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, 

sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang

dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau

memperjuangkan perjuangan yang baik dengan

iman dan hati nurani yang murni. 

Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang 

murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, 

I Timotius 1:18-19



HIDUP DENGAN 

HATI NURANI 

YANG MURNI
Berarti mengikut dan melayani

Yesus dengan hati



I Timotius 1:20 

di antaranya Himeneus dan Aleksander, yang telah

kuserahkan kepada Iblis, supaya jera mereka menghujat.

II Timotius 4:14, 15

Aleksander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat

kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya

menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada

terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. 


































