
Detoksifikasi Daripada Kekhawatiran 
 

"Kata raja kepada mereka: 'Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena 

ingin mengetahui mimpi itu.'”  

(Daniel 2:3 TB) 
 
Khawatir adalah keturunan dari jiwa yang bermasalah.  Ketika danai sejahterah tidak 

ada, mentalitas kita dibanjiri pikiran yang terkontaminasi.  Stres seringkali 

merupakan ibu dari kecemasan.  Ketakutan adalah 'pupuk' yang tak terlihat untuk 

bertumbuhnya kecemasan.  Saat kita dengan teratur minum obat dari Yesaya 26: 3, 

itu akan memberantas racun ini dari sistem pikiran kita. 
 
Kekhawatiran adalah cerminan arus yang keluar sekaligus ekspresi diri dari 

kehidupan pikiran yang negatif dalam kita.  Hal-hal yang mengganggu kita dengan 

kekhawatiran adalah hal penting yang kita hargai pada saat itu.  Dengan kata lain, 

kecemasan kita mengungkapkan prioritas kita.  Kita tidak pernah mengkhawatirkan 

hal-hal yang tidak penting bagi kita.  Kita khawatir karena kita memiliki perhatian dan 

prioritas yang salah.  Ketika alamat mental kita adalah Filipi 4: 8, pikiran kita menjadi  

sehat dan tenang. 
 
Kita khawatir karena kita menangani masalah yang masuk akal dengan cara yang 

salah.  Dengan panik, kita mencari opsi lain dan solusi.  Kita belum benar-benar 

berlatih 1 Petrus 5: 7 dengan sepenuh hati.  Ayat sebelumnya mengatakan, kita 

harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan-Nya.  Dengan kata lain, kita 

harus belajar melepaskannya! 
 
Kita khawatir karena kita berharap pada orang yang salah.  Manusia bukanlah 

pemecah masalah yang utama.  Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah 

Juruselamat kita.  Tuhan masih berusaha menciptakan realitas Mazmur 37:24 dalam 

hidup kita.  Libatkan Tuhan sebagai pemimpin Anda (Mzm 48:15) dan ijinkan Dia 

menjadi Penolong Anda (Mzm 54: 4) untuk menavigasi dengan aman melalui 

perairan kehidupan yang tajam (Mzm 66: 10-12). 
 
Kita khawatir karena kita melayani dua tuan.  Kata 'kecemasan' berarti 'membagi 

nous' (pikiran).  Khawatir itu sama buruknya seperti membagi hati (pikiran ganda; 

'pikiran yang mendua' melayani dua tuan) dan mengalihkan pikiran dari Tuhan.  

Daud membagikan rahasia untuk bebas dari kekhawatiran - hidup dalam di Mazmur 

55:23: “Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau;  tidak 

untuk salamanca dibiarkan-Nya  orang benar itu goyah. " 
 
Taruhlah kepercayaan dalam firman-Nya (Mzm 56: 4,5) dan lakukan nasihat 

Mazmur 57: 2-4 dan maka Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadi penebus kita! 

(Mzm 78:35, 38; Ams 23:11; Yes 48:17-18; 54:5-8; Mzm 103:4) 


