
English to Hungarian Translation of Brochure “Healing 
the broken heart” The following is a word for word 
translation that needs proofreading. 
 

Yesus Kristus  

Datang untuk Menyembuhkan yang Patah Hati 

 

        Lukas 4:18 ... Ia telah mengutus Aku untuk menyembuhkan orang yang patah 
hati ... (KJV) 

                    Yesaya 61:1 ... Ia telah mengutus Aku untuk membalut orang yang 
patah hati ... 

 

 

 

 

Gejala-gejala Patah Hati 

- Ketakutan: berbagai bentuk 

- Depresi-tidak ada harapan 

- Perasaan terus-menerus dikutuk 

- Perasaan kesepian yang mendalam 

- Ingatan yang jelas tentang peristiwa traumatis 

 

Saat ini ada krisis penggunaan narkoba, depresi dan bunuh diri. Biasanya, ketika 
berbicara tentang narkoba, orang berpikir tentang kokain, crack, heroin atau 
ganja. Ini hanya sebagian dari masalahnya. Gambaran besarnya juga melibatkan 
obat resep seperti Prozac dan antidepresan lainnya, bersama dengan Valium dan 



obat terkait kecemasan lainnya. Jika penggunaan alkohol berat ditambahkan, 
jutaan orang di seluruh dunia menggunakan narkoba dari semua jenis. 

 

Ditambah dengan gambaran ini adalah sejumlah besar orang yang depresi atau 
menderita kecemasan dan di bawah tekanan berat, tetapi tidak menggunakan 
obat apa pun. Jumlah orang yang menderita masalah-masalah ini meningkat 
setiap tahun. Ada juga tingkat bunuh diri yang terus meningkat. Masalah-masalah 
ini serius dan dapat menyebabkan rusaknya kesehatan fisik dan mental dan 
bahkan kematian. 

 

Sangat mungkin bahwa orang yang menggunakan narkoba berusaha untuk 
menyembuhkan luka-luka patah hati. Ini adalah bentuk pengobatan diri sendiri 
karena mereka mencari cara untuk memadamkan rasa sakit hati dan rasa sakit 
emosional yang mendalam ini. Rasa sakit batin mereka perlu disembuhkan, untuk 
digantikan oleh kedamaian batin Tuhan. Inilah salah satu alasan utama Allah 
mengutus Yesus Kristus: Dia datang untuk menyembuhkan orang yang patah hati 
dan memberi kita kedamaian batin yang mendalam yang sangat kita butuhkan.  

 

Alkitab menggunakan kata-kata yang gamblang untuk menggambarkan apa yang 
terjadi ketika hati hancur. Gambarannya adalah robekan dan patah hati yang 
hebat yang hancur berkeping-keping. Jika Anda pernah melihat gambar tulang 
yang retak parah, seperti inilah gambaran hati yang hancur secara rohani! 

 

Di dalam hati yang hancur terdapat penolakan, kesepian, kemarahan, ketakutan, 
kecemasan, teror, kebencian, dan kepahitan. Emosi-emosi inilah yang 
menyebabkan serangan panik, depresi, dan kebutuhan akan obat-obatan. Hati 
yang hancurlah yang menghasilkan emosi-emosi ini, yang hanya merupakan 
gejala. Masalah sebenarnya adalah patah hati. 

 

Apa yang Menghancurkan Hati? 



 

Perceraian (ini terutama menghancurkan anak-anak); pelecehan (fisik, mental dan 
seksual); ditinggalkan; penolakan; kebencian; perang; aborsi; tragedi; dan 
kematian. 

 

Dunia ini dikutuk oleh dosa dan dirancang untuk menghancurkan hati kita. Sekali 
hati kita hancur, tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat memperbaikinya. 
Psikologi, dengan segala obatnya tidak dapat menyembuhkannya. Ada program-
program swadaya dengan berbagai langkah menuju kedamaian, tetapi mereka 
tidak dapat menyembuhkannya. Tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat 
menyembuhkan patah hati karena akarnya adalah spiritual. Efek dari patah hati 
hanya dapat dikurangi atau dikelola, tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya yang 
dapat menyembuhkannya. Salah satu gelar-Nya adalah "Tabib Agung," yang 
diutus Allah untuk menyembuhkan orang yang patah hati. 

 

Jika sebuah kaki retak parah, seorang dokter akan menyatukan kembali tulang-
tulangnya dan mengikat patahannya. Ini mungkin melibatkan pemasangan sekrup 
di tulang dan kemudian memasang gips di sekelilingnya. Inilah cara Tabib Agung 
menyembuhkan hati yang patah. Dia mengambil semua bagian yang patah dan 
menyatukannya, dan kemudian mengikat hati sehingga bisa sembuh dan tetap 
sembuh! Alkitab menyebut hati yang patah sebagai "hati batu", tetapi hati yang 
disembuhkan oleh Yesus Kristus disebut "hati daging". Ini dapat dipandang 
sebagai transplantasi jantung!  

 

Yehezkiel 36:26 Hati yang baru akan Kuberikan kepadamu dan roh yang baru akan 
Kutaruh di dalam dirimu, dan Aku akan menjauhkan hati yang membatu itu dari 
tubuhmu, dan Kuberikan kepadamu hati yang berdaging. 

 

Hati baru yang telah disembuhkan sekarang selaras dengan Tuhan; hati itu 
mampu menampung kasih dan damai sejahtera Tuhan. Semua emosi yang 
menyiksa manusia sekarang dapat diakhiri secara permanen, dan kita dibebaskan 



untuk hidup dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Melalui kuasa Roh 
Kudus yang dahsyat, Tuhan sekarang mampu mematikan rasa takut, kecemasan 
dan depresi yang menyiksa begitu banyak orang. 

  

2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 
melainkan roh kekuatan, kasih dan akal budi yang sehat. 

 

Tuhan telah merancang hati yang disembuhkan untuk mengandung kasih dan 
damai sejahtera-Nya. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kasih dan damai 
sejahtera-Nya bertumbuh di dalam diri kita, sampai-sampai tidak ada yang dapat 
merampas damai sejahtera-Nya dan tidak ada yang dapat menguras kasih-Nya 
dari hati kita. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang yang 
patah hati, sehingga kita dapat hidup bersama Allah dalam kepenuhan kasih dan 
damai sejahtera-Nya! 

 

Langkah pertama dalam menyembuhkan hati yang hancur adalah percaya kepada 
Injil Yesus Kristus. Sebelum Tuhan dapat menyembuhkan orang yang patah hati, 
ada masalah dosa yang harus diatasi. Dosa itu serius dan manusia terpisah dari 
Allah karenanya. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjembatani kesenjangan 
ini.  

 

Hukuman untuk dosa adalah kematian, tetapi Yesus Kristus mencurahkan darah-
Nya dan mati di kayu salib, membayar hukuman atas dosa Anda. Ini berarti 
pengampunan dan rekonsiliasi dengan Tuhan, melalui pertobatan dari dosa. Ini 
juga memberi Anda jaminan kehidupan kekal bersama Tuhan. Setelah masalah 
dosa ditangani, Tuhan bebas untuk menyembuhkan hati Anda. 

 

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 



 

Langkah selanjutnya adalah pengampunan Anda terhadap orang lain. 
Pengampunan ini mungkin melibatkan orang lain seperti orang tua, diri Anda 
sendiri, atau bahkan berdamai dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus, Tuhan 
mengampuni kita dari semua dosa kita, dan Dia menuntut agar kita mengampuni 
semua orang yang berdosa terhadap kita dan menghancurkan hati kita. 

 

Matius 6:14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di 
sorga akan mengampuni kamu juga: 

 

Jika seseorang merasa bahwa peristiwa yang menghancurkan hatinya begitu 
parah sehingga tidak dapat diampuni, maka orang tersebut harus berpaling 
kepada Tuhan dan meminta kasih karunia dan kasih Tuhan untuk mengampuni. 
Tuhan akan memberikan apa pun yang dibutuhkan agar Anda dapat mengampuni. 

 

Pengampunan ini juga termasuk diri Anda sendiri, karena beberapa orang telah 
melakukan dosa yang mereka rasa Tuhan tidak akan mengampuni. Hal ini 
terutama berlaku bagi seorang wanita yang telah melakukan aborsi. Jika dia 
bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya, maka Tuhan 
mengampuni. Dia harus menerima pengampunan-Nya agar hatinya disembuhkan. 

 

Orang lain memiliki dendam terhadap Allah, untuk alasan apa pun. Dendam ini 
harus diakui kepada Tuhan agar hati orang itu disembuhkan. Begitu seseorang 
mengampuni apa pun atau siapa pun yang telah menghancurkan hatinya, Tuhan 
sekarang bebas untuk menyembuhkan hati itu dan membebaskan orang tersebut. 

 

Menyembuhkan orang yang patah hati sangatlah penting bagi Tuhan. Ini bukan 
masalah kecil bagi-Nya, tetapi menempati urutan yang tepat setelah Injil 
keselamatan kekal Yesus Kristus. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah telah 



menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup dengan hati yang 
disembuhkan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera Allah. 

 

Allah sebagai Bapa Abba Anda 

 

Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi untuk menakut-
nakuti, tetapi kamu telah menerima Roh pengangkatan sebagai anak, yang 
olehnya kita berseru: "Ya Abba, ya Bapa". 

 

Apa yang sungguh menakjubkan adalah bahwa Pencipta alam semesta 
menginginkan hubungan dengan Anda sebagai Abba, Bapa Anda! Kata "abba" 
adalah kata Ibrani untuk "ayah". Begitu seseorang bebas dari hukuman dosa dan 
memiliki hati yang telah disembuhkan, Allah menginginkan hubungan khusus 
dengannya. Dengan Allah sebagai Abba Anda, Anda dapat sepenuhnya 
mempercayai Dia untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan Anda di semua 
bidang kehidupan Anda. Anda tidak sendirian, tetapi Anda aman bersama Abba 
yang ingin Anda merasa aman bersama-Nya. 

 

Jika Anda dibesarkan dengan ayah yang kasar, kemungkinan besar Anda juga akan 
melihat Tuhan dengan cara yang sama. Jika Anda dibesarkan tanpa seorang ayah, 
atau dengan seorang ayah yang menolak Anda, maka Tuhan bisa tampak sama 
tidak peduli dan jauhnya. Kita benar-benar melihat Tuhan dengan cara kita 
dibesarkan sebagai seorang anak. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi 
orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cinta dan penerimaan. 

 

Ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Allah melalui Yesus Kristus, Dia 
akan menyatakan diri-Nya kepada Anda sebagai Abba Bapa. Allah ingin hidup 
seperti ini bersama Anda. Ini mungkin membutuhkan waktu, tetapi ketika Anda 
tetap setia kepada Tuhan melalui firman-Nya, Dia akan hidup bersama Anda 
sebagai Abba Bapa. 



 

Doa untuk Orang yang Patah Hati 

 

"Tuhan, saya mengakui dosa saya kepada-Mu dan bertobat darinya. Saya percaya 
bahwa Yesus Kristus telah mencurahkan darah-Nya di kayu salib dan mati untuk 
dosa-dosa saya, dan kemudian dibangkitkan secara jasmani dari kematian. Saya 
mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya dan menyadari 
bahwa saya sekarang memiliki kehidupan kekal bersama-Mu sebagai Bapa Abba 
dan Allah saya. 

 

Saya meminta Anda sebagai Bapa agar Anda menyembuhkan hati saya yang 
hancur. Saya mengampuni siapa saja yang telah menghancurkan hati saya. 
Sembuhkanlah rasa takut, kecemasan, teror, kebencian, depresi, kepahitan dan 
penolakan, dan bebaskanlah saya dari narkoba, alkohol dan semua kecanduan. 
Terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk membebaskan 
saya dari dosa, menyembuhkan hati saya yang hancur, dan membawa saya 
kepada-Mu sebagai Bapa Abba saya." 

 

Lukas 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh karena Ia telah mengurapi Aku untuk 
memberitakan Injil kepada orang-orang miskin; Ia telah mengutus Aku untuk 
menyembuhkan orang-orang yang patah hati, untuk memberitakan pembebasan 
kepada orang-orang tawanan, dan pemulihan penglihatan kepada orang-orang 
buta, untuk membebaskan orang-orang yang remuk redam, 
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