
1 Raja-Raja 19 : 1 - 21

HOW TO 
DEFEAT 
DEPRESSION

BAGAIMANA 
MENGALAHKAN 
DEPRESI



1. JANGAN MEMBANDINGKAN
DENGAN ORANG LAIN 

v.4 “... sebab aku ini tidak lebih
baik dari pada nenek moyangku."

2 Korintus 10:12

“Memang kami tidak berani menggolongkan
diri kepada atau membandingkan diri
dengan orang-orang tertentu yang 
memujikan diri sendiri. Mereka mengukur
dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan 
membandingkan dirinya dengan diri mereka
sendiri. Alangkah bodohnya mereka!”



2. JANGAN MEMBESAR-
BESARKAN HAL NEGATIF
v.10 “...hanya aku seorang dirilah
yang masih hidup dan mereka
ingin mencabut nyawaku."

1 Raja-Raja 19:18
” Tetapi Aku akan
meninggalkan tujuh ribu orang 
di Israel, yakni semua orang 
yang tidak sujud menyembah
Baal dan yang mulutnya tidak
mencium dia."



3. SERAHKAN FRUSTASI 
KEPADA TUHAN

v.13b-14a "...Maka datanglah suara
kepadanya yang berbunyi: 
"Apakah kerjamu di sini, hai
Elia?", Jawabnya: "Aku bekerja
segiat-giatnya bagi TUHAN, 
Allah semesta alam...“

Elia mencurahkan seluruh emosinya
kepada Tuhan, dan paling sedikit ada 7 
emosi yang dia limpahkan kepada Tuhan:

1. Dia Takut v.3

2. Dia Kesal dan merasa bersalah dan v.4

3. Dia Marah karena kerja kerasnya tanpa
hasil, kahwatir dan kesepian v.10



Yakobus 3 : 14 – 16

14) Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu

mementingkan diri sendiri, janganlah kamu

memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan

kebenaran!

15) Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari

dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.

16) Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri

sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam

perbuatan jahat.
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Roma 8 : 28

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam

segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi

mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang

terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

PB. HAL  189



Amsal 3 : 5 - 7

5) Percayalah kepada TUHAN dengan segenap

hatimu, dan janganlah bersandar kepada

pengertianmu sendiri.

6) Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan

meluruskan jalanmu.

7) Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri

bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;

PL. HAL  683


