


8 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SANG JEHOVA RAPHA 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran15:22-27 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran15:26 firman-Nya: "Jika kamu sungguh-
sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan 
memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya 
dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku 
tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, 
yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku 
Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." 
 
Malam itu sama seperti beberapa malam sebelumnya, 
ada suara kegaduhan terdengar dari rumah Pak Dono. 
Sudah beberapa waktu terakhir ini, anak semata 
wayangnya seperti kerasukan setan. Para tetangga di 
sekitar rumahnya menyebut anak itu gila. Bagaimana 
tidak, di jam yang sama di setiap harinya, Rini selalu 
berteriak-teriak kesakitan tanpa sebab. Akan tetapi, 
selang beberapa waktu kemudian, ia terdiam dan 
tertidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Dono 
pun sangat prihatin dengan keadaan putrinya itu. 



Sudah beberapa dokter mereka temui dan sudah 
beberapa tes mereka jalani, tetapi tidak ada seorang 
pun yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada 
Rini.  
 
Lalu, Pak Dono pun diingatkan untuk membawa 
anaknya datang ke hadirat Tuhan. Mereka sekeluarga 
berkumpul dan berdoa bersama. Mereka memuji 
Tuhan dan mulai memperkatakan perkataan-perkataan 
profetik untuk anak semata wayang mereka tersebut. 
Pak Dono dan istrinya bersatu hati percaya bahwa 
kuasa Tuhan sudah menyembuhkan Rini. Setelah 
selesai berdoa, seolah-olah memang tidak ada apa pun 
yang terjadi. Namun setelah malam itu berlalu, Rini 
tidak pernah lagi mengalami hal yang serupa, karena 
Tuhan telah menjamah dan menyembuhkannya. 
 
Terkadang, ketika kita mengalami suatu penyakit, yang 
kita pikirkan pertama kali bukannya berdoa, melainkan 
pergi ke dokter untuk berobat. Padahal, Allah yang kita 
sembah adalah Dokter di atas segala dokter. Dialah 
Jehova Rapha, Sang Penyembuh yang tinggal dalam 
kita. Dia peduli pada seluruh kesejahteraan hidup kita, 
bukan hanya keselamatan atau keuangan, tetapi juga 
kesembuhan. Bagian kita hanyalah berseru dan 
percaya bahwa selama ada Tuhan, semuanya cukup, 
karena Tuhan sanggup mengerjakan segala mujizat, 
termasuk mujizat kesembuhan. Sekalipun dokter 



ataupun para ahli berkata tidak mungkin, tetapi bagi 
Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama Sang 
Penyembuh ada dalam kita, mujizat besar kesembuhan 
pun dekat dengan hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan adalah SANG JEHOVA RAPHA, Sang Penyembuh, 
dan Dia ADA DALAM KITA. 
 
APLIKASI 
1. Sadarkah Anda bahwa Allah Sang Penyembuh 

berdiam dalam diri Anda? 
2. Menurut Anda mengapa Tuhan ingin 

menyembuhkan Anda? 
3. Dengan cara bagaimana Anda dapat meminta 

mujizat kesembuhan dari pada-Nya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami tahu Engkau ada di dalam kami. Dan 
karena ada Sang Penyembuh dalam hidup kami, maka 

kami percaya segala sakit-penyakit sudah 
disembuhkan dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 129-131; 1 Korintus 11:1-16 

 



9 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENJAMIN KESEHATAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 8:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 8:4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di 
tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 
empat puluh tahun ini. 
 
Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian saat 
seseorang hendak melakukan perjalanan yang panjang 
adalah kesehatan. Bukan hanya supaya nyaman selama 
perjalanan, tubuh yang sehat akan membuat kita bisa 
menikmati setiap perjalanan. Seperti pasangan suami 
istri asal Indonesia, Mario Iroth dan Lilis Handayani, 
yang mengelilingi dunia hanya dengan sepeda motor. 
Sejak 2013, mereka telah mengunjungi puluhan negara 
dengan jarak tempuh ratusan ribu kilometer. Salah 
satu tantangan berat yang mereka hadapi adalah cuaca 
yang berbeda di setiap negara. Untuk mengatasinya, 
mereka menyiapkan semua keperluan, mulai dari 
pakaian termal, kantong tidur, sampai obat-obatan. 
Selama memiliki perlengkapan tersebut, mereka pun 



bisa terhindar dari masalah kesehatan seperti 
dehidrasi, hipotermia, dan kelelahan dalam perjalanan. 
 
Bangsa Israel juga pernah melakukan perjalanan 
panjang. Selama empat puluh tahun mereka berjalan 
kaki di padang gurun menuju Tanah Kanaan. Coba 
bayangkan, bagaimana mereka bisa melewati padang 
gurun yang memiliki cuaca ekstrem selama empat 
puluh tahun? Jawabannya, semua karena penyertaan 
Tuhan. Kaki mereka yang tidak rusak dan bengkak 
selama melakukan perjalanan membuktikan bahwa 
Tuhan peduli dan menjaga kesehatan umat-Nya. Tuhan 
tahu bahwa bangsa Israel membutuhkan kaki yang 
sehat agar tetap kuat berjalan menuju tanah yang 
sudah dijanjikan-Nya bagi mereka. 
 
Sama seperti Tuhan peduli pada kesehatan bangsa 
Israel, Tuhan juga peduli pada kesehatan kita dalam 
mengiring-Nya. Jika rambut saja Dia hitung dan 
perhatikan, apalagi organ-organ penting dalam tubuh 
kita. Tuhan tahu kita butuh tubuh yang sehat untuk 
bisa memberikan yang terbaik dalam segala hal yang 
kita lakukan untuk menggenapi rencana-Nya. 
Bagaimanapun, tubuh yang sehat membuat kita bisa 
beraktifitas dengan maksimal. Bagi siapa pun yang 
membutuhkan kesembuhan, percayalah, Dia sanggup 
melakukan mujizat kesembuhan besar dalam hidup 
kita, karena Sang Penyembuh itu ada dalam kita. 



 
RENUNGAN 
Tuhan akan PASTIKAN KESEHATAN kita selama 
berjalan bersama-Nya, sebab Dia BUKAN HANYA 
PEDULI pada keselamatan, tetapi juga KESEHATAN 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang mengalami sakit-

penyakit? Apakah penyakit itu menghambat aktifitas 
dan pelayanan Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan peduli pada 
kesehatan Anda? 

3. Apa yang Anda lakukan setelah mengetahui bahwa 
Tuhan peduli pada kesehatan Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih sudah mau peduli pada 
kesehatan kami. Mulai hari ini kami mau terus percaya 

bahwa Engkau sanggup dan mau menyembuhkan 
setiap sakit-penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 132-134; 1 Korintus 11:17-34 

 



10 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KESEHATAN DAN KESEMBUHAN DI MATA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 4:23-25 
 

RHEMA HARI INI 
Matius 4:23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia 
mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan 
memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan 
segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 
 

Pada tahun 1895, Dr. Jan Gerrit Scheurer, seorang 
dokter dari Belanda membuka praktek di kampung 
Gilingan Solo. Namun ia bukanlah dokter biasa. Ia 
menerapkan ilmu medis dalam kehidupan sehari-hari 
dan mempertemukannya dengan iman Kristen. 
Sebelum memeriksa orang sakit, ia selalu membacakan 
Alkitab dan berdoa. Tiap hari Minggu di tempat 
prakteknya pun diadakan pertemuan untuk 
merenungkan firman Tuhan.  Lukas 10:9 yang 
berbunyi, “Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang 
ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan 
Allah sudah dekat padamu,” menjadi semangat dokter 
Scheurer untuk melaksanakan panggilan pelayanannya. 
Dengan kasih yang dari Tuhan, ia mampu memberi 
solusi terhadap setiap permasalahan kesehatan serta 



menaburkan benih-benih firman Tuhan kepada 
masyarakat di sekitarnya saat itu. 
 

Alkitab pun menceritakan bahwa saat Tuhan Yesus 
berkeliling ke seluruh Galilea, Dia mengajar, 
memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan 
segala penyakit dan kelemahan. Di sini kita dapat 
melihat bahwa ternyata pelayanan Tuhan Yesus bukan 
hanya mengajar dan memberitakan Injil, tetapi juga 
pelayanan menyembuhkan. Semua itu karena Tuhan 
juga peduli pada kesehatan kita. 
 

Percayakah Anda bahwa melenyapkan segala penyakit 
dan kelemahan juga adalah prioritas Tuhan? 
Percayakah Anda bahwa masing-masing kita adalah 
pribadi prioritas Kerajaan Sorga? Karena itu, apa pun 
permasalahan kesehatan dan kelemahan kita saat ini, 
marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan 
memakai banyak cara untuk menyembuhkan penyakit 
dan kelemahan Anda. Mungkin Tuhan akan kirim 
dokter, mungkin Tuhan akan kirim obat, mungkin 
Tuhan akan memberi petunjuk terapi, mungkin Tuhan 
akan mengirimkan banyak pertolongan yang 
menguatkan, dan bagi Anda yang setia membangun 
Pondok Daud, Tuhan sanggup memberikan mujizat 
kesembuhan dan penguatan bagi Anda. Bila Sang 
Penyembuh ada dalam kita, mujizat kesembuhan besar 
tidak mungkin tidak terjadi. 
 



RENUNGAN 
Ketahuilah bahwa KESEHATAN dan KESEMBUHAN kita 
PENTING di MATA TUHAN YESUS. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang mengalami kelemahan, 

kesesakan, atau menderita sakit-penyakit? Bila ada, 
silakan ditulis! 

2. Mengapa kesehatan dan kesembuhan Anda penting 
di mata Tuhan? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda buat agar Anda 
terbebas dari kebiasaan atau perilaku buruk yang 
membuat Anda mengalami kelemahan, kesesakan, 
atau sakit?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah-
Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya 
bahwa apa pun yang terjadi dalam kehidupan kami 
tidak pernah luput dari kasih setia-Mu. Kami mohon 

ampun jika selama ini kami kurang bertanggung jawab 
atas kondisi diri kami sendiri. Saat ini kami mau 

berubah untuk lebih mengasihi dan menjaga diri kami, 
sehingga kami benar-benar mampu menjadikan diri 
kami sebagai bait-Mu yang Kudus. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 135-136; 1 Korintus 12 



11 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PELAYANAN UTAMA YESUS YANG LAINNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 9:18-35 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua 
kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah 
ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta 
melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 
 
Tidak ada orangtua yang mengharapkan hidup anaknya 
berputar antara UGD, spesialis penyakit langka, dan 
kamar rumah sakit. Namun, sejak berusia enam tahun, 
Annabel Beam sudah didiagnosa penyakit usus yang 
langka. Akhir tahun 2011, Annabel dan kakaknya 
memanjat pohon kapuk besar. Tak disangka, cabang 
pohon yang mereka duduki patah dan ia terjatuh ke 
dalam lubang batang pohon sedalam sembilan meter, 
dengan kepala terlebih dahulu. Dua jam setelah 
petugas damkar datang, ia berhasil dikeluarkan. Meski 
hidup, kecil kemungkinan ia tidak mengalami 
kelumpuhan. Betapa terkejutnya orangtuanya ketika 
hasil pemeriksaan menunjukkan ia hanya mendapatkan 
benjol ringan dan memar-memar. Beberapa hari 



kemudian, Annabel mulai bercerita bahwa ia dibawa ke 
sorga dan duduk di pangkuan Tuhan Yesus. Sewaktu 
itu, Yesus berkata bahwa ketika ia terbangun, ia tidak 
akan kekurangan satu hal pun. Tepat seperti perkataan 
Tuhan, bukan saja terluput dari cedera besar dan 
kelumpuhan, Annabel juga terlepas dari obat-obatan 
yang biasa dibutuhkannya. Ia pun bertumbuh sehat, 
serta memiliki impian besar untuk menjadi dokter 
spesialis anak. 
 
Ya, karena kasih-Nya yang besar, tak ada yang tak 
dapat Yesus lakukan bagi kita.  Pelayanannya selama 
tiga setengah tahun di bumi membuktikan bahwa Dia 
bukan hanya peduli tentang keselamatan manusia. 
Seperlima waktu-Nya digunakan untuk pelayanan 
kesembuhan illahi. Ke mana pun Dia melangkah, Yesus 
tidak pernah menutup mata-Nya terhadap orang-orang 
yang membutuhkan kesembuhan. 
 
Kini, ketika sakit-penyakit semakin beragam dan seolah 
berlomba dengan penemuan obat-obatan, banyak 
orang kehilangan semangat hidup. Namun, saat 
pengharapan kita hanya kepada Yesus, ketakutan tidak 
perlu lagi mencengkeram pikiran kita. Yesus adalah 
Dokter di atas segala dokter. Bilur-Bilur-Nya sudah 
menyembuhkan segala sakit-penyakit yang kita derita. 
Bahkan, kuasa-Nya untuk menyembuhkan sudah 
diimpartasikan kepada kita. Percayai dan imani bahwa 



Yesus Sang Penyembuh ada dalam diri kita. Saat kita 
berdoa tumpang tangan, Tuhan akan mengadakan 
mujizat kesembuhan besar dan nama-Nya semakin 
ditinggikan. Amin. 
 
RENUNGAN 
Selama Yesus ada di dunia, selain MENGAJAR dan 
MEMBERITAKAN INJIL, PELAYANAN UTAMA-NYA 
adalah MENYEMBUHKAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda tengah mengalami sakit yang butuh 

kesembuhan? Bagaimana Anda mendoakannya 
selama ini? 

2. Mengapa Tuhan peduli pada kesembuhan Anda? 
3. Bagaimana seharusnya Anda mendoakan dan 

mengimani kesembuhan Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 
besar pada kami. Kami percaya, Engkau sungguh 

peduli pada apa yang kami alami. Separah dan sesulit 
apa pun penyakit kami, Engkau tetap bisa dan ingin 

menyembuhkannya. Bangkitkan iman kami, ya Bapa, 
agar kami bisa menanamkan kesadaran dalam hati 

kami yang terdalam, bahwa ketika Engkau ada dalam 
kami, semua sakit-penyakit tidak mungkin bertahan 

tinggal dalam tubuh kami. Biarlah mujizat ini menjadi 



bagian kesaksian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 137-139; 1 Korintus 13 



12 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KARUNIA KESEMBUHAN ILAHI UNTUK SELAMATKAN 

JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 19:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 19:2 Orang banyak berbondong-bondong 
mengikuti Dia dan Iapun menyembuhkan mereka di 
sana. 
 
Bulan Maret kemarin kita telah melihat jiwa-jiwa yang 
haus akan Tuhan berbondong-bondong datang ke 
gereja untuk mencari Tuhan dan meminta kesembuhan 
kepada-Nya. Saat itu KKR dilayani oleh Ps. Samson 
Dabbas, seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi 
Tuhan.  Kuasa Tuhan bekerja begitu dahsyat melalui 
beliau. Banyak sekali yang mengalami kelepasan dan 
kesembuhan dari penyakit yang tidak terobati.  Dari 
kanker, tumor, sakit tulang belakang, diabetes, depresi, 
sampai yang sakit keuangan juga dijamah dan 
disembuhkan Tuhan secara ajaib. Mujizat demi mujizat 
yang mencengangkan terjadi sepanjang ibadah. Tidak 
heran banyak sekali jiwa-jiwa baru yang hadir saat itu 



menjadi takjub, percaya, dan menerima Tuhan Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. 
 
Inilah gol yang Tuhan mau, yaitu keselamatan jiwa-
jiwa. Kesembuhan ilahi adalah salah satu alat yang 
Tuhan pakai untuk itu. Ada maksud dan rencana Tuhan 
mengapa Dia mengirim hamba-Nya, Samson Dabbas, 
ke tengah-tengah kita. Tidak hanya untuk melawat 
yang sakit, tetapi juga supaya kita dapat melihat dan 
menangkap visi yang Tuhan mau taruh atas gereja kita. 
Yaitu kebangkitan para pahlawan dengan karunia dan 
kuasa untuk melakukan mujizat kesembuhan besar. Ya, 
Tuhan mau setiap kita yang melihat tidak hanya 
mengharapkan mujizat kesembuhan, tetapi 
dibangkitkan imannya untuk percaya bahwa kita juga 
bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat besar. 
 
Oleh karena itu, siapkan diri kita, tangkap setiap rhema 
dan pengurapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. 
Terus ikuti tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat 
menggenapi rencana Allah. Bagaimanapun, Sang 
Penyembuh sudah berada dalam kita. Dia mau, supaya 
melalui hidup kita, mujizat kesembuhan besar boleh 
terjadi atas jutaan jiwa, sehingga mereka menjadi 
percaya, dan berbondong-bondong datang untuk 
mengikut dan menyerahkan hidup mereka kepada 
Yesus. Sehingga penuhlah sukacita Allah kita, karena 



pahlawan-pahlawan-Nya dan karena jiwa-jiwa yang 
diselamatkan. 
 
RENUNGAN 
Tuhan memakai KESEMBUHAN ILAHI sebagai ALAT 
untuk MENYELAMATKAN JIWA. 
 
APLIKASI 
1. Apa visi dan rencana Tuhan atas gereja kita hari-

hari ini? 
2. Apakah alat yang mau Tuhan gunakan untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa?  
3. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperoleh 

karunia kesembuhan ilahi tersebut? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih atas mujizat kesembuhan besar 
yang mau dan sedang Engkau kerjakan di tengah-
tengah kami. Mampukan kami untuk menangkap 

setiap visi dan rencana-Mu. Buat kami sadar bahwa 
Sang Penyembuh ada dalam kami, sehingga kami 
dapat dipakai untuk menyelamatkan jutaan jiwa 

melalui karunia dan kuasa yang Engkau percayakan 
kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 140-142; 1 Korintus 14:1-20 



13 APRIL 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SUMBER PERTOLONGAN KITA DI SAAT SAKIT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 121:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 121:7 TUHAN akan menjaga engkau terhadap 
segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. 
 
Tahun 2004, Jason Ong divonis tumor otak. Tipe tumor 
itu begitu langka sehingga belum ada obatnya. Satu-
satunya jalan yang bisa mereka coba hanyalah operasi. 
Setelah 20 jam operasi, 10% tumor terpaksa 
ditinggalkan karena telah menyebar sampai ke 
pembuluh nadi, dan berisiko kematian bila terjadi 
kesalahan pengangkatan. Tiga tahun kemudian, 
penyakit Jason kambuh. Ia pergi ke dokter lain dan 
dokter itu menyarankan untuk mengangkat seluruh 
tumornya. Namun, jika dioperasi, Jason akan lumpuh 
setengah badan, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa 
menelan makanan. Jason menolak karena ia tidak akan 
bisa lagi menginjil, mengajar, dan melayani. Januari 
2013, tumor Jason sudah membesar seukuran dua 
telur ayam dan ia hampir tidak bisa bangun. Mau tak 



mau, operasi harus segera dilakukan. Sehabis operasi, 
Jason tidak bisa melihat, tidak bisa bernafas, dan 
mengalami kesakitan hebat.  
 
Sepuluh tahun berjuang melawan sel kanker, tak 
pernah sekali pun Jason mengeluh atau menyalahkan 
Tuhan. Ia tetap memuji dan  mengandalkan Tuhan. 
Dalam kondisi terlemah, ia menangis dan berteriak 
kesakitan. Sepanjang malam, istrinya, Judith Halim, 
menangis dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan 
pun datang melawat mereka. Dia menyentuh dahi 
Jason dan meniupkan nafas kehidupan baru ke 
hidungnya. Mujizat kesembuhan besar terjadi. 
Keesokan paginya, Jason bisa turun dari tempat tidur, 
berjalan, bahkan mandi tanpa bantuan siapa pun.  
 
Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa 
pertolongan kita datang dari Tuhan. Vonis dokter boleh 
begitu menakutkan, keadaan kita boleh seolah tanpa 
harapan, tetapi Tuhan kita begitu tidak terbatas dan 
Dia tidak pernah gagal. Dialah penjaga nyawa kita, 
sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu ada 
bersama kita, bahkan Dia, Sang Penyembuh, ada dalam 
kita. Saat kita percaya dan terus perkatakan secara 
profetik kesembuhan kita, Tuhan akan bekerja 
menyingkirkan semua sel jahat. Kuasa-Nya akan 
bekerja mengalahkan semua agen penyakit dalam diri 



kita dan mujizat kesembuhan besar pun segera datang. 
(PF) 
 
RENUNGAN 
Ingatlah, pertolongan kita DATANGNYA DARI TUHAN, 
Dialah PENOLONG dan PENYEMBUH kita yang bisa 
DIANDALKAN. 
 
APLIKASI 
1. Seberapa yakinkah Anda bahwa Yesus Sang 

Penyembuh ada dalam Anda? Mengapa demikian? 
2. Bila Yesus Sang Penyembuh ada dalam Anda, apa 

yang seharusnya pertama kali Anda lakukan saat 
Anda jatuh sakit? 

3. Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk 
menjadikan Yesus sumber pengharapan Anda di kala 
sakit? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, hanya dari Engkaulah datang 
pertolongan kami. Dengan Engkau, Yesus Sang 

Penyembuh, ada dalam kami, segala sakit-penyakit 
dan kelemahan tidak lagi berkuasa atas diri kami. Kami 

hidup, sehat, dan kuat untuk melakukan pekerjaan 
bagi kerajaan-Mu dan membawa kemuliaan bagi 

nama-Mu di atas bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 143-145; 1 Korintus 14:21-40 



14 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SANG PENYEMBUH ADA DALAM KITA  

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 6:12-20 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 6:19 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? 
 
Indah sudah lama meninggalkan imannya. Awalnya 
karena ia sempat memiliki pacar yang berbeda 
keyakinan. Meskipun akhirnya ia menikah dengan 
pemuda Kristen, ia tetap mengabaikan hubungan 
pribadinya dengan Tuhan. Setelah menikah, banyak hal 
tidak baik yang dialami Indah. Tiba-tiba ia mengalami 
sakit yang tidak ditemukan diagnosanya oleh dokter. 
Sakit itu begitu menyiksanya, dari kepala, perut, 
sampai-sampai pandangan matanya sedikit kabur. 
Bukan itu saja, ia juga beberapa kali keguguran. Indah 
hampir menyerah dan putus asa. Hingga akhirnya, ia 
dipertemukan dengan sepasang suami istri yang sering 
melayani dalam hal doa. 
 



Karena tempat tinggal yang cukup jauh, suami istri ini 
melayani Indah dengan doa online setiap hari. Indah 
pun dikuatkan dan dibimbing untuk menerima Tuhan 
Yesus kembali dalam hidupnya. Semenjak 
keputusannya kembali menjadikan Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat pribadinya, sakit yang begitu 
menyiksanya itu perlahan mulai sembuh. 
Pandangannya pun berangsur jelas kembali. Indah 
benar-benar bersyukur karena pengharapannya 
kepada Tuhan tidak sia-sia. Ia benar-benar merasakan 
Sang Penyembuh itu bekerja dalamnya. 
 
Jika saat ini kita belum mengundang Tuhan Yesus ke 
dalam hidup kita, marilah kita mulai membuka hati 
bagi Yesus dan undang Dia untuk masuk dan bertakhta 
dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juruselamat dalam 
hidup kita. Saat kita menerima-Nya dalam hidup kita, 
akan ada satu Pribadi yang sanggup menyembuhkan 
kita dari segala sakit-penyakit yang ada. Jangan 
menunda menerima Yesus, karena hal itu berarti 
menunda diri sendiri mengalami mujizat kesembuhan. 
Segera terima Sang Penyembuh itu untuk menjadi 
Tuhan dan Raja dalam hati dan hidup kita. Percayalah, 
karena sekarang Dia adalah Tuhan dan Raja dalam 
hidup kita, maka kesehatan kita adalah kepentingan-
Nya dan Dia akan memastikan kita tetap dalam kondisi 
baik dan sehat, sehingga hidup kita bisa terus dipakai 



oleh-Nya, dan mujizat kesembuhan besar pun terjadi 
dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Saat kita MENGUNDANG YESUS sebagai TUHAN dalam 
hidup kita, saat itulah SANG PENYEMBUH masuk dan 
TINGGAL DALAM DIRI KITA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus sudah Anda 

undang dalam hidup Anda, menjadi Juruselamat 
Anda? Jika sudah atau belum, mengapa? 

2. Apakah ada hal yang menghalangi Anda untuk 
menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juruselamaat 
pribadi Anda? Ceritakan! 

3. Apa yang akan Anda lakukan saat Yesus sudah 
tinggal dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
tinggal dalam hidupku, menjadi Tuhan dan 

Juruselamatku. Aku percaya, saat ini Sang Penyembuh 
sudah tinggal dalamku dan Engkau yang akan 

menyembuhkan semua sakitku. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 146-147; 1 Korintus 15:1-28 


