


15 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DUA MACAM KESEMBUHAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 28:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 28:8-9 Ketika itu ayah Publius 
terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus 
masuk ke kamarnya; ia berdoa serta menumpangkan 
tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah 
peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari 
pulau itu dan merekapun disembuhkan juga. 
 
Beberapa waktu lalu, ada mujizat kesembuhan yang 
dialami salah satu jemaat GBI Keluarga Allah. Seorang 
anak yang dipanggil Ciel telah cukup lama menderita 
penyakit kulit eczema. Orangtua anak itu telah 
membawanya berobat ke mana-mana. Untuk sekian 
waktu, kondisinya sempat membaik. Namun, pada 
akhir 2018, penyakit itu kembali muncul. Orangtuanya 
pun mencoba mengobatinya dengan obat yang dahulu 
diberikan dokter spesialisnya. Namun, kali ini ia tak 
kunjung sembuh, malah bertambah parah. Sampai-
sampai kulit di atas bibirnya bisa berdarah ketika 
dibersihkan dengan tisu. 



Suatu hari, saat mereka sekeluarga sedang pergi jalan-
jalan ke suatu mall di Jakarta, tanpa sengaja mereka 
bertemu dengan Ps. Jonatan dan Ps. Nita. Lalu mereka 
berbincang-bincang singkat. Saat akan berpisah, tiba-
tiba Ps. Jonatan menumpangkan tangannya atas Ciel 
sambil berkata, "In Jesus name, you are healed!" 
Setelah itu mereka melanjutkan untuk pergi makan, 
saat itulah orangtua Ciel menyadari bahwa kulit di bibir 
atas anaknya yang semula memerah kini sudah mulai 
memudar. Bahkan keesokan harinya saat bangun dari 
tidur, kulitnya sudah kembali normal! 
 
Ada beberapa kesembuhan ilahi yang memang 
langsung terlihat saat itu juga. Sama seperti yang 
terjadi di beberapa KKR kesembuhan, ketika yang 
lumpuh langsung berjalan, yang buta melihat, dan lain 
sebagainya. Akan tetapi, ada juga yang baru terlihat 
selang beberapa waktu setelahnya. Hal ini juga terjadi 
ketika Paulus berada di pulau Malta. Dalam ayat rhema 
hari ini, kata “menyembuhkan” bahasa aslinya adalah 
“IAOMAI”, yang artinya menyembuhkan dan membuat 
utuh, serta lebih bersifat supranatural. Sedangkan kata 
“disembuhkan” memakai “THERAPEUO”, yang artinya 
menyembuhkan atau meringankan atau merawat; bisa 
seketika itu juga, tetapi juga bisa berangsur-angsur. Ya, 
Tuhan bisa menggunakan cara kerja kesembuhan yang 
mana pun. Yang terpenting dari semuanya itu, imani 



bahwa kesembuhan ilahi sudah kita terima, maka 
mujizat kesembuhan besar pasti terjadi. 
 
RENUNGAN 
KESEMBUHAN ILAHI bisa dilihat SEKETIKA ITU JUGA, 
tetapi ada juga yang baru terlihat BEBERAPA SAAT 
KEMUDIAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda percaya bahwa Anda telah 

menerima kesembuhan ilahi? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda membutuhkan kesembuhan yang 

dari Tuhan? 
3. Menurut Anda, bagaimana caranya agar Anda dapat 

menerima kesembuhan ilahi?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami membutuhkan kesembuhan yang sejati, 
kami rindu menerima kesembuhan ilahi, ya Bapa. Dan 

sekalipun kami belum melihat, kami tetap percaya 
bahwa kami sudah menerimanya. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 148-150; 1 Korintus 15:29-58 



16 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KESEHATAN KITA DI MATA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 4:20-27 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 4:20-22 Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, 
arahkanlah telingamu kepada ucapanku; janganlah 
semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di 
lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan 
bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan 
bagi seluruh tubuh mereka. 
 
Saat itu adalah pertengahan musim pertandingan 
bisbol tahun 1974, dan karier Tommy John sebagai 
pelempar sedang menanjak. Namun, tiba-tiba saja ia 
merasa sikunya tertusuk-tusuk, seolah-olah lengannya 
terlempar bersamaan dengan bola yang 
dilemparkannya dalam pertandingan. Hal yang paling 
ditakuti pemain bisbol pun menimpanya. Sikunya 
cedera dan bagian ligamen yang menyatukan kedua 
tulang lengannya telah aus sama sekali. Pada masa itu, 
menjalani operasi sama saja artinya dengan 
berakhirnya karier di lapangan. Namun, ia tetap 
percaya bahwa "bagi Allah tidak ada yang mustahil" 



(Luk. 1:37). Setelah menjalani prosedur rekonstruksi di 
meja operasi, John memulai merehabilitasi tangannya. 
Awalnya terasa sulit, tetapi ia tetap mengulang-ulang 
rhema firman dalam hatinya. Akhirnya, yang dianggap 
mustahil pun terjadi. John kembali lagi sebagai 
pelempar. Cederanya bukan hanya sembuh, tetapi 
kariernya pun semakin cemerlang. Kemenangan yang 
diraihnya setelah cederanya dipulihkan jauh lebih 
banyak daripada sebelumnya. 
 
Dunia boleh berkata mustahil, tetapi tidak ada yang 
tidak mungkin bagi Tuhan. Dia Allah Mahabisa dan 
Mahakuasa. Tuhan memilih kita, bukan hanya untuk 
memberikan keselamatan kekal, tetapi juga 
memastikan keadaan kita baik. Dia bukan hanya peduli 
pada kehidupan kita di kekekalan nanti, tetapi juga di 
kehidupan fana kita saat ini. Tuhan menginginkan kita 
bukan hanya terjamin hidup kekal dengan keselamatan 
saja, tetapi juga hidup sukses penuh keberhasilan dan 
kesehatan yang prima dengan tubuh jasmani kita. 
 
Ingatlah, keselamatan dan kesehatan tubuh adalah 
anugerah dari Tuhan. Menjaga hidup kudus dan hidup 
dekat dengan Tuhan membuat kita ada terus dalam 
keselamatan-Nya. Menjaga pola makan dan pola hidup 
sehat akan membuat tubuh kita selalu bugar. Kedua 
hal itu adalah tanggung jawab kita.  Bagian yang harus 
kita perjuangkan. Percayalah, segala bentuk kesakitan 



yang ada dalam tubuh kita, Tuhan mampu 
menyembuhkannya, sebab bagi Allah tidak ada yang 
mustahil. Cepat atau lambat, mujizat kesembuhan 
besar pasti kita terima.  
 
RENUNGAN 
Bukan hanya KESELAMATAN yang sangat PENTING DI 
MATA TUHAN, tetapi juga KESEHATAN kita. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kesehatan Anda juga penting bagi Tuhan? 
2. Apakah selama ini Anda menganggap kesehatan 

Anda sendiri penting, seperti keselamatan Anda 
penting?  

3. Bagaimana Anda akan melakukan bagian Anda 
dalam menerima mujizat kesembuhan besar? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak 
pernah lalai memelihara kesehatan kami. Ajarkan 
setiap kami untuk melakukan bagian kami dalam 

menjaga kesehatan yang Engkau percayakan kepada 
kami, agar mujizat kesembuhan besar itu bisa kami 

terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 1-2; 1 Korintus 16  



17 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RESEP MENGALAMI KESEMBUHAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 107:17-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 107:20 disampaikan-Nya firman-Nya dan 
disembuhkan-Nya mereka, diluputkan-Nya mereka dari 
liang kubur. 
 
Tanpa sengaja, Alexander Fleming meninggalkan piring 
pembiakan bakteri yang baru saja ia teliti tanpa 
menyimpannya. Lalu ia pergi berlibur dalam jangka 
waktu yang cukup lama. Saat kembali ke 
laboratoriumnya, ia menemukan sebagian bakteri 
tersebut terkontaminasi jamur dan ternyata 
perkembangan bakteri di bagian yang terkontaminasi 
jamur terhambat. Setelah diteliti, jamur itu berasal dari 
genus penicillium. Itulah awal mula terciptanya obat 
antibiotik yang sekarang kita kenal dengan nama 
penisilin. Obat ini banyak menyelamatkan tentara 
selama Perang Dunia II. Namun, meskipun dianggap 
penemuan yang hebat sepanjang sejarah kehidupan 
manusia, penisilin tetap terbatas dalam 
menyembuhkan penyakit. Penemuan obat yang 



mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1945 ini 
tetap saja tidak bisa mengobati semua jenis penyakit. 
Sama halnya dengan berbagai jenis obat lainnya, 
masing-masing punya keunggulan tersendiri. Tidak 
pernah ada satu jenis obat hasil penemuan manusia 
yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. 
 
Kabar baiknya, ada satu resep yang bisa 
menyembuhkan semua jenis penyakit, yaitu firman 
Tuhan. Resep ini sudah ada jauh sebelum Alexander 
Fleming menemukan penisilin, bahkan jauh sebelum ia 
lahir. Resep ini sudah ada jauh sebelum penemuan 
jenis obat apa pun di dunia ini. Resep ini jugalah yang 
menjadikan yang tidak ada menjadi ada.  
 
Bila dengan resep ini saja langit, bumi, dan segala 
isinya diciptakan, apalagi kesembuhan. Bila dengan 
firman Tuhan manusia dengan segala organ-organ 
tubuhnya diciptakan, apalagi bila hanya salah satu atau 
beberapa organ tubuh kita saja yang rusak. Melalui 
firman-Nya, Tuhan sanggup memperbaiki bahkan 
menggantikan organ yang sakit dengan organ yang 
baru. Melalui firman-Nya, Tuhan sanggup 
mencukupkan antibodi kita. Melalui firman-Nya, Tuhan 
sanggup sanggup menghancurkan benih penyakit, 
bahkan sel-sel kanker dalam tubuh kita. Setelah 
mengetahui bagaimana cara kerja kesembuhan, mulai 
saat ini segeralah  ambil komitmen untuk memakai 



resep ini, yaitu memperkatakan firman Tuhan, dan 
percayalah, kita akan mengalami mujizat kesembuhan 
besar. 
 
RENUNGAN 
Resep KESEMBUHAN ILAHI adalah FIRMAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang mengalami sakit-

penyakit? Sebutkan apa penyakit Anda! 
2. Mengapa firman Tuhan bisa menjadi resep untuk 

mengalami kesembuhan ilahi dari semua jenis 
penyakit? 

3. Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda 
mengetahui bahwa firman Tuhan adalah resep 
untuk mengalami kesembuhan ilahi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang 
Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Mulai hari ini 

kami mau berkomitmen untuk lebih mencintai dan 
merenungkan firman-Mu, agar kami boleh mengalami 

mujizat kesembuhan besar. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 3-5; 2 Korintus 1   
 



18 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
FIRMAN YANG BERKUASA MEMBERIKAN 

KESEMBUHAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 1:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan 
diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-
Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 
sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan 
kebenaran. 
 
Suasana mendung siang itu menambah suram hati 
Mae. Ia sedang mengalami banyak masalah, dan 
beberapa bulan ini, batuk-batuknya tak kunjung 
sembuh. Untuk pergi ke dokter, ia tak punya uang. Di 
tengah kegundahannya, tiba-tiba gawainya berbunyi. 
Satu pesan whatsapp masuk dari sebuah grup: “Jangan 
pernah lagi berkata saya tidak bisa sembuh, karena 
dalam Yesaya 53:5 tertulis, ‘oleh bilur-bilurnya kita 
menjadi sembuh.’ Jangan pernah lagi berkata Saya 
kuatir dan frustrasi, karena dalam 1 Petrus 5:7 tertulis, 
‘Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab 
Ia yang memelihara kamu.’” Begitu membaca pesan 



itu, hati Mae menyala kembali. Ia diingatkan untuk 
segera berdoa, memohon hikmat dan tuntunan Tuhan 
untuk semua masalahnya. 
 
Terkadang kita lupa, firman yang tertulis dalam Alkitab 
bukanlah sekedar teks. Setiap firman itu bisa menjadi 
hidup dan berbicara ke dalam hati kita. Percayalah 
bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman-Nya 
penuh kasih karunia dan kebenaran (Yoh. 1:14), pelita 
dan terang bagi kita (Mzm. 119:105), ya dan amin (2 
Kor. 1:20).  
 
Yesus dikenal sebagai The Living Word. Dialah Firman 
Yang Hidup. Dialah Firman yang turun ke dunia 
menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. The 
Living Word adalah sumber kehidupan, sehingga di 
mana pun Yesus hadir, di situ pasti ada kehidupan. 
Firman yang hidup itu akan selalu membawa 
kehidupan, dan juga kesembuhan dalam hidup kita.  
Oleh sebab itu, jika kita ingin selalu menerima 
kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, Berusahalah 
mengenal Pribadi yang berada di balik setiap perkataan 
firman. Marilah kita terus memperhatikan perkataan-
Nya dan arahkan telinga kita kepada-Nya. Marilah kita 
isi dan penuhi hidup kita dengan firman-Nya yang 
hidup. Ketika Firman Hidup memenuhi hati kita, 
mujizat dan kesembuhan pasti terjadi dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. 



RENUNGAN 
Firman yang BERKUASA MEMBERIKAN KESEMBUHAN 
BESAR bukanlah sembarang firman, tetapi FIRMAN 
YANG HIDUP. 
 
APLIKASI 
1. Kesembuhan apa yang Anda perlukan saat ini? 
2. Mengapa firman yang hidup berkuasa untuk 

memberikan kesembuhan bagi Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat menjadikan firman itu hidup 

dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap penyertaan-
Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkaulah 
sumber kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita dan 

terang bagi kami dan sumber kuasa bagi kami. 
Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur bagi 

benih firman-Mu, sehingga hati kami senantiasa 
memancarkan kuasa dan mengalirkan air yang hidup 

dan memberikan kesembuhan bagi kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 6-7; 2 Korintus 2 
 
 



19 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
JAMINAN KESEMBUHAN DARI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 53:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 53:4-5 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah 
yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang 
dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, 
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh 
karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh 
karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan 
keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh 
bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 
 
Ding Zui, “penyamar” atau “penjahat pengganti”. 
Istilah ini merujuk pada praktik menyewa pemeran 
pengganti untuk menghadiri pengadilan dan menerima 
hukuman di Tiongkok. Meski di era internet, Ding Zui 
sangatlah sulit dilakukan, tetapi cerita-cerita tentang 
praktek yang satu ini banyak ditemukan catatannya. 
Sudah bukan rahasia umum lagi, sejak ratusan tahun 
yang lalu, bahkan mungkin lebih lama dari itu, orang 
kaya raya dan berkuasa dengan mudahnya 
menghindari hukuman dengan uang serta kekuasaan 



yang mereka miliki. Dengan mudahnya mereka 
membayar orang miskin yang ingin menyambung hidup 
keluarga mereka dan memanipulasi lembaga hukum 
yang tunduk pada kuasa mereka.   
 
Namun, dalam sejarah umat manusia, satu kejadian 
yang berkebalikan 180 derajat terjadi. Justru Seorang 
Kaya Raya yang menggantikan hukuman mati bagi 
orang miskin. Dia adalah Tuhan Yesus. Demi 
menyelamatkan kita dari penghukuman yang tidak 
mungkin sanggup kita tanggung, Sang Raja rela 
meninggalkan takhta-Nya di sorga dan turun ke dunia. 
Hari ini, lebih dari dua ribu tahun yang lalu, semua 
mata melihat bagaimana Yesus dipukuli, dicambuk, dan 
disalibkan. Sesungguhnya, saat itulah, sesuatu di alam 
roh tengah terjadi.  
 
Alkitab mencatat bahwa “oleh bilur-bilur-Nya kita 
menjadi sembuh.” Hal itu berarti, setiap kali Yesus 
menanggung rasa sakit dari luka-luka yang diterima-
Nya, penyakit dan kelemahan kitalah yang tengah 
ditanggung-Nya. Menurut tradisi Romawi, setiap 
terhukum yang dijatuhi hukuman cambuk akan disesah 
sebanyak 39 kali dengan cambuk berduri. Bisa 
dibayangkan betapa hancurnya tubuh Yesus sewaktu 
itu. Namun, Yesus rela karena Dia mengetahui 
besarnya kuasa di balik bilur-bilur-Nya. Supaya kita 
dapat menerima mujizat kesembuhan besar melalui 



bilur-bilur-Nya. Semua itu pun dimateraikan di atas 
kayu salib. Ya, “Sudah selesai.” Semua sakit-penyakit 
dan kelemahan kita sudah diselesaikan, sepenuhnya 
sudah dipatahkan kuasanya di atas kayu salib. Imani, 
jangan goyah, maka kita akan menerima janji 
kesembuhan itu. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
BILUR-BILUR YESUS di hari Dia disalibkan menjadi 
JAMINAN KESEMBUHAN bagi setiap kita. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa bilur-bilur Yesus bisa menjadi jaminan 

kesembuhan bagi Anda?  
2. Mengapa Tuhan rela menanggung penghukuman 

demi Anda? 
3. Bagaimana seharusnya Anda menyikapi jaminan 

kesembuhan dari bilur-bilur Yesus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi 

kami. Biarlah kami mengingat, setiap rasa sakit yang 
kami rasakan saat ini sesungguhnya telah Engkau 
tanggung dua ribu tahun yang lalu. Penyakit boleh 

menghampiri hidup kami, tetapi tidak lagi berkuasa 
atas kami. Sebab oleh bilur-bilur-Mu, kami telah 

disembuhkan. Kami percaya, kesembuhan itu pasti 



kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 8-9; 2 Korintus 3 



20 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
DIPENUHI RHEMA FIRMAN TUHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 1:1-6 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 1:2-3 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 
TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan 
malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran 
air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan 
yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya 
berhasil. 
 

Hari itu Ambar merasa tubuhnya sangat sulit 
digerakkan. Sudah hampir dua tahun ia didiagnosa 
suatu penyakit yang belum ada obatnya. Rangkaian 
perawatan dengan dokter spesialis dan minum obat 
setiap hari menjadi hal yang biasa bagi Ambar. Secara 
manusia, Ambar kuatir dan sering dihantui pikiran jika 
sewaktu-waktu hidupnya berakhir karena penyakit itu. 
Akan tetapi, puji syukur ia hidup di lingkungan teman-
teman dan keluarga yang dekat dengan Tuhan. 
Sehingga dorongan semangat dan firman Tuhan selalu 
diberikan kepadanya. Ia pun selalu mengimani firman 
bahwa “hati yang gembira adalah obat yang manjur” 
(Ams. 17:22a). 



Hari-hari pun selalu dilalui Ambar dengan berdoa, 
memuji Tuhan, dan membaca firman. Baginya, dengan 
membaca firman Tuhan, hidupnya semakin dikuatkan 
dan dipulihkan. Selain itu, ia juga tetap berusaha 
mengikuti kegiatan-kegiatan di gerejanya. Waktu pun 
berlalu, tanpa Ambar sadari, kesehatannya mulai pulih. 
Berat badannya berangsur naik, dan yang 
mengejutkan, pada waktu ia kontrol kembali, sakit 
yang selama ini dideritanya tidak lagi ditemukan di 
tubuhnya. 
 
Mungkin hari-hari ini kita juga sedang berjuang dengan 
sakit-penyakit kita. Tuhan mengingatkan kita untuk 
terus menjaga hati kita, karena dari situlah terpancar 
kehidupan. Bukan hanya kehidupan, tetapi kesehatan 
dan juga kesembuhan. Setiap perkataan firman Tuhan 
yang kita simpan di lubuk hati kita akan sangat 
menentukan seperti apakah kehidupan, kesehatan, dan 
kesembuhan yang terpancar dari hidup kita. Kalau 
dalam lubuk hati kita tidak ada firman yang tersimpan 
di sana, maka kita pun sukar mengalami kesembuhan 
ilahi. Kalau dalam lubuk hati kita hanya ada sedikit 
firman, maka mujizat yang terpancar pun hanya 
sedikit. Oleh karena itu, jika kita ingin mengalami 
mujizat kesembuhan besar, ikutilah cara kerja 
kesembuhan, yaitu dengan memenuhi diri kita dengan 
rhema firman Tuhan.  (LEW) 
 



RENUNGAN 
Hati yang DIPENUHI RHEMA FIRMAN TUHAN akan 
MEMANCARKAN kehidupan, kesehatan, dan 
kesembuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda saat ini sedang menderita suatu 

penyakit atau mungkin ada anggota keluarga Anda 
yang sedang sakit? Ceritakan! 

2. Sudahkah hati Anda dipenuhi dengan rhema firman 
Tuhan saat Anda mengalami sakit? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

3. Apakah komitmen Anda agar mengalami mujizat 
kesembuhan besar dalam hidup Anda? Sebutkan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap keadaan yang 
kami alami saat ini. Kami mau selalu dipenuhi dengan 
rhema firman Tuhan, sehingga hidup kami akan selalu 

memancarkan kehidupan, kesehatan, dan 
kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Amsal 10-12; 2 Korintus 4 



21 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERANAN TUHAN DALAM KESEMBUHAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 34:11-16 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 34:15-16 Aku sendiri akan menggembalakan 
domba-domba-Ku dan Aku akan membiarkan mereka 
berbaring, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Yang 
hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, 
yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, 
serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku 
akan menggembalakan mereka sebagaimana 
seharusnya. 
 
Sekawanan domba beriringan berjalan di belakang 
gembalanya di perbukitan berbatu. Seekor domba 
muda tergoda oleh serumpun semak-semak yang 
berada di pinggir tebing yang curam. Ia pun 
memisahkan diri dari kawanannya. Saat asyik 
merumput, tiba-tiba domba itu terperosok ke bawah. 
Untunglah ada tonjolan batu yang menahannya jatuh 
sampai ke bawah tebing. Namun, domba itu terluka 
kakinya dan tak dapat naik ke atas. Ia mengembik 
keras-keras, berharap sang gembala datang menolong. 



Hari menjelang petang ketika si domba muda yang 
putus asa mendengar langkah kaki yang dikenalnya 
dengan baik, dan ia mengembik lagi dengan penuh 
harap. Benar saja, gembalanya datang dan berusaha 
meraihnya dari atas tebing. Setelah didapatnya, domba 
muda itu digendong dan ditenangkannya. 
 
Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, roh mereka 
dipisahkan dari Allah, hingga pikiran dan pengertian 
manusia menjadi gelap dan tubuhnya tidak sempurna 
lagi. Sejak itulah sakit-penyakit dan maut berkuasa atas 
tubuh manusia. Kabar baiknya, Tuhan Yesus, Sang 
Gembala yang baik telah datang untuk menyelamatkan 
dan menyembuhkan setiap kita yang sakit. Baik itu 
sakit tubuh, jiwa, maupun roh.  
 
Apa pun sakit-penyakit yang Anda alami saat ini, 
semustahil apa pun, Tuhan sanggup menyembuhkan-
Nya. Bahkan Dia mau menyembuhkan Anda. Sebagai 
Gembala Yang Baik, Dia tidak akan pernah 
mengabaikan seruan domba-domba-Nya. Tetaplah 
memegang iman Anda, jangan pernah melepaskan 
kepercayaan Anda kepada-Nya. Teruslah berharap, 
sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah 
mengecewakan. Pada waktunya, Dia akan datang dan 
menemukan Anda. Dengan cara-Nya yang ajaib, Dia 
akan bekerja atas sakit-penyakit Anda dan memberikan 
mujizat kesembuhan besar yang Anda butuhkan. (PF) 



RENUNGAN 
Tuhan adalah GEMBALA YANG BAIK, Dia sudah 
DATANG UNTUK MENYEMBUHKAN setiap kita yang 
sakit. 
 
APLIKASI 
1. Adakah sakit-penyakit yang sedang Anda hadapi saat 

ini?  
2. Percayakah Anda bahwa Tuhan adalah gembala 

yang baik? Menurut Anda, apakah yang bisa 
dilakukan-Nya bagi Anda? 

3. Bagaimana Anda akan menantikan Tuhan untuk 
datang menyembuhkan Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke 
dunia untuk menyelamatkan kami. Setiap firman-Mu 
adalah sumber air kehidupan. Kami percaya, Engkau 
Jehova Rapha yang sanggup menyembuhkan setiap 

sakit-penyakit dan kelemahan kami. Dengan iman kami 
terima mujizat kesembuhan, kami telah dipulihkan dan 

siap melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 13-15; 2 Korintus 5 


