


29 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN MAU KITA SEMBUH DAN SEHAT 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 23:20-33 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 23:25 Tetapi kamu harus beribadah kepada 
TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti 
makananmu dan air minumanmu dan Aku akan 
menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 
 
Ketika melihat Pastor Obaja, semua orang pasti akan 
berkata, "Beliau adalah hamba Allah yang penuh Roh 
Kudus, menyala-nyala, dan selalu sehat walau sibuk." 
Namun, ada satu catatan penting yang harus kita 
ketahui, bahwa itu semua tidak bisa tercapai dengan 
sendirinya. Ada proses panjang yang harus dilaluinya. 
Berawal dari kerontokan rambut secara total, bahkan 
sampai ke alis-alisnya, semua itu membuat beliau 
sangat terpuruk. Cita-cita dan masa depannya hampir 
kandas. Puji Tuhan, di tengah pergumulannya, beliau 
akhirnya datang mencari wajah Tuhan dan 
menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga beliau 
menerima mujizat kesembuhan besar yang membawa 



pemulihan atas rambut dan alisnya, bahkan dalam 
segala aspek kehidupan. 
 
Apa yang Pastor Obaja alami mengingatkan kita kepada 
Ayub. Ia pun harus mengalami penyakit yang sangat 
menjijikan dan menyiksanya, yang membuat ia sangat 
terpuruk dan dijauhi oleh orang terdekatnya. 
Bersyukur, Ayub tidak berhenti berseru dan berdoa 
kepada Tuhan, sehingga Tuhan hadir dan 
menyembuhkan Ayub.   
 
Jika hari-hari ini ada di antara kita yang sedang 
menderita suatu penyakit yang secara manusia sudah 
tidak ada harapan untuk sembuh, jangan menyerah 
dan meninggalkan Tuhan. Apalagi mencari 
kesembuhan dari kuasa lain. Kembalilah kepada Sang 
Penyembuh yang sejati. Beribadahlah hanya kepada-
Nya. Dia pasti akan datang menolong, dan mejauhkan 
penyakit dari tengah-tengah kita. Tangkap satu 
kebenaran sederhana ini, Tuhan mau kita sembuh dan 
sehat. Sebaliknya, iblis akan terus berusaha dengan 
sekuat tenaga untuk mencuri, membunuh, dan 
membinasakan kehidupan anak-anak Tuhan. Bertolak 
belakang dengan karakter Yesus Tuhan kita, bukan? 
Percayalah hanya Yesus saja yang berkuasa 
memberikan kehidupan dan kelimpahan dalam segala 
hal kepada kita (Yoh. 10:10). Oleh karena itu, 
beribadahlah kepada Tuhan dan ikut kelompok sel, 



sehingga kita menerima pewahyuan tentang rahasia 
kesembuhan ilahi yang membawa kita mengalami 
mujizat kesembuhan besar. 
 
RENUNGAN 
Tangkap satu KEBENARAN SEDERHANA ini: Tuhan mau 
kita SEMBUH dan SEHAT. 
 
APLIKASI 
1. Apa kebenaran sederhana yang Tuhan mau Anda 

ketahui? 
2. Bagaimana caranya agar anda dapat mengerti dan 

menerima rahasia kesembuhan ilahi dari Tuhan? 
3. Sudahkah Anda mengalami mujizat kesembuhan 

besar dari Tuhan? Jika belum, apa langkah-langkah 
yang akan Anda lakukan untuk memperolehnya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan mengakui 

bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Sang 
Penyembuh kami yang sejati, yang benar-benar 

merindukan kesembuhan dan kesehatan atas hidup 
kami.  Kami percaya ketika kami beribadah kepada-

Mu, kami akan menerima pewahyuan tentang rahasia 
kesembuhan ilahi yang akan membawa kami 

mengalami mujizat kesembuhan besar, sehingga kami 
dapat menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 4-6; 2 Korintus 12 



30 APRIL 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
FASILITAS SORGA BAGI ANAK-ANAK TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:19-25 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di 
dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah 
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-
bilur-Nya kamu telah sembuh. 
 
Seorang gadis remaja terbaring tak berdaya di tempat 
tidurnya. Separuh paru-parunya rusak, dan separuhnya 
lagi sudah diangkat karena penyakit TBC yang 
dideritanya. "Waktu Anda tinggal sebentar lagi, dan 
saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya akan mengirim 
Anda pulang untuk menghabiskan waktu-waktu 
terakhir bersama keluarga," demikianlah perkataan 
terakhir yang diucapkan dokternya. Ia dan keluarganya 
pun sudah menerima kenyataan tersebut. 
 
Sampai suatu hari, ia mengambil sebuah Alkitab yang 
ada di laci sebelah tempat tidurnya. Tanpa sengaja ia 
membuka 1 Petrus 2 dan sampailah ia di ayat yang ke-
24. Selesai membaca, ia menutup Alkitabnya dan 



memuji Tuhan. Ayat tersebut menjadi rhema baginya. 
Harapan hidupnya pun kembali lagi. Hari-hari yang ia 
lalui tidak lagi dengan pemikiran bahwa ia sedang 
menunggu ajal, melainkan dengan sebuah keyakinan 
bahwa oleh bilur-bilur-Nya, ia telah disembuhkan. 
Beberapa bulan telah berlalu, gadis itu tak lagi 
membutuhkan bantuan oksigen untuk bernafas. 
Keluarganya pun memutuskan membawanya untuk 
menjalani pemeriksaan, dan ternyata hasilnya sungguh 
mengejutkan. Ia kini memiliki sepasang paru-paru utuh 
yang sehat tanpa adanya tanda-tanda bekas TBC sama 
sekali! 
 
Tidak semua orang Kristen mengetahui bahwa 
kesembuhan ilahi adalah sebuah fasilitas sorga yang 
sudah diberikan Tuhan kepada anak-anakNya. Namun, 
ketika kita tidak mengetahui kebenaran tersebut, 
hidup kita selamanya akan dihantui dengan kekuatiran 
dan ketakutan. Gadis yang sama, dengan penyakit yang 
sama di tubuhnya, ketika mengetahui sebuah 
kebenaran akan firman Tuhan, masa depannya yang 
gelap pun diubahkan (Yoh. 8:32). Yang menjadi bagian 
kita hanyalah percaya bahwa firman Allah itu ya dan 
amin, maka kita pasti menerimanya. Inilah rahasia 
kesembuhan ilahi yang menarik mujizat kesembuhan 
besar bagi kita yang membutuhkannya. 
 
 



RENUNGAN 
KESEMBUHAN ILAHI adalah suatu FASILITAS SORGA 
yang Tuhan berikan kepada ANAK-ANAK-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah fasilitas sorga yang telah Tuhan sediakan 

bagi anak-anak-Nya? 
2. Mengapa Tuhan memberikan kesembuhan ilahi 

sebagai fasilitas bagi kita anak-anak-Nya? 
3. Bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan 

fasilitas tersebut?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk fasilitas sorga yang sudah 
Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya kami sudah 

menerima kesembuhan ilahi yang sudah Engkau 
berikan bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 7-9; 2 Korintus 13 



  1 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENGAKSES KUASA KESEMBUHAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 9:18-22 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 9:22 Tetapi Yesus berpaling dan memandang 
dia serta berkata: "Teguhkanlah hatimu, hai anak-Ku, 
imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak 
saat itu sembuhlah perempuan itu. 
 
Dengan panik, Putri mengeluarkan semua isi ranselnya. 
Meskipun orang-orang menatapinya, ia tidak peduli. Ia 
terus merogoh kantong-kantong tasnya berulang kali 
sambil berbicara sendiri. Kepanikannya berangsur reda 
saat seseorang menyerahkan sebuah dompet kecil 
kepadanya. “Dompetmu ketinggalan di atas meja 
makan, itulah akibatnya kalau terburu-buru,” omel 
kakaknya. Meskipun diomeli, Putri tetap bersyukur. 
Kalau dompet itu hilang, ia tidak bisa berangkat ke 
Korea untuk mengikuti pertukaran pelajar yang 
merupakan syarat kelulusannya. Sebab, dompet itu 
berisi paspor. Meskipun ukurannya kecil, tetapi paspor 
merupakan akses masuk ke Negeri Ginseng itu, 
sehingga ia bisa meraih cita-cita. 



Setiap orang pasti memiliki cita-cita atau keinginan dan 
harapan. Mungkin itu keinginan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang baik, memiliki rumah, atau sembuh dari 
sakit-penyakitnya. Saat ini pun, banyak orang yang 
membutuhkan kesembuhan ilahi. Entah karena faktor 
apa, hari-hari ini kita sering mendengar orang-orang 
mengidap penyakit kronis atau mungkin kita salah 
satunya. Sebagai orang percaya, Tuhan sudah 
menyediakan kesembuhan ilahi. Namun untuk itu kita 
perlu mengakses dimensi supranatural. Sama seperti 
Putri yang membutuhkan paspor sebagai akses masuk 
ke negara Korea, maka untuk masuk ke dimensi 
supranatural, imanlah yang menjadi kunci aksesnya.  
 
Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun 
tahu betul tentang akses ini. Saat ia mau mengambil 
kesembuhan ilahi dari dimensi supranatural, ia tidak 
meminta Yesus untuk tumpang tangan. Ia cukup 
percaya saja, bahwa dengan menjamah jubah-Nya, ia 
pasti sembuh. Imannya ini membuat Yesus memberi 
izin kepadanya untuk mengambil apa yang ia butuhkan, 
sehingga ia benar-benar sembuh. Bila saat ini kita atau 
orang-orang yang kita kasihi sedang membutuhkan 
kesembuhan ilahi, kabarkanlah kabar baik bahwa iman 
adalah rahasia kesembuhan ilahi. Tidak ada teknik 
khusus untuk beriman. Cukup percaya saja bahwa 
Yesus sanggup menyembuhkan, maka otomatis kita 
mendapatkan akses untuk mujizat kesembuhan besar. 



RENUNGAN 
Diperlukan IMAN untuk MENGAKSES kuasa 
KESEMBUHAN ILAHI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang menantikan 

kesembuhan ilahi? Apa yang Anda lakukan selama 
masa penantian Anda? 

2. Mengapa Anda memerlukan iman untuk mengakses 
kesembuhan ilahi? 

3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa 
iman adalah akses untuk menerima kuasa 
kesembuhan ilahi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk kuasa 
kesembuhan ilahi yang sudah Engkau sediakan bagi 

kami. Mampukan kami untuk terus memperbesar iman 
kami  kepada-Mu, supaya kami bisa mengakses kuasa 
itu dan mengalami kesembuhan ilahi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 10-12; Galatia 1 



2 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MELAWAN INTIMIDASI IBLIS ATAS KESEMBUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-18 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata 
Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu 
muslihat Iblis; 
 
“Kamu kenapa lagi?” tanya Dokter Adriana kepada 
Sally. Pasalnya, dalam satu bulan ini, setidaknya sudah 
tiga kali Sally mendatangi tempat prakteknya. Sambil 
memegangi kepalanya, Sally menjawab, “Nggak tahu, 
Dok. Kepalaku seperti ada yang mukul-mukul terus di 
dalam. Maagku juga sakit lagi. Belakangan ini, dadaku 
malah mulai terasa sesak. Aku sakit apa sebenarnya, 
ya?” Seperti biasanya, Dokter Adriana menjalani 
prosedur pemeriksaan. Kemudian ia menulis resep dan 
menyodorkannya sambil berkata, “Sall, sebenarnya 
kamu nggak sakit apa-apa, lho. Semua itu dari 
pikiranmu saja. Ini saya kasih rujukan ke psikiater, ya.” 
 
Ya, penelitian membuktikan bahwa pikiran dan 
perasaan kita memegang peranan besar dalam 



kesehatan. Ketika kita berpikiran negatif, hal itu akan 
mempengaruhi amigdala, bagian otak kita yang 
mengendalikan emosi, dan kemudian menimbulkan 
gangguan kecemasan. Saat kita kuatir berlebihan, 
mekanisme perbaikan diri tubuh kita pun tidak 
berfungsi sebagaimana semestinya. Tidaklah heran, 
ketika iblis ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, ia 
akan terlebih dahulu menyerang pikiran dan 
mengganggu perasaan kita. Saat kita hendak atau 
bahkan sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, iblis 
akan menebarkan jaring-jaring kebohongannya. Ia akan 
membuat kita ragu dan merasa-rasakan sakit kita lagi. 
Saat tubuh kita bereaksi terhadap apa yang kita 
pikirkan, akhirnya kita lebih percaya bahwa 
kesembuhan itu belum kita terima. Sesuai yang kita 
imani, itulah yang akan terjadi. 
 
Sadarilah, pikiran kita adalah medan perang yang 
sesungguhnya dan kita adalah penjaga gerbang pikiran 
kita. Semua tergantung pada kita sendiri. Apakah iman 
atau kebohongan musuh yang kita izinkan masuk? Itu 
sebabnya, kita perlu memakai selengkap senjata Allah 
dan memerangi setiap pikiran buruk yang iblis 
tebarkan. Biarlah hanya iman saja yang bertumbuh 
semakin kokoh terpancang dalam hati kita. Iman 
seperti inilah, yang menjadi rahasia kesembuhan ilahi, 
yang akhirnya mendatangkan mujizat kesembuhan 
besar dalam hidup kita. (MV.L)   



 
RENUNGAN 
INTIMIDASI IBLIS yang ditujukan untuk 
MENGGAGALKAN KESEMBUHAN kita HARUS 
DILAWAN dengan IMAN yang TEGUH DAN KUAT. 
 
APLIKASI 
1. Intimidasi iblis apakah yang sedang Anda alami 

mengenai kesehatan Anda akhir-akhir ini? 
2. Mengapa Anda perlu melawan intimidasi iblis 

tersebut? 
3. Bagaimana Anda bisa melawan intimidasi iblis 

terhadap kesembuhan yang Anda imani? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bantulah kami, agar kami dapat 

memenuhi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. 
Biarlah kebenaran yang kami renungkan siang dan 

malam menghasilkan iman yang kokoh dan tak 
tergoncangkan meski dalam keadaan apa pun juga. 
Karena firman-Mu, Tuhan, ya dan amin. Dan mujizat 

kesembuhan besar itu pasti kami terima. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kidung Agung 1-3; Galatia 2 



3 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMBUKTIKAN IMAN ATAS KESEMBUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 3:19-24 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 3:22-23 dan apa saja yang kita minta, kita 
memperolehnya dari pada-Nya, karena kita menuruti 
segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan 
kepada-Nya. Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita 
percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan 
supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah 
yang diberikan Kristus kepada kita. 
 
Tidak ada orang yang suka sakit. Namun sakit bisa 
menyerang siapa saja dan sering kalinya penyakit itu 
seolah-olah betah tinggal di dalam tubuh kita. Seperti 
seorang bapak yang sudah bolak-balik ke dokter di 
puskesmas desanya, ia tak kunjung sembuh juga. 
Sehingga suatu hari anaknya memintanya untuk pergi 
ke dokter kenalannya di kota besar. Berbekal alamat di 
tangannya, ia pun menemui dokter itu. Setelah 
diperiksa, dokter itu menuliskan resep obat untuknya 
dan berkata, “Ini diminum sehari tiga kali ya, Pak. Pagi, 
siang, malam. Dijamin cepat sembuh!” Bapak ini pun 



pulang ke rumah. Esok paginya, ia menyobek kertas 
resep yang diberikan sang dokter menjadi tiga bagian. 
Ia percaya bahwa pengobatan dari dokter kota pasti 
mujarab. Demikianlah ia meminum tiap bagian 
sobekan kertas itu dengan air di pagi, siang, dan malam 
hari.  
 
Kita mungkin saja tertawa mendengarkan kisah 
tersebut. Namun, satu hal yang bisa kita petik darinya: 
ketaatan. Ya, meski si bapak salah menangkap kata-
kata sang dokter, ia tak mempertanyakan metode 
penyembuhan yang tidak lazim itu. Ia percaya pada 
dokter yang direkomendasikan anaknya. Ia percaya apa 
pun yang dokter itu suruh pasti akan 
menyembuhkannya. Karena itu tanpa ragu ia 
melakukan perintah dokter tersebut. 
 
Seperti itu juga seharusnya iman kita kepada Yesus. 
Setidak masuk akal apa pun firman-Nya bagi nalar kita, 
jika kita percaya, jika kita sungguh-sungguh beriman, 
tak seharusnya kita meragukan perkataan-Nya. Kalau 
kita tidak ragu, tentu kita pun akan melakukan apa pun 
yang Tuhan perintahkan. Bagaimanapun, iman tanpa 
perbuatan pada hakekatnya adalah mati. Iman yang 
melahirkan tindakan atas dasar ketaatan inilah, yang 
Tuhan tunggu dari kita. Iman dan ketaatan kita akan 
membuka kunci rahasia kesembuhan ilahi, sehingga 



mujizat kesembuhan besar itu bisa menjadi bagian kita 
dan nyata atas hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
IMAN harus selalu bisa DIBUKTIKAN dengan 
KETAATAN. 
 
APLIKASI 
1. Adakah ketaatan yang Tuhan minta dari Anda 

sekarang ini, tetapi sedang Anda tunda-tunda? 
Mengapa Anda menundanya? 

2. Mengapa iman harus dibuktikan dengan ketaatan 
dari pihak Anda? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk bisa 
membuktikan iman Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih atas hari yang Kau berikan 

kepada kami. Ajar kami untuk memiliki iman yang kuat 
dan bertumbuh. Ajar kami juga untuk selalu berlaku 

setia dan melakukan segala apa yang Kau perintahkan 
saja. Kami mau lebih taat kepada setiap kehendak-Mu 
dan hanya berbuat apa yang berkenan kepada-Mu saja 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kidung Agung 4-5; Galatia 3 



4 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
SALAH SATU SYARAT KESEMBUHAN ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 5:12-20 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 5:15 Dan doa yang lahir dari iman akan 
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan 
membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, 
maka dosanya itu akan diampuni. 
 
Pak Dwi adalah seorang bapak dari dua anak yang 
masih kecil-kecil. Meskipun sudah menjadi anak Tuhan, 
Pak Dwi masih suka merokok. Istrinya sudah berkali-
kali mengingatkan untuk berhenti merokok, tetapi 
semuanya diabaikan begitu saja.  Akhirnya, sang istri 
hanya bisa mendoakan dan meminta Tuhan sendiri 
yang mengingatkannya. Hingga suatu hari, tiba-tiba Pak 
Dwi mengalami sesak nafas yang parah dan menjadi 
lemas. Istrinya pun ketakutan dan bergegas 
membawanya ke dokter terdekat. Ternyata Pak Dwi 
mengalami serangan jantung. Dokter mengatakan, bila 
terlambat ditangani, bisa saja nyawa Pak Dwi tidak 
tertolong. Istri Pak Dwi menangis dan terus berdoa, 
meminta Tuhan Yesus menyembuhkan suaminya. 



Akhirnnya, Pak Dwi sadar dan berangsur membaik. 
Semenjak itu, Pak Dwi bertobat, meminta ampun 
kepada Tuhan dan tidak pernah merokok lagi. 
Kesembuhan pun diperoleh Pak Dwi. Ia tidak pernah 
lagi mengalami masalah pernafasan maupun sakit 
jantung. 
 
Ya, dosa memang bisa menyebabkan sakit, karena dosa 
itu mendatangkan maut. Itu sebabnya, di kasus-kasus 
tertentu, kesembuhan tidak akan terjadi sebelum 
seseorang bertobat. Namun, bukan berarti hanya saat 
ingin disembuhkan saja kita bertobat, tetapi kita terus 
hidup dalam pertobatan. Itulah yang akan membuat  
kesembuhan kita jadi permanen.  
 
Seperti saat Tuhan Yesus mengingatkan orang lumpuh 
yang disembuhkan-Nya, “Jika kamu berbuat dosa lagi, 
maka kamu sedang membuka celah bagi iblis masuk 
dalam hidupmu dan akhirnya engkau akan sakit lagi 
bahkan lebih buruk dari sekarang!” (Yoh. 5:14). Oleh 
karena itu, sangatlah penting bagi kita senantiasa 
hidup dalam pertobatan. Milikilah prinsip, kalau aku 
sembuh dan sehat, itu semua untuk Tuhan. Aku mau 
lebih lagi bekerja untuk Tuhan dan selalu 
menyenangkan Tuhan. Teruslah miliki iman sampai 
akhir, belajar taat sepenuhnya kepada seluruh 
perkataan Tuhan, dan hiduplah senantiasa dalam 
kekudusan serta pertobatan. Semua inilah rahasia 



kesembuhan ilahi, sehingga kita bisa memperoleh 
mujizat kesembuhan besar yang kita perlukan. (LEW) 
 

RENUNGAN 
Untuk menjadi SEMBUH, terlebih dahulu kita juga 
harus BERTOBAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang menderita suatu 

penyakit? Jika ya, sudah berapa lama Anda sakit? 
2. Apakah Anda sudah menyadari apa yang 

menyebabkan kesembuhan belum terjadi pada 
Anda? 

3. Apa yang akan Anda lakukan sekarang supaya Anda 
bisa terbebas dari sakit yang sudah Anda alami 
selama ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, jikalau saat ini Engkau mengizinkan 

kami mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, kami 
percaya Kau punya rencana bagi kami. Ingatkan kami 

agar bertobat dari segala dosa-dosa dan kesalahan 
kami, ya Tuhan, agar kami boleh disembuhkan oleh 

kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya 
kesembuhan pasti terjadi pada kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kidung Agung 6-8; Galatia 4 



5 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEPENUHAN ROH KUDUS YANG MEMANIFESTASIKAN 

KARYA ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:7-33 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:31 Dan ketika mereka sedang 
berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan 
mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka 
memberitakan firman Allah dengan berani. 
 
Dalam perjamuan makan resmi atau pesta sering kali 
dihidangkan anggur oleh tuan rumah. Bila diminum 
terlalu banyak, kita pun bisa mabuk. Satu hal yang 
menarik, ada kesamaan antara kepenuhan Roh Kudus 
dan mabuk anggur. Yaitu sama-sama dipengaruhi atau 
dikuasai. Perbedaannya adalah orang yang penuh Roh 
Kudus pasti menunjukkan buah roh, salah satunya 
adalah penguasaan diri. Sedangkan orang yang mabuk 
anggur justru kehilangan penguasaan diri.  
 
Kepenuhan Roh Kudus adalah suatu kondisi ketika Roh 
Kudus berdaulat dan menguasai seluruh hidup 
manusia. Allah yang berkuasa dalam setiap aspek 



kehidupan kita. Apa yang kita rasakan, pikirkan, dan 
inginkan adalah kepentingan Allah. Tidak ada lagi 
tentang kita, tetapi semua adalah tentang Allah. 
Seperti ketika Petrus dan Yohanes mendapat ancaman 
dari imam besar dan pemimpin-pemimpin Yahudi, para 
rasul berdoa bersama-sama dengan mereka dan Tuhan 
mencurahkan Roh Kudus sampai mereka semua 
kepenuhan Roh Kudus. Perubahan besar pun terjadi 
atas mereka. Yang tadinya gentar, takut, dan lebih suka 
memelihara keamanan pribadi mereka sendiri daripada 
memikirkan rencana Allah, setelah Roh Kudus turun, 
mereka jadi berani bersaksi dan tidak lagi hidup bagi 
diri sendiri tetapi bagi Kristus.  
 
Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya untuk rasul atau 
nabi, tetapi setiap manusia diciptakan dengan 
kapasitas untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. 
Syaratnya, belajar taat sepenuhnya pada perkataan 
Tuhan, hidup senantiasa dalam kekudusan dan 
pertobatan. Pakailah juga hidup kita untuk melayani 
Tuhan. Makin banyak kita mengalami kepenuhan Roh 
Kudus, maka semakin nyata manifestasi kuasa Allah 
dalam dan melalui kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, 
sesungguhnya kita tengah menerima impartasi Roh 
Allah atau elemen sorgawi. Segala yang sakit atau tidak 
berfungsi, baik jasmani maupun rohani, diperbaharui 
oleh karya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Roh 
kita akan makin bertumbuh, makin lama makin penuh 



dengan kuasa Allah. Saat itulah, mujizat kesembuhan 
besar akan bermanifestasi dalam hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Terima KEPENUHAN ROH KUDUS agar MANIFESTASI 
KARYA ALLAH atas kesembuhan ilahi semakin NYATA 
dalam dan melalui hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengalami kepenuhan Roh 

Kudus? Apa yang Anda rasakan? 
2. Apa manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus yang 

sudah Anda alami dalam hidup Anda?  
3. Apa yang harus Anda lakukan supaya hidup Anda 

senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampunilah kami bila dalam keseharian 

kami masih saja melakukan kesalahan, walaupun kami 
ingin senantiasa hidup kudus dan selalu berjalan dalam 
tuntunan-Mu. Roh Kudus penuhilah kami, berkuasalah 
sepenuhnya dalam hidup kami. Peganglah kendali atas 

pikiran, perkataan dan perbuatan kami agar selaras 
dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 1-2; Galatia 5 


