08 JULI2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
PEMULIHAN TOTAL DARI TUHAN
BACAAN HARI INI
2 Korintus 5:14-21
RHEMA HARI INI
2 Korintus 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang.
Berbicara tentang kesembuhan jiwa dan pembaruan
total, kita tidak bisa melewatkan tokoh Alkitab yang
satu ini. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Saulus yang
diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Dulunya, ia adalah
pembunuh para pengikut Yesus. Namun, ketika ia
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan
mengalami mujizat kesembuhan batin, hidupnya pun
diubahkan secara total oleh Tuhan. Jiwanya yang
dahulu penuh dengan kepahitan dan kebencian, kini
dipenuhi dengan kasih dari Bapa sorgawi. Sehingga
sampai akhir hidupnya, ia justru memberikan hidupnya
bagi pekerjaan Kerajaan Allah. Ia menjadi pemberita
Injil, membawa banyak jiwa pada Tuhan, dan
mengadakan mujizat di mana-mana.

Ketika kita mengalami lahir baru dan hidup dalam
Kristus, maka Dia akan mengadakan pembaruan total
dalam hidup kita. Tidak hanya dalam segi aspek rohani
saja, tetapi juga dalam keluarga kita, kesehatan,
pekerjaan, dan segala aspek hidup kita yang lainnya.
Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan-Nya
yang baru, dan akhirnya melalui kesaksian hidup kita,
banyak orang dapat terberkati, bahkan menjadi
percaya pada Tuhan setelah melihat karya-Nya yang
ajaib dalam hidup kita.
Untuk dapat mengalami pembaruan total dalam hidup
kita, pertama-tama yang harus disembuhkan adalah
batin kita terlebih dahulu. Ketika yang di 'dalam' sudah
mengalami pemulihan, maka yang dari dalam itu akan
memancar keluar. Sehingga kemudian aspek-aspek lain
dalam hidup kita pun secara otomatis akan ikut
dipulihkan. Itu sebabnya, Tuhan mau memulihkan
batin kita terlebih dahulu sebelum Dia memulihkan
kehidupan kita secara total. Mari kita tanggapi rhema
firman Tuhan bulan ini dengan sungguh-sungguh, dan
bukalah hati lebar-lebar, agar hidup kita benar-benar
diubahkan. Supaya melalui hidup kita, banyak orang
boleh mengenal Yesus dan diselamatkan.

RENUNGAN
Tuhan BUKAN HANYA ingin memulihkan SATU ASPEK
HIDUP kita, tetapi Dia berencana untuk mengerjakan
PEMBARUAN TOTAL dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda mengalami mujizat kesembuhan
batin? Mengapa demikian?
2. Menurut
Anda,
mengapa
Tuhan
ingin
memperbarui hidup Anda secara total?
3. Apakah yang sekiranya dapat Anda lakukan untuk
meresponi firman Tuhan ini? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih untuk kerinduan-Mu membenahi
dan mengangkat hidup kami secara luar biasa. Kami
mau belajar membuka hati kami dan menerima
jamahan-Mu. Karena kami rindu mengalami
kesembuhan batin dan pembaruan total dalam hidup
kami, supaya melalui hidup kami, banyak orang boleh
mengenal-Mu dan diselamatkan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 35-36
2 Petrus 1

09 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
TUJUAN TUHAN MENGERJAKAN KARYA PEMBARUAN
BACAAN HARI INI
Matius 5:3-16
RHEMA HARI INI
Matius 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang
di sorga."
Pada tahun 1975, seorang dokter Amerika diundang
untuk menghadiri sebuah konferensi di Finlandia.
Konferensi itu bertujuan untuk membahas epidemi
penyakit jantung di Finlandia. Pada jamuan makan
malam, Presiden Finlandia menanyakan penjelasan
tentang keadaan yang mengganggu itu. "Finlandia,"
kata sang dokter, "telah mengalami perang 39 kali
dalam waktu dua ratus tahun, dan Finlandia tidak
pernah menang." Dokter itu lalu menyebutkan fakta
bahwa negara Finlandia berbatasan dengan Uni Soviet.
Semakin dekat seorang Finlandia tinggal dengan
perbatasan, semakin besar kemungkinan ia meninggal
dunia lebih awal. Pada tahun 1944, pihak Uni Soviet
telah mencaplok wilayah Finlandia seluas 80 kilometer

persegi, orang-orang Finlandia yang mengungsi hidup
dalam tekanan yang berat, dan pada akhirnya
berhubungan dengan serangan jantung yang mereka
alami.
Kondisi bangsa Finlandia mirip dengan keadaan bangsa
Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka
bebas dari penindasan, tetapi jiwa mereka terluka
begitu dalam. Hal itu pun membuat mereka kesulitan
untuk percaya dan mudah takut, sehingga akhirnya
mereka kehilangan kesempatan masuk ke Tanah
Perjanjian.
Luka batin berakibat fatal dan sering kali tidak disadari
oleh penderitanya. Secara fisik bisa jadi seseorang
terlihat baik-baik saja. Pekerjaan maju, keuangan
diberkati, bahkan tubuh terlihat sehat dan kuat, tetapi
hati yang terluka tidak ada yang tahu. Hidup seolah ada
yang kurang. Ada sesuatu yang kosong, hampa. Selalu
merasa tidak puas dengan keadaan. Berita baiknya, apa
pun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu dan mau
memulihkan kita. Dia mau supaya kita bangkit dan
menjadi saksi-Nya. Tidak ada persoalan yang terlalu
sukar bagi Tuhan. Berseru dan berharaplah kepadaNya. Buka hati lebar-lebar untuk Roh Kudus masuk dan
tinggal dalam kita, maka Dia akan mengerjakan karya
pembaruan-Nya dalam hidup kita. Kita akan mengalami
mujizat kesembuhan batin, dan Tuhan akan

membalikkan keadaan kita, sehingga kita menjadi lebih
dari pemenang.
RENUNGAN
Ketika Tuhan MENGERJAKAN KARYA PEMBARUAN
dalam hidup kita, semua keadaan akan DIBALIKKAN,
sehingga kita bisa menjadi KESAKSIAN.
APLIKASI
1. Hal-hal apa saja yang perlu diperbarui dalan hidup
Anda?
2. Mengapa Tuhan ingin mengerjakan karya
pembaruan dalam hidup Anda?
3. Bagaimana Anda dapat bekerja sama dengan
Tuhan dalam karya pembaruan-Nya?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, Engkaulah pribadi yang paling
mengenal hati kami. Engkau melihat apa yang tidak
kami lihat dan sadari. Semua luka hati kami, baik yang
kami sadari atau tidak, kami serahkan ke dalam
tangan-Mu, agar kami bisa mengalami pemulihan
yang seutuhnya. Kami rindu hidup kami bisa Engkau
pakai sebagai kesaksian pekerjaan-Mu. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 37-39, 2 Petrus 2
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
PEMULIHAN TERJADI SAAT KITA MENGENALI LUKA
BATIN
BACAAN HARI INI
2 Timotius 1:3-18
RHEMA HARI INI
2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Richard memutuskan berhenti menjadi karyawan
setelah lima tahun bekerja di sebuah perusahaan
swasta. Kejenuhan dan keinginan untuk memperoleh
penghasilan yang lebih tinggi membuat Richard
membulatkan tekadnya. Ia pun mulai merintis usaha
bersama temannya. Jatuh bangun mereka hadapi
bersama. Namun, ketika usaha mereka mulai
menunjukkan hasil, temannya tiba-tiba menghilang
dan melarikan keuntungan usaha mereka. Sepeninggal
temannya, Richard menerima tagihan-tagihan hutang
yang harus segera dilunasi, jika tidak usahanya
terancam ditutup. Richard begitu sedih, teman yang
dipercaya selama ini membohonginya. Bukan itu saja,

ternyata di luar perusahaan, temannya menceritakan
keburukan-keburukan Richard.
Semenjak itu, Richard menjadi pribadi yang begitu
tertutup, tidak mudah mempercayai orang lain, penuh
prasangka, dan selalu berpikiran negatif. Hal itu pun
berdampak pada kemunduran dalam usahanya. Hingga
akhirnya, Richard dipertemukan dengan teman gereja
yang memberitahu bahwa ia memiliki luka batin yang
harus disembuhkan dan caranya adalah dengan
mengampuni temannya tersebut. Awalnya berat bagi
Richard, tetapi ia berusaha mengampuni dan dengan
pertolongan Tuhan, ia bisa mengampuni temannya.
Pikirannya pun mulai berubah, kehidupannya
dipulihkan, dan usahanya pun dipulihkan semakin maju
lagi.
Jiwa yang terluka akan membuat kita lebih mudah
merasa takut, ragu, dan kuatir. Ketika kita menghadapi
berbagai macam situasi dalam hidup kita, kita akan
selalu berpikir dari sisi negatifnya saja. Bayanganbayangan negatif dan pemikiran-pemikiran negatif
akan mendominasi pikiran kita, sehingga kita semakin
dicekam dengan ketakutan. Namun, ketahuilah bahwa
Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, kalau kita sering
mengalami perasaan negatif, bisa jadi ada luka dalam

jiwa kita yang tidak kita sadari dan kita perlu
mengalami pemulihan. Ingatlah apa saja yang sudah
membuat kita mengalami ketakutan, keraguan, dan
kekuatiran dalam diri kita selama ini. Percayalah,
Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi jiwa kita
dan mujzat kesembuhan batin pasti akan kita alami.
(LEW)
RENUNGAN
KENALI LUKA BATIN yang menyebabkan KETAKUTAN,
KERAGUAN, dan KEKUATIRAN dalam diri kita, maka
TUHAN AKAN MEMULIHKANNYA.
APLIKASI
1. Hal-hal apa yang membuat Anda mengalami
ketakutan, keraguan dan kekuatiran dalam diri
Anda?
2. Jika Anda mengalami luka batin, sudahkah Anda
mengenali apa yang menjadi penyebabnya?
Ceritakan!
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya Tuhan
memulihkan luka batin yang Anda alami? Sebutkan
tindakan nyata Anda!

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau
mengingatkan kami untuk selalu hidup tanpa luka
batin. Ajari kami untuk bisa terbebas dari luka batin
kami dan mengampuni orang yang telah menyakiti
kami, ya Tuhan, sehingga pemulihan terjadi dalam diri
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 40-41
2 Petrus 3
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PERGAULAN YANG MEMBUAT JIWA SEMAKIN
TERLUKA
BACAAN HARI INI
1 Korintus 15:30-38
RHEMA HARI INI
1 Korintus 15:33 Janganlah kamu sesat: Pergaulan
yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
"Haii Rin, apa kabar? Lama banget nggak ketemu."
Sapaan itu mengagetkan Ririn yang sedang berbelanja
di sebuah supermarket. "Oh, hai Jesy," Ririn menjawab
dengan canggung, ia tersenyum setengah dipaksakan.
Mereka pun terlibat obrolan ringan, lalu Ririn cepatcepat berpamitan. Dalam perjalanan pulang Ririn
berpikir, kenapa sekarang rasanya tidak nyaman
bertemu dengan Jesy. Padahal mereka dulu akrab
sekali. Dalam percakapan singkat tadi, ia merasa Jesy
tidak banyak berubah. Masih Jesy yang dulu yang suka
mengeluh dan pesimis.
Beberapa tahun yang lalu, Ririn mengalami
pergumulan berat yang membuat jiwanya begitu
terluka. Saat itulah ia bertemu Jesy dan pembicaraan

mereka rasanya begitu nyambung dan seru. Bersamasama mereka mengeluhkan ketidakpuasan dan sakit
hati mereka, lalu menjelek-jelekan dan mengharapkan
hal buruk terjadi pada orang yang mereka benci.
Sekarang setelah jiwanya dipulihkan, Ririn menyadari
saat itu sebenarnya mereka malah jadi makin tertekan
dan sama-sama mencari pelarian ke hal-hal yang
negatif.
Hidup memang tidak bisa terhindar dari masalah.
Tanpa kita sadari, ada hal-hal yang jika tidak
dibereskan akan menimbulkan luka batin yang
mendalam. Jika kita mulai merasakan ada yang kosong
dalam jiwa kita, ada yang kurang, ketidakbahagiaan,
sulit untuk mengucap syukur, ketakutan, kecewa, dan
semua yang negatif mulai merasuki pikiran kita, itulah
tanda bahwa jiwa kita sedang terluka. Carilah
pertolongan dengan bergaul dengan rekan-rekan
seiman yang kita pandang matang dalam kerohanian.
Jangan malah bergaul dengan orang-orang yang juga
sedang terluka jiwanya. Memang pada awalnya kita
merasa sehati dan dipahami, tetapi pada akhirnya jiwa
kita akan makin terluka. Bergaullah dengan teman yang
tepat, yang mengasihi Tuhan dan dewasa rohani akan
menghibur, mendukung, dan membimbing kita
kembali pada kasih Bapa. Jangan menjauh dari Tuhan
saat kita rapuh, sebab hanya Dia yang sanggup
memberi mujizat kesembuhan batin. Dia yang akan

membalut, memulihkan, dan membawa kesembuhan
bagi jiwa kita. (PF)
RENUNGAN
BERHENTILAH BERGAUL dengan orang yang JIWANYA
SAMA-SAMA TERLUKA, jangan sampai jiwa kita malah
jadi SEMAKIN TERLUKA.

APLIKASI
1. Bagaimana Anda menilai pergaulan Anda sekarang
ini? Sudahkah Anda bergaul dengan orang yang
tepat?
2. Bisakah Anda membedakan mana teman yang
menjauhkan Anda dari Tuhan dan mana yang
membuat rohani Anda bertumbuh?
3. Sikap apa yang akan Anda ambil terhadap teman
yang membuat Anda jauh dari Tuhan?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu ada untuk
kami. Yang membalut dan menyembuhkan luka-luka
kami, memberi kesegaran dan pemulihan bagi jiwa
kami. Beri kami kepekaan dan hikmat dalam memilih
pergaulan. Kiranya kerohanian kami makin bertumbuh

dalam pergaulan dengan orang-orang yang tepat dan
berkenan kepada-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman
kami yang sedang terluka jiwanya agar mereka pun
beroleh mujizat kesembuhan batin seperti Engkau telah
menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 42-44
1 Yohanes 1
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
PENGHALANG BAGI PENGGENAPAN RENCANA TUHAN
BACAAN HARI INI
Matius 11:27-30
RHEMA HARI INI
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan
kepadamu.
Di usianya yang terbilang sangat muda, Reza berhasil
menjadi developer yang sukses dari sebuah startup.
Dibantu beberapa orang teman dekatnya, aplikasiaplikasi yang dirancangnya berhasil menjadi aplikasi
terlaris. Namanya pun mulai melejit. Tentu saja,
penghasilannya pun semakin besar. Hal ini ternyata
membuat temannya, Doni, iri dan berusaha mencari
cara untuk menjatuhkannya. Singkat cerita,
perusahaan diambil alih oleh Doni dan Reza dipecat
dari perusahaan. Bertahun-tahun ia mengalami
trauma. Kecewa, marah, dan sakit hati bertumpuk
dalam hatinya. Semua tawaran kerja sama untuk
mendirikan perusahaan yang baru ia tolak. Ia takut
dikhianati lagi. Sampai suatu waktu, ia mengikuti retret
di gerejanya. Di situ ia mengalami pemulihan batin.

Sejak saat itu, ia mulai terbuka kepada para investor
dan membangun perusahaan baru yang jauh lebih
sukses dari perusahaan yang sudah ditinggalkannya.
Di zaman Yusuf, bangsa Israel juga pernah mengalami
masa kejayaan di Mesir. Sampai akhirnya Yusuf
meninggal dan raja baru muncul kemudian keadaan
menjadi terbalik. Bangsa Israel yang dulunya begitu
dihormati berubah menjadi budak selama 430 tahun.
Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya, depresi,
kepahitan, malu, dan putus asanya bangsa Israel saat
itu. Sehingga mereka trauma dan tidak percaya bahwa
Tuhan sanggup membawa mereka keluar dari Mesir
dan masuk Tanah Perjanjian. Akibat ketidakpercayaan
mereka, jutaan bangsa Israel kehilangan rencana
Tuhan dalam hidup mereka.
Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami luka batin
seperti Reza dan bangsa Israel. Ketahuilah, luka batin
yang tidak dipulihkan akan menghalangi penggenapan
rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya, Tuhan
Yesus sudah membuka tangan-nya, mengundang yang
letih lesu dan berbeban berat datang pada-Nya. Bagian
kita adalah membuka hati, agar Roh Kudus
menyembuhkan jiwa kita. Percayalah, saat kita
mengalami mujizat kesembuhan batin, semua
penghalang yang menghalangi penggenapan rencana

Tuhan bagi kita dihancurkan dan kita akan mengalami
mujizat-mujizat besar dalam hidup kita.
RENUNGAN
JIWA YANG TERLUKA bisa menjadi PENGHALANG bagi
PENGGENAPAN RENCANA TUHAN bagi kita, itu
sebabnya Dia ingin MEMULIHKAN BATIN kita.
APLIKASI
1. Apakah Anda punya rencana-rencana dalam hidup
Anda? Apakah semua rencana itu sudah
terlaksana?
2. Apakah Anda masih menyimpan luka batin?
3. Apa yang Anda lakukan untuk memulihkan lukaluka batin itu?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari
ini. Saat ini kami mau membuka hati kami lebar-lebar
pada Roh Kudus dan membiarkan-Nya menyembuhkan
semua luka batin kami. Hancurkan semua penghalang,
ya Bapa, sehingga setiap rencana-Mu tergenapi dalam
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 45-46
1 Yohanes 2
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
AWAL DARI PEMULIHAN
BACAAN HARI INI
Yakobus 5:12-20
RHEMA HARI INI
Yakobus 5:16a Karena itu hendaklah kamu saling
mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu
sembuh.
Sasa sangat menyayangi adiknya dan mereka selalu
bermain bersama. Namun, tak seperti biasanya, kali ini
ia tidak mau berbagi mainan dengan adiknya. Melihat
itu, mamanya bertanya mengapa ia bersikap seperti
itu. Bukannya menjawab, Sasa malah balik bertanya,
mengapa selalu saja ia yang disalahkan. Mama
tersenyum dan mulai paham apa yang terjadi.
Semalam, adiknya terjatuh ketika mereka sedang
bermain kejar-kejaran, dan Sasa ditegur orangtuanya.
Sambil memeluk Sasa, Mama meminta maaf karena
telah membuat Sasa kecewa. Dengan bijak, mama
kemudian menjelaskan dan memberikan pengertian
mengapa ia sampai ditegur. Sasa manggut-manggut,
seketika ia merasa lega. Sambil mencium pipi

mamanya, Sasa meminta maaf atas sikapnya yang tidak
menyenangkan. Setelah itu, ia pun mau kembali
bermain dengan adiknya.
Rasa kecewa telah menimbulkan kepahitan di hati Sasa
dan membuatnya sulit bersukacita. Untunglah ia mau
jujur menceritakan kondisi hatinya pada mamanya.
Penjelasan mama kemudian membantunya untuk bisa
mengurai kekusutan hatinya. Keterbukaan dan
kepercayaan antara Sasa dan mamanya adalah kunci
untuk menyembuhkan kepahitan Sasa. Itulah maksud
dari Yakobus 5:16a, keterbukaan akan membawa pada
kesembuhan. Saat Sasa dipulihkan, ia pun bisa kembali
mendapatkan sukacitanya.
Saat ini, marilah kita tengok diri kita. Adakah kepahitan
yang masih membelenggu kita? Jika ada, sekaranglah
saatnya untuk jujur terbuka kepada Allah. Jujurlah
kepada-Nya bahwa hati kita terluka dan sakit. Jujurlah
bahwa kita membutuhkan-Nya untuk memulihkan kita,
karena Dia adalah Allah yang setia, yang sanggup
membalut luka-luka kita. Selain Tuhan, kita juga perlu
bantuan orang lain untuk saling menjaga dan
mendoakan. Terbukalah kepada seseorang yang Anda
percayai. Orang tersebut bisa KKS Anda, konselor, atau
keluarga Anda. Jujur dan terbukalah, maka jiwamu
akan sembuh dan Anda bisa menerima mujizat
kesembuhan batin.

RENUNGAN
JUJURLAH MENGAKUI LUKA-LUKA dalam jiwa kita,
karena
KETERBUKAAN
adalah
AWAL
DARI
PEMULIHAN.
APLIKASI
1. Tengoklah diri Anda, kepahitan apakah yang
membelenggu?
2. Mengapa Anda perlu jujur mengakui luka-luka
dalam jiwa Anda?
3. Bagaimana Anda bisa jujur mengakui luka-luka hati
Anda di hadapan Allah?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk setiap
kepahitan kami. Kami ingin lepas dari belenggu
kepahitan itu. Saat ini kami mau mengampuni orang
yang bersalah kepada kami. Kami pun mohon ampun
atas kesalahan kami. Ampunilah ego kami yang selalu
menghakimi dan kiranya kasih, sukacita, dan damai
sejahtera Tuhan selalu hadir dalam hati kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yehezkiel 47-48
1 Yohanes 3
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
RAHASIA MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN
BACAAN HARI INI
Mazmur 30:1-12
RHEMA HARI INI
Mazmur 30:12 Aku yang meratap telah Kauubah
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah
Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita,
"Prih, Prih!" panggil seorang ibu kepada anaknya yang
bernama Prihatini. Prih yang selalu dipanggil dan diejek
namanya oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya
bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan luka
hati dan kepahitan. Bahkan ibunya sendiri juga sering
menjadikan nama tersebut objek gurauan. Tidak hanya
luka hati dan kepahitan yang mendalam, ia juga
dipenuhi dengan sakit-penyakit yang membuat
hidupnya benar-benar menderita. Sampai suatu hari,
Prih berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang
mendoakannya dengan kata-kata profetik, sehingga ia
boleh mengalami kelepasan dan kesembuhan dari luka
batin yang menguasai hidupnya sejak kecil.

Setiap orang yang terlahir di dunia ini pasti ditetapkan
Tuhan dengan suatu panggilan yang mulia, bahkan
dengan rancangan yang mendatangkan hari depan
penuh harapan (Yer. 29:11). Namun sayangnya, masih
banyak orangtua yang kurang menyadari hal tersebut.
Alhasil, mereka sesuka hati dalam memberikan nama
kepada anak mereka, bahkan memperkatakan kata siasia kepada mereka. Seperti Ishak yang menamai
anaknya Yakub, yang berarti penipu. Hal ini tentu
membawa dampak yang tidak baik bagi Yakub.
Bersyukur Tuhan turun tangan. Diberikannya nama
baru kepada Yakub, yaitu Israel, yang berarti hamba
Tuhan atau kekasih Tuhan (Kej. 35:10). Bukan
kebetulan jika Tuhan mengganti nama Yakub. Yang
Tuhan mau adalah supaya hidup Yakub benar-benar
diubahkan menjadi baru. Dari seorang yang penuh
dengan nestapa atau kain kabung, menjadi seorang
yang penuh dengan tarian kemenangan. Jalan yang
terbaik adalah ia harus terus mendengar dan terus
mendeklarasikan perkataan positif, melalui rhema yang
Tuhan berikan, yaitu melalui sebuah nama baru yang ia
terima sendiri dari Tuhan.
Ketika kita terus mendeklarasikan perkataan profetik
atau rhema firman Tuhan, tanpa kita sadari, di alam
roh sebenarnya transformasi sedang terjadi. Kita akan
diubahkan menjadi ciptaan baru. Yang disembuhkan
dan dilepaskan dari segala luka batin dan kepahitan

yang mendalam. Itulah satu rahasia terpenting untuk
kita bisa mengalami mujizat kesembuhan batin yang
seutuhnya.
RENUNGAN
Satu rahasia terpenting untuk mengalami MUJIZAT
KESEMBUHAN BATIN yang SEUTUHNYA adalah
DEKLARASI PROFETIK KESEMBUHAN BATIN kita.
APLIKASI
1. Apa rahasia terpenting untuk kita bisa mengalami
mujizat kesembuhan batin yang seutuhnya?
2. Deklarasi seperti apa saja yang perlu Anda
ucapkan agar mujizat kesembuhan terjadi atas
hidup Anda?
3. Selain mujizat kesembuhan batin, keuntungan apa
saja yang akan Anda terima, ketika Anda rajin
mendeklarasikan perkataan profetik bagi hidup
Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk mujizat kesembuhan yang
sedang Engkau kerjakan hari-hari ini bagi jiwa kami.
Terus ajar kami memperkatakan perkataan profetik
yang penuh kuasa, sehingga kami dapat terus
mendeklarasikan kesembuhan batin atas diri kami
maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
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