15 JULI2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
AKIBAT HIDUP DI DUNIA YANG TIDAK SEMPURNA
BACAAN HARI INI
1 Yohanes 2:15-20
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 2:17 Dan dunia ini sedang lenyap dengan
keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak
Allah tetap hidup selama-lamanya.
Mungkinkah ada orang yang tidak pernah mengalami
sakit hati? Tentunya setiap orang pasti pernah
merasakan sakit hati dalam hidupnya. Baik dalam
keluarga, dalam pertemanan, dalam lingkungan kerja,
bahkan dalam lingkup pelayanan pun pasti pernah
mengalami adanya gesekan dengan sesama. Hal itu
sangatlah wajar, mengingat manusia bukanlah sosok
sempurna, yang pasti pernah melakukan kesalahan
yang berujung pada melukai hati orang-orang di
sekitarnya, baik disengaja maupun tidak.
Sama seperti luka jasmaniah, luka hati pun ada yang
ringan ada yang parah. Dan semua luka, baik itu
jasmaniah maupun batiniah, pasti meninggalkan bekas.
Pada saat kita melihatnya kembali, kenangan pahit

mengenai sejarah dan kisah di balik tertorehnya
sebuah luka itu pasti teringat kembali. Jika kita tidak
hati-hati, hal itu dapat menimbulkan akar pahit dalam
jiwa kita. Karena bagaimanapun juga, luka yang kecil
sekalipun, apabila dibiarkan dapat menjadi infeksi yang
berkepanjangan.
Terluka itu wajar. Tidak segera bertindak mengobati
luka itulah yang berbahaya. Seiring berjalannya waktu,
tidak semua luka hati dapat sembuh dengan
sendirinya. Ada beberapa jenis luka hati yang parah
yang memerlukan pengobatan lebih lanjut, yang
bahkan tidak bisa ditangani dengan obat-obatan
maupun oleh psikiater. Semua itu tentu bisa
membantu, tetapi suatu saat luka itu bisa timbul
kembali. Hanya Yesuslah yang dapat mengobati luka
hati kita dengan sempurna. Itulah sebabnya, ketika kita
mengalami sakit hati, segera lakukanlah pemberesan,
datanglah pada Yesus dan izinkan Dia mengadakan
mujizat untuk kesembuhan batin kita.

RENUNGAN
Setiap orang PASTI PERNAH mengalami LUKA HATI,
sebab kita hidup di DUNIA YANG TIDAK SEMPURNA.

APLIKASI
1. Pernahkah Anda mengalami luka hati yang tak
kunjung sembuh? Apakah akibatnya dalam hidup
Anda?
2. Mengapa Tuhan ingin mengadakan mujizat
kesembuhan bagi batin kita?
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menerima
mujizat kesembuhan batin Anda?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih atas pembukaan firman-Mu.
Kami mau belajar membuka hati kami untuk
membereskan segala luka yang ada dalam batin kami.
Kami mau mengalami kemerdekaan dari kepahitan dan
mengalami mujizat kesembuhan batin yang sudah
Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Daniel 3-4
1 Yohanes 5

16 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
BAHAYA MENYIMPAN LUKA HATI
BACAAN HARI INI
Kejadian 4:1-16
RHEMA HARI INI
Kejadian 4:6 Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa
hatimu panas dan mukamu muram?
Bu Citra duduk melamun di teras rumahnya,
pandangannya tampak kosong. Padahal, dahulu ia
bukanlah pribadi yang pemurung. Usut punya usut,
ternyata perubahannya itu karena ia mendengar kabar
bahwa suaminya berselingkuh denggan orang lain.
Orang-orang mengatakan bahwa wanita selingkuhan
suaminya suka gonta-ganti pasangan dan suaminya
adalah salah satunya. Meski suami dan anak-anaknya
berusaha menjelaskan bahwa hal itu tidak benar, ia
sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau percaya.
Seiring waktu, Bu Citra menjadi pribadi yang penuh
curiga, kekuatiran, dan ketakutan. Bahkan, rasa hormat
kepada suaminya lenyap. Rumah tangganya selalu
diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan tidak
lagi harmonis.

Mungkin juga saat ini kita mengalami hal yang sama
dengan Bu Citra. Kita terlanjur terluka karena
perkataan atau perbuatan seseorang, entah itu teman,
saudara, keluarga, atau orang terdekat kita. Jika
demikian, janganlah dibiarkan terlalu lama luka itu
tinggal dalam hati kita. Yang namanya perbedaan,
gesekan, salah paham itu sesuatu yang wajar selama
kita hidup. Namun, luka yang disimpan dan tidak
dibereskan akan menimbulkan akar pahit yang bisa
merusak hidup kita serta orang di sekeliling kita. Itu
sebabnya, ketika kepahitan mulai berakar dalam hati
Kain, Allah memperingatkannya. Namun, Kain memilih
untuk tetap menyimpan kepahitannya dan membunuh
Habel. Akibatnya, Kain hidup dengan menanggung
kutukan Tuhan.
Efesus 4:31 berkata,“Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang
dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.”
Meskipun yang kita alami sangat menyakitkan,
keterlaluan dan tidak masuk akal bagi kita, tetapi hari
ini bukalah hati kita dan buang semuanya itu. Jangan
sampai berlama-lama dengan amarah dalam hati kita,
jangan mau terus-menerus ada dalam pertikaian,
apalagi gosip dan fitnah. Segera bereskan semua luka
hati dan akar pahit dalam hati kita dan alamilah
Mujizat kesembuhan batin dari Tuhan. (LEW)

RENUNGAN
Pernah terluka itu wajar, tetapi MENYIMPAN LUKA
HATI
sangatlah
BERBAHAYA
karena
dapat
menimbulkan AKAR PAHIT.
APLIKASI
1. Apakah Anda pernah terluka karena seseorang dan
menyimpan luka hati tersebut? Ceritakan!
2. Apakah Anda sudah bisa membuang luka hati
tersebut? Jika sudah atau belum, mengapa?
3. Apa yang akan Anda lakukan terhadap akar pahit
yang ada dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami masih
menyimpan luka hati di dalam hidup kami. Mampukan
kami untuk melepaskan pengampunan, sehingga kami
terbebas dari bahaya akar pahit dalam kehidupan. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Daniel 5-7
2 Yohanes

17 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KUNCI MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN
BACAAN HARI INI
Markus 11:23-26
RHEMA HARI INI
Markus 11:25 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam
hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang
di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu."
“Mengampuni dia?!” seru Dinda dengan nada tinggi.
Saat itu, ia baru saja curhat kepada KKS-nya tentang
sahabatnya yang merebut kekasihnya dua tahun lalu.
“Kesalahan dia terlalu besar! Nggak bisa dilupakan
begitu saja! Sekarang saja rasanya masih sakit banget.
Keenakan dia kalau dimaafin!” Dengan sabar, sang KKS
bertanya, “Kalau kamu ke dokter dan diberi obat,
biasanya kamu minum nggak obatnya?” Kebingungan,
Dinda menjawab, “Ya pastinya, Kak.” Sekali lagi sang
KKS bertanya, “Kalau obatnya pahit, kamu mau minum
juga?” Dinda menjawab, “Iya, Kak. Biar sembuh.” Lalu,
sambil tersenyum, sang KKS berkata, “Pengampunan
itu seperti minum obat. Pahit, nggak enak, tapi perlu,
supaya sakit hati kita bisa sembuh. Seperti obat yang

diminum berkali-kali, pengampunan juga perlu
dilepaskan berkali-kali, sampai semua virus kemarahan,
kekecewaan, dan kepahitan yang bikin kamu sakit
habis diberantas sampai ke akar-akarnya.”
Ya, kita sering menyangka, dengan menahan
pengampunan, kita sedang menghukum orang yang
menyakiti kita. Padahal, kita tengah menjatuhkan
hukuman pada diri kita sendiri. Hari-hari kita
dibelenggu oleh rasa sakit, kemarahan, dan berbagai
perasaan negatif lainnya. Tak jarang pula, semua itu
bermanifestasi menjadi sakit-penyakit. Akhirnya, kita
malah merugikan diri kita sendiri.
Satu kebenaran yang perlu kita ketahui, mengampuni
atau tidak bukanlah pilihan. Itu adalah perintah Tuhan.
Tuhan pun memberikan perintah itu karena Dia
teramat mengasihi kita. Sebab, Dia baru bisa mengisi
hidup kita dengan hal-hal baik yang sudah
dipersiapkan-Nya jika kita bisa melepaskan hal-hal
buruk dari genggaman hati kita. Dengan demikian,
pengampunan adalah hadiah bagi diri kita sendiri. Saat
dengan hati bergetar kita berkata, “Ya, Tuhan, aku mau
mengampuni Dia karena Engkau,” Tuhan akan
mengalirkan kasih-Nya untuk memampukan kita. Sejuk
kasih-Nya yang memenuhi hati kita pun akan
mengenyahkan kepahitan hati dan mengerjakan
mujizat kesembuhan batin bagi kita. (MV.L)

RENUNGAN
KUNCI mengalami MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN
adalah PENGAMPUNAN.
APLIKASI
1. Adakah orang-orang yang sekarang ini belum bisa
Anda ampuni? Mengapa demikian?
2. Mengapa pengampunan adalah kunci dari mujizat
kesembuhan batin?
3. Bagaimana Anda bisa mulai mengampuni orangorang yang menyakiti Anda, sengaja ataupun
tidak?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau begitu
mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami,
Engkau tidak membiarkan kami yang tidak mau
mengampuni orang lain. Kuatkan kami, ya Tuhan, agar
kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang
yang bersalah kepada kami. Sebesar apa pun
kesalahan itu. Kami mau taat, karena Engkau sudah
terlebih dahulu mengampuni kami dan karena besar
kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Daniel 8-10, 3 Yohanes

18 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MENGAMPUNI BERSAMA TUHAN
BACAAN HARI INI
Filipi 4:4-13
RHEMA HARI INI
Filipi 4:13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Jika seseorang menyakiti orang yang kita sayangi, tentu
hati kita tidak terima. Inilah yang dialami oleh Inge
Handoko. Anak perempuannya, Happy, terbunuh oleh
Teddy dalam usaha perkosaan. Keluarga Handoko
sangat terpukul dan berduka. Mereka menuntut
hukuman yang seberat-beratnya bagi Teddy. Selama
enam bulan proses persidangan, hidup keluarga
Handoko bagai di neraka. Hari-hari mereka penuh
dengan kemarahan dan kepahitan. Sampai suatu hari,
Wibi, anak sulung Inge, mengikuti sebuah ibadah dan
khotbah
yang
disampaikan
adalah
tentang
pengampunan. Wibi merasa tertantang untuk
melepaskan pengampunan dan hal ini dibagikannya
kepada ibunya. Menurut Wibi, mereka sekeluarga
harus mengampuni Teddy, dan hal ini harus dengan
tindakan nyata seperti mencabut tuntutan.

Saat kemudian berhadapan muka dengan Teddy, baik
Inge maupun suaminya sangat sulit untuk memberi
pengampunan. Inge pun berdoa bersama sang suami
supaya Tuhan memberi kekuatan untuk mengampuni
orang yang telah membunuh anak mereka. Akhirnya
mereka mampu melepaskan pengampunan dan
memeluk Teddy. Pengampunan yang tulus telah
mengubah hidup keluarga Handoko. Yang tadinya
mengalami depresi luar biasa, Tuhan pulihkan keluarga
mereka dengan sukacita dan damai sejahtera.

Mengampuni tanpa Tuhan sangat berbeda dengan
mengampuni bersama Tuhan. Berusaha mengampuni
tanpa kasih Tuhan adalah hal yang sangat berat dan
sulit. Di luar Tuhan, sering kali orang hanya akan puas
kalau bisa melampiaskan dengan balas dendam dan
membuat mereka yang menyakiti kita juga merasakan
penderitaan yang sama. Namun, cara seperti ini hanya
akan memberi kepuasan sesaat, kemudian hati kita
akan menjadi kosong dan hampa. Bahkan akan
menimbulkan kerusakan yang lebih parah dalam
hubungan kita dengan sesama dan terutama hubungan
dengan Tuhan. Kalau kita membalas dendam, malah
bisa menjadi lingkaran setan pertikaian yang tak ada
habisnya dan menyebabkan pahit hati yang makin
mendalam. Mintalah kasih Tuhan menguatkan dan

menyembuhkan hati kita, maka mengampuni akan
menjadi mudah dan mendatangkan mujizat
kesembuhan batin bagi kita. (PF)
RENUNGAN
Ada PERBEDAAN BESAR antara mengampuni TANPA
TUHAN dan mengampuni BERSAMA TUHAN.

APLIKASI
1. Apakah Anda masih menyimpan sakit hati dan
kepahitan terhadap seseorang?
2. Apa yang membuat Anda sulit melepaskan
pengampunan?
3. Tindakan nyata apa yang bisa Anda lakukan
sebagai langkah mengampuni?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami tak mampu
mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami.
Kami buka hati dan terima kasih-Mu yang
menyembuhkan. Cabut setiap kepahitan hati kami
sampai ke akar-akarnya. Beri kami hati yang
mengampuni, hati yang mengasihi, seperti Engkau
telah mengampuni dan mengasihi kami. Terimakasih
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Daniel 11-12, Yudas

19 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
UJIAN YANG MEMBUAT HIDUP
KITA DIANGKAT TUHAN
BACAAN HARI INI
1 Petrus 3:8-12
RHEMA HARI INI
1 Petrus 3:9 dan janganlah membalas kejahatan
dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki,
tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk
memperoleh berkat.
Sudah empat tahun belakangan ini, Marta tidak
menghubungi kedua orangtuanya. Baginya, hidup
seorang diri di Jakarta serasa seperti di sorga. Tenang
dan damai. Jauh dari percekcokan dan kata-kata
menyakitkan dari orangtua yang harus ia telan setiap
hari sejak ia masih kecil. Kepahitan demi kepahitan
membuat hatinya benar-benar beku, sehingga ia tidak
pernah merasa rindu dengan orangtuanya. Namun,
perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat Marta bak
tersadar dari mimpi. Hatinya yang beku luluh. Tiba-tiba
ia merasa rindu kepada orangtuanya.

Suatu hari, ia seperti melihat dirinya berada di sebuah
kapal yang besar dan kokoh. Sementara kedua
orangtuanya sedang terombang-ambing dalam kapal
tua yang kecil dan hampir pecah. Di situ ia harus
mengambil keputusan. Sebelum kedua kapal yang
berada di persimpangan saling menjauh dan tidak
berjumpa lagi, sebelum kapal tua yang ditumpangi
orangtuanya pecah dan tenggelam, Marta yang sudah
dijamah hatinya oleh Tuhan akhirnya memilih untuk
melemparkan sekoci pengampunan dan membawa
mereka masuk ke dalam kapal hatinya yang baru.
Sehingga kedua orangtuanya juga menerima
kesembuhan dari pahit hati.
Hari-hari ini, coba periksa hati kita! Adakah kepahitan
yang membekukan hubungan kita dengan keluarga
kita? Jika ada, apa yang harus kita lakukan? Membalas
kejahatan dengan kejahatan, atau melepaskan
pengampunan? Sadarilah kejahatan hanya akan
membawa kita semakin jauh dari kasih Allah.
Sedangkan pengampunan membukakan pintu berkat
Tuhan atas hidup kita. Sadarilah juga bahwa setiap
waktu di hidup kita, kita pasti akan diperhadapkan
pada yang namanya ujian pengampunan. Ujian
pengampunan bisa jadi merupakan ujian terberat
dalam hidup kita. Untuk itu, agar kita senantiasa
memiliki hati yang mengampuni, mintalah pertolongan
kepada Tuhan, supaya kita menerima kesembuhan atas

pahit hati atau mujizat kesembuhan batin. Sehingga
dari waktu ke waktu, kita dapat lulus dalam ujian
pengampunan dan menerima pengangkatan dari
Tuhan.
RENUNGAN
MENGAMPUNI bisa menjadi UJIAN TERBERAT bagi
kita, tetapi jika kita BERHASIL MELALUINYA, bersiapsiaplah hidup kita DIANGKAT TUHAN.

APLIKASI
1. Apa ujian terberat yang Anda harus jalani dalam
setiap waktu di hidup Anda?
2. Apa yang menyebabkan Anda sulit untuk
mengampuni? Langkah apa yang harus Anda
lakukan supaya Anda dapat melepas akar pahit
dan pengampunan di hidup Anda?
3. Apa keuntungan yang akan Anda terima, jika hati
Anda dipenuhi dengan pengampunan?

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, hanya pada-Mu kami berharap.
Tolong kami, ya Tuhan, untuk memulihkan setiap akar
pahit dan luka batin dalam hati kami, agar kami dapat
melepas pengampunan kepada setiap orang yang
sudah menyakiti hati kami. Sehingga kami dapat

berhasil melalui setiap ujian dan menerima setiap
promosi dan pengangkatan dari Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hosea 1-4
Wahyu 1

20 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
OBAT BAGI KESEMBUHAN ATAS PAHIT HATI
BACAAN HARI INI
Roma 8:24-39
RHEMA HARI INI
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.
Seorang gadis kecil begitu girang saat sang ayah
menawarinya untuk belajar mengemudikan mobil. Tak
disangka, ternyata sang ayah punya niat terselubung
terhadap putrinya itu. Ia melakukan perbuatan asusila
terhadap putrinya dan hal itu terjadi berulang kali
selama bertahun-tahun. Meskipun mengetahui apa
yang terjadi, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa
karena takut terhadap suaminya. Alhasil, gadis itu
tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dengan
kepahitan. Sampai akhirnya ia mulai belajar melihat
segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Pada akhirnya,
ia bisa mengampuni orangtuanya dan mengalami
pemulihan. Bahkan, kini ia dipakai Tuhan begitu luar
biasa. Ia adalah Joyce Meyer, hamba Tuhan sekaligus

penulis buku rohani yang telah memberkati banyak
orang di seluruh dunia.
Sebelum menjadi raja, Daud juga pernah mengalami
kepahitan terhadap Saul. Namun, karena ia
memandang segala sesuatu dengan kacamatanya
Tuhan, pahit hatinya pun Tuhan sembuhkan dan setiap
kita pasti sudah tahu kisah selanjutnya. Daud berjaya
sampai akhir hidupnya.
Saat ini, mungkin setiap kita juga sedang mengalami
pahit hati terhadap seseorang. Mungkin perkataan
atau perbuatan seseorang sudah melukai kita begitu
dalam. Apakah itu orangtua, saudara, sahabat,
pemimpin rohani, atau teman sepelayanan. Seperti
Joyce Meyer dan Daud yang melihat semua
pengalaman pahit yang mereka lalui dengan
kacamatanya Tuhan, marilah kita melakukan hal yang
sama. Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Segera ambil komitmen untuk percaya bahwa ada
rencana Tuhan yang lebih besar bagi kita. Percayalah,
saat cara melihat kita sudah berubah, maka kita akan
mengalami kesembuhan atas pahit hati, dan bersiaplah
mengalami mujizat demi mujizat besar dalam hidup
kita.

RENUNGAN
Salah satu rahasia untuk mengalami KESEMBUHAN
ATAS PAHIT HATI adalah BELAJAR MELIHAT dari
KACAMATA TUHAN.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda masih menyimpan pahit hati
terhadap seseorang? Mengapa demikian?
2. Maukah Anda mengalami kesembuhan atas pahit
hati tersebut?
3. Apa yang akan Anda lakukan agar bisa sembuh
atas pahit hati?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari
ini. Kami mohon, mampukan kami untuk melihat
segala hal yang pahit dengan kacamata-Mu, sehingga
kami boleh mengalami kesembuhan atas pahit hati
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hosea 5-8
Wahyu 2

21 JULI 2019
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KUNCI KESEMBUHAN BATIN
DAN KEMERDEKAAN SEJATI
BACAAN HARI INI
Yohanes 8:30-36
RHEMA HARI INI
Yohanes 8:32 “dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
Setiap hari, Dana merasa selalu saja melakukan
kesalahan di mata Doni. Meski ia selalu berlaku ramah,
sewaktu berpapasan, rekan kerjanya itu selalu
mengabaikannya. Suatu pagi, belum juga ia sempat
duduk, tiba-tiba terdengar teriakan Doni, “Kalau
masuk, sepatunya dibersihkan dulu dong! Kotor banget
nih ruangannya! Bikin ga nyaman kerja.” Dana
menatap lantai. Ia baru sadar ternyata sepatunya
meninggalkan jejak. Sambil meminta maaf, Dana
segera keluar membersihkan sepatu. Meskipun Dana
menyadari keteledorannya, tetapi perkataan Doni
mengusik perasaannya. Namun, Dana tidak mau
terjebak dalam sakit hati. Ia berusaha untuk tetap
positif dan memiliki hati yang memancarkan kasih.

Tuhan Yesus mengajar kita untuk tetap berpegang
kepada firman-Nya, supaya kita bisa mengetahui
kebenaran dan memperoleh kemerdekaan. Hal itulah
yang diperjuangkan Dana dari setiap peristiwa yang
dialaminya. Ia berusaha untuk melihat segala sesuatu
dengan kacamata Tuhan. Kacamata itulah yang akan
selalu mengungkap kebenaran dan membawa
kemerdekaan di balik setiap peristiwa yang terjadi.
Hari ini, mari kita belajar untuk selalu memakai
kacamata Tuhan. Tanpa kacamata Tuhan, kita hanya
akan melihat kegagalan, keterpurukan, penderitaan,
kekecewaan, dan pahit hati. Karena itu, datanglah
kepada Tuhan. Mintalah hikmat-Nya, supaya kita bisa
mengambil sikap dan keputusan yang benar atas
berbagai permasalahan yang ada. Teruslah pegang
firman-Nya dengan semakin disiplin membaca Alkitab,
semakin disiplin datang Pondok Daud, serta semakin
disiplin doa dan berpuasa. Maka saat itulah, mata kita
akan mampu melihat dengan jelas sesuai dengan
pandangan Tuhan. Kita akan selalu bisa bersyukur, kita
bisa mengampuni, kita bisa merespons dengan positif,
dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pun
tidak akan diam saja. Dia akan menyembuhkan kita
dari pahit hati, sehingga kita bisa mengalami mujizat
kesembuhan batin. Saat itulah, satu per satu rencana
Tuhan akan digenapi secara sempura dalam hidup kita.

RENUNGAN
Hanya orang yang bisa MELIHAT DENGAN KACAMATA
TUHAN yang akan mengalami KESEMBUHAN BATIN
dan KEMERDEKAAN YANG SEJATI.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda memiliki kepahitan atau
Anda pernah menyakiti hati orang lain? Apakah
akibatnya dalam keseharian Anda?
2. Dalam hal apakah Anda perlu untuk bisa melihat
dengan kacamata Tuhan?
3. Bagaimana Anda bisa belajar untuk melihat
dengan kacamata Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat-Mu, supaya
kami bisa melihat setiap peristiwa sesuai dengan
pandangan-Mu. Ampunilah kesalahan kami yang telah
menyakiti hati sesama kami dan kami pun mau
mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada
kami. Kami mohon agar berkat damai sejahtera-Mu
turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hosea 9-11
Wahyu 3

