


18 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
IMAN YANG BENAR DALAM MEMBANGUN 

KETAHANAN KESEHATAN 
 

BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 

RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:17 Demikian juga halnya dengan iman: Jika 
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. 
 

Bukan karena banyaknya prestasi yang diraih, Ruth 
Kundsin menjadi pembicaraan banyak orang dan 
menuai pujian karena semangatnya berolahraga meski 
berusia senja. Sebelum pensiun, Ruth adalah seorang 
ahli mikrobiologi dan pernah menerima gelar Doktor 
dari Harvard School of Public Health pada tahun 1958. 
Ia juga telah menulis 150 makalah yang diterbitkan 
dalam jurnal ilmiah serta sudah merilis lima buku.Di 
usianya yang sudah 103 tahun, ia masih kuat 
berolahraga. Seminggu sekali ia berlatih di tempat 
Gym. Ruth sendiri mengaku bahwa ia merasa lebih 
sehat dan kuat setelah rutin melakukan Gym. "Ini 
benar-benar lucu. Saya lebih banyak mendapat pujian 
untuk usia dan kesehatan saya, dibandingkan prestasi 
saya dibilang sains," kata Ruth.  
 



Kita mungkin akan kesulitan mengikuti jejak Ruth 
Kundsin, tetapi semangat untuk tetap sehat dan usaha 
yang dilakukan tentunya menginspirasi kita. Terlebih 
ditengah situasi pandemi COVID-19 yang meneror 
umat manusia di segala tempat, sudah barang tentu 
kita ingin terlepas dari kemungkinan terpapar virus 
corona ini. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa 
daya tahan tubuh yang baik dan kuat akan mampu 
manangkal serangan virus ini. Memang pilihan terbaik 
adalah menghindari interaksi dengan orang yang 
mungkin membawa virus ini, tetapi lebih baik bersiap 
dalam segala keadaan.  
 

Lebih dari itu semua, kita harus punya keyakinan yang 
kuat bahwa Tuhan pasti menolong kita, sebab terang 
Tuhan sudah terbit atas kita, di tengah kegelapan 
dunia, ditengah kekelaman bangsa-bangsa. Virus 
corona sudah menyebar kemana-mana, tetapi 
kesembuhan dan kesehatan ilahi lebih kuat kuasanya 
dibanding wabah ini. Bagian kita adalah memastikan 
bahwa kita tidak pernah lalai menjaga kesehatan 
kita.Bangunlah pola hidup sehat, pola makan sehat, 
serta pola pikir sehat, maka kita akan sehat sesehat-
sehatnya dan tubuh kita kuat sekuat-kuatnya.Sekarang 
adalah saatnya kita membangun ketahanan kesehatan 
kita dan mencapai catatan rekor terbaik dalam 
kesehatan kita, sebab terang Tuhan terbit atas kita dan 
pertolongan-Nya nyata atas kita. 
 



RENUNGAN 
Sementara kita MENGIMANI PERTOLONGAN TUHAN 
yang ajaib, kita juga perlu MEMBANGUN KETAHANAN 
KESEHATAN yang prima. 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang sudah Anda lakukan bagi kesehatan 

Anda di masa pandemi ini? 
2. Mengapa selain beriman, Anda perlu membangun 

ketahanan kesehatan Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa membangun ketahanan 

kesehatan Anda agar bisa prima? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau Allah 
yang selalu menjaga hidup kami. Ajari kami, selagi 

kami mengimani pertolongan-Mu dalam segala 
sesuatunya dan dalam kesehatan kami, untuk bisa 

membangun ketahanan kesehatan yang prima. Agar 
kami bisa terus dan tetap sehat, sehingga Engkau pun 

bisa memakai kami untuk menjadi terang-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 34-36 

Kolose 2 

 



19 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUMBER PENJAGAAN ILAHI NYATA MELALUI KUASA-

NYA 
 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 91:1-16 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 91:5-6 Engkau tak usah takut terhadap 
kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di 
waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan 
di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang 
mengamuk di waktu petang. 
 

Daniel hidup di zaman ketika Israel mengalami masa 
sukar, yaitu pembuangan di Babel. Namun karena ia 
orang yang sangat penuh dengan Roh Allah dan 
berhikmat, ia termasuk dalam salah satu orang bijak 
yang terpilih untuk bekerja di istana Babel. Yang 
menarik adalah, selama Daniel di istana, ia 
memutuskan untuk tidak makan makanan yang 
disantap raja dan tidak minum anggur, walaupun ia 
memiliki hak untuk itu. Daniel jauh lebih memilih untuk 
mengonsumsi sayur dan air. Luar biasanya, ia tidak 
terlihat lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan 
mereka yang makan santapan raja. Seperti ada 
kesehatan ilahi yang melingkupinya, Daniel terlihat 
lebih gemuk dan punya perawakan yang lebih baik 



daripada yang lainnya. Alkitab pun mencatat, tiga kali 
sehari Daniel berdoa menyembah Tuhan. Karena 
itulah, ada tangan Tuhan yang menjagai dan roh Tuhan 
benar-benar berkuasa sampai termanifestasi pada 
tubuhnya.  
 

Roh Tuhan yang mem-backup Daniel adalah Tuhan 
yang sama dengan Tuhan yang kita sembah saat ini. 
Jika di masa itu kuasa Tuhan bisa bermanifestasi 
memberikan kesehatan ilahi kepada Daniel, tentu 
Tuhan yang sama juga bisa mengaruniakan kuasa-Nya 
untuk melimpahi kita dengan kesehatan ilahi yang 
sama. Yang membedakan adalah apakah kita sudah 
melakukan bagian kita sebaik-baiknya untuk menjaga 
kesehatan kita sehingga Roh Tuhan bisa bekerja secara 
maksimal dalam diri kita? 
 

Khususnya di masa pandemi ini. Jika kita ingin 
kesehatan ilahi terus melindungi kita, pastikan untuk 
terus bangun manusia roh kita. ITU YANG UTAMA. 
Lakukanlah apa yang harus kita lakukan semaksimal 
mungkin. Jika Daniel menjaga tubuhnya dengan tidak 
mencemarinya dengan santapan raja, maka yang bisa 
kita lakukan adalah mentaati setiap petunjuk yang ada 
dan perkuat daya tahan tubuh kita. Isilah tubuh, jiwa, 
dan roh dengan hal-hal yang baik serta benar. Maka 
perlindungan Tuhan akan semakin nyata atas kita. 
Kesehatan ilahi, bahkan kemenangan atas masa-masa 
ini pasti akan menyertai kita. Haleluya! 



RENUNGAN 
Sakit-penyakit boleh coba datang menyerang kita, 
tetapi PENJAGAAN ILAHI dan mekanisme DAYA 
TAHAN TUBUH ILAHI mengalir dalam hidup kita. 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang sudah Anda lakukan supaya penjagaan 

ilahi dalam hal kesehatan nyata dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, apa hubungan antara kuasa Tuhan 

dengan kesehatan yang Anda miliki? 
3. Apa komitmen Anda untuk terus meningkatkan 

kesehatan Anda baik secara tubuh, jiwa, dan roh? 
Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena bagi kami, Engkau adalah 
Tuhan Sumber Perlindungan. Engkau lebih besar dari 
segala apa pun yang sanggup menyerang kesehatan 
kami. Berikan kami kekuatan untuk terus melakukan 
bagian kami, ya Tuhan. Supaya kuasa-Mu semakin 

nyata melingkupi kami dan kami terus DILUPUTKAN 
dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 37-38 

Kolose 3 



20 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMBANGUN KETAHANAN KESEHATAN 

 

BACAAN HARI INI 
3 Yohanes 1:2-6 
 

RHEMA HARI INI 
3 Yohanes 1:2 Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, 
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam 
segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 
 

Akhir-akhir ini berita tentang sakit dan kematian 
menjadi hal yang umum bagi kita. Bahkan berita 
tentang seseorang sakit tidak hanya pada orang usia 
lanjut, tidak sedikit yang berusia muda pun sudah 
terkena komplikasi penyakit. Banyak juga dari kita 
berdoa dan berharap supaya hidup kita sehat dan 
diberi Tuhan kesehatan. Apalagi bagi kita yang sebagai 
pekerja, karyawan, pedagang, pelayan, atau apa pun 
profesinya, sakit berarti kehilangan penghasilan, 
kehilangan kesempatan, dan tingginya biaya kesehatan 
yang akan kita keluarkan. 
 

Terutama di tengah situasi pandemi seperti sekarang 
ini, banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh yang 
sehat adalah aset berharga sehingga perlu dijaga. Ada  
 
 



 
 
banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, 
mulai dari mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, 
istirahat yang cukup, hingga melakukan pemeriksaan 
kesehatan secara rutin. Tentu saja merawat kesehatan 
jasmani itu perlu dan harus dilakukan, karena dengan 
tubuh yang sehat kita dapat melakukan berbagai 
aktivitas dengan maksimal. Bahkan firman Tuhan 
sendiri mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah 
yang perlu dipelihara (1 Kor. 3:16-17). 
 

Rhema hari ini adalah wujud kerinduan hati Tuhan agar 
kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Tuhan rindu 
memakai hidup kita menjadi alat-Nya, maka kita harus 
menjadi sehat dan energik untuk dapat melaksanakan 
kehendak-Nya. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
kita untuk membangun ketahanan kesehatan, sehingga 
kita bukan hanya sehat di lingkungan yang sehat, tetapi 
juga di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Ketika 
ketahanan kesehatan kita kuat, Tuhan pun dapat 
berkarya melalui hidup kita serta memakai hidup kita 
secara luar biasa untuk menjadia terang dan berkat 
bagi sekeliling kita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RENUNGAN 
Bangunlah KETAHANAN KESEHATAN, sehingga kita 
bukan hanya sehat di lingkungan yang sehat, tetapi 
TETAP SEHAT di lingkungan yang tidak sehat. 
 
APLIKASI 
1. Apakah arti kesehatan bagi Anda selama ini? 
2. Mengapa Tuhan rindu agar hidup kita baik dan 

sehat? 
3. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil agar 

dapat membangun ketahanan kesehatan dalam 
hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan 

anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam situasi saat ini, 
kami merasakan tuntunan-Mu atas perjalanan hidup 
kami begitu nyata. Kami percaya mujizat kesehatan 
dan kesehatan ilahi kami terima saat ini. Sehingga 

hidup kami dapat terus Engkau pakai untuk kemuliaan-
Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 39-40 

Kolose 4 



21 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA MEMILIKI KETAHANAN KESEHATAN 

 

BACAAN HARI INI 
Efesus 5:22-33 
 

RHEMA HARI INI 
Efesus 5:29 Sebab tidak pernah orang membenci 
tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan 
merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 
 

Selama lockdown, Christiano Ronaldo meninggalkan 
Juventus dan mengisolasi diri di sebuah pulau pribadi 
miliknya di Portugal. Bukan hanya menghabiskan 
waktu dengan liburan, di situ ia tetap melakukan 
latihan fisik dengan ketat. Selain melatih ketahanan 
otot, Ronaldo juga terus melatih daya tahan tubuh 
serta menjaga pola makan dengan sangat baik. 
Menurutnya, dalam setiap latihan rutin, sangatlah 
penting untuk menjaga level energi tetap tinggi. Sebab 
hal itu akan menghasilkan bahan bakar tubuh untuk 
mencapai performa yang lebih baik. 
 

Paulus menjelaskan bahwa kasih Kristus adalah dasar 
hidup suami isteri melalui suratnya kepada jemaat 
Efesus. Meski konteks surat ini adalah mengenai 
kehidupan rumah tangga, tetapi ada satu prinsip yang 
dapat kita ambil tentang sikap dalam merawat tubuh 



dan kesehatan kita. Dalam bagian surat itu, ia 
menuliskan tentang orang yang mengasihi tubuh pasti 
akan mengasuh dan merawatnya dengan baik. Sebab 
tidak ada orang yang ingin menjadi sakit. 
 

Hari-hari ini, untuk melindungi diri dari pandemi 
COVID-19, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan 
melakukan social distancing adalah hal yang sangat 
penting untuk kita lakukan. Namun, semua hal itu tidak 
akan maksimal hasilnya bila tidak dibarengi dengan 
usaha untuk membangun daya tahan tubuh kita 
masing-masing. Seperti halnya Ronaldo yang tetap giat 
berlatih menjaga kondisi tubuh di tengah kondisi 
pandemi ini, marilah kita juga mulai tingkatkan 
ketahanan kesehatan jasmani kita semaksimal 
mungkin. Caranya bisa dimulai dengan makan 
makanan yang bergizi dan mengandung vitamin. Kita 
juga harus mengurangi karbohidrat dan meninggalkan 
gaya hidup yang tidak sehat. Lakukan juga olahraga 
rutin dan teratur supaya jasmani kita tetap bugar, 
sehat, dan bersemangat. Saat ketahanan kesehatan 
kita terbangun dan menjadi kuat, kita bukan hanya bisa 
melewati pandemi ini dengan selamat, tetapi juga 
dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar 
di tengah-tengah situasi yang mencekam dunia saat ini. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Salah satu rahasia memiliki KETAHANAN KESEHATAN 
adalah menjaga KESEHATAN TUBUH SECARA 
JASMANI. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjaga kesehatan tubuh Anda 

secara jasmani? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu menjaga kesehatan tubuh 

Anda secara jasmani? 
3. Bagaimana Anda bisa menjaga kesehatan tubuh 

Anda secara jasmani? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya Engkau peduli pada 
hidup dan kesehatan kami. Engkaulah Tuhan yang 

sanggup menjaga kami, tetapi kami tidak ingin hidup 
dengan sembrono. Beri kami hikmat dan petunjuk-Mu, 
agar kami bisa membangun ketahanan kesehatan yang 

prima dan bisa Engkau pakai untuk menerangi 
kegelapan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 41-42 

1 Tesalonika 1 

 



22 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
FOKUS KEPADA TUHAN DI TENGAH WABAH BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Mazmur 16:1-11 
 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 16:8-9 Aku senantiasa memandang kepada 
TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak 
goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku 
bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan 
tenteram; 
 

Jeritan Dita membelah udara. Emak tergopoh berlari 
dari dapur ke halaman. Di sana ia mendapati anaknya 
jatuh dari sepeda. Segera saja Emak memeriksa tubuh 
Dita kecil dan ia pun menghela nafas lega karena tak 
melihat adanya luka yang serius. Masalahnya, Dita 
tidak mau bergerak. “Kakiku sakit, Mak,” kata Dita di 
tengah tangisannya. Mendengar itu, Emak berlutut di 
depan Dita dan mulai meniup-niup luka anaknya itu. 
“Sakit, sakit, pergi.” Berulang-ulang Emak 
mengatakannya sambil terus meniup. Segera saja, 
tangis Dita berhenti. 
 

Saat kita masih kecil, mungkin banyak dari kita yang 
pernah mengalaminya. Ketika kita terluka, ibu atau 
ayah kita meniup-niup luka kita sambil mengusir pergi 



rasa sakitnya. Secara medis, hal tersebut tidak bisa 
menyembuhkan luka. Namun, bagaikan sulap, rasa 
sakit kita seolah pergi dan kita berhenti menangis. Luka 
itu masih ada, dan mungkin sebenarnya rasa sakit itu 
juga masih terasa. Namun, tanpa kita sadari, tindakan 
orangtua kita mengalihkan fokus kita dari luka dan rasa 
sakit kita. Perhatian mereka membuat hati kita hangat 
dan nyaman. Kita pun percaya bahwa mereka dapat 
menyembuhkan kita. 
 

Di masa-masa pandemi corona ini, banyak orang yang 
ketika terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan virus 
tak terlihat itu, akhirnya malah mengalami gejala 
terinfeksi corona. Padahal, ketika diperiksa dokter, 
mereka baik-baik saja. Itulah yang dinamakan 
psikosomatis, penyakit yang timbul dari kondisi 
kejiwaan kita. Itulah sebabnya, penting bagi kita untuk 
mengalihkan fokus pikiran kita kepada Tuhan. Dia 
sungguh Bapa yang baik dan mengasihi kita. Dia 
sanggup menjaga dan membentengi kita dari sakit-
penyakit apa pun juga. Ketika kita menyadari bahwa 
Tuhan selalu berada di sebelah kanan kita, dekat dan 
tidak pernah meninggalkan kita, jiwa kita pun akan 
menemukan ketenangan. Pada akhirnya, iman kita dan 
ketahanan kesehatan akan terbangun atas tubuh kita. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Saat wabah melanda di sekeliling kita, FOKUSLAH 
KEPADA TUHAN, maka KETAKUTAN LENYAP dan 
digantikan dengan KEKUATAN. 
 

APLIKASI 
1. Di masa-masa ini, ke manakah pikiran Anda lebih 

terfokus? 
2. Mengapa Anda perlu memfokuskan pikiran dan hati 

Anda kepada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa mengalihkan fokus Anda dari 

berita-berita yang berputar di dunia ini kepada 
Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih-

Mu yang besar tidak pernah berubah dalam hidup 
kami. Kami percaya Engkau sanggup membentengi 

kami dari segala macam penyakit dan virus yang tak 
terlihat. Tuntunlah kami untuk dapat selamat melalui 

situasi pandemi yang mengelilingi hidup kami dan 
bangkitkan kami menjadi terang dan berkat untuk 
sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 43-44 

1 Tesalonika 2 

 



23 MEI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN MENGAKTIFKAN PERLINDUNGAN DARAH 
YESUS 

 

BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-40 
 

RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:28 Karena iman maka ia mengadakan Paskah 
dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak 
sulung jangan menyentuh mereka. 
 

Pada masa Israel dalam perbudakan Mesir, Tuhan 
berkarya dengan sangat luar biasa untuk 
membebaskan mereka. Tulah demi tulah Tuhan 
kirimkan atas bangsa Mesir. Sampai akhirnya, tulah 
yang paling mengerikan, yang membuat hati Firaun 
benar-benar hancur luluh adalah tulah yang 
menyebabkan kematian anak sulungnya. Tidak hanya 
anak sulung Firaun, tetapi semua anak sulung bangsa 
Mesir mengalami kematian pada hari yang sama. 
 

Jika kita renungkan, ada hal menakjubkan yang terjadi 
dan tercatat di dalam sejarah maupun Alkitab. Yaitu, 
meski sama-sama anak sulung, dan tinggal dalam satu 
wilayah, di tanah Mesir, tidak ada satu pun anak sulung 
dari bangsa Israel yang mengalami kematian. Ini adalah 
fenomena yang sangat luar biasa. Namun mengapa 



bisa terjadi hal yang kontras seperti itu? Itu karena 
iman dan tindakan profetik yang dilakukan bangsa 
Israel. Atas instruksi Tuhan, mereka memercikkan 
darah anak domba di ambang pintu rumah setiap 
orang Israel. Itulah tanda bahwa mereka milik Tuhan, 
sehingga setiap rumah yang diolesi darah anak domba 
selamat dari tulah.  
 

Di zaman akhir ini, kita patut bersyukur karena darah 
Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah 
dicurahkan untuk setiap kita yang percaya, sehingga 
kita tidak perlu lagi menyembelih anak domba untuk 
menebus dosa dan kelemahan kita. Yesus, Sang Anak 
Domba Paskah, yang sudah disembelih dan disalibkan 
bagi kita telah menebus kita. Oleh bilur-bilurNya, kita 
menjadi sembuh, sehat, dan kuat roh, jiwa, serta 
tubuh. Karena itu, marilah dengan iman kita aktifkan 
perlindungan darah Yesus, sehingga jaminan 
kemenangan, jaminan kesehatan, dan jaminan 
terobosan menjadi milik kita. Khususnya dalam 
ketahanan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang 
sedang terjadi di seluruh bumi saat ini. Bangun 
ketahanan kesehatan kita, terima dengan iman darah 
Anak Domba Allah. Yesus Kristus sudah ada di ambang 
pintu hati kita, sehingga kita diluputkan dari yang jahat. 
Sebab Dialah gunung batu, kota benteng, dan 
perlindungan kita, sekarang dan selama-lamanya. 
 
 



RENUNGAN 
IMAN mengaktifkan PERLINDUNGAN DARAH YESUS 
dalam hidup kita. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda dengan iman melakukan tindakan 

profetik untuk mengaktifkan perlindungan darah 
Yesus? 

2. Apa perubahan atau dampak yang Anda terima 
ketika Anda mengaktifkan perlindungan darah 
Yesus dengan iman? 

3. Bagaimana caranya Anda dapat mengaktifkan 
perlindungan darah Yesus? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih, Yesus, terima kasih atas 

pengorbanan-Mu yang telah merelakan nyawa, mati di 
kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu 

cukup untuk menebus apa pun yang mati di hidup 
kami. Dengan iman, kami aktifkan perlindungan darah 
Yesus. Kami percaya ketika darah Yesus ada di ambang 

pintu hati kami, maka segala tulah, sakit penyakit, 
kutuk tidak akan menimpa kami. Kami akan keluar 
sebagai pemenang lebih dari pemenang. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 45-46 
1 Tesalonika 3 



24 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENJADI SANGAT KUAT BERSAMA TUHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Filipi 4:10-20 
 

RHEMA HARI INI 
Filipi 4:13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam 
Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
 

Kehamilan menjadi masa yang begitu menyenangkan 
dan dinantikan oleh setiap wanita yang sudah menikah. 
Mety pun begitu bersukacita ketika dirinya 
mengandung anak keduanya. Namun, bulan demi 
bulan ia harus melaluinya dengan penuh perjuangan. 
Bukan hanya karena kehamilannya, tetapi juga karena 
sakit yang dideritanya, Mety harus bed rest di usia 
kehamilannya yang masih muda. Memasuki usia 
kandungan tujuh bulan, Mety harus bed rest di rumah 
sakit. Tidak boleh ada yang menjenguk dan ia tidak 
boleh bergerak dari ranjang. Pendarahan yang terjadi 
membuat Mety harus ditangani beberapa dokter 
sekaligus. 
 
 
 
 
 



 
 

Secara manusia, Mety lelah dengan setiap suntikan dan 
obat-obatan. Ia merasa tubuhnya sangat lemah. 
Bersyukur Mety memiliki keluarga yang selalu 
mendukung dan juga keluarga rohani yang selalu 
menguatkannya. Setiap akan ada tindakan oleh dokter, 
Mety selalu meminta dukungan doa saudara-saudara 
seimannya. Mety selalu percaya Tuhan Yesus PASTI 
memberkati anak dalam kandungannya dan DIA pasti 
menyertai setiap proses yang dihadapinya. Mujizat pun 
terjadi, Mety dan bayinya berhasil melalui operasi 
caesar dengan lancar. Bayi itupun diberi nama Miracle, 
karena Mety merasakan mujizat demi mujizat selalu 
dialaminya. 
 

Jikalau sekarang ini kita juga sedang mengalami 
kelemahan tubuh jasmani, tetaplah yakin Tuhan pasti 
menguatkan kita. Jagalah perkataan kita dan jangan 
banyak mengeluh. Mulai perkatakan kesembuhan 
terjadi. Baiklah yang tidak berdaya berkata: aku 
pahlawan! Baiklah yang sakit berkata: Aku sudah 
sembuh! Tuhan tidak menciptakan manusia yang 
lemah, tetapi Dia menciptakan manusia dengan 
kualitas sangat baik. Itu sebabnya, stop berkata 
“manusia itu lemah”. Memang manusia tanpa Tuhan 
itu lemah, tetapi manusia yang bersama dengan Tuhan 
itu sangat kuat. Kita adalah bait Allah yang kokoh, yang 
tidak bisa ditembus oleh sakit-penyakit. Oleh karena 



itu, bangun ketahanan kesehatan kita dengan menjaga 
kesehatan sesuai dengan firman Tuhan. Miliki iman 
bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan kita 
sangat kuat bersama dengan Tuhan. (LEW) 
 

RENUNGAN 
KEADAAN bisa membuat kita MERASA LEMAH, tetapi 
lebih daripada itu, sadarilah bahwa BERSAMA TUHAN 
kita bisa menjadi SANGAT KUAT. 
 

APLIKASI 
1. Apakah Anda sedang diperhadapkan pada keadaan 

yang lemah? Ceritakan! 
2. Mengapa Anda harus menyadari bahwa bersama 

Tuhan Anda bisa menjadi sangat kuat? 
3. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda merasakan 

lemah? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, di tengah keadaan yang tidak menentu 
ini, kami tidak mau merasa lemah. Kami mau memiliki 

ketahanan kesehatan yang kuat bersama-Mu. Kami 
percaya, Engkau akan menjadikan kami sangat kuat. 
Terima kasih, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 47-49 
1 Tesalonika 4 
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