


02 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PEMULIHAN MENDAHULUI KEMULIAAN YANG LEBIH 

BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 73:21-28 
  
RHEMA HARI INI 
Mazmur 73:24 Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun 
aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam 
kemuliaan. 
 
From zero to hero. Ketika Yusuf diangkat menjadi 
perdana menteri, itu adalah titik balik kehidupannya. 
Saat kelaparan terjadi, dengan hikmatnya, ia membawa 
Mesir jadi berkat bagi banyak orang bahkan banyak 
bangsa. Yakub yang mendengar bahwa di Mesir ada 
makanan pun mengirim anak-anaknya untuk membeli 
bahan makanan. Saat mereka bertemu dengan Yusuf, 
mereka tidak menyadari bahwa ia adalah adik yang 
mereka jual sebagai budak. Namun Yusuf mengenali 
mereka. Yusuf pun menghadapi tantangan sulit. 
Mengampuni atau membalas dendam. Namun, ketika 
Yusuf melihat kakak-kakaknya sudah berubah, IA 
MEMUTUSKAN UNTUK MENGAMPUNI.  
 



Saat hidup dalam posisi terhormat, mungkin Yusuf tidak 
tampak seperti orang yang menyimpan luka dalam 
hidupnya. Namun Tuhan yang paling mengetahui sudut-
sudut hatinya yang terdalam. Tuhan tahu ada sisi 
kehidupan Yusuf yang perlu dipulihkan. Bayangkan jika 
Yusuf mengeraskan hati dan tidak mau berdamai 
dengan kakak-kakaknya, rencana Tuhan tidak akan 
tergenapi melalui dirinya. Bahkan kemuliaan yang sudah 
dimiliki oleh Yusuf bisa saja hilang atau mengalami 
stagnasi. Namun ketika ada pemulihan total, Tuhan pun 
memberikan kemuliaan lebih besar lagi kepada Yusuf.  
 
Hal yang sama bisa kita alami. Semakin ada pemulihan 
dalam hidup kita, semakin kita BISA DIBAWA NAIK 
kepada kemuliaan yang lebih besar. Milikilah 
kerendahan hati untuk tetap mau dikoreksi oleh Tuhan, 
sekalipun kita merasa tidak ada yang salah dengan hati 
kita. Datanglah ke hadapan Tuhan, Sang Penyembuh 
Segalanya, dan minta pemulihan total terjadi atas kita. 
Ikuti mezbah doa pagi yang diadakan gereja kita setiap 
pagi. Ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita, jangan 
keraskan hati. Percayalah, siapa yang mau 
merendahkan hati dan mendengarkan suara-Nya, maka 
kehormatan adalah ganjarannya, dan kemuliaan Tuhan 
akan semakin dinyatakan atas hidup kita. Haleluya!     
 
RENUNGAN 



Untuk masuk dalam KEMULIAAN TUHAN, kita perlu 
mengalami PEMULIHAN HATI DAN JIWA. 
 
APLIKASI  
1. Menurut Anda, apakah hubungan antara 

pemulihan dan kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam 
hidup Anda? 

2. Adakah hal-hal yang masih harus Anda bereskan 
supaya pemulhan lebih lagi terjadi dalam hidup Anda? 

3. Menurut Anda, apa yang akan Anda dapatkan jika 
Anda membuka hati untuk dikoreksi dan dipulihkan 
lebih lagi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas janji kemuliaan yang 
Engkau berikan atas setiap kami. Kami tahu, kami 

harus lebih lagi dipulihkan supaya kemuliaan itu lebih 
lagi dinyatakan. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, 
supaya kami mampu dibawa semakin tinggi masuk 
dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 1-3 

Lukas 4 :1-30 



03 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMBUANG SEGALA SESUATU YANG KOTOR DARI 

HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:19-25 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang 
kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan 
terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam 
di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan 
jiwamu. 
 
Pagi itu Grace tidak mengizinkan siapa pun memasuki 
kamar tidurnya. Gadis empat tahun itu duduk di lantai 
dan membarikade kamar dengan merentangkan kedua 
tangan mungilnya pada kosen pintu. Secara berkala 
memang ayahnya meminta jasa profesional untuk 
membersihkan rumah mereka. Mulai dari halaman 
sampai ke setiap ruangan, termasuk kamar tidur 
anaknya. Grace takut orang-orang asing itu akan 
mengambil seprai dan selimut Hello Kitty yang sangat 
disukainya. Namun akhirnya ia menyerah dan berjalan-
jalan dengan boneka kesayangannya, sehingga 
kamarnya bisa dibersihkan. Saat kembali ke kamarnya, 



ia melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Kamarnya 
yang semula berantakan kini tertata rapi dan bersih. 
Seprai dan selimutnya diganti, tetapi yang 
mengejutkan, ia tidak merasa keberatan. Bahkan ia 
menyukai motifnya dan wanginya yang membuat 
nyaman. 
 
Tanpa kita sadari, kita pun sering bertingkah seperti 
bocah empat tahun dalam hidup kerohanian kita. 
Kamar tidur itu ibarat ruang hati kita yang sangat 
pribadi dan paling tersembunyi, tempat kita bisa 
menyimpan atau melakukan hal-hal yang tak ingin 
dilihat orang lain. Tempat berdiamnya kedengkian, 
kecewa, kepahitan, kemarahan, sakit hati, rasa minder, 
dan perasaan bersalah. Semua itu adalah sampah yang 
akan merugikan diri kita sendiri. Tuhan Yesus rindu 
untuk masuk ke hati kita yang paling dalam dan 
melakukan pembersihan menyeluruh.  Namun kita 
malah memprotes dan berusaha menghalangi-Nya.  
 
Ya, diperlukan satu keberanian untuk mengundang 
Allah yang Maha Kudus untuk masuk ke bagian yang 
paling rentan dan berantakan dari diri kita. Namun, kita 
perlu mengingat, baik ayah Grace maupun Bapa kita, 
tak punya maksud buruk dengan agenda bersih-bersih 
tersebut. Semuanya demi kebaikan kita. Supaya 
dengan hati yang bersih kita bisa menerima dengan 
lemah lembut firman Tuhan yang telah tertanam dalam 



hati kita. Oleh kuasa firman itulah, jiwa kita akan 
beroleh kesembuhan total dari Sang Penyembuh 
Segalanya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Supaya firman Tuhan bisa bekerja untuk 
menyelamatkan jiwa kita, pertama-tama kita perlu 
MEMBUANG segala sesuatu YANG KOTOR DARI HATI 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda dapat merasakan bahwa firman Tuhan 

berkuasa menyelamatkan jiwa Anda?  
2. Jika tidak, coba koreksi hati Anda, adakah sampah 

yang mengotori hati Anda?  
3. Apa yang akan Anda lakukan untuk membuang 

semua kekotoran dalam hati Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami yang terkadang 

menghalangi Engkau untuk membersihkan hati kami, 
karena kami takut kesenangan kami terusik. Kini kami 
mengundang Engkau untuk masuk dan menolong kami 
untuk membuang semua sampah dan kekotoran hati 
kami. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa, 

bekerja dalam hidup kami, mengubahkan dan 
menuntun kami pada keselamatan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 4-6 
Lukas 4:31-44 



04 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMBAWA HATI KEPADA SANG PENYEMBUH 

SEGALANYA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 30:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 30:12 Aku yang meratap telah Kauubah 
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah 
Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, 
 
Sudah beberapa tahun belakangan ini, diam-diam 
Nania menyimpan sakit hati kepada ibu mertuanya. 
Dimulai dengan kejadian saat Nania baru saja 
melahirkan, ibu mertuanya bermaksud untuk 
menasihatinya yang menjadi seorang ibu muda. 
Namun dalam proses penyampaiannya, Nania merasa 
bahwa kata-kata yang telah dilontarkan ibu mertuanya 
sangat merendahkan dan melukai hatinya. Akan tetapi, 
ia tidak pernah mengutarakan hal ini kepada siapa pun, 
termasuk kepada suaminya sendiri. Nania hanya 
menyimpannya sendiri dalam hatinya dan 
menguburnya dalam-dalam. 
 



Suatu hari, saat sedang hendak mempersiapkan 
sharing untuk komsel dengan anak-anak selnya, Nania 
terhenyak karena tiba-tiba saja bayangan wajah ibu 
mertuanya berkelebat di benaknya. Seketika itu juga 
ada kepedihan yang luar biasa dalam hatinya. Mungkin 
bukan kebetulan kalau khotbah minggu itu berbicara 
tentang kesembuhan dari luka batin. Hal itu membuat 
Nania tersadar bahwa selama ini dirinya masih 
menyimpan luka hati dari perkataan ibu mertuanya 
bertahun-tahun yang lalu. Ia pun menangis dan 
berdoa, "Tuhan, aku mau lepas dari segala sakit hati 
ini, ya Bapa, mampukan aku," Malam itu juga, Tuhan 
menjamah Nania, tidak henti-hentinya ia menangis dan 
menangis sampai pada suatu titik ia merasakan sebuah 
kelegaan yang luar biasa dalam hatinya. 
 
Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya 
disakiti. Luka hati itu pasti ada. Sadarkah Anda bahwa 
Tuhan lebih dari sanggup untuk sekedar 
menyembuhkan hati kita? Yang menjadi 
permasalahannya apakah kita mau? Saat kita 
mengizinkan Tuhan membebat hati kita, Dia sendiri 
yang akan menjamah dan menyembuhkan segala luka 
dan kepahitan yang ada dalam hati kita serta 
menggantikannya dengan anggur yang manis. Secara 
manusia, kita tidak dapat lepas dari segala penyakit 
hati itu dengan sendirinya. Kita memerlukan jamahan 
Roh Kudus untuk membebaskan kita dari segala 



kepahitan hati dan kekecewaan, serta 
menggantikannya dengan hati yang baru. Karena itu, 
ikutilah mezbah doa pagi yang diadakan gereja kita. 
Nanti-nantikanlah Tuhan, Sang Penyembuh Segalanya, 
dan kita pun akan mengalami kesembuhan total. 
 
RENUNGAN 
Tuhan SANGGUP MENYEMBUHKAN hati yang pahit 
sehingga menjadi MANIS. 
 
APLIKASI 
1. Coba selidiki hati Anda, apakah Anda masih 

menyimpan kepahitan? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita bebas dari 

segala kepahitan? 
3. Renungkanlah kiranya apa yang dapat Anda lakukan 

untuk dapat dipulihkan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada 
siapa saja yang telah menyakitiku. Jamah hatiku, ya 
Bapa. Balut luka hati ini dan ubahkan hatiku menjadi 

yang baru. Agar aku boleh kedapatan berkenan di 
hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 7-8 



Lukas 5:1-16 



05 NOVEMBER 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TUHAN SANGGUP MEMULIHKAN HATI YANG PAHIT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 34:12-23 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 34:19 TUHAN itu dekat kepada orang-orang 
yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang 
yang remuk jiwanya. 
 
Seorang sahabat adalah seseorang yang dengannya kita 
berbagi cerita, impian, bahkan rahasia. Ria pun memiliki 
seorang sahabat yang sangat ia percayai. Namun, suatu 
saat ia mengetahui bahwa sahabatnya membicarakan 
hal-hal buruk tentangnya di depan teman-teman kerja 
mereka. Ria tidak pernah menduganya bahwa segala hal 
yang pernah ia ceritakan kepada sahabatnya justru 
diceritakan kepada orang lain. Kemudian Ria teringat, 
beberapa kali saat sahabatnya tersebut kesulitan, ia 
selalu menolongnya. Hati Ria menjadi panas dan ia 
memutuskan tidak akan pernah memaafkannya. 
Namun, keesokan paginya ketika mengikuti mezbah doa 
pagi, Tuhan menjamah hatinya dan ia menangis 
sepanjang doa. Sejak saat itu, hatinya dipulihkan, 



bahkan ketika ia bertemu dengan sahabatnya, Ria tetap 
dapat tersenyum dan menyapa dengan hati yang damai. 
 
Sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. 
Sekalipun kita sudah berusaha hidup benar, melakukan 
hal positif bagi banyak orang, berusaha selalu 
melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap saja ada 
kemungkinan orang lain melakukan sesuatu yang 
menyakiti hati kita. Daud adalah salah satu orang yang 
disebut Tuhan sebagai orang benar, dipuji sebagai orang 
yang berkenan di mata-Nya. Namun, ia juga berulang-
ulang mengalami sakit hati. Daud hendak dicelakai Saul, 
dikhianati anak kandungnya sendiri, Absalom, dan 
sebagainya. 
 
Hati yang terluka lebih sulit disembuhkan dibandingkan 
dengan tubuh yang terluka. Bahkan kebanyakan orang 
tidak menyadari bahwa dirinya mengalami luka alam 
hatinya. Sering kali kita merasa sendiri, terpuruk, dan 
larut dalam hati yang pahit. Namun, satu hal yang perlu 
selalu kita ingat: tidak ada hati yang terlalu pahit yang 
tidak bisa dipulihkan Tuhan. Dia sanggup memulihkan 
hati yang terluka. Jika saat ini sebagian dari kita merasa 
bahwa tidak ada bisa memahami hati kita yang sedang 
hancur, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan 
hati kita. Berserah dan mendekat pada Sang 
Penyembuh segalanya, maka Dia yang akan 



memberikan kesembuhan total dan mengubah hati 
yang pahit menjadi hati yang penuh kasih. 
 
RENUNGAN 
Tidak ada HATI YANG TERLALU PAHIT yang tidak bisa 
DIPULIHKAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana kondisi hati Anda saat ini? Adakah 

kepahitan atau hati yang luka dalam diri Anda? 
2. Hal apa yang Anda rasakan atau alami ketika hati 

Anda dalam kondisi yang pahit dan terluka? 
3. Bagaimana Anda bisa mendekat dan berserah pada 

Tuhan agar Tuhan memulihkan hati Anda? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap 
syukur sebab kami memiliki Tuhan yang luar biasa 

seperti Engkau. Sering kali dunia dan orang-orang di 
sekitar kami mengecewakan kami, namun kami mau 
tetap percaya bahwa Engkau sanggup menjaga dan 
memulihkan hati kami. Ajar kami untuk senantiasa 

berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 9-10 



Lukas 5:17-39 
 

 

 



06 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

KESEMBUHAN YANG TOTAL DAN PERMANEN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 11:25-30 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. 
 
Agung pernah mempelajari ilmu tenaga dalam sewaktu 
masih muda. Dengan ilmu yang dipelajarinya itu, ia 
merasa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Agung 
pun beberapa kali mempraktikkan dan berhasil 
menyembuhkan orang sakit. Namun, tak lama 
berselang, orang yang pernah disembuhkan mengalami 
perubahan. Entah penyakitnya kambuh, bertambah 
parah, atau wataknya yang berubah menjadi pemarah. 
Akan tetapi, Agung belum menyadari penyebabnya.  
 
Hingga Agung mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Tuhan Yesus, ia mulai mengenal Tuhan dan 
menanggalkan kebiasaan lamanya. Ia belajar 
mengandalkan Tuhan dan tetap mendoakan orang 



sakit, tetapi dengan kuasa Allah. Kini Agung menyadari, 
hanya Tuhan Yesuslah Sang Penyembuh sejati yang 
bisa menyembuhkan tanpa syarat. Agung pun 
menciptakan sebuah lagu yang berjudul “Sang 
Penyembuh”. Lagu itu menceritakan Sang Penyembuh, 
Jehova Rapha, yang bisa memulihkan, menjamah 
hidup, serta menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kita. 
Agung mengerti bahwa Tuhan Yesus sajalah Sang 
Penyembuh yang bisa menyembuhkan secara 
permanen dan tanpa syarat. 
 
Ya, Tuhan Yesus adalah Jehova Rapha, Tuhan yang 
menyembuhkan bukan hanya kesembuhan jasmani 
saja, tetapi Dia adalah penyembuh segalanya. Tuhan 
Yesus bisa menyembuhkan segala aspek dalam hidup 
kita, seperti: roh yang mati, sakit-penyakit, masa 
depan, nama baik, pelayanan, bisnis, karier, keuangan, 
atau pernikahan. Semua bisa Tuhan pulihkan. Bahkan 
Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hati dan jiwa kita. 
Oleh karena itu, jikalau saat ini kita sedang mengalami 
“sakit” dan kita ingin mengalami kesembuhan total dan 
permanen, segeralah datang kepada Tuhan Yesus 
Kristus. Ikutilah mezbah doa pagi dan nanti-nantikanlah 
Dia. Hanya Yesus Sang Penyembuhlah yang kita 
perlukan. Dialah penyembuh segalanya yang akan 
memberikan kesembuhan secara total kepada kita 
semua. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Kita BUTUH TUHAN Sang Penyembuh, sebab HANYA 
DIA yang bisa MENYEMBUHKAN secara TOTAL DAN 
PERMANEN.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sedang mengalami sakit dan 

membutuhkan Tuhan Sang Penyembuh? Ceritakan! 
2. Mengapa Anda membutuhkan Tuhan Sang 

Penyembuh dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Tuhan bisa 

menyembuhkan secara total dan permanen? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, sakit apa pun yang kami rasakan saat 
ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami 

membutuhkan Engkau, Sang Penyembuh yang akan 
menyembuhkan kami secara total dan permanen. Kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 11-12 
Lukas 6:1-26 



07 NOVEMBER 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KESEMBUHAN BATIN DI BALIK BADAI MASALAH 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 23:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 23:10 Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia 
menguji aku, aku akan timbul seperti emas. 
 
“Aku benar-benar nggak tahan lagi,” jerit Mulan dalam 
hati. Semenjak kecil, kehidupan telah memberikannya 
begitu banyak masalah dan luka hati. Namun, setelah 
mengenal Kristus, ia selalu bisa melewati setiap 
persoalan dan mengalami kemenangan demi 
kemenangan. Ia tak menyangka bahwa akan datang 
harinya ketika hatinya tergoncang keras. Tak pernah 
dalam hidupnya ia diserbu begitu banyak persoalan 
berat di satu waktu yang sama. Mulan sungguh tidak 
paham, mengapa Tuhan mengizinkan ujian yang begitu 
berat menghajarnya.  Sampai-sampai ia tidak sanggup 
lagi untuk berpijak. Lalu, saat sedang berdoa, muncul 
kata-kata dalam hatinya, “Tuhan tidak akan menguji 
kalau Dia tahu kamu tidak akan lulus ujian.” 
 



Ya, hidup bersama Tuhan bukan berarti bebas dari badai 
besar. Bahkan Ayub, manusia paling saleh pada 
zamannya, pernah diserang bertubi-tubi oleh badai 
persoalan. Awalnya Ayub berusaha bersabar, tetapi di 
suatu titik, ia ingin bisa menghadap Allah, membela diri 
dan menanyakan alasan atas perkaranya (ay.3-4). 
Namun, dalam ketidakmengertiannya, Ayub 
memutukan untuk tetap percaya. Meski Tuhan seolah 
menyembunyikan diri (ay.8-9), ia justru berkata bahwa 
melalui ujiannya, ia akan timbul seperti emas. 
 
Bukan tanpa alasan Ayub berkata demikian. Emas 
menjadi emas mulia setelah melalui dapur perapian 
sepanas 1.200 derajat. Sebanyak tujuh kali. Hanya 
dengan cara itulah, emas bisa dipisahkan dari debu dan 
kotoran yang bercampur dengannya. Mungkinkah 
seorang pandai emas memasukkan kayu atau tanah ke 
dalam dapur perapian demi menghasilkan emas? Itu 
sebabnya, saat kita mengalami begitu banyak 
penderitaan dan kehidupan mengambil begitu banyak 
hal dari kita, bergembiralah. Hal itu berarti Tuhan 
melihat potensi emas dalam diri kita. Relakanlah diri ke 
dalam tangan Sang Pandai Emas, semakin banyak 
kotoran yang Dia buang dari hidup kita, kita bukan 
hanya semakin dilayakkan untuk tujuan mulia, tetapi 
hati kita pun semakin dipulihkan. Sebab Dia jugalah 
Sang Penyembuh Segalanya, satu-satunya yang sanggup 



memberikan kesembuhan total dalam hidup kita. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Semua hal buruk Tuhan izinkan terjadi BUKAN UNTUK 
MENJATUHKAN kita, tetapi untuk MENGUJI dan 
MENINGKATKAN KUALITAS HATI kita. 
 
APLIKASI 
1. Hal buruk apa saja yang menimpa Anda akhir-akhir 

ini? Bagaimana Anda menghadapinya?  
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan semua 

itu terjadi? 
3. Bagaimana Anda akan menyikapi segala persoalan 

Anda mulai dari hari ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau sungguh teramat baik. 
Ampuni kami apabila di hati kami sempat timbul 
kecurigaan kepada-Mu karena persoalan yang 

menimpa kami. Jamah hati kami, ya Tuhan, agar kami 
bisa menemukan kekuatan untuk kembali percaya dan 
bangkit untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui 
segala sesuatu yang terjadi di hidup kami, kami bisa 

timbul seperti emas di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 



Hakim-Hakim 13-15 
Lukas 6:27-49 



08 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

HIDUP YANG PAHIT DIMANISKAN KEMBALI 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 44:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 44:3a Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas 
tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang 
kering. 
 
Peralatan tajam yang masuk ke dalam mulut. Desingan 
bor. Rasa ngilu di gigi. Belum lagi jarum suntik, bau obat, 
atau cabut gigi. Reny kecil benci semua itu. Ketika salah 
satu giginya mulai berdenyut, ia tidak berani bercerita 
kepada ibunya. Namun, semakin lama sakit giginya 
semakin parah. Sampai-sampai Reny tidak bisa 
menahan diri lagi untuk tidak menangis. Meski 
demikian, di tempat dokter gigi pun, ia masih terus 
menolak untuk membuka mulutnya. Setelah dibujuk 
beberapa lama, baru ia mau menurut. Proses perawatan 
gigi berjalan semengerikan yang dibayangkannya. Reny 
merasa penderitaannya akan berlangsung selamanya. 
Namun, tahu-tahu semua sudah selesai. Kini giginya 
tidak lagi sakit dan senyumnya pun mengembang.  



 
Bukan hanya gigi, hati pun bisa bermasalah. Kebencian, 
kekecewaan, kemarahan, kesepian, iri hati, rasa 
tertolak, atau terintimidasi. Semua itu bisa begitu 
menyakiti hati kita. Masalahnya, ketika kita mengalami 
kejadian yang melukai hati kita, atau saat kita sadar ada 
sesuatu yang salah dalam diri kita, kita cenderung 
mengabaikannya. Kita berharap, seiring waktu, luka-
luka itu akan membaik dengan sendirinya. Hal itu tidak 
mungkin terjadi. Bagai gigi yang membusuk, kalau 
dibiarkan, hati kita bukan hanya sakit, tetapi gambar diri 
kita pun rusak. Lalu di luar kehendak kita, kita menjadi 
pribadi yang bermasalah. Kita bereaksi, bersikap, dan 
mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang 
akhirnya semakin memahitkan hidup kita.  
 
Kalau kita ingin mengalami kesembuhan batin, satu-
satunya jalan hanyalah dengan membuka hati kita di 
hadapan Tuhan, Sang Penyembuh Segalanya. Biarkan 
Dia merawat luka-luka kita dan membersihkan hati kita 
dari segala kekotoran yang membusukkannya. Saat hati 
kita sudah pulih seutuhnya, firman Tuhan pun dapat 
berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Hati, pikiran, 
dan keputusan-keputusan kita, seluruhnya selaras 
dengan firman, sehingga Tuhan pun bisa dengan leluasa 
membawa kita untuk melakukan perkara-perkara mulia. 
(MV.L) 
 



RENUNGAN 
BUKALAH HATI dan IZINKAN Sang Penyembuh 
Segalanya MEMANISKAN kembali hidup kita yang 
terlanjur pahit. 
 
APLIKASI 
1. Kepahitan apa yang masih bercokol dalam hati 

Anda?  
2. Mengapa Anda perlu membuka hati sebelum Tuhan 

bisa menyembuhkan hati Anda secara total? 
3. Bagaimana Anda bisa membuka hati dan 

mengizinkan Tuhan untuk memaniskan kembali 
hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau tidak 
pernah melepaskan kami dari pandangan mata-Mu. 

Engkau mengetahui semua kejadian dalam hidup kami 
dan Engkau lebih tahu dari kami apa yang telah 

melukai kami begitu dalam. Kami mau sembuh, ya 
Bapa. Kami buka hati kami, kami mau berserah 

sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang akan 
menyembuhkan kami. Biarlah melalui hidup kami, 

kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan dan semakin 
banyak orang yang melihat terang-Mu yang penuh 

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

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 16-18 

Lukas 7:1-30 


