


11 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN JIWA DAN ROH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:23 Semoga Allah damai sejahtera 
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa 
dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak 
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 
 
Dengan terjadinya pandemi, banyak orang mulai 
menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset 
berharga yang 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. Badan jasmani kita memang terlihat, jadi 
kita bisa dengan mudah merawatnya. Tetapi kita juga 
harus ingat bahwa manusia tidak hanya terdiri dari 
jasmani atau fisik saja, ada jiwa dan roh juga yang 
menjadikan kita manusia seutuhnya.  

Yang menjadi masalah, jiwa dan roh adalah bagian dari 
kita yang tidak dapat kita lihat, sehingga seringkali 
terluput dari perhatian kita. Kita kerapkali tidak sadar 
ketika jiwa dan roh kita sedang tidak baik kesehatannya. 
Jiwa yang sehat ditandai dengan kondisi batin yang 



damai dan sejahtera, di mana kita menyadari potensi 
yang kita miliki, mampu menanggulangi tekanan hidup 
normal, bekerja secara produktif, serta mampu 
memberikan kontribusi bagi lingkungan.  

Sebaliknya, jika keadaan jiwa dan roh kita sedang tidak 
sehat, maka hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa 
hampa dan tanpa gairah. Dampaknya pada keseharian 
kita pun sangatlah besar. Kita mulai kehilangan sukacita 
dan damai sejahtera, emosi menjadi labil dan berbagai 
dampak negatif lainnya. Oleh sebab itu, kesehatan jiwa 
dan roh tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik 
atau jasmani kita. Saat kita menyadari ada sesuatu yang 
salah dalam kesehatan jiwa dan roh kita, segeralah 
masuk  ke dalam ruang kesembuhan. Adakan waktu 
khusus untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan Dia akan 
memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Dengan tubuh, jiwa 
dan roh yang sehat, maka kita akan semakin efektif 
dalam menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab 
yang Tuhan berikan. (PF)  

 
 
RENUNGAN 
Bukan hanya KESEHATAN FISIK DAN JASMANI yang 
penting, KESEHATAN JIWA serta ROH juga penting. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kesehatan jiwa dan roh 

itu penting?  
2. Bagaimana Anda menilai kondisi kesehatan jiwa 

dan roh Anda saat ini?  
3. Apa saja yang membuat kesehatan roh dan jiwa 

Anda terganggu dan bagaimana Anda akan 
mengatasinya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami tahu ada banyak hal di luar kendali 
kami. Yang bila kami ijinkan menguasai, akan merusak 

kesehatan jiwa dan roh kami. Kami memilih untuk 
datang ke hadirat-Mu Tuhan, dan memberi diri kami 

untuk menerima pemulihan yang sempurna oleh kasih 
karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeh 27-29; 1 Ptr 3 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERCAYA SELALU ADA PEMULIHAN DALAM TUHAN 

YESUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 30:17 Sebab Aku akan mendatangkan 
kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-
lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah 
menyebutkan engkau: orang buangan, yakni sisa yang 
tiada seorang pun menanyakannya. 
 
Seseorang yang mengalami  'sakit rohani, atau dalam 
istilah kesehatan disebut mental illness, akan mudah 
sekali marah, benci, iri hati, dendam, kecewa dan putus 
asa.  Selain itu, ia akan menjadi malas dan tidak lagi 
bersemangat untuk beribadah atau bersekutu dengan 
Tuhan. Bahkan untuk memuji Tuhan dan mengucap 
syukur saja, bibir terasa kelu, yang ada hanyalah 
omelan, keluhan dan bersungut-sungut. 

Adalah anugerah yang luar biasa karena kita memiliki 
Tuhan Yesus, yang adalah sumber pemulihan bagi 
kita. Dia adalah tabib atau dokter yang datang untuk 
menyembuhkan kita yang sakit. Bagi kita yang percaya 
kepada-Nya, selalu ada ruang kesembuhan bagi kita. Ini 
adalah mujizat yang disediakan Tuhan, sebab Dia adalah 



tabib yang tidak pernah gagal dan tidak pernah angkat 
tangan. Seberat dan sesukar apapun, Dia sanggup 
memulihkan seluruh hidup kita.  

Jika kita rindu 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 
menerima pemulihan. Itu sebabnya Tuhan rindu 
menyembuhkan dan memulihkan batin kita, sebelum 
Dia memulihkan kehidupan kita secara total. Mari kita 
tanggapi rhema firman Tuhan hari ini dengan sungguh-
sungguh, dan bukalah hati lebar-lebar, agar jiwa kita 
mendapat kelegaan dan hidup kita benar-benar 
diubahkan. Supaya melalui hidup kita, banyak orang 
boleh mengenal Yesus dan diselamatkan. 

 

 
RENUNGAN 
RUANG PEMULIHAN selalu ada bagi setiap kita YANG 
PERCAYA kepada TUHAN YESUS. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah hal dalam diri Anda yang membutuhkan 

pemulihan dari Tuhan Yesus? 
2. Menurut Anda, seberapa pentingkah pemulihan 

bagi hidup Anda? 
3. Apa komitmen Anda agar pemulihan dari Tuhan 

terjadi dalam hidup Anda? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami percaya yang kami alami saat ini adalah 
rencana terbaik-Mu bagi kami. Ajar kami senantiasa 

percaya dan berharap kepada-Mu. Sehingga 
pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami, 

sampai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. 
Dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeh 30-32; 1 Ptr 4 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SADAR DAN JUJUR ADALAH LANGKAH AWAL 

PEMULIHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:23b Asal tidak bimbang hatinya, tetapi 
percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, 
maka hal itu akan terjadi baginya. 
 
Semenjak ibunya pensiun, Ega merasa sikap ibunya 
menjadi banyak berubah. Ibunya menjadi sosok yang 
asing dan berbeda dari yang selama ini dikenalnya. 
Beliau menjadi pribadi yang tidak tenang, hidupnya 
dipenuhi dengan pikiran buruk, curiga dan ketakutan. 
Bukan hanya kepada tetangga atau teman-temannya, 
ayah Ega pun kerapkali menjadi sasaran tuduhan-
tuduhan negatif yang melintas di pikiran ibu Ega.  
 
Melihat ayah dan ibunya menjadi sering bertengkar, Ega 
pun berinisiatif mengajak mereka ke gereja untuk 
konseling. Ega rindu orangtuanya bisa mengalami 
pemulihan dan hidup saling mengasihi. Namun, ibunya 
enggan ketika Ega mengajaknya ke gereja untuk 
konseling, karena ibunya merasa dirinya baik-baik saja. 
Meski pada akhirnya, Ega berhasil mengajak 
orangtuanya bertemu dengan konselor, ibu Ega tidak 



mau terbuka kepada konselor. Ibu Ega justru 
menyalahkan suaminya dan berkata bahwa seharusnya 
yang berubah bukan dirinya, tetapi suaminya. Saat 
ditanya oleh konselor, ibu Ega tidak merasa ada yang 
salah pada dirinya dan sikapnya, sehingga hubungan 
ayah dan ibu Ega tetap dingin dan belum dipulihkan. 
 
Tanpa kita sadari, bisa jadi apa yang dialami ibu Ega juga 
sedang kita alami saat ini. Kita tidak menyadari bahwa 
ada sesuatu hal yang tidak beres dalam kehidupan jiwa 
kita. Kita lebih sering menyalahkan orang lain dan tidak 
mau mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Jika itu 
yang sedang kita alami, sebaiknya kita segera 
mengambil langkah agar hidup kita bisa dipulihkan. Kita 
harus menyadari dan mau jujur bahwa sebenarnya 
kondisi jiwa kita sedang bermasalah, bukan justru 
mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika kita mau sadar 
dan jujur mengutarakan kepada Tuhan tentang apa 
yang kita rasakan dalam jiwa dan batin kita, maka Tuhan 
sang Penyembuh akan memulihkan hidup kita. Mari 
belajar untuk segera masuk dalam ruang kesembuhan 
ketika batin dan jiwa kita terasa berat, dan Tuhan akan 
memberi kelegaan bagi jiwa dan batin kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
SADAR dan JUJUR bahwa kondisi jiwa sedang 
bermasalah adalah LANGKAH AWAL PEMULIHAN. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengalami kondisi jiwa yang 

bermasalah? 
2. Mengapa Anda harus mau menyadari dan jujur 

tentang kondisi jiwa bila ingin mengalami 
pemulihan? 

3. Bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran 
dan kejujuran tentang kondisi jiwa yang 
bermasalah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Bapa yang di sorga, berikanlah kami kesadaran untuk 
jujur akan kondisi jiwa kami, sehingga kami bisa 

mengalami pemulihan. Hanya Engkau yang mampu 
memulihkan dan menyembuhkan semua luka hati 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeh 33-34; 1 Ptr 5 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENTINGNYA SEBUAH KEJUJURAN DI HADAPAN 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 5:20 Tetapi yang terutama, saudara-saudara, 
janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi 
bumi atau demi sesuatu yang lain. Jikaya, hendaklah 
kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan 
tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.   
 
Seorang pria pergi ke banyak dokter mata untuk 
memeriksakan penglihatannya yang semakin menurun. 
Akan tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Oleh 
dokter spesialis penyakit dalam, ia didiagnosa 
mengalami autoimun dan telah mendapatkan 
pengobatan yang sesuai. Namun pria itu tetap tidak 
sembuh. Sampai akhirnya setelah dilakukan tes HIV dan 
sipilis, ditemukanlah penyakit sipilis di matanya. 
Rupanya pria itu malu dan tidak memberikan informasi 
yang jujur kepada dokter. Padahal kesalahan informasi 
beresiko besar mengalami kesalahan obat yang bisa 
berakibat fatal. Kejujuran dan keterbukaan pasien 
dalam menceritakan segala masalah dan riwayat 
kesehatannya, akan sangat membantu dokter untuk 
mengobati dengan benar.   



Sebuah survey yang dilakukan oleh NetQuote dan 
melibatkan lebih dari dua ribu orang menyimpulkan, 
bahwa sebagian besar orang lebih memilih untuk 
menutupi informasi kesehatannya kepada dokter 
mereka. Mereka takut rahasianya akan tersebar dan 
menjadi bahan pembicaraan orang. Kebanyakan pasien 
juga tidak jujur dengan obat maupun suplemen yang 
dikonsumsi. Padahal berbohong tentang obat bisa 
mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan yang 
lebih buruk karena kesalahan interaksi obat. 

Pandemi telah membuat banyak orang menjadi 
tertekan secara mental dan kejiwaan. Ketakutan akan 
kondisi keuangan, masa depan, keluarga ataupun 
pekerjaan membuat kita mengalami berbagai masalah 
kesehatan mental. Tidak secara kebetulan rhema hari 
ini mengingatkan kita untuk jujur dan terbuka pada 
Tuhan. Jika kita rindu mengalami pemulihan dalam 
hidup kita, maka datanglah pada Tuhan dan masuki 
ruang kesembuhan. Ceritakan apa saja yang kita rasakan 
dan alami. Tuhan akan mendengar, bahkan pasti akan 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga 
pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. 

 
RENUNGAN 
JUJURLAH DI HADAPAN TUHAN atas APA PUN YANG 
KITA RASAKAN DAN 
ALAMI. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda jujur dan terbuka dengan apa yang 

Anda rasakan dan alami kepada Tuhan selama ini? 
2. Menurut Anda, seberapa pentingnya bagi kita 

untuk jujur di hadapan Tuhan? 
3. Apa yang Anda rasakan saat Anda jujur atas apa 

yang Anda rasakan kepada Tuhan selama ini? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, kami berterima kasih untuk kasih dan 
kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau begitu mengasihi 

kami dan peduli terhadap kami. Kami rindu untuk bisa 
selalu jujur atas apapun yang kami rasakan dan alami 

kepada-Mu. Sehingga kami memperoleh kelegaan. 
Dalam Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeh 35-36; 2 Ptr 1 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MILIKI KEINGINAN UNTUK DIPULIHKAN DAN 

DILEPASKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 10:51 Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang 
kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab 
orang buta itu: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!” 
 
Salah satu metode untuk menjaga berat badan hewan 
agar tetap optimal dalam dunia peternakan adalah 
dengan menetapkan masa puasa bagi hewan setiap 
periode waktu tertentu. Tujuannya adalah supaya rasa 
lapar yang timbul bisa membuat konsumsi pakan yang 
masuk terjaga maksimal. Lapar dan haus adalah 
sesuatu yang vital bagi makhluk hidup. Ketika tidak ada 
lagi kehidupan, rasa lapar dan haus akan hilang. Oleh 
karena itulah merasakan keinginan untuk makan dan 
minum adalah sesuatu hal yang penting, karena itu 
adalah tanda adanya kehidupan. 

Dalam rhema hari ini, diceritakan bahwa Tuhan 
bertanya pada Bartimeus sebuah pertanyaan yang 
seolah kita semua sudah tahu jawabannya. Karena 
Tuhan Yesus mau memastikan bahwa memang 
Bartimeus memiliki kehausan atau keinginan untuk 



mengalami kesembuhan. Ada orang-orang tertentu 
yang belum tentu mau atau belum tentu siap untuk 
sembuh dan justru menikmati “sakitnya”. Ada orang 
yang mentalnya tidak stabil dan suka marah-marah, 
tetapi tanpa sadar malah menikmati kemarahannya 
dan akan sengaja cari masalah. Ada orang yang tahu 
hatinya terluka, tetapi setiap kali diminta untuk 
mengampuni dan melepaskan luka itu selalu tidak 
mau. Tanpa sadar dia menikmati luka hatinya itu. 
Artinya orang-orang seperti ini tidak punya kemauan 
untuk mengalami pemulihan. Dan tentunya orang jenis 
seperti ini memang sukar sekali untuk mengalami 
pemulihan. 

Oleh karena itu, seringkali Tuhan menunggu kesiapan 
kita untuk memastikan kita sungguh-sungguh ingin 
memiliki keinginan untuk dipulihkan dan dilepaskan 
dari segala belenggu di hidup kita. Maka, milikilah 
kemauan yang kuat untuk memiliki kehidupan yang 
merdeka dan dibebaskan! Kemauan itu harus sangat 
kuat berasal dari diri kita sendiri. Sehingga Tuhan yang 
menyelidiki hati kita akan mendapati kita sudah layak 
diangkat, dipulihkan dan mengalami promosi Ilahi! 

 

RENUNGAN 
TUHAN YESUS INGIN MEMASTIKAN kita sungguh-
sungguh MEMILIKI KEINGINAN untuk DIPULIHKAN dan 
DILEPASKAN. 



 
APLIKASI 
1. Apa yang membuat seseorang sulit mengalami 

pemulihan dan kelepasan dalam hidupnya? 
2. Mengapa kita harus memiliki keinginan yang kuat 

untuk dipulihkan dan dilepaskan? 
3. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki 

keinginan tersebut? Renungkanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, lawat kami dengan pewahyuan Ilahi agar mata 
hati kami terbuka dan dapat melihat kehendak Tuhan 
dalam hidup setiap kami. Sehingga kami benar-benar 

memiliki keinginan yang kuat untuk mengalami 
pemulihan dan terobosan dalam hidup kami. Sampai 
kami memperoleh kemerdekaan yang sejati di dalam-
Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeh 37-39; 2 Ptr 2 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENYERAHKAN DIRI SEPENUHNYA UNTUK 
DIPULIHKAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan 
percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; 
 
Kita telah sering mendengar kisah dari Ps. E A Adeboye, 
tentang bagaimana ia terlahir dari keluarga yang sangat 
miskin. Bahkan, orang miskin saja menyebut 
keluarganya adalah keluarga miskin. Hal ini berarti 
kondisi keluarganya sangatlah miskin sekali. Namun, 
suatu kali ketika pendeta mengumumkan bahwa ada 
kekurangan dalam pembangunan gerejanya, hanya Ps. 
E A Adeboye satu-satunya yang berani menyerahkan 
semua hartanya untuk membangun rumah Tuhan.  
 
Kita bisa melihat dari awal bagaimana perjalanan hidup 
Ps. E A Adeboye yang begitu luar biasa. Ia tidak 
tanggung-tanggung dalam memberi untuk Tuhan, maka 
sudah selayaknya dan sepantasnya ia di pilih menjadi 
Gembala di gereja terbesar di dunia, yaitu RCCG di 
Nigeria. Tuhan melihat bagaimana hati seorang 
Adeboye, yang hanya tahu kemiskinan selama 



hidupnya, tetapi dengan sukarela mau memberikan 
seluruh dari sedikit harta yang berhasil di 
kumpulkannya. Ini bisa berarti menyerahkan hidup dan 
masa depannya bagi Tuhan. Sehingga Tuhan pun 
mengubahkan hidupnya, dari seorang pria yang sangat 
miskin menjadi pria yang begitu luar biasa dan diberi 
kepercayaan Tuhan untuk menggembalakan begitu 
banyak jemaat.  
 
Bagaimana dengan kita? Beranikah kita melangkah 
menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? 
Rasanya memang mungkin sangat berat, tidak enak, 
tidak nyaman bahkan sakit. Tetapi ketika kita mau 
mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa 
sadar kita  sedang dibawa-Nya masuk dalam ruang 
penyembuhan. Seperti tingkat keparahan penyakit pada 
pasien, pemulihan jiwa kita pun terkadang memerlukan 
waktu. Saat kita dengan sabar dan tekun berserah diri 
kepada Tuhan, maka pemulihan, kesembuhan dan 
kelegaan yang nyata akan kita alami dalam jiwa dan 
seluruh aspek hidup kita.  
 
 
RENUNGAN 
Kita harus MENYERAHKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA 
TUHAN kalau kita mau JIWA KITA DIPULIHKAN TUHAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Berkat apa yang Anda dapatkan setelah membaca 

renungan hari ini?  
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? 
3. Maukah Anda dengan kesungguhan hati 

menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa terimakasih untuk renungan hari ini, kami mau 
ambil langkah menyerahkan hidup kami dalam tangan-

Mu, berkaryalah ya Bapa pakailah kami dan kami 
percaya pemulihan jiwa dalam hidup kami akan 

Engkau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Dan 8-10; 3 Yoh 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
DAMPAK MENYERAHKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah 
Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang 
mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah 
meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan 
seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari 
tangan-Ku. 
 
Seorang ibu membawa sebuah vas perak pemberian 
anaknya kepada pengrajin perak. Vas itu penyok akibat 
terjatuh dari rak penyimpanan. Sang ibu 
memperhatikan saat si pengrajin memperbaikinya. Vas 
itu di pegangnya dengan sebuah penjepit panjang lalu 
dipanaskan dalam tungku api sampai berwarna 
kemerahan, lalu dipukul dan ditempa dengan seksama. 
Berkali-kali hal ini dilakukan sampai vas itu kembali ke 
bentuknya yang semula. Vas perak itu sekarang justru 
nampak lebih indah dari sebelumnya karena sang 
pengrajin menggosoknya sampai mengkilap. Ibu itu 
bahkan bisa bercermin karena wajahnya terpantul di 
vas yang berkilau.  
 



Ada banyak hal yang bisa menyebabkan jiwa seseorang 
menjadi rusak atau tidak sehat. Benturan keras atau 
mungkin tekanan dalam hidup, tanpa sadar membuat 
jiwa kita menjadi sakit. Saat kita sadar bahwa kondisi 
jiwa kita sedang tidak baik dan kita menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang 
akan bekerja memulihkan hidup kita.  
 
Kita mungkin akan merasa kesakitan dan ingin berhenti 
ketika Tuhan 'memukul' dan 'menempa' kita, tetapi 
ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berada jauh dari 
kita. Dia ada disana, di ruang penyembuhan, 
memegang kita. Semua ada dalam kendali-Nya dan Dia 
akan memulihkan kita dengan sangat seksama. Saat 
kita belajar menyerahkan hidup secara total kepada 
Tuhan, maka itu akan menjadi awal yang baik untuk 
pemulihan jiwa kita. Keadaan kita bukan saja menjadi 
lebih baik dari sebelumnya, bahkan orang akan bisa 
melihat Tuhan yang terpancar melalui kehidupan kita. 
(ABU) 

 

 
RENUNGAN 
TUHAN SENDIRI yang akan BEKERJA MEMULIHKAN 
HIDUP KITA saat kita MENYERAHKAN DIRI 
SEPENUHNYA kepada TUHAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyerahkan diri sepenuhnya 

kepada Tuhan atas apapun yang Anda alami saat 
ini? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? 

3. Bagaimana caranya agar Tuhan bekerja 
memulihkan hidup Anda? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami tahu bahwa Engkau rindu mengerjakan 
pemulihan dalam setiap hidup kami. Ajar kami agar 

dapat sepenuhnya menyerahkan diri kami kepada-Mu. 
Karena kami percaya, bahwa Engkau satu-satunya 

yang sanggup menolong kami. Di dalam Nama Tuhan 
Yesus kami bedoa, Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeh 42-44; 1 Yoh 1 

 


