


01 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJADI KEPALA DAN BUKAN EKOR 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 28:13 Tuhan akan mengangkat engkau 
menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan 
tetap naik dan bukan turun, apabila engkau 
mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang 
kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia, 
 
Berhasil dalam pekerjaan, bersinar di dalam pelayanan, 
karir meningkat, itulah impian semua orang. Tidak ada 
seorang pun yang mau mengalami stagnasi apalagi 
merosot dalam karirnya. Betapa bahagianya jika 
pekerjaan kita berhasil, terus mendapat promosi hingga 
naik lebih tinggi lagi. Kita rindu selalu mengalami 
keberhasilan dalam semua usaha yang dilakukan, 
bahkan dalam setiap aspek kehidupan. Semua orang 
ingin berhasil membangun keluarga yang berbahagia, 
anak ingin berhasil di mata orang tua, orang tua ingin 
berhasil mendidik anak-anak, dan sebagainya. Tidak ada 
orang yang memimpikan kegagalan. 

Namun kenyataannya ada orang-orang yang masih 
bergumul dengan hal itu. Bukannya mendapatkan 
promosi, tapi malah degradasi ke tingkat yang lebih 



rendah. Penyebabnya bisa karena berbagai hal. Ada 
yang mengalaminya sebagai bagian dari proses 
pembentukan Allah, tapi ada juga karena hal yang lain. 
Tapi percayalah bahwa situasi itu tidak akan terjadi 
untuk selamanya. Apa yang diinginkan Tuhan adalah 
menempatkan setiap umat-Nya menjadi kepala dan 
bukan ekor. Tetap naik dan bukan menjadi turun. 

Menjadi  'kepala'  memiliki makna yang sangat luas. Itu 
berarti kehidupan kita menjadi berkat, teladan dan 
membawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak 
orang.  Kita menjadi panutan bagi banyak orang. Ke 
mana  'kepala'  pergi, ke situ  'ekor'  pasti akan 
mengikuti.  Bukan hanya berbicara soal pangkat atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, melainkan 
kualitas hidup. Itu sebabnya kita harus terus 
memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya 
ketika hidup kita berpusat kepada Tuhan sajalah, maka 
promosi yang datang atas hidup kita akan bersifat kekal. 
Saat itulah Tuhan akan menambahkan banyak hal lain 
yang kita perlukan untuk kita senantiasa bisa menjadi 
berkat dimanapun kita ditempatkan. (Rdf.) 

 
RENUNGAN 
Kehendak Tuhan membawa kita MENJADI KEPALA 
BUKAN EKOR. 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu membawa 

kita menjadi kepala dan bukan ekor? 
2. Apa dampak yang akan kita rasakan ketika Tuhan 

menjadikan kita kepala? 
3. Apa komitmen Anda agar kehendak Tuhan 

menjadikan kita kepala sungguh-sungguh terjadi 
dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, kami percaya firman-Mu adalah ya dan 
amin. Kalaupun saat ini situasi kami tidak sesuai 

harapan kami, tetapi kami percaya rencana-Mu pasti 
tergenapi dalam hidup kami. Yaitu agar kami menjadi 
kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Habakuk; Wahyu 15 

 

 

 

 

 

 

 



02 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERLU WAKTU UNTUK KEMENANGAN  

 
RHEMA HARI INI 
Pengkotbah 3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, 
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 
 
Pergumulan batin selalu terasa menyesakkan hati dan 
pikiran kita. Semuanya terlihat gelap, menekan, dan kita 
merasa sendirian tanpa ada yang mengerti. Jika di 
ibaratkan, kita seperti sebuah benih kecil yang tertanam 
jauh di bawah tanah. Beratnya gundukan tanah dan 
batu yang menindih membuat kita merasa sesak sampai 
susah bernafas. Dalam ketiadaan cahaya pengharapan 
sedikitpun, kita berseru-seru kepada Tuhan, "Berapa 
lama lagi kondisi seperti ini akan berlangsung?" Namun 
jawaban tak juga datang. Tuhan seperti tidak bereaksi 
pada seruan kita dan kita seolah dibiarkan entah sampai 
kapan.  

Kita perlu mengerti bahwa ketika kita percaya dan 
menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, roh 
kita akan dipulihkan dan diperbaharui dengan seketika. 
Akan tetapi berbeda halnya dengan jiwa kita. Untuk jiwa 
kita mengalami pemulihan apalagi pembaharuan, 
seringkali itu membutuhkan proses dan waktu yang 



tidak singkat. Seperti benih yang butuh waktu untuk 
menumbuhkan akarnya, kita pun perlu waktu untuk 
mengalami pemulihan jiwa. Semakin lama waktu yang 
diperlukan untuk berakar dalam-dalam, semakin tinggi 
dan kokoh pula pohon yang muncul menjulang ke atas.  

Karena itu jika sekarang kita merasakan sesaknya 
pergumulan batin, ingatlah bahwa ini berarti Tuhan 
sedang mengerjakan kita dari dalam. Jangan berusaha 
untuk lari, menolak ataupun menyerah dari proses 
Tuhan. Dia bukanlah Tuhan yang suka berlama-lama 
ataupun membuang-buang waktu. Ketika dilihat-Nya 
kapasitas hati dan jiwa kita telah siap, maka Tuhan akan 
segera mengangkat kita tinggi-tinggi. Percayalah, 
seberat apapun pergumulan batin kita, tidak akan 
melebihi kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. 
Tetaplah melangkah dalam iman sehingga kita bisa 
menang atas semua beban batin, dan jiwa kita akan 
mengalami kelegaan. (PF)  

 
RENUNGAN 
Diperlukan WAKTU untuk bisa berhasil mengalami 
KEMENANGAN dan PERGUMULAN BATIN. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pergumulan batin apakah yang sedang Anda hadapi 

saat ini? 
2. Sudah berapa lamakah Anda bergumul dengan 

persoalan yang Anda hadapi saat ini? 
3. Menurut Anda, mengapa memerlukan waktu untuk 

bisa menang dari pergumulan batin Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami percaya ada rencana-Mu yang 
indah dalam pergumulan batin kami. Tolong kami agar 

pandangan kami tidak teralih dari pada-Mu dan hati 
kami senantiasa melekat kepada-Mu. Karena hanya 

dari pada-Mulah kami beroleh kemenangan atas setiap 
pergumulan batin kami.  

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zefanya; Wahyu 16 

 

 

 

 

 

 

 



03 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
LANGKAH MENGALAMI KEMENANGAN BAGI JIWA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:7 Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru 
kepada TUHAN, kepada Allahku aku berteriak minta 
tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku 
minta tolong kepada-Nya sampai ke telinga-Nya. 
 
Desy adalah anak yang periang dan suka bergaul dengan 
banyak orang. Hari-harinya selalu menyenangkan dan 
dipenuhi dengan kegembiraan. Itu juga yang 
dirasakannya saat kelulusan di sekolahnya, dia 
bergembira bersama teman-temannya merayakan 
kelulusan SMA. Berbekal nilai yang bagus dan 
kemampuan akademisnya, Desy berharap bisa masuk di 
universitas dan jurusan yang dipilihnya. Namun 
kenyataan yang terjadi tidak sesuai harapannya. Desy 
dinyatakan tidak lolos seleksi pada jurusan yang 
dipilihnya. 
 
Semenjak itu Desy sering mengurung diri di kamar dan 
jarang keluar rumah. Desy merasa masa depannya 
sudah lenyap karena tidak bisa kuliah di jurusan yang 
diimpikannya. Ia bahkan sering terlihat gelisah, tidak 
bisa tidur dan menjadi malas melakukan segala sesuatu. 



Ibunya pun berusaha mendekati dan menanyakan 
keadaan Desy sampai akhirnya Desy mulai 
menceritakan semua tekanan yang dirasakannya. 
Setelah menceritakan semua kepada ibunya, Desy pun 
didoakan dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Desy 
kembali ceria dan bersemangat dalam menjalani 
hidupnya. Tidak lama setelah itu, Desy diterima di 
jurusan yang diimpikannya di universitas lain yang justru 
lebih baik daripada universitas yang sebelumnya.  
 
Terkadang, apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak 
seindah apa yang kita bayangkan dan rencanakan, 
sehingga hal itu membuat kita menjadi kecewa dan 
putus asa. Kita merasa diri kita paling menderita, 
merasa selalu gagal dan akhirnya mengalami depresi. 
Seperti Desy yang merasakan kelegaan setelah bercerita 
dan didoakan oleh ibunya, kita pun bisa datang kepada 
Tuhan agar jiwa kita lega dan beroleh kemenangan atas 
semua perasaan negatif. Hanya Tuhan yang bisa 
mengobati jiwa kita yang sakit, sebab Dialah yang paling 
mengetahui kondisi tubuh, jiwa dan roh kita. Oleh 
karena itu, jika kita rindu mengalami kemenangan serta 
kelegaan bagi jiwa kita, ambilah keputusan hari ini untuk 
datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Untuk mengalami KEMENANGAN BAGI JIWA, kita harus 
DATANG dan BERSERU pada Tuhan. 



APLIKASI 
1. Apakah tandanya Anda sudah mengalami 

kemenangan bagi jiwa? 
2. Mengapa untuk mengalami kemenangan bagi jiwa, 

Anda harus datang dan berseru kepada Tuhan? 
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar bisa 

mengalami kemenangan bagi jiwa Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, sertailah setiap perjalanan kehidupan 
kami. Kami mau, bukan hanya tubuh kami saja yang 

mengalami kemenangan, tetapi juga roh dan jiwa 
kami. Karena itu, mampukanlah kami semakin 

mendekat dan melekat hanya kepada-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hagai; Wahyu 17 

 

 

 

 

 

 

 



04 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI UTAMA AGAR JIWA KITA BERKEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala 
kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 
 
Ben, bekerja sebagai seorang pengantar susu. Ia merasa 
kesal karena telah mengijinkan seorang wanita paruh 
baya yang memiliki 6 orang anak dan sedang hamil tua, 
menunggak pembayaran sebesar $79. Wanita itu 
berulang kali berkata kepadanya, "Aku akan segera 
membayarmu kalau suamiku mendapat pekerjaan 
tambahan." Ben percaya kepadanya. Namun akhirnya 
wanita itu pindah dan tidak meninggalkan alamat 
barunya. Ben menjadi marah karena dirinya begitu 
mudah tertipu. Seorang temannya memberi saran, 
"Anggap saja kau memerikan susu itu kepada wanita 
tersebut sebagai hadiah bagi anak-anaknya." Ben yang 
awalnya menolak gagasan tersebut, akhirnya 
melakukan nasihat temannya untuk merelakan dan 
menganggap telah memberi wanita itu susu sebagai 
hadiah. Ben pun merasa lebih baik dan sukacitanya pulih 
kembali.  



Hati dan pikiran adalah kunci utama agar jiwa kita 
berkemenangan. Selama kita bisa menjaga hati dan 
pikiran kita untuk tetap sehat, maka kita akan bisa 
memenangkan setiap pertempuran di jiwa kita. Ada 
banyak hal yang dapat membuat hati kita cemar dan 
sakit, karena itu jika kita tidak berhati-hati, maka lama 
kelamaan jiwa kita semakin merana dan bahkan 
mempengaruhi kesehatan dan kondisi tubuh kita. Sakit 
hati yang kita ijinkan merasuki hati kita akan mencuri 
sukacita dan damai sejahtera kita, merampas semangat 
kita, mengeringkan tenaga kita, dan pada akhirnya 
merusak jiwa dan masa depan kita.  

Oleh karena itu, jagalah hati kita dengan segala 
kewaspadaan. Libatkan Roh Kudus agar memimpin 
hidup kita, karena hanya dengan pertolongan Tuhan 
saja, kita akan dimampukan untuk melewati segala 
situasi yang dapat mengotori hati dan pikiran kita. Saat 
kita menjaga dan membersihkan hati dan pikiran kita, 
maka kita akan melihat banyak hal yang indah untuk kita 
syukuri dan alami. Ya, hati dan pikiran kita adalah kunci 
utama agar jiwa kita berkemenangan. 

 
RENUNGAN 
HATI DAN PIKIRAN adalah KUNCI UTAMA agar JIWA 
KITA BERKEMENANGAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Hal-hal apa sajakah yang selama ini berpotensi 

mengotori hati dan pikiran Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa hati dan pikiran kita 

adalah kunci utama agar jiwa kita berkemenangan? 
3. Bagaimana cara Anda untuk menjaga hati dan 

pikiran Anda dari segala situasi yang Anda alami? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, ampuni kami jika selama ini kami tidak 
menjaga hati dan pikiran kami. Saat ini, kami rindu 

agar Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami 
dalam menjaga hati dan pikiran kami, agar jiwa kami 

berkemenangan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia;1-4 Wahyu 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



05 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENJAGA PIKIRAN KITA DENGAN BENAR 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua 
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 
dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 
 
Seperti fungsi tembok dan pagar bagi rumah kita, 
demikian pula pikiran kita adalah gerbang yang 
membentengi hati kita dari sesuatu yang buruk. Di 
gerbang itulah kita bisa memilih atau menyeleksi siapa 
atau apa yang bisa masuk dan tidak boleh masuk. 
Pernahkah kita menyadari bahwa kita menghabiskan 
sebagian besar waktu kita untuk berpikir? Dari berpikir, 
lahir tindakan nyata sebagai buah dari pikiran. Sebagai 
contoh, jika kita banyak memikirkan seseorang yang 
kita kasihi, maka kita berusaha untuk 
menyenangkannya melalui ucapan dan tindakan kita. 
Sebaliknya, kebencian yang tersembunyi dalam pikiran 
akan melahirkan sikap dan perkataan yang kurang 
menyenangkan. 



Salah satu strategi penginjilan Rasul Paulus adalah, 
setiap kali dia menginjil maka dia selalu berdoa dan 
masuk dalam peperangan roh untuk menghancurkan 
semua kubu dan benteng pikiran negatif dalam diri 
seseorang. Karena benteng pikiran negatif itulah yang 
selalu akan berkata: Tuhan tidak ada, mujizat itu cuma 
kebetulan, aku tidak butuh keselamatan, atau semua 
kotbah itu tidak nyata dan tidak masuk akal. Semua 
benteng pikiran negatif harus dirobohkan dan diganti 
dengan benteng pikiran yang sudah diperbaharui 
menjadi benteng pikiran secara positif. 

Ada banyak orang mengalami gangguan mental health 
karena mereka memiliki benteng pikiran negatif yang 
selalu berkata: tidak ada yang peduli, aku memang 
gagal, aku pembawa sial, aku tidak bisa bahagia, aku 
tidak mungkin keluar dari hutang ini, dan hal-hal 
negatif lainnya.  Jika kita rindu mengalami kemenangan 
dalam batin dan jiwa kita, maka kita harus menjaga 
pikiran kita dengan benar. Bangun pikiran kita dengan 
Firman Tuhan sehingga roh kita tetap kuat, dan semua 
benteng pikiran negatif yang sudah mengurung kita 
sekian lama akan dirobohkan.  

 
RENUNGAN 
Kalau kita mau BERKEMENANGAN dalam batin dan 
jiwa kita, kita juga harus MENJAGA PIKIRAN kita 
dengan benar. 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan 

menjaga pikiran dengan benar? 
2. Mengapa pikiran kita sangat berpengaruh pada 

batin dan jiwa kita? 
3. Bagaimana langkah-langkah Anda agar senantiasa 

dapat menjaga pikiran Anda dengan benar? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa kuatkan dan teguhkan pikiran kami dengan 
senantiasa merenungkan Firman-Mu, sehingga kami 
mampu menjaga pikiran kami dengan benar. Sebab 
kami rindu mengalami kemenangan di jiwa, pikiran 
dan hati kami. Terimakasih Bapa. Di dalam nama 

Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia;5-8 Wahyu 19 

 

 

 

 



Sabtu, 06 AGUSTUS 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEROBOHKAN BENTENG PIKIRAN NEGATIF 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 104:34 Biarlah renunganku manis kedengaran 
kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena TUHAN. 
 
Ada kisah unik di balik kesuksesan buku “The Power of 
Positive Thinking” yang ditulis oleh Norman Vincent 
Peale. Buku tersebut sudah terjual lebih dari 30 juta 
copy dan menjadi salah satu buku terlaris sepanjang 
masa. Namun, buku ini ternyata pernah ditolak oleh 
beberapa penerbit. Hal ini sempat membuat Norman 
putus asa dan membuang buku karyanya itu ke tempat 
sampah. Beruntung, istrinya yang bernama Ruth 
mengambilnya dari tempat sampah lalu membawanya 
ke seorang editor buku yang ia kenal. Dua minggu 
kemudian buku “The Power of Positive Thinking” 
diterbitkan. Di luar dugaan, buku itu laku keras dan 
dicetak sampai puluhan juta kopi. 
 
Kisah diatas menjadi gambaran bagaimana kekuatan 
tekad dan semangat mampu mengubahkan keadaan. 
Seringkali, ketika masa lalu atau kenyataan yang kita 
alami sangat jauh dari harapan kita, kita menjadi putus 



asa dan berpikir negatif. Pikiran negatif tersebut selain 
menjatuhkan, juga akan membuat kita berjalan di 
tempat, bahkan mengalami kemunduran. Walau tidak 
terlihat, pikiran itu ibarat benteng atau tembok 
pertahanan. Jika benteng itu hancur, maka seisi benteng 
itu pasti akan ikut binasa. Ibarat seorang prajurit 
berpikir ia akan kalah perang, maka ia akan berpikir 
untuk apa ia  harus maju berperang. 
 
Oleh karena itu, jika kita rindu memiliki pikiran yang 
positif, maka kita harus percaya dan membuang 
kekuatiran kita melalui doa dan ucapan syukur. Itulah 
yang Tuhan Yesus kehendaki. Ketika jiwa kita sedang 
mengalami tekanan dan masalah, datanglah berseru 
pada-Nya. Bongkar semua pemikiran yang keliru dan 
isilah pikiran kita dengan Firman Tuhan. Jika kita mengisi 
hidup kita dengan kebenaran maka kekuatan Firman 
Tuhan akan menjadi benteng pikiran positif yang kokoh, 
yang akan memberi kita jiwa yang berkemenangan. 
Amin.  
 
 
RENUNGAN 
Semua BENTENG PIKIRAN NEGATIF harus 
DIROBOHKAN dan diganti dengan BENTENG PIKIRAN 
POSITIF. 
 
 



APLIKASI 
1. Hal apakah yang membuat Anda berpikir negatif 

sehingga Anda menjadi takut, kuatir dan tidak 
mampu?  

2. Dengan cara apakah Anda akan merobohkan 
benteng pikiran negatif dan menggantikannya 
dengan benteng pikiran positif?  

3. Apa perbedaan yang Anda rasakan setelah benteng 
pikiran negatif dirobohkan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa 
memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. 
Ampuni kami yang masih ragu akan kuasa-Mu dan 
membiarkan pikiran kami dikuasai ketakutan serta 

kekuatiran. Kami mau percaya penuh dan memegang 
Firman-Mu sebagai kebenaran sejati yang 

membentengi pikiran kami dari hal-hal negatif . Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. “ 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia;9-12 Wahyu 20 

 

 

 



07 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN PIKIRAN POSITIF DENGAN FIRMAN 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 94:19 Apabila bertambah banyak pikiran 
dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan 
jiwaku. 
 
Dalam hidup ini kita sering diperhadapkan kepada 
sebuah situasi yang membuat kita merasa tertekan. 
Pikiran dan hati kita bergejolak untuk mencari jalan 
keluar dari situasi tersebut, namun sebaliknya jalan 
buntulah yang kita jumpai. Saat dalam situasi seperti itu, 
iblis mengambil kesempatan untuk menduduki pikiran 
kita dan memenuhinya dengan berbagai macam 
keraguan. Kita mulai membayangkan kondisi-kondisi 
buruk yang mungkin akan terjadi, sehingga kita terus 
berkutat pada pikiran-pikiran negatif yang menjadikan 
kita kehilangan damai sejahtera.  

Alkitab mencatat bahwa pemazmur suatu kali  pernah 
mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. 
Semangat dan harapan yang hampir habis, 
membuatnya tak tahu lagi harus melakukan apa. Di 
tengah situasi yang demikian, Tuhan dengan kasih setia-



Nya menopang dan memberikan penghiburan dalam 
hidupnya (Mzm 94:19). Penghiburan Tuhanlah yang 
memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi 
situasi sulit. Karena itu jangan bersedih dan putus asa, 
sebab Tuhan berjanji akan menopang kita dengan kasih 
setia-Nya yang mampu memulihkan semangat kita, 
memberikan kekuatan yang baru dan kelegaan jiwa.  

Jika saat ini ada diantara kita yang sedang mengalami 
tekanan dan permasalahan dalam kehidupan, datanglah 
dan berseru kepada Tuhan. Ambil komitmen untuk 
mulai membangun pikiran yang positif, yaitu dengan 
mengisi pikiran kita dengan Firman Tuhan. Firman 
Tuhan yang adalah kebenaran, akan membentengi kita 
dari serangan dusta iblis yang diarahkan ke pikiran kita. 
Pikiran positif akan mulai terbangun dan jiwa kita akan 
menang atas segala tekanan dan masalah. 

 
RENUNGAN 
Ketika jiwa mengalami TEKANAN DAN MASALAH, 
datanglah BERSERU KEPADA TUHAN dan mulailah 
BANGUN PIKIRAN POSITIF melalui FIRMAN TUHAN. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah tekanan dan permasalahan yang sedang 

Anda alami saat ini yang membuat Anda terus 
berpikiran negatif? 

2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 
terus membangun pikiran yang positif? 

3. Apa komitmen yang Anda ambil setelah membaca 
renungan hari ini? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus ajar kami untuk selalu dapat 
membangun pikiran yang positif. Biarlah melalui 

firman-Mu kami semakin mengerti akan kebenaran, 
sehingga segala tekanan dan masalah dalam hidup 

kami pun lenyap, tergantikan oleh kelegaan jiwa yang 
luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
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