


24 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEWASPADAI JERAT PERSELINGKUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:1-25 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:4 Hendaklah kamu semua penuh hormat 
terhadap perkawinan dan janganlah kamu 
mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal 
dan pezinah akan dihakimi Allah. 
 
Selingkuh. Orang dunia mendeskripsikannya sebagai 
‘selingan indah keluarga utuh.’ Pertanyaannya adalah, 
indah bagi siapa? Kenyataannya, selingkuh tidak akan 
pernah bisa menjadi sesuatu yang indah. Awalnya 
mungkin indah bagi yang berselingkuh, tetapi 
akibatnya akan mendatangkan kehancuran dalam 
segala hal di hidupnya. Bukan hanya hubungan suami 
istri yang terkoyak, anak-anak pun bisa menjadi 
hancur; bahkan bukan hanya keluarga yang rusak, 
tetapi keuangan, kesehatan, usaha, pekerjaan bisa 
turut hancur.  
 
Itu sebabnya, kita harus sangat waspada dengan yang 
namanya perselingkuhan. Bahkan firman Tuhan 



mengingatkan bahwa sesungguhnya, perselingkuhan 
sudah dimulai sejak dalam pikiran kita. Saat kita 
membuka celah dengan menyerah kepada daya tarik 
lawan jenis yang bukan pasangan kita, saat itulah 
sebenarnya kita sudah mengizinkan jerat 
perselingkuhan masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya, 
begitu godaan datang, kita harus segera membuangnya 
jauh-jauh dan mengalihkan perhatian kita. Namun, ada 
cara yang jauh lebih baik, yaitu menghindari 
kesempatan membuka celah perselingkuhan sebaik 
mungkin. Jangan melakukan aktivitas hanya berdua 
dengan orang yang bukan pasangan kita. Jangan 
menjadikan orang yang bukan pasangan kita sebagai 
teman curhat, dan masih banyak lagi kesempatan 
terbukanya celah perselingkuhan yang bisa kita hindari.  
 
Dalam hal perselingkuhan, jadilah orang yang sedapat 
mungkin berusaha memilih jalur yang benar. Kalau bisa 
pergi sendiri atau dengan sesama jenis, mengapa kita 
harus bermain api dengan pergi bersama lawan jenis 
yang bukan pasangan kita? Kalau bisa curhat atau 
konseling dengan sesama jenis, mengapa kita harus 
menyerempet bahaya dengan curhat berulang-ulang 
kepada lawan jenis yang bukan pasangan kita? Firman 
Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh 
menghormati pernikahan dan jangan mencemarkannya, 
supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Allah. 
Karena itu, marilah kita berkomitmen dengan tegas 



menolak semua celah perselingkuhan yang mungkin 
timbul dalam hidup kita, sebab tidak ada keindahan 
dalam perselingkuhan.  
 
RENUNGAN 
Masalah yang SANGAT SERIUS dan TIDAK BOLEH 
DIREMEHKAN dalam pernikahan adalah 
PERSELINGKUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa saja yang bisa menjadi celah 
bagi perselingkuhan?  

2. Mengapa kita harus sangat menghindari celah 
perselingkuhan? 

3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 
selalu terhindar dari perselingkuhan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami 
menjaga hidup kami senantiasa kudus dan benar 

dalam Engkau. Kami percaya dengan pertolongan dan 
pengurapan Roh Kudus-Mu, maka kami dimampukan 

untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 1-2 

Ibrani 11:1-19 

 



25 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DAMPAK NEGATIF PERSELINGKUHAN 

BAGI KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 6:20-29 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 6:27-28 Dapatkah orang membawa api dalam 
gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? 
Atau dapatkah orang berjalan di atas bara, dengan 
tidak hangus kakinya 
 
Di usianya yang sudah hampir menginjak kepala tiga, 
Denka masih belum ingin menikah. Ia masih takut 
kalau-kalau ia tidak bisa menjadi kepala keluarga yang 
baik. Ketakutannya itu membuatnya menjadi pribadi 
yang tertutup dan ia tidak berani membuka hati untuk 
orang lain. Sampai di suatu titik dalam hidupnya, ia 
merasa jengah sehingga ia pun menceritakannya 
kepada ketua kelompok selnya. Oleh KKS-nya, Denka 
dianjurkan untuk ikut retreat Encounter, dan ia pun 
menurutinya. 
 
Di retreat Encounter, Denka dilayani dan ia disadarkan 
bahwa ternyata ketakutannya selama ini diakibatkan 



oleh luka pada kejiwaannya yang telah lama ia 
pendam. Sewaktu ia kecil, ia sering melihat 
pertengkaran besar antara ayah dan ibunya karena 
ibunya mendapati ayahnya berselingkuh. Siapa sangka 
bahwa hal itu sangat membekas di alam bawah 
sadarnya.  Setelah mengalami perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan, ia pun dipulihkan dan menjadi pribadi 
yang berbeda. Ia sudah dapat mengampuni ayahnya, 
dan bahkan mulai berani membuka hati untuk mencari 
pasangan hidup. 
 
Ya, perselingkuhan tidak hanya membawa dampak 
negatif bagi orang yang berselingkuh maupun 
pasangannya, tetapi juga besar dampaknya bagi 
anggota keluarga lainnya, khususnya bagi anak. 
Perselingkuhan pun sering dipakai iblis sebagai alat 
untuk menghancurkan banyak keluarga, sehingga 
rencana Tuhan pun terhambat. Meski demikian, tak 
ada kata terlambat bagi Tuhan. Ketika salah seseorang, 
baik itu suami maupun istri yang berselingkuh, dan luka 
yang tertoreh dalam keluarga sangatlah dalam, 
jamahan Tuhan tetap dapat menyembuhkannya. 
Hanya saja, alangkah baiknya bila dengan segala daya 
upaya kita, kita menghindarkan keluarga kita dari 
perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu sudah 
terlanjur terjadi, tetaplah percaya bahwa Tuhan 
sanggup memberikan mujizat pemulihan keluarga bagi 
kita. Bagaimanapun, Dialah Allah yang bekerja dalam 



segala sesuatu, bahkan melalui hal-hal yang 
kelihatannya buruk, untuk mendatangkan kebaikan 
bagi kita.  
 
RENUNGAN 
PERSELINGKUHAN membawa DAMPAK NEGATIF bagi 
diri sendiri, pasangan, dan keluarga.  
 
APLIKASI 

1. Bagaimana perselingkuhan dapat membawa 
dampak negatif bagi banyak orang? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan membenci 
perselingkuhan? 

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk 
menjauhkan diri dari perselingkuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk menjaga pikiran, hati, 

dan tubuh kami agar kami dapat terhindar dari 
perselingkuhan. Roh Kudus, tolong ingatkan dan 

mampukan kami, agar kami dapat senantiasa menjaga 
kekudusan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 3-4 

Ibrani 11:20-40 



26 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJAGA IMAJINASI DEMI 

KESELAMATAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 5:13-25 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 
 
Derick tidak bisa berhenti memandangi karyawan baru 
di kantornya. Wanita itu cantik dan bertubuh molek. 
Saat teman sekerjanya memergoki pandangannya, ia 
pun merasa malu. Terlebih lagi karena temannya itu 
juga mengenal istrinya. Dengan canggung ia berkata 
kepada temannya, “Iya, aku tahu perbuatanku tidak 
sopan dan dosa. Aku tidak akan mengulanginya.” Tak 
terduga, temannya malah membalas, “Lho, kenapa? 
Wajar kok, Rick. Itu kan bukti kamu masih laki-laki dan 
sehat.” Kali lainnya, Derick tidak lagi merasa bersalah. 
Ia bahkan mulai berimajinasi lebih jauh, dan lama-lama 
ia mulai berani bercanda sambil menggoda wanita itu. 
Akhirnya, ia pun jatuh dalam dosa perselingkuhan. 
 



Mungkin, permasalahan terbesar kita adalah suka 
mewajarkan pikiran dan perbuatan kita. Terlalu sering 
kita berkata bahwa wajar saja sebagai manusia kita 
masih memiliki sifat-sifat dosa. Kita berpikir, apa 
salahnya jika kita hanya membayangkannya saja, toh 
tidak sampai diperbuat dan merugikan siapa-siapa. 
Masalahnya, imajinasi dapat mengobarkan keinginan 
kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi bisa menahan 
keinginan hati dan bertindak sekehendak hati kita.  
 
Itu sebabnya, dengan keras Yesus berkata bahwa 
hanya dengan memandang dan menginginkan seorang 
perempuan, hal itu sama saja dengan sudah berbuat 
zinah (Mat. 5:28). Jangan lupa, sebagai orang percaya 
kita dipanggil untuk hidup dalam Roh. Tidak lagi hidup 
menuruti keinginan daging yang penuh hawa nafsu 
dunia, tetapi memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. 
Hal itu berarti menyalibkan kedangingan kita. Ya, 
jangan lagi membuka celah bagi si iblis untuk 
menjatuhkan kita ke dalam dosa, sehingga kita 
kehilangan bagian kita dalam Kerajaan Allah (ay.21). 
Marilah kita menjaga kekudusan hidup kita secara 
menyeluruh, sebab Allah itu kudus dan tanpa 
kekudusan, kita tidak dapat melihat Allah (Ibr. 12:14). 
Selamatkanlah pernikahan kita dari perselingkuhan, 
maka Tuhan akan mengerjakan mujizat pemulihan 
keluarga dalam hidup kita. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
KENDALIKAN IMAJINASI pikiran kita untuk MENJAGA 
KESELAMATAN pernikahan. 
 
APLIKASI 

1. Apa sajakah yang salama ini Anda izinkan masuk 
dalam pikiran Anda?  

2. Mengapa imajinasi Anda sangat dipengaruhi 
dengan apa yang masuk dalam pikiran Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat mengatur apa yang bisa 
masuk dalam pikiran Anda mulai saat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
tidak memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran 

kami dan malah menggampangkannya. Mulai 
sekarang, kami ingin menjaga kekudusan pikiran kami. 
Bantulah kami untuk menjauhkan bacaan, tontonan, 

dan bahkan pergaulan yang tidak kudus. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 5-7 
Ibrani 12 



27 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENJAGA PIKIRAN DAN IMAJINASI KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:12-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:14-15 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh 
keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat 
olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia 
melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, 
ia melahirkan maut. 

Sekarang ini, perselingkuhan bagaikan tren dan bukan 
lagi hal yang tabu. Tidak hanya di kalangan artis atau 
selebriti saja, tetapi orang awam pun seolah tidak malu 
melakukan yang namanya perselingkuhan. Bahkan, kita 
sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah 
dunia dengan pergaulannya yang tidak menuruti 
firman Tuhan, jika tidak hati-hati, dengan mudahnya 
kita terbawa ke dalam gaya hidup yang salah, termasuk 
dalam hal perselingkuhan. 
 
Mungkin awalnya tidak ada niat untuk berselingkuh, 
tetapi karena teman-teman kita sering membicarakan 
tentang perselingkuhan, kita pun terbayang-bayang 



dengan apa yang mereka katakan. Belum lagi 
kecanggihan teknologi saat ini yang memungkinkan 
kita mendapatkan informasi apa pun tanpa ada 
batasan. Majalah, video, film, artikel, berita, buku, 
medsos, internet, pergaulan, lingkungan, lagu, dan 
orang-orang di sekeliling kita adalah sarana yang bisa 
mempengaruhi dan membentuk imajinasi kita. Jika kita 
menyalahgunakan media-media yang ada untuk 
melihat hal-hal yang melenceng, tentunya pikiran kita 
akan dipenuhi dengan apa yang sering kita lihat 
tersebut. Jangan heran kalau imajinasi kita ikut 
melenceng, dan kalau kita biarkan, hal itu akan 
mengobarkan keinginan yang salah, dan sampai di 
suatu titik, kita akan melakukan tindakan yang salah. 
 
Oleh karena itu, jangan sampai kita salah memberi 
makan imajinasi kita, karena imajinasi kita sangatlah 
dipengaruhi apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa 
sajakah yang sudah memberi makan imajinasi kita saat 
ini, apakah hal yang baik yang sesuai dengan firman 
Tuhan, atau sebaliknya, hal-hal yang bertentangan 
dengan firman Tuhan? Segeralah bertobat jika kita 
sudah memberi makanan yang salah bagi pikiran kita. 
Ganti dengan makanan rohani, agar imajinasi kita 
berubah menjadi imajinasi positif yang sesuai dengan 
firman Tuhan. Demikianlah kita bisa menyelamatkan 
keluarga kita dari bahaya dan akibat perselingkuhan 
yang merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. (LEW) 



 
RENUNGAN 
IMAJINASI sangat dipengaruhi oleh APA YANG MASUK 
dalam pikiran.  

APLIKASI 
1. Hal-hal apa yang sering Anda izinkan masuk ke 

dalam pikiran Anda? 
2. Apakah hal-hal yang masuk ke dalam pikiran Anda 

tersebut menimbulkan imajinasi yang positif atau 
negatif? Jelaskan! 

3. Bagaimana cara Anda menjaga imajinasi Anda agar 
tidak bertentangan dengan firman Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarkanlah kami menjaga pikiran kami 
dari hal-hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan 

firman-Mu. Supaya kami memiliki imajinasi yang positif 
dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 8-10 

Ibrani 13 



28 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGUBAH KASIH MANUSIA DENGAN KASIH ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 13:33-35 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 13:34-35 Aku memberikan perintah baru 
kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; 
sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula 
kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua 
orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, 
yaitu jikalau kamu saling mengasihi." 
 
Kebanyakan orang dapat mengasihi sesama saat 
semuanya baik. Banyak orang dapat mengampuni 
ketika orang lain meminta maaf terlebih dahulu. 
Banyak istri atau suami dapat saling mengasihi jika 
pasangannya bisa melakukan tepat seperti yang 
diinginkan. Banyak orangtua atau anak yang saling 
mengasihi saat semuanya saling berbuat baik. 
Kenyataannya, hidup dalam keluarga pasti ada saja 
konflik yang timbul. Perbuatan atau perkataan yang 
menjengkelkan, mengecewakan, dan menyakitkan. 
Ketidakjujuran, kecurangan, sampai pengkhianatan. 
Jika kita hanya mengandalkan kasih manusia atau 



Phileo, yaitu kasih yang dihasilkan berdasarkan situasi 
dan kondisi, maka pernikahan kita akan sangat rentan 
dengan perselingkuhan, sampai bisa berakhir dengan 
perceraian. 
 
Karena itu, penting sekali untuk mengubah kasih Phileo 
dengan kasih Agape. Dari kasih manusia menjadi kasih 
Allah dalam pernikahan dan keluarga kita. Agape 
bukanlah jenis kasih yang tergantung situasi dan 
kondisi. Kasih Agape menyanggupkan kita memberikan 
pipi kanan ketika pipi kiri ditampar. Kasih Agape 
memampukan kita mengatakan, “Tuhan, ampunilah 
mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat.”  Memberi kita kemampuan untuk 
mendoakan, memberkati, dan mengasihi orang yang 
membenci, menyakiti, dan merugikan kita. Mengasihi 
orang yang tidak layak dikasihi, itulah kasih Agape.  
 
Bila kita merasa tidak mampu mengasihi dengan kasih 
Agape, ingatlah apa yang telah Tuhan Yesus lakukan 
bagi kita di kayu salib. Apakah kita pantas menerima 
pengorbanan-Nya yang begitu luar biasa, apa hidup 
kita sudah demikian baik, tidak bercacat dan tidak 
bercela hingga kita patut menerima kasih-Nya? Hanya 
oleh anugerah-Nyalah kita dilayakkan. Karena itulah 
Yesus memberi perintah baru kepada kita untuk saling 
mengasihi, seperti Dia telah lebih dahulu mengasihi 
kita. Sadari Siapa dan apa yang telah Yesus lakukan 



bagi kita, maka dengan sendirinya kasih Agape akan 
datang dan mengalir dalam hati kita, sehingga 
pernikahan kita terhindari dari perselingkuhan dan 
mujizat pemulihan keluarga pun terjadi. (PF) 
 
RENUNGAN 
UBAH KASIH MANUSIA dengan KASIH ALLAH dalam 
pernikahan dan keluarga kita.  
 
APLIKASI 

1. Kasih apakah yang mendominasi dalam 
pernikahan dan keluarga Anda saat ini? 

2. Apa yang membuat Anda kesulitan untuk 
mengasihi dengan kasih agape?  

3. Apa yang Anda rasakan bila mengingat 
pengampunan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, maafkan kami bila kami sulit untuk 

mengampuni dan melupakan kesalahan orang kepada 
kami, sehingga hati kami menjadi pahit. Tuhan, tolong 

kami untuk menumbuhkan benih kasih Agape yang 
telah Kau berikan pada kami. Supaya kami dapat 
mengampuni dan mengasihi seperti Engkau telah 
mengampuni dan mengasihi kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 11-13 

Yakobus 1 



29 JUNI2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PERISAI YANG MELINDUNGI PERNIKAHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 5:20-33 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:33 Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-
masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu 
sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 
 
Mengasihi pasangan ketika ia berada dalam keadaan 
sehat sempurna tidaklah sulit. Kesetiaan dalam 
pernikahan baru akan teruji saat salah satunya tidak 
lagi dapat menjalankan perannya dengan baik. Hal ini 
tejadi pada istri Pak Suyatno. Setelah melahirkan anak 
keempat, kakinya tiba-tiba lumpuh. Tiga tahun 
kemudian, seluruh bagian tubuhnya dan bahkan 
lidahnya mulai tidak bisa digerakkan. Setiap hari, 
sebelum berangkat ke kantor, Pak Suyatno selalu 
memandikan dan merawatnya. Siang hari, ia pulang 
untuk menyuapi istrinya makan siang. Sepulang kerja, 
ia kembali merawat dan menceritakan semua 
aktivitasnya. Rutinitas itu dilakukannya selama 25 
tahun. 



 
Suatu hari, keempat anaknya berkata, "Bapak, kami 
ingin merawat ibu. Kami juga tidak keberatan kalau 
Bapak mau menikah lagi dengan wanita lain.” Suyatno 
menjawab, "Anak-anakku, jika pernikahan dan hidup di 
dunia ini hanya untuk memuaskan nafsu, mungkin 
Bapak akan menikah lagi. Tapi apakah Bapak bisa 
bahagia meninggalkan ibu kalian dengan keadaan 
seperti sekarang? Sehat pun Bapak tidak akan mencari 
penggantinya, apalagi sakit." 
 
Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang 
mengasihi tanpa syarat dan memberi diri pada 
pasangan adalah kasih yang mencerminkan kasih 
Kristus (ay.25). Tuhan Yesus sudah mengajarkan kasih 
Agape, mengasihi bahkan mengampuni orang-orang 
yang sudah menganiaya dan menyalibkannya. Dia 
mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak layak 
mendapatkannya. Penuhi hati kita dengan kasih Allah. 
Semakin kasih Allah mendominasi hati kita, semakin 
kita bisa memahami apa yang sudah Yesus lakukan dan 
semakin kita ingin melakukan seperti yang sudah Dia 
lakukan. Dengan hati penuh kasih Allah, kita 
dimampukan untuk memegang komitmen pernikahan 
kita. Keluarga kita pun terselamatkan dari 
perselingkuhan dan masalah-masalah lainnya. Dengan 
mempraktikkan kasih Allah dalam keluarga, kita akan 
mendapatkan keluarga yang penuh dengan sukacita 



dan damai sejahtera. Mujizat pemulihan keluarga pun 
akan kita alami. 
 
RENUNGAN 
KASIH AGAPE akan menjadi PERISAI yang sangat kokoh 
MELINDUNGI pernikahan kita dari perselingkuhan.  
 
APLIKASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan kasih Agape?  
2. Mengapa Anda memerlukan kasih Agape dalam 

keluarga Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa menumbuhkan kasih Agape 

dalam diri Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 

besar atas hidup kami. Bapa, penuhi hati kami dengan 
kasih-Mu yang tak bersyarat. Biarlah kami bisa 

mengasihi pasangan dan setiap anggota keluarga kami 
dengan kasih Agape-Mu, agar kami pun dapat menjadi 

keluarga yang memancarkan terang kasih-Mu bagi 
orang-orang yang melihat hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 14-15 

Yakobus 2 



30 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI PEMULIHAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 28:13-18 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 28:13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya 
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan 
meninggalkannya akan disayangi. 
 
Keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang. 
Saat melihat keharmonisan keluarga Ibu Yuni, banyak 
orang yang berdecak kagum dan ada juga yang merasa 
iri. Namun, meski hubungan Bu Yuni dan suaminya 
terlihat mesra dan dengan anak-anak mereka ada 
keakraban yang kental, dahulu mereka tidak seperti 
sekarang ini. Tidak ada yang menyangka bahwa 
keluarganya pernah berada di ambang kehancuran. 
Tujuh tahun silam, peristiwa perselingkuhan suaminya 
menggoncang keluarga mereka. Selama berbulan-
bulan, Ibu Yuni tidak bisa menerima pengakuan jujur 
dan ungkapan penyesalan suaminya. Hingga suatu hari, 
Roh Kudus menjamah hatinya dan membuka mata hati 
Ibu Yuni. Keduanya pun bisa saling mengakui kesalahan 



dan saling mengampuni. Sejak saat itu, kehidupan 
keluarga Ibu Yuni mengalami pemulihan dari Tuhan. 
 
Mengatasi dampak merusak dari perselingkuhan 
bukanlah perkara mudah. Perasaan dikhianati yang 
timbul dalam hati pasangan dan juga anak-anak tidak 
dapat digampangkan begitu saja. Terkadang rasanya 
seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar selain 
perceraian. Namun dalam sudut pandang Tuhan, 
perceraian bukanlah jawabannya. Perpecahan keluarga 
bukanlah kehendak-Nya. Meski bagi manusia itu adalah 
jalan keluar tercepat dan termudah, tetapi dapat 
menimbulkan akibat yang berbuntut panjang, 
terutama dalam kehidupan anak-anak.  
 
Berita baiknya, selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. 
Serusak apa pun bahtera rumah tangga kita, Tuhan 
selalu sanggup memulihkannya. Hanya saja, 
dibutuhkan upaya besar dari setiap anggota keluarga di 
dalamnya. Selain mengakui kesalahan, yang melakukan 
perselingkuhan harus mau berbalik meninggalkan 
dosanya. Bagi yang dikhianati pun harus mau 
melepaskan pengampunan dan tidak lagi mengungkit-
ungkit kesalahan pasangan. Kalau kita sungguh-
sungguh melibatkan Tuhan, Dia yang akan 
melimpahkan kekuatan dalam hati kita untuk dapat 
melakukan semua itu. Mujizat pemulihan keluarga 
akan Dia kerjakan dalam keluarga kita. Sebab adalah 



kehendaknya, supaya keluarga anak-anak-Nya penuh 
dengan mujizat dan selalu memancarkan kemuliaan-
Nya. 
 
RENUNGAN 
PEMULIHAN KELUARGA hanya bisa terjadi bila ada 
PERTOBATAN, karena itu TINGGALKAN DOSA dan 
LEPASKAN PENGAMPUNAN.  
 
APLIKASI 

1. Adakah rasa kecewa yang muncul dalam keluarga 
Anda? 

2. Mengapa kita perlu meninggalkan dosa dan 
melepaskan pengampunan? 

3. Bagaimana Anda bisa meninggalkan dosa Anda 
atau melepaskan pengampunan bagi pasangan 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk keluarga 
kami. Masuklah dalam keluarga kami supaya kami bisa 

saling mengasihi, saling terbuka, dan saling 
mengampuni. Bungkus keluarga kami dengan darah-
Mu yang kudus, supaya kami terlindung dari hal-hal 
yang jahat. Urapi dan berkati kami supaya keluarga 

kami selalu setia melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
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