


01 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DIPULIHKAN UNTUK DIPAKAI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 3:14-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 3:20 Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh 
lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, 
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 
kita, 
 
Di usianya yang masih terbilang remaja, Elisa sudah 
harus menghadapi persoalan keluarga yang sangat 
rumit dalam hidupnya. Orangtuanya bercerai, dan Elisa 
beserta kakak dan adiknya ditinggalkan begitu saja. 
Tidak sampai di situ, kedua orangtuanya yang bercerai 
akhirnya terjerumus narkoba, bahkan papanya sampai 
harus masuk penjara. Akibat keluarga yang broken, 
kakak laki-laki Elisa pun terjerumus dalam narkoba. 
Sementara adik perempuannya selalu mengurung diri 
di kamar dan hidup dalam dunianya sendiri. Elisa 
sebaliknya. Ia terus membangun pergaulan dengan 
orang-orang yang positif dan bisa membawa dampak 
positif bagi hidupnya. Ia rajin beribadah di gereja, 
bahkan bergabung dalam kelompok sel. 



 
Hasilnya, alih-alih menjadi anak korban broken home, 
Elisa bangkit menjadi seorang yang bertumbuh iman 
serta kedewasaan rohaninya dalam Tuhan. Setiap hari 
ia terus berdoa supaya keluarganya dipulihkan. Bahkan 
ia menolong korban broken home lainnya untuk 
bangkit. Ia tidak putus asa dan terus maju menjalani 
hidup yang penuh kemenangan bersama Tuhan. Tuhan 
pun mulai mengerjakan pemulihan demi pemulihan 
dalam hidup Elisa dan keluarganya. Ia yang seharusnya 
menjadi anak korban keretakan keluarga, justru 
menjadi berkat yang sangat besar bagi seluruh 
keluarga dan orang lain yang mengalami persoalan 
yang sama dengannya.  
 
Sadarilah bahwa Tuhan bukan hanya ingin memulihkan 
keluarga kita, tetapi Dia mau kita dan seluruh keluarga 
kita masuk dalam rencana besar-Nya. Kalau hari ini 
Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan keluarga 
yang sangat pelik, percayalah bahwa Tuhan ingin 
memakai Anda untuk menolong banyak keluarga lain 
yang mengalami persoalan yang sama. Itulah sebabnya, 
Tuhan menjadikan Anda sebagai modelnya. Apapun 
persoalan keluarga yang saat ini sedang Anda alami, 
jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan sudah 
menyediakan jalan keluar yang terbaik di depan sana 
bagi Anda, asal Anda mau taat dan percaya kepada 



tuntunan-Nya. Mari bangkit dan bangun keluarga yang 
hebat dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus.  
  
RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya ingin MEMULIHKAN KELUARGA 
kita, tetapi Dia mau keluarga kita MASUK DALAM 
RENCANA BESAR-NYA. 
 
APLIKASI 

1. Serumit apakah persoalan keluarga Anda saat ini?  
2. Apakah Anda percaya Tuhan sanggup memulihkan 

keluarga Anda? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya 

keluarga Anda dipulihkan dan dibawa masuk 
dalam rencana besar Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan 
keadaan keluarga kami. Berikan kami tuntunan dan 

kuasa-MU Roh Kudus, supaya kami berhasil 
menyelesaikan persoalan keluarga kami dan 

mendatangkan kemuliaan bagi nama-MU. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin. “ 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 18-19 

Yakobus 4 



02 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
RENCANA BESAR TUHAN DALAM KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum 
yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi 
bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan 
melaksanakannya dengan segera pada waktunya.  
 
Alisha sangat bangga pada ayahnya yang berprofesi 
sebagai illustrator buku anak. Mendekati ulang 
tahunnya yang ke-9, ia pun meminta ayahnya 
melukiskan sesuatu untuk dipajang di dinding 
kamarnya yang catnya mulai kusam. Tentu saja sang 
ayah menyetujuinya. Namun, ia meminta Alisha untuk 
tidak masuk ke kamarnya sementara ia bekerja di 
dalamnya. Hari demi hari berlalu, tibalah hari ulang 
tahun Alisha. Saat ia memasuki kamarnya, ia melihat 
seluruh dinding kamarnya dilapisi wallpaper putih 
bersih. Di salah satu sudut kamarnya, terdapat ilustrasi 
berwarna-warni yang digambar langsung di dinding. 
Ayahnya telah melukisan binatang-binatang lucu 



kesukaannya. Segera saja, Alisha melompat-lompat 
dan memeluk ayahnya.  
 
“Ini belum semuanya. Ayah punya kejutan yang lebih 
besar lagi untukmu,” kata ayahnya sambil menarik 
beberapa helai pita yang tertempel di dinding. Lalu 
kertas-kertas yang melapisi dinding kamar Alisha 
berjatuhan. Saat itulah, di seluruh permukaan 
kamarnya terlihat pepohonan, air tejun, pelangi, kupu-
kupu, lebih banyak lagi hewan, dan juga langit biru. 
Rasanya, seluruh isi hutan ada di dalam kamarnya! 
 
Beberapa minggu ini, kita telah menerima rhema 
firman tentang mujizat pemulihan keluarga. Setiap kita 
pun tentu berharap pemulihan yang nyata benar-benar 
terjadi dalam keluarga kita. Hari ini, kita perlu 
menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membuat 
rencana yang kecil dalam hidup kita. Bahkan, rencana 
yang terlihat besar bagi kita pun masih kurang besar 
bagi-Nya. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan bukan hanya 
ingin memulihkan keluarga kita, Dia bukan hanya ingin 
membangun keluarga kita menjadi keluarga yang 
hebat, tetapi Dia ingin membangkitkan keluarga dan 
keturunan kita menjadi perkasa di bumi ini. Tidak 
peduli sekecil, selemah, maupun seberantakan apapun 
kondisi keluarga kita saat ini, Tuhan sanggup 
melakukannya. Sebab Tuhan ingin, melalui generasi-
generasi penerus kita, terang-Nya semakin nyata dalam 



dunia yang gelap ini dan nama-Nya semakin 
dipermuliakan. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
Tidak hanya menjadi KELUARGA YANG HEBAT, Tuhan 
juga akan membuat keluarga kita menjadi BANGSA 
YANG KUAT. 
 

APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan ingin menjadikan keluarga Anda 

hebat, bahkan bangsa yang kuat? 
2. Menurut Anda, bagaimana hal tersebut dapat 

tergenapi dalam keluarga Anda?  
3. Bagaimana Anda dapat meresponi rhema firman 

Tuhan hari ini? 
 

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

Engkau Allah yang besar dan besar rencana-Mu bagi 
keluarga kami. Bangkitkan iman kami, ya Roh Kudus, 
agar kami dapat menarik mujizat pemulihan keluarga 

yang sudah Tuhan janjikan bagi keluarga kami. Ini 
keluarga kami, perbuatlah sesuai dengan kehendak-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 20-21, Yakobus 5 



03 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERKAT DAN URAPAN UNTUK 

MENJADI BANGSA YANG KUAT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 18:30-50 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:50 Ia mengaruniakan keselamatan yang 
besar kepada raja yang diangkat-Nya, dan 
menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-
Nya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk 
selamanya."  
 
Awalnya ia hanyalah seorang penggembala kambing 
domba dengan paras yang elok dan kemerah-merahan. 
Sungguh tidak ada yang pernah menyangka, bahkan 
orangtuanya sendiri tidak pernah mengira bahwa ialah 
raja pilihan Tuhan atas Israel. Sampai suatu hari, nabi 
Tuhan datang untuk memberkati dan mengurapinya. 
Ya, ia adalah Daud. Sejak berkat dan pengurapan 
Tuhan turun atas hidupnya, perkara-perkara yang 
supernatural mulai dinyatakan. Roh Tuhan mulai 
berkuasa dan berkarya dengan luar biasa. Tuhan mulai 
meninggikan dan mengangkat Daud menjadi kepala 



atas bangsa-bangsa (ay.43b). Bahkan anak cucunya 
diberkati untuk selama-lamanya (ay.50).  
 
Penggalan kisah ini bukanlah sekedar cerita, apalagi 
dongeng purbakala yang didengar dan dilupakan. Ada 
satu pesan profetik yang kuat, yang Tuhan mau setiap 
anak-anakNya tangkap dengan sungguh-sungguh. Apa 
yang pernah Tuhan lakukan pada Daud dan 
keturunannya, akan Tuhan kerjakan lagi, bahkan jauh 
lebih masif. Keluarga-keluarga tidak hanya sampai 
dipulihkan, tetapi Tuhan akan membangunnya menjadi 
keluarga yang hebat. Keluarga yang akan membawa 
dampak sampai ke bangsa-bangsa. 
 
Selain keluarga, berkat serta pengurapan untuk 
menjadi bangsa yang kuat dan besar juga akan Tuhan 
curahkan atas gereja-Nya. Ketika tangan Tuhan 
bekerja, tidak ada batasan yang tidak bisa dikerjakan-
Nya di tengah-tengah kita. Kita hanya perlu berjalan 
bersama Tuhan, melakukan bagian kita sesuai dengan 
rhema yang Dia berikan, maka kuasa Tuhan yang akan 
membuat kita besar, dan penyertaan Tuhan sendiri 
yang akan menuntun kita dari kemuliaan pada 
kemuliaan. Bukankah awan setelapak tangan sudah 
kita lihat? Kesembuhan yang ajaib, pemulihan 
keuangan dan pekerjaan yang di luar pemikiran 
manusia adalah tanda bukti bahwa Tuhan serius 
dengan yang diucapkan-Nya. Percayalah dan tangkap 



sungguh-sungguh setiap kegerakan dan rhema di 
gereja kita, maka kita pasti akan masuk dalam kereta 
kegerakan Tuhan, menjadi bagian dari orang yang 
diberkati dan jadi berkat sampai bangsa-bangsa. 
 
RENUNGAN 
Selain keluarga, BERKAT serta URAPAN untuk menjadi 
BANGSA YANG KUAT DAN BESAR, juga akan Tuhan 
curahkan ATAS GEREJA-NYA. 
 
APLIKASI 

1. Kepada siapa saja berkat dan urapan untuk 
menjadi bangsa yang kuat dan besar Tuhan 
berikan? 

2. Apa yang harus Anda lakukan agar rhema firman 
Tuhan menjadi bangsa yang kuat dan besar 
sungguh dapat Anda terima? 

3. Apa sajakah bukti kesungguhan Tuhan untuk 
memberkati keluarga dan gereja yang sudah 
Tuhan nyatakan atas hidup Anda, maupun gereja 
Anda hari-hari ini? Coba sebutkan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik. Terima kasih atas rhema yang luar 
biasa yang Engkau nyatakan hari-hari ini. Kami mau 

terus percaya dan menangkap setiap rhema dan 
mengikut setiap kegerakan yang Engkau nyatakan. 
Kami mau terus lakukan bagian kami. Kami percaya 



berkat dan urapan untuk jadi bangsa yang besar sudah 
kami terima. Kami percaya mujizat pemulihan keluarga 

yang dahsyat, bahkan mujizat untuk membangun 
keluarga dan gereja yang hebat tinggal menunggu 

penggenapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 22-23 
1 Petrus 1 



04 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENJADIKAN ANAK CUCU KITA PERKASA DI BUMI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 112:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 112:1-2 Berbahagialah orang yang takut akan 
TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. 
Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang 
benar akan diberkati.  
 
Siapa yang tidak ingin anak cucunya menjadi orang-
orang yang perkasa di bumi? Kabar baiknya, bagi orang 
yang mentaati segala perintah Tuhan dengan senang 
hati, Dia sudah menjanjikan berkat khusus. Bukan 
hanya sekedar janji, tetapi itu adalah keinginan dan 
rencana-Nya sendiri untuk memberkati anak cucu kita 
dengan berkat yang hebat ini. Dalam sejarah, kita 
dapat melihat janji ini tergenapi dalam hidup Jonathan 
Edwards yang hidup di abad ke-18. Ia adalah seorang 
filsuf, teolog, dan pengkhotbah Amerika. Sejak masa 
mudanya, ia sangat mengasihi Tuhan dan bergiat untuk 
pekerjaan-Nya. Dari pernikahannya dengan Sarah, 
mereka dikaruniai sebelas orang anak yang mereka 
besarkan dalam takut akan Tuhan. Keturunan Edwards 



tercatat sebagai orang-orang yang perkasa di 
zamannya masing-masing. Keturunannya banyak yang 
menjadi pendeta, 13 tercatat sebagai rektor, 35 
profesor, dan selain itu ada yang menjadi senator, 
dokter, penulis, ibu negara, bahkan wakil presiden 
Amerika Serikat. 
 
Setelah membaca kisah Jonathan Edwards, mungkin 
diantara kita ada yang terinspirasi dan mulai 
berkomitmen menata kembali kehidupan keluarga kita. 
Atau mungkin juga ada yang merasa hal itu mustahil 
terjadi karena melihat para anggota keluarga kita yang 
selalu gagal dalam kehidupan mereka. 
 
Namun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita 
mengerjakan bagian kita, Dia pun akan mengerjakan 
bagian-Nya yang terlebih dahsyat. Bila saat ini kita 
rindu anak cucu kita menjadi orang-orang yang perkasa 
di bumi, terimalah rhema firman Tuhan hari ini. Tuhan 
mau memberkati dan mengurapi anak cucu kita 
menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Percayalah, 
saat kita menerima pengurapan itu, anak-anak kita 
akan mulai berprestasi. Kebiasaan jelek mereka akan 
berubah menjadi kebiasaan yang baik. Kegagalan demi 
kegagalan mereka akan Tuhan ubahkan menjadi 
keberhasilan. Kemuliaan keluarga kita semakin hari 
semakin bersinar terang. Tuhan bukan hanya akan 



mengerjakan mujizat pemulihan keluarga bagi kita, 
tetapi Dia juga akan membangun keluarga yang hebat. 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan bekerja dan MEMBANGKITKAN ANAK 
CUCU kita menjadi PERKASA DI BUMI. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda rindu anak cucu Anda menjadi 
orang-orang yang perkasa di bumi? Apa saja cita-
cita Anda terhadap anak cucu Anda di masa 
depan? 

2. Mengapa Tuhan mau membangkitkan anak cucu 
kita menjadi perkasa di bumi? 

3. Apa komitmen Anda supaya anak cucu Anda 
menjadi orang-orang yang perkasa di bumi? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk rhema firman-Mu 
hari ini. Kami mohon, berkati dan urapi anak cucu kami 

sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang 
yang perkasa di bumi bagi hormat dan kemuliaan 

nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 24-26 
1 Petrus 2 



05 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KELUARGA YANG TUHAN INGIN BANGUN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 6:46-49 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 6:48 Ia sama dengan seorang yang mendirikan 
rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan 
meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air 
bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak 
dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. 
 
Hari-hari ini, pernikahan tidak lagi dipandang sakral 
seperti dahulu. Begitu banyak pasangan yang begitu 
mudah bercerai ketika berkonflik dalam rumah tangga. 
Tidak terkecuali dengan keluarga Kristen. Kita pun 
dapat melihat, beberapa pasangan artis dan juga tokoh 
penting dalam masyarakat juga tak luput dari praktik 
kawin-cerai. Padahal tadinya mereka tampak seperti 
pasangan Kristen yang patut dijadikan teladan. Sedikit 
banyak, hal ini pun mengguncang iman banyak anak-
anak Tuhan yang belum berumah tangga. Diantara 
mereka ada gadis bernama Vania. Ia juga sempat 
menjadikan pasangan selebritis sebagai panutannya.  
 



Sampai suatu hari, ia mangamati orangtuanya yang 
sedang saling memandang mesra. Ia pun teringat 
bagaimana dulu orangtuanya sering bertengkar hebat 
dan bahkan hampir bercerai. Namun, ia melihat bahwa 
dalam perjalanan pernikahan kerdua orangtuanya, 
mereka juga berusaha untuk mendengarkan dan 
melakukan firman Tuhan. Bersama-sama mereka 
melewati masa sukar dan sulit, tetapi semua itu tidak 
memisahkan mereka, justru Tuhan memperkuat 
hubungan mereka. Sehingga pemulihan besar pun 
tejadi. Saat itulah, Vania melihat kasih Tuhan begitu 
nyata dalam hubungan orangtuanya, dan ia sadar, 
seperti itulah pasangan Kristen yang sejati. 
 
Seringkali, kita berpikir bahwa memberikan warisan 
berupa harta benda adalah hal yang sangat baik untuk 
anak-anak kita. Kita pun berusaha untuk membangun 
kekayaan dan kesuksesan kita demi masa depan 
mereka. Kita lupa, kalau pernikahan kita berantakan, 
semua itu tidak ada artinya. Namun, ketika kita 
membangun pernikahan kita, maka sesungguhnya kita 
sedang membangun kehidupan anak-anak kita. Sebab 
mereka akan belajar dengan melihat bagaimana kita 
mengatasi segala persoalan rumah tangga dengan 
bergantung pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. 
Inilah warisan iman yang terlebih berharga 
dibandingkan apapun juga. Ya, bangunlah pernikahan 
kita, maka mujizat pemulihan keluarga akan terjadi 



dalam hidup kita dan Tuhan akan membangun keluarga 
yang hebat melalui kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa keluarga yang TUHAN INGIN KITA 
BANGUN adalah keluarga yang mempunyai IMAN 
YANG KOKOH. 
 
APLIKASI 
1. Keluarga seperti apakah yang mempunyai iman 

yang kokoh? Apa dampaknya bagi setiap anggota 
keluarga Anda? 

2. Mengapa Tuhan ingin Anda membangun keluarga-
keluarga dengan iman yang kokoh? 

3. Bagaimana Anda dapat membangun keluarga 
seperti yang Tuhan inginkan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau begitu 

memikirkan kebaikan kami. Kami sadar bahwa semua 
yang Engkau perintahkan adalah demi kebaikan kami 
dan kami ingin melakukannya. Sehingga keluaga kami 
bisa menjadi seperti rumah yang didirikan di atas batu 
dan tak tergoyahkan ketika air bah datang melanda. 
Sehingga ketika orang-orang melihat keluarga kami, 

mereka dapat melihat kasih-Mu yang memancar 
terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 27-29 
1 Petrus 3 



06 JULI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA UNTUK MEMILIKI KELUARGA HEBAT 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 8:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 8:6-7 Oleh sebab itu haruslah engkau 
berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dengan 
hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan 
takut akan Dia. Sebab TUHAN, Allahmu, membawa 
engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri 
dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari 
lembah-lembah dan gunung-gunung; 
 
Pernahkah terlintas dalam benak Anda mengapa 
keluarga Anda tidak seharmonis keluarga lainnya? Atau 
mengapa hubungan antar anggota keluarga Anda 
begitu penuh pertentangan? Itulah yang akan kita 
alami saat Tuhan tidak menjadi yang terutama dalam 
keluarga. Ketidakhadiran-Nya dalam benak kita akan 
digantikan oleh pikiran-pikiran negatif yang iblis 
bisikkan untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya, ayat 
rhema hari ini mengajar kita untuk berpegang dan 
mentaati perintah Tuhan.  



 
Kita perlu mengetahui, setiap tindakan dan keputusan 
kita mempengaruhi anggota keluarga kita yang lainnya 
dan juga hubungan kita dengan mereka. Sadar atau 
tidak, kita lebih sering berkata-kata dan bersikap 
terhadap keluarga kita berdasarkan kepentingan kita 
sendiri. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita 
untuk lebih memikirkan kepentingan orang lain (Flp. 
2:3-4). Kita juga lupa bahwa Tuhan menempatkan kita 
dalam keluarga untuk menjadi terang-Nya, tetapi 
ucapan dan tindakan kita seringkali malah menjadi 
batu sandungan. Kemudian perselisihan dan 
pertengkaran pun terjadi dan merusak hubungan 
dalam keluarga.   
 
Seandainya kita benar-benar berpegang pada perintah 
Tuhan dan melakukannya, tentu semua itu tak perlu 
kita alami. Satu hal yang perlu benar-benar kita 
pahami, Tuhan memberikan perintah-Nya bukan untuk 
membatasi atau membuat kita kesusahan. Dia 
melakukannya karena Dia mengasihi kita dan 
menginginkan kehidupan yang baik bagi anak-anakNya. 
Kalau kita bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, 
tentu kita juga akan menyukai segala perintah-Nya dan 
berhati-hati untuk tidak menyakiti hati-Nya. 
Percayalah, Tuhan menghargai ketaatan kita dan Dia 
akan menolong kita untuk membangun keluarga hebat 
dan memberikan mujizat pemulihan keluarga bagi kita.  



 
RENUNGAN 
Rahasia kita bisa MEMILIKI KELUARGA HEBAT adalah 
TAKUT AKAN TUHAN dan SUKA KEPADA SEGALA 
PERINTAH-NYA. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda meletakkan frman sebagai 
landasan dalam setiap keputusan yang diambil 
dalam keluarga? Mengapa demikian? 

2. Mengapa Anda perlu melakukan setiap rhema 
firman yang Tuhan berikan kepada Anda? 

3. Bagimana Anda dapat mentaati rhema firman 
Tuhan yang Tuhan berikan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, kami bersyukur atas tuntunan-Mu yang 
nyata dalam gereja kami. Terus tambah-tambahi kami 
dengan pengurapan untuk dapat menyembah-Mu lebih 
dalam lagi dan melakukan segala firman-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 30-32 

1 Petrus 4 



07 JULI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN POHON BERKAT KETURUNAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 1:6-11 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 1:11 TUHAN, Allah nenek moyangmu, kiranya 
menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu 
sekarang dan memberkati kamu seperti yang 
dijanjikan-Nya kepadamu. 
 
Tidak ada orangtua yang tidak ingin anaknya diberkati 
dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Begitu pula dengan 
orangtua John Sung. Ayahnya, Ps. Sung, adalah seorang 
pendeta di gereja metodis Tiongkok pada abad ke-20. 
Meski sebenarnya John adalah anak ke-6 dalam 
keluarga Sung, tetapi ia adalah anak pertama yang 
terlahir setelah Ny. Sung mengikuti iman suaminya dan 
bertobat. Sebelum ia terlahir, orangtuanya sudah 
menyerahkannya untuk pekerjaan Tuhan dan 
menamakannya Ju-un, yang berarti Anugerah Allah. 
Kehidupan keluarga Sung sangatlah sulit, mereka 
didera kemiskinan dan ada begitu banyak anak yang 
harus diberi makan. Sampai-sampai Ps. Sung hampir 
meninggalkan pelayanannya untuk pekerjaan yang 



lebih baik di kota. Namun, dalam doa, Tuhan sekali lagi 
meneguhkan panggilan-Nya, dan Ps. Sung 
membatalkan niatnya serta tidak pernah lagi 
meragukan penyertaan Tuhan.  
 
Tahun demi tahun, John tumbuh besar dan mulai 
membantu pelayanan ayahnya ketika ia berusia 12 
tahun. Kapan pun ayahnya berhalangan, dengan 
senang hati dan bersemangat ia berkhotbah di atas 
mimbar. Saat itulah, orang-orang menjulukinya 
“pendeta kecil”. Pendeta kecil ini kemudian benar-
benar menjadi penginjil luar biasa yang membawa 
kegerakan dan kebangunan rohani besar di Tiongkok. 
Penginjilannya bahkan sampai ke negara-negara di Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. Pelayanannya yang luar 
biasa inilah yang membuatnya digelari “Obor Allah di 
Asia”. 
 
Kita semua tentu berharap kehidupan keturunan kita 
lebih baik daripada kehidupan kita saat ini. Kita perlu 
mengetahui, kunci memperbesar berkat keturunan 
selalu dimulai dengan menabur. Tanpa ada menabur, 
maka berkat keturunan kita akan menjadi kering, 
bahkan habis. Kita harus memberikan taburan, apa pun 
bentuknya yang Tuhan minta dari kita, walaupun 
mungkin secara manusia hal tersebut tidak masuk akal.  
Secara logika, kalau kita menabur kita akan kehilangan. 
Namun  menaburlah dalam Tuhan, maka kita akan 



memperoleh berkat. Mari kita bangun keluarga yang 
hebat dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
Mari BANGUN POHON BERKAT KETURUNAN keluarga 
kita dari generasi ke generasi, sampai bumi penuh 
PAHLAWAN GAGAH PERKASA. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang dimaksud dengan pohon berkat 
keturunan?  

2. Mengapa Anda perlu membangun pohon berkat 
keturunan? 

3. Apa yang bisa Anda lakukan agar dapat 
membangun pohon berkat keturunan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk 

membangun pohon berkat keturunan dengan 
menabur. Kami ingin melalui keluarga dan keturunan 

kami, rencana-Mu untuk dunia ini digenapi dan nama-
Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 33-34 

1 Petrus 5 


