


01 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MELEWATI MASA KRISIS DENGAN KESATUAN 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 4:7-16 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 4:12 Dan bilamana seorang dapat 
dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga 
lembar tak mudah diputuskan. 
 
Setiap kita pasti pernah melihat atau ikut bermain 
dalam permainan tarik tambang. Di bangku sekolah, 
tarik tambang adalah permainan rakyat sekaligus 
olahraga yang sering dikenalkan oleh guru olahraga 
kepada para muridnya. Kita sering menyaksikan, ketika 
ada satu anak yang jatuh atau hilang keseimbangan 
saat melakukan tarik tambang, maka tim tersebut akan 
menjadi begitu lemah dan mudah ditakhlukkan. 
Namun, ketika anak yang jatuh mau bangkit dan 
bersatu kembali dengan timnya, dan mengerahkan 
kekuatan mereka sekuat tenaga, kemenangan 
bukanlah suatu hal yang mustahil bagi tim tersebut.  
 



“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Ini adalah 
salah satu semboyan bangsa kita. Tidak heran meski 
sangat beraneka ragam budaya, suku, dan agama, 
Indonesia boleh tetap harmonis. Itu karena bangsa 
Indonesia begitu menjaga persatuan dan kesatuan. 
Seperti lidi, satu batang mudah dipatahkan, tetapi 
ketika beberapa puluh batang lidi dikumpulkan, lidi 
tersebut  menjadi begitu kuat dan tidak mudah 
dipatahkan. 
 
Demikian juga dengan sebuah keluarga. Ketika 
keluarga ada dalam kesatuan, maka badai masalah 
sebesar apa pun pasti bisa dilewati, karena dalam 
kesatuan,  di situ Tuhan hadir mencurahkan berkat-Nya 
yang berlimpah. Artinya, ada pengurapan Tuhan yang 
turun seperti minyak dari kepala Harun yaitu kepala 
keluarga, ke istri, dan kemudian anak-anak (Mzm. 
133:2). Kesatuan keluarga sangatlah dibutuhkan 
supaya kita bisa melewati masa krisis. Mulai hari ini, 
mari, tingkatkan hubungan kita dengan keluarga kita. 
Gunakan masa diam di rumah ini untuk memulihkan 
dan mempererat hubungan keluarga, sehingga kita 
boleh saling menguatkan dan saling memberi 
perhatian. Percayalah, sedikit ungkapan kasih yang 
lahir dari hati akan mencairkan hubungan yang tegang 
selama ini. Ajaklah keluarga kita untuk beribadah dan 
bangunlah mezbah keluarga. Ketika kita membangun 
mezbah keluarga, membawa keluarga kita masuk 



Bahtera Tuhan, seperti Nuh (Kej. 6:18), maka berkat, 
kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang 
membawa kesatuan pasti Tuhan curahkan berlimpah-
limpah atas keluarga kita, sehingga ketahanan keluarga 
kita pun terbangun dengan kuat. 
 
RENUNGAN 
KESATUAN KELUARGA sangat dibutuhkan supaya kita 
bisa MELEWATI MASA KRISIS. 
 
APLIKASI 

1. Apa salah satu faktor penentu ketahanan keluarga 
agar bisa kuat terbangun? 

2. Apa saja pelayanan yang bisa Anda lakukan untuk 
membangun hubungan yang lebih solid dalam 
keluarga? 

3. Sudahkah Anda mengajak keluarga Anda untuk 
membangun mezbah keluarga setiap hari? Jika 
sudah, apa dampak positif yang bisa Anda rasakan 
dari membangun mezbah keluarga setiap hari?  

 

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

membawa kami kepada kehidupan yang penuh cinta 
dan anugerah melimpah. Mampukan kami, beri hati 

yang mengasihi, dan beri ide untuk kami dapat 
melayani keluarga kami. Sehingga kesatuan keluarga 
semakin terbangun. Kami percaya dalam kesatuan, 



berkat-berkat Engkau curahkan melimpah, baik secara 
roh, jiwa, maupun tubuh. Kesatuan dan ketahanan 
keluarga  semakin kuat terbangun karena kami ada 
dalam bahteranya Tuhan yang membawa pada hari 
depan penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 3-5 
1 Timotius 4 



02 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KESUKARAN ADALAH KESEMPATAN UNTUK MENG-

UPGRADE DIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:2-4 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai 
suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa 
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang 
matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan 
tak kekurangan suatu apapun. 
 
Jika sesuatu yang buruk terjadi, pasti hati kita langsung 
diliputi kesedihan, ketakutan, kebingungan, putus asa, 
dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Namun kalau 
kita mau jujur, justru di saat-saat seperti itu manusia 
ingat akan Tuhan. Manusia jadi tersadar betapa lemah 
dan tak berdaya dirinya. Yang biasanya tidak kuat 
menahan lapar, mendadak bisa berpuasa. Yang 
biasanya malas berdoa, kini jadi rajin berdoa, ikut 
Pondok Daud, dan baca Firman. Ketekunan muncul 
saat kita sungguh-sungguh berharap akan sesuatu.  



 
Tuhan sangat tahu dan mengenal ciptaan-Nya. Dia 
izinkan sesuatu yang buruk terjadi, bukan karena 
Tuhan benci atau marah dengan kita. Banyak orang 
beranggapan jika kita menjadi orang Kristen yang 
sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan 
memberkati kita dalam segala hal, sehingga hidup kita 
selalu mulus-mulus saja. Namun yang sebenarnya 
adalah, Tuhan ingin mendidik kita anak-anak-Nya 
menjadi orang-orang yang tangguh. Jangan hanya 
melihat kesukaran yang sedang kita hadapi, tetapi 
lihatlah apa yang bisa kita pelajari darinya. Melalui 
sesuatu yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam 
hidup kita, Tuhan justru ingin meng-upgrade kita 
berkali-kali lipat. Memunculkan semua potensi dan hal 
baik yang selama ini terpendam dalam diri kita.  
 
Situasi saat ini yang mengharuskan kita lebih banyak 
menghabiskan waktu di rumah, mau tidak mau 
membuat kita tinggal lama dalam rumah dan lebih 
banyak berkumpul bersama keluarga. Rasa bosan dan 
stres pun  menimbulkan berbagai gesekan antar 
keluarga. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita 
terbawa oleh kondisi dan perasaan. Tantangan boleh 
besar, tetapi inilah saatnya kita lebih bertekun dalam 
Tuhan. Sebab hanya dalam Dia kita boleh merasakan 
sukacita dan damai yang melampaui keadaan. Dengan 
banyaknya waktu di rumah, kita bisa lebih mengamati 



anggota keluarga yang lain. mengucapkan kata-kata 
positif yang membangkitkan iman, atau memberi 
bantuan yang walau sepele. Semua itu bukan hanya 
terasa menyenangkan, tetapi juga membangun 
ketahanan dan kesatuan keluarga menjadi lebih kuat. 
(PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan IZINKAN sesuatu yang buruk terjadi agar kita 
mengalami UPGRADE BERKAL-KALI LIPAT dan 
memunculkan BANYAK HAL BAIK dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika hal yang 
buruk terjadi? 

2. Setujukah Anda bahwa melalui sesuatu yang 
buruk, Tuhan ingin kita mengalami upgrade berkali 
lipat dan memunculkan banyak hal baik dalam 
hidup Anda? Pengalaman apa yang Anda miliki jika 
Anda setuju dengan pertanyaan di atas? 

3. Bagaimana Anda bisa meng-upgrade diri Anda 
dalam masa-masa ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk melihat melampaui 
keadaan yang sedang kami alami. Kami percaya, 
semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami 
adalah untuk kebaikan dan membuat kami lebih 



tangguh lagi dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 6-8 
1 Timotius 5 



03 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUJUAN TUHAN UNTUK KELUARGA DI BALIK MASA 

SUKAR 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:26-39 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut 
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
 
Anak-anak dari sebuah keluarga kaya raya diserahkan 
pada pengasuh yang sangat memenuhi syarat. Namun 
ketika masa sukar yang berkepanjangan melanda 
dunia, keluarga itu pindah ke rumah yang lebih kecil 
dan tidak lagi sanggup mempekerjakan pengasuh. Satu 
malam, tatkala sang ayah pulang setelah bekerja 
seharian, putri ciliknya merangkak naik ke lututnya dan 
memeluknya sambil berkata, "Aku mencintaimu, 
Papa." Sang ayah pun menjawab, "Papa juga 
mencintaimu, Sayang." Senang mendapat respons yang 
hangat, si gadis kecil lalu berkata, "Papa, maukah papa 
berjanji untuk tidak menjadi kaya lagi? Papa tidak 
pernah datang menemui kami ketika Papa kaya. 



Sekarang kami bisa bertemu Papa setiap malam, 
memeluk dan mencium Papa.” 
 
Kalau kita bisa memilih, tentu kita tidak ingin 
mengalami kesengsaraan, pandemi, resesi ekonomi, 
dan berbagai pergumulan yang lain. Namun terkadang 
Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk 
memunculkan banyak hal baik dalam hidup kita. 
Seperti keluarga Yakub yang sempat kehilangan 
kebahagiaan akibat kesalahan kakak-kakak Yusuf yang 
menjual Yusuf. Namun akhirnya keluarga ini kembali 
utuh dan penuh dengan kebahagiaan justru ketika 
wabah kelaparan melanda berbagai negeri saat itu.  
 
Pandemi COVID-19 yang memicu resesi ekonomi dan 
kesukaran besar saat ini, bisa menjadi masa ketika kita 
belajar mengevaluasi diri, apakah kita sudah 
menetapkan skala prioritas dengan benar? Kekayaan, 
kesuksesan, ketenaran, hobi, dan kesenangan dunia 
lainnya sering kali membuat kita lupa akan prioritas 
yang benar. Keluarga yang punya hak lebih untuk 
diperhatikan, malah terlupakan, bahkan terabaikan. 
Kondisi yang memaksa kita untuk tinggal di rumah 
adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri 
kembali kepada Tuhan dan juga keluarga. Barangkali 
selama ini kita sudah "hilang" dari hadapan Tuhan, juga 
ditengah keluarga kita Pakai momen ini untuk 
membangun kembali keharmonisan dan ketahanan 



keluarga kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati 
perjuangan kita. Dialah yang akan membuat utuh dan 
sempurna keluarga kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan PAKAI MASALAH untuk MENYATUKAN 
kembali keluarga yang sempat TERCERAI-BERAI. 
 
APLIKASI 

1. Permasalahan apa sajakah yang Anda miliki 
dengan para anggota keluarga Anda?  

2. Mengapa momen tinggal di rumah ini bisa menjadi 
masa ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga 
kita? 

3. Bagaimana Anda bisa mengusahakan kesatuan 
dalam keluarga Anda di masa-masa ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau 

adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu 
yang mengasihi-Mu. Kami mau belajar bersyukur 

dalam segala keadaan. Tak peduli apa pun kesukaran 
yang tengah kami hadapi. Kami terlebih bersyukur 

karena melalui momen ini, kami boleh mempererat tali 
kasih dengan anggota-anggota keluarga kami. Ini 

keluarga kami Tuhan, persatukanlah hati kami 
kembali, agar kami boleh menjadi keluarga yang 



Engkau kehendaki dan menyenangkan hati-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 9-11 
1 Timotius 6 



04 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGAMBIL LANGKAH REKONSILIASI 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:5-17 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:13-14 Sabarlah kamu seorang terhadap yang 
lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila 
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, 
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu 
perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu: 
kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang 
mempersatukan dan menyempurnakan. 
 
Ibarat tikus dan kucing, mungkin itulah yang bisa 
menggambarkan keadaan orangtua Femi. Tidak ada 
hari tanpa pertengkaran. Setiap hari mereka selalu 
bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah. Ayah 
dan ibu Femi selalu merasa bahwa merekalah yang 
paling benar. Apa pun yang dilakukan ayah Femi, selalu 
salah di mata ibu Femi. Demikian juga sebaliknya. 
Kalau Femi menasihati, bukannya berbaikan, justru 
orangtuanya akan semakin bermusuhan. 
 



Femi merasa sedih ketika melihat orangtuanya selalu 
bertengkar. Ia pun berdoa agar Tuhan menjamah hati 
kedua orangtuanya dan supaya terjadi pemulihan di 
keluarganya. Meskipun belum terjadi, Femi yakin 
Tuhan pasti pulihkan orangtua dan keluarganya. 
Sampai suatu kali, ayah Femi menghampiri ibunya dan 
meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah 
diperbuatnya. Ibu Femi pun menangis melihat 
suaminya meminta maaf. Kemudian ibunya juga 
meminta maaf karena kesalahan yang pernah 
diperbuatnya. Femi bersyukur atas jawaban doa yang 
diberikan Tuhan atas keluarganya.  
 
Bisa jadi, kondisi yang sama juga pernah atau mungkin 
sedang kita alami sekarang ini. Tanpa kita sadari, kita 
melakukan kesalahan yang menyakiti hati suami, istri, 
orangtua, anak, menantu, kakak, atau adik kita. Jikalau 
hal itu terjadi, segeralah meminta maaf, jangan 
dibiarkan sampai berlarut-larut masalah yang ada. 
Dengan meminta maaf, maka beban kita di masa krisis 
ini akan menjadi ringan. Jangan beri celah kepada iblis 
untuk masuk menggerogoti keharmonisan keluarga 
kita, tetapi bangunlah ketahanan keluarga yang kuat. 
Dengan begitu, kita akan mampu menghadapi setiap 
tantangan, cobaan yang menerpa dalam keluarga kita. 
Bersama Tuhan Yesus, keluarga kita dipulihkan, 
keluarga kita dipersatukan, dan keluarga kita diberkati. 
(LEW) 



 
RENUNGAN 
Jika kita pernah melakukan KESALAHAN yang 
MENYAKITI HATI keluarga kita, segeralah MINTA 
MAAF, agar beban kita di masa krisis ini menjadi 
RINGAN. 
 
APLIKASI 

1. Apakah saat ini Anda sedang atau pernah 
melakukan kesalahan yang menyakiti anggota 
keluarga Anda? Ceritakan! 

2. Mengapa Anda harus segera meminta maaf atas 
kesalahan yang Anda perbuat? 

3. Bagaimana cara Anda meminta maaf kepada 
anggota keluarga yang telah Anda sakiti? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang sudah 
Engkau berikan. Ajari kami meminta maaf jikalau kami 

sudah menyakiti hati keluarga kami. Kami mau 
membangun ketahanan keluarga, agar kami bisa 

menghadapi krisis yang ada. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

  Yeremia 12-14 
2 Timotius 1 

 



 



05 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KESATUAN MEMBAWA KEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:12-17 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:14 Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 
kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan. 
 
Lihatlah tangan Anda dan semua jari-jarinya. Betapa 
banyak pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya. 
Menggenggam, meraba, memasak, menulis, dan 
bekerja. Namun sadarkah Anda bahwa semua itu bisa 
dilakukan karena ada jari-jari yang saling bekerja sama 
dengan sangat sempurna. SEMUA ADA DI POSISINYA 
DAN MELAKUKAN BAGIANNYA MASING-MASING. Coba 
bayangkan jika ada satu saja jari yang terluka. Tentu 
saja kinerja tangan akan menjadi terbatas. Anda akan 
kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. 
 
Seperti itulah gambaran kesatuan dalam keluarga Nuh 
ketika ia sebagai kepala keluarga menerima visi dari 
Tuhan. Secara manusia, visi membuat sebuah bahtera 
yang sangat besar ukurannya adalah mustahil 



dilakukan hanya oleh delapan orang saja. Namun, 
karena ada seorang kepala keluarga yang BERANI 
MEMPERJUANGKANNYA visi yang ia terima dari Tuhan. 
Juga karena ada seorang istri yang mendukung 
suaminya bergerak dalam tuntunan Tuhan, dan anak-
anak serta menantu yang mau ambil bagian dalam 
perjuangan itu. Mereka bersatu, bersama-sama 
menghadapi air bah yang akan datang, dan akhirnya 
BERHASIL MELEWATI BENCANA ITU DENGAN 
BERKEMENANGAN. Ya, di mana ada kesatuan di sana 
ada kekuatan yang dilipatgandakan dan berujung pada 
kemenangan. Seperti kata firman Tuhan, “Dan 
bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang akan 
dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah 
diputuskan” (Pkh. 4:12). 
 
Masa-masa ini pun adalah masa ketika setiap keluarga 
membutuhkan kesatuan. Sama seperti jari-jari tangan, 
sama seperti Nuh dan keluarganya, setiap anggota 
memiliki peran yang harus dijalankan dalam kesatuan. 
Oleh karena itu, mari kita pererat hubungan dengan 
setiap anggota keluarga kita dengan tali kasih yang 
mempersatukan dan menyempurnakan hubungan. 
Mari gandeng suami kita, istri kita, anak-anak, orang 
tua, kakak, adik dan siapa saja yang adalah anggota 
keluarga kita. Bangkit bersama dalam kesatuan dan 
lihatlah bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, 



karena janji-Nya adalah DI MANA ADA KESATUAN, 
BERKAT TUHAN AKAN DICURAHKAN. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Untuk membangun RUMAH TANGGA YANG SOLID, 
dibutuhkan peran dan KOMITMEN SEMUA ANGGOTA 
KELUARGA. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda pentingkah Anda bersatu dengan 
anggota keluarga Anda dalam menghadapi masa 
pandemi ini? 

2. Peran apa yang harus Anda lakukan sebagai 
anggota keluarga? Kendala apa yang Anda miliki 
dalam menjalankan peran itu? 

3. Apa yang sudah dan akan Anda perjuangkan 
supaya keluarga Anda menjadi lebih solid dalam 
menghadapi masa pandemi ini? Tuliskan 
komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas keluarga yang sudah Engkau 
berikan bagi kami. Terima kasih karena di masa-masa 

ini, kami tidak sendiri dalam melewatinya. Hadirlah 
lebih lagi dalam keluarga kami, ya Tuhan. Curahkanlah 
kasih-Mu sebagai pengikat yang mempersatukan kami. 

Sehingga kami boleh saling bergandengan tangan, 
berjuang bersama-sama dan nama-Mu dipermuliakan 



atas keluaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 15-17 
2 Timotius 2 



06 JUNI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJADIKAN KELUARGA TEMPAT YANG NYAMAN 
DAN INDAH 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 15:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 15:5-6 Semoga Allah, yang adalah sumber 
ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan 
kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak 
Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu 
suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, 
Yesus Kristus. 
 
Ketika masih kecil, Siwi pernah bertengkar dengan 
adiknya. Hingga beberapa hari mereka tidak bertegur 
sapa. Siwi lupa persisnya penyebab pertengkaran itu. 
Namun, Siwi tidak dapat lupa nasihat ibunya kala itu, 
“Apa pun kesalahannya, ia adalah adikmu. Suka atau 
tidak suka, ia tetap adikmu. Tidak ada yang dapat 
mengubah itu. Mau sampai kapan kamu bertengkar?” 
Ibu Siwi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya 
untuk dapat menciptakan suasana yang nyaman di 
keluarga. Mereka harus saling mengampuni dan 



mengasihi, karena mereka adalah saudara dan tidak 
ada yang dapat mengubah hal itu. 
 
Ilustrasi di atas menjadi gambaran bahwa keluarga 
yang memiliki kerukunan maka kondisi dalam rumah 
akan nyaman dan indah. Rumah tangga akan menjadi 
tempat yang menyenangkan. Rumah tangga akan 
menjadi tempat suami, istri, dan anak-anak merasa 
nyaman dan kerasan, karena memiliki tempat yang 
kondusif, tempat untuk berlindung, tempat yang 
seperti sorga. Akan tetapi, kita sering melihat pada 
masa-masa seperti saat ini, banyak keluarga yang 
kondisinya kurang baik. Mungkin ada salah satu 
anggota keluarga yang terkena dampak PHK, atau 
pemasukan yang mulai berkurang, atau suasana 
berantakan karena anak-anak belajar di rumah 
membuat beberapa orangtua menjadi stress, dan 
sebagainya.  

 
Kondisi-kondisi yang seperti di atas sering kali menjadi 
pemicu suasana tidak baik. Tidak ada kerukunan. Tidak 
ada keharmonisan. Rhema Tuhan hari ini 
mengingatkan kita semua bahwa Allah sumber 
segalanya, telah mengaruniakan kerukunan kepada 
keluarga kita. Penting bagi kita untuk menjaga 
keharmonisan keluarga kita. Menjadi tugas semua 
anggota keluara untuk menjadikan keluarga sebagai 
tempat berlindung, tempat yang nyaman dan indah. 



Sehingga keluarga kita muncul sebagai keluarga yang 
menjadi berkat dan menjadi saksi bagi sekitar, bahwa 
sekalipun kondisi kurang baik, tetapi justru ketahanan 
keluarga kita semakin kuat, sehingga semakin harmonis 
dan diberkati Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Jadikan KELUARGA kita TEMPAT BERLINDUNG, 
sekaligus tempat yang NYAMAN dan INDAH karena 
ada KASIH ALLAH. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apa makna keluarga adalah tempat 
yang nyaman dan indah? 

2. Mengapa Tuhan rindu agar keluarga-keluarga 
Kristen menjadi harmonis dan rukun ? 

3. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk 
menjadikan keluarga Anda menjadi tempat yang 
nyaman dan indah? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau telah 
menempatkan kami di tengah keluarga yang begitu 

luar biasa. Kami percaya keluarga kami adalah 
keluarga yang Engkau kasihi. Kami rindu keluarga kami 

menjadi tempat yang nyaman dan indah dan bahkan 
menjadi berkat serta menjadi saksi-Mu di mana pun 



keluarga kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 18-19 
2 Timotius 3 



07 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENCIPTAKAN SUASANA SORGA DALAM KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 31:10-31 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 31:14 Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh 
ia mendatangkan makanannya. 
 
Tepat pukul tujuh lewat sepuluh menit, keluarga Endah 
berkumpul bersama di ruang keluarga. Papa, Mama, 
Endah, dan Johan, siap untuk memulai mezbah 
keluarga malam. Mereka biasa melakukan kegiatan ini 
seusai makan malam. Kali ini Endah mendapat giliran 
memimpin pujian penyembahan. Ia bawa keluarganya 
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selesai menaikkan doa-
doa profetik, mezbah keluarga pun usai. Setelah 
bercengkerama sebentar, mereka kemudian saling 
mengucapkan selamat tidur dan menuju kamar 
masing-masing.  
 
Ayat-ayat ini dalam Amsal 31:10-31 melukiskan 
kepribadian seorang istri dan ibu yang ideal. Di situ 
dituliskan bagaimana seluruh hidupnya berpusat pada 
Allah. Ia mempunyai belas kasihan bagi mereka yang 



mengalami kekurangan. Ia memiliki kesetiaan dan 
kasih kepada keluarga. Setiap hari ia selalu berusaha 
untuk melayani Allah, keluarga, dan sesamanya. 
 
Wabah yang tidak kunjung usai akan membuat banyak 
orang merasa dalam tekanan. Oleh sebab itu, adalah 
sangat penting untuk membangun mezbah keluarga 
sebagai benteng pertahanan kekuatan keluarga kita. 
Imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar 
rumah justu bisa menjadi kesempatan yang sangat baik 
untuk kita saling bergandengan tangan dan berdoa 
sebagai satu kesatuan keluarga. Karena itu, marilah 
kita jadikan keluarga kita sebagai tempat yang paling 
asyik bagi seluruh anggota keluarga. Mari kita sediakan 
makanan yang berlimpah-limpah bagi keluarga kita. 
Makanan ini bukan hanya makanan jasmani, tetapi 
juga makanan jiwa, dan yang terutama adalah 
makanan roh. Ketika Tuhan hadir dan menjadi yang 
terutama dalam keluarga kita, maka kasih, sukacita, 
dan damai sejahtera pasti akan selalu melimpah, 
sehingga sorga tercipta bagi keluarga kita. 
 
RENUNGAN 
Sediakanlah makanan TUBUH, makanan ROH, bahkan 
makanan JIWANI di rumah, sehingga tercipta suasana 
SORGA DI BUMI dalam keluarga. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan makanan bagi roh 

dan jiwa?  
2. Mengapa Anda perlu menyediakan makanan bagi 

tubuh, jiwa, dan roh bagi Anda dan keluarga? 
3. Bagaimana Anda bisa berperan dalam membangun 

suasana sorga di bumi dalam keluarga? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas segala makanan 

yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ajari kami, agar 
kami peka terhadap kebutuhan makanan bagi jiwa dan 

roh kami beserta keluarga, sehingga kami boleh 
bertumbuh semakin kuat dalam-Mu dan ketahanan 
keluarga kami semakin teguh. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 20-21 

2 Timotius 4 


