


08 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN YANG MEMBERI RHEMA DAN BERKARYA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 55:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari 
mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang 
Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang 
Kusuruhkan kepadanya. 
 
Ada sebuah video yang sempat beredar di sosial media 
tentang seorang anak kecil yang diberi hadiah ulang 
tahun oleh orangtuanya. Hadiahnya berupa sebuah tas 
besar yang ketika dibuka isinya adalah perlengkapan 
piknik dengan tema Disney. Lalu anak kecil ini bertanya 
kepada orang tuanya kenapa mereka memberikan 
perlengkapan piknik kepadanya, apakah mereka akan 
pergi piknik ke suatu tempat? Di luar dugaan anak kecil 
itu, ternyata orangtuanya mengajaknya untuk piknik ke 
Disneyland, dan itulah hadiah ulang tahun utama yang 
ingin diberikan orangtuanya kepadanya.  
 



Bulan ini Tuhan kembali memberikan rhema tentang 
keluarga kepada kita, dan kalau Tuhan sudah 
menyatakan rhema-Nya, maka pasti Dia juga sudah 
mempersiapkan karya-Nya yang ajaib untuk 
menggenapi rhema-Nya tersebut. Seperti orangtua 
yang tidak hanya memberikan perlengkapan piknik 
semata kepada anaknya, melainkan sudah menyiapkan 
tiket piknik ke Disneyland, demikian jugalah yang akan 
Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Dia 
bukan hanya memberikan rhema, tetapi Dia pasti juga 
memiliki agenda untuk memulihkan keluarga kita. 
 
Itu sebanya, kita perlu meresponi dengan sungguh-
sungguh apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan bagi 
kita ini. Seberapa mustahil pun keadaan keluarga Anda, 
tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar 
daripada semua kerumitan yang terjadi dalam keluarga 
Anda. Firman-Nya akan menerangi dan menunjukkan 
jalan bagi Anda untuk mengambil langkah-langkah 
yang perlu bagi pemulihan keluarga Anda. Dia sudah 
menyediakan semuanya dan bagian kita adalah 
mentaati petunjuk yang diberikan-Nya. Saat itulah, 
mujizat pemulihan keluarga bukan lagi menjadi sebuah 
kemungkinan, tetapi suatu kepastian.  
 
 
 
 



RENUNGAN 
Kalau TUHAN INGIN BERBICARA KUAT tentang 
keluarga, pasti ada AGENDA TUHAN YANG DAHSYAT 
untuk memulihkan keluarga. 
 
APLIKASI 

1. Seberapa pentingkah rhema tentang keluarga bagi 
Anda?  

2. Menurut Anda, mengapakah saat ini Tuhan 
memberikan rhema tentang keluarga? 

3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan supaya 
rhema Tuhan tentang pemulihan keluarga 
sungguh-sungguh bisa terjadi dalam hidup Anda? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang ajaib 

bagi kami. Kalau saat ini Engkau memberikan rhema 
tentang keluarga kepada kami, maka kami percaya 

bahwa Engkau akan melakukan sesuatu yang dahsyat 
bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berikan kepada 
kami hati yang taat untuk mengikuti setiap petunjuk-
Mu tentang keluarga. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 22-23 

Titus 1 



09 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUHAN MENYINGKIRKAN TEMBOK PEMISAH 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 29:1-32 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:14b…Aku akan memulihkan keadaanmu 
dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala 
bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah 
Kuceraiberaikan, demikianlah firman TUHAN… 
 
“Internet: mendekatkan yang jauh dan menjauhkan 
yang dekat.” Pernahkah Anda mendengar slogan yang 
bernada satire ini? Mungkin saja kita tertawa membaca 
slogan ini, tetapi dalam lubuk hati, kita bisa jadi 
mengakui bahwa pernyataan itu benar adanya. Berapa 
sering kita melihat pemandangan di suatu keluarga, 
masing-masing sibuk dengan gawainya sendiri-sendiri, 
mengobrol dengan teman yang berada nun jauh di 
sana, sementara keluarga sendiri di dalam rumah 
diabaikan begitu saja. 
 
Ya, internet terkadang menjadi salah satu tembok 
pemisah yang menciptakan jarak antar anggota 
keluarga. Namun bisa juga tembok pemisah dalam 



keluarga Anda berupa sesuatu yang berbeda. Mungkin 
itu kesalahpahaman, perbedaan minat dan 
kesenangan, atau hal-hal yang lain lagi. Berita baiknya, 
ada janji Tuhan bahwa Dia akan menyingkirkan semua 
tembok pemisah yang ada dalam keluarga kita, 
sehingga pemulihan dalam keluarga kita bisa terjadi.  
 
Mungkin secara manusia, tembok pemisah yang ada 
dalam keluarga kita seolah-olah sudah terlalu sulit 
untuk disingkirkan. Akan tetapi, percayalah bahwa di 
hadapan Tuhan tidak ada hal yang terlalu sulit. Semua 
bisa dikerjakan-Nya semudah membalikkan telapak 
tangan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan 
bertindak dengan iman. Tangkap rhema firman Tuhan 
ini dan terus perkatakan dalam doa-doa kita dengan 
perkataan profetik. Meskipun kita belum bisa melihat 
kenyataannya secara jasmani, tetapi percayalah bahwa 
tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang bekerja 
memulihkan keluarga kita.  
 
 
RENUNGAN 
Semua JARAK DAN TEMBOK PEMISAH yang ada dalam 
keluarga kita selama ini akan DISINGKIRKAN TUHAN 
sehingga PEMULIHAN KELUARGA terjadi! 
 
 
 



APLIKASI 
1. Tembok pemisah apa yang saat ini ada dalam 

keluarga Anda?  
2. Apa yang sudah Anda lakukan untuk 

menyingkirkan tembok pemisah tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

pemulihan keluarga Anda sungguh-sungguh bisa 
terjadi? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang 

berkuasa memulihkan keluarga kami. Kami percaya 
tidak ada sesuatupun yang mustahil di hadapan-Mu. 

Berikanlah kami hati yang terus berpegang teguh 
kepada janji firman-Mu, sampai kami melihatnya 

menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 24-26 

Titus 2 



 10 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
AKTIF DAN AGRESIF BERDOA UNTUK KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 6:12-42 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 6:20 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap 
rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang 
Kaukatakan akan menjadi kediaman nama-Mu—
dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di 
tempat ini. 
 
Tidak semua banteng muda berhasil masuk ke arena 
adu banteng. Banteng-banteng dipilih dengan teliti 
untuk memainkan bagian mereka dalam olahraga ini. 
Salah satu tes terakhir untuk seekor banteng muda 
dilakukan jauh dari sorak-sorai kerumunan orang. 
Banteng yang diuji ini hanya dipanas-panasi oleh suatu 
target berupa mantel merah yang dikibas-kibaskan. 
Namun target yang sesungguhnya adalah seorang 
picador yang menunggang seekor kuda yang berjalan 
perlahan. Setiap kali sang banteng menyerang, picador 
akan menusuk banteng muda itu dengan sebatang 
tombak. Banteng akan dinilai lulus ketika ia terus aktif 



dan agresif melakukan serangan, sekalipun tubuhnya 
mengalami sakit karena tusukan-tusukan tombak.  
 
Aktif dan agresif, itulah yang harus kita lakukan jika kita 
ingin keluarga kita kembali ke jalan Tuhan. Bukan 
hanya doa yang kita selipkan di waktu teduh kita setiap 
pagi, tetapi doa-doa profetik yang terus kita 
perkatakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari 
untuk keluarga kita. Ketika kita tidak jemu-jemunya 
terus berdoa bagi keluarga kita, maka mata Tuhan akan 
tertuju kepada permohonan doa kita dan Dia akan 
mengerjakan pemulihan keluarga yang ajaib bagi kita. 
 
Sadarilah bahwa belum terjadi apa-apa bukan berarti 
Tuhan tidak bekerja. Percayalah bahwa doa-doa Anda 
yang aktif dan agresif sudah menggerakkan sorga 
untuk mengerjakan karyanya yang ajaib bagi hidup 
Anda. Sekalipun belum terlihat, tetapi tangan Tuhan 
tidak pernah berhenti bekerja. Siang dan malam Dia 
sedang mempersiapkan jawaban-jawaban doa serta 
pemulihan keluarga yang Anda butuhkan. Itu 
sebabnya, jangan menyerah. Bangkitlah menjadi 
pahlawan bagi keluarga dan teruslah aktif serta agresif 
mendoakan keluarga Anda di hadapan Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Keluarga kita yang terhilang bisa kita dapatkan kembali 
hanya jika kita AKTIF DAN AGRESIF MENDOAKANNYA. 



 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda aktif dan agresif mendoakan 
keluarga Anda?  

2. Hambatan apa yang menghalangi Anda 
memperjuangkan keluarga Anda secara aktif dan 
agresif? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk 
memperjuangkan keluarga Anda di hadapan 
Tuhan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang 

bekerja secara ajaib untuk menjawab doa-doa kami. 
Biarlah hati kami terus teguh untuk tekun berdoa bagi 

keluarga kami. Kami percaya pada waktu-Mu yang 
terbaik, Engkau pasti akan menyatakan pertolongan-

MUu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 27-29 

Titus 3 



11 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PAHLAWAN YANG MENYELAMATKAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 29:4-14 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:7 Usahakanlah kesejahteraan kota ke 
mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu 
kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah 
kesejahteraanmu. 
 
Tinggal di rumah membuat Adri gerah. Pertengkaran 
orangtuanya pecah setiap malam. Sewaktu kecil, ia 
hanya bisa menangis di bawah selimut. Beranjak 
remaja, ia mulai berani pulang malam, bahkan lewat 
tengah malam. Sampai kemudian badai corona datang 
dan ia beserta keluarganya terpaksa diam di rumah 
hampir sepanjang waktu. Adri hanya bisa berusaha 
meredam teriakan kedua orangtuanya dengan 
memakai earphone dan memasang lagu kencang-
kencang. Namun rasa sesak semakin menekan dadanya 
hari demi hari. Suatu hari, ia mendengarkan lagu 
secara acak di YouTube. Tentu ia memilih lagu 
bermelodi keras. Namun, entah kapan lagunya 
berganti menjadi lagu-lagu pujian. Telinganya 



menangkap lirik-lirik yang dinyanyikan dan Adri pun 
mengalami jamahan Tuhan. Sejak itu, perlahan damai 
sejahtera memenuhi hatinya dan ia rindu keluarganya 
juga bisa mengenal Tuhan.  
 
Awalnya Adri hanya bisa mendoakan ayah dan ibunya. 
Lalu ia belajar menjadi anak yang baik dan tidak lagi 
suka membantah. Bahkan ia tidak segan melerai 
pertengkaran orangtuanya dan berusaha 
mendamaikan mereka. Suatu hari, orangtuanya 
mempertanyakan perubahan sikap Adri. Ia pun 
membuka dirinya, mengakui semua yang ia rasakan 
sejak kecil, dan bagaimana Tuhan mengubahkannya. 
Kesaksian Adri bukan hanya membuat kedua 
orangtuanya menyesali perbuatan mereka, tetapi juga 
memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat mereka. 
 
Tidak semua orang bisa merasakan rumah sebagai 
surganya. Malah, berapa banyak dari kita yang merasa 
rumah tak ubahnya bagai neraka? Namun, setidak 
nyaman dan setidak suka apa pun kita terhadap rumah 
kita, Tuhan tidak ingin kita lari dari keluarga kita. 
Bahkan, Tuhan ingin kita mengusahakan kesejahteraan 
keluarga kita. Bangkitlah jadi pahlawan bagi keluarga 
kita. Bawalah Yesus masuk dalam rumah kita, maka Dia 
akan memampukan kita untuk merebut kembali 
keluarga kita dari api neraka dan Dia akan 



menghembuskan angin sorgawi ke tengah-tengah 
keluarga kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
SIAPA PUN ANDA, jadilah pahlawan yang 
MENYELAMATKAN KELUARGA Anda! 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan 
pahlawan yang menyelamatkan keluarga?  

2. Mengapa Anda perlu bangkit menjadi pahlawan 
bagi keluarga Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa bangkit menjadi pahlawan 
bagi keluarga Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ini kami, Engkau yang mengenal kami 

dan Engkau mengetahui kami ini bukan siapa-siapa 
dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk 

menyelamatkan keluarga kami dan membawa mereka 
kepada-Mu. Sudah bertahun-tahun kami berusaha, 

tapi tanpa hasil. Namun, hari ini kami mau 
membangkitkan kembali iman kami. Karena kami tahu, 
inilah saatnya bagi keluarga kami untuk dipulihkan dan 
diselamatkan. Oleh kuasa-Mulah, kami boleh dipakai, 
untuk menjadi pahlawan bagi keluarga kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 30-31 

Filemon 



12 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BANGKIT MENJADI PENYELAMAT KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 18:16-33 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 18:32 Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan 
murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 
sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak 
akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu." 
 
Kecil, kurus kerempeng, tetapi makannya banyak, Adi 
kerap diolok-olok kedua kakaknya. Setiap kali datang 
kepada Ibu sambil menangis dan berkata bahwa ia 
membenci kakak-kakaknya, ibunya mengingatkan 
bahwa apa pun yang mereka lakukan, mereka tetap 
kakak Adi. Mereka satu keluarga. Karena masih kecil, 
Adi tidak begitu menangkap maksud sang ibu. 
Kemudian, suatu hari, Ibu meminta Adi mengambilkan 
bakpao daging dari rumah neneknya. Tentu Adi 
berangkat dengan sukacita, bagaimanapun, itu adalah 
makanan favoritnya! Sepanjang perjalanan pulang dari 
rumah Nenek, ia bisa menghirup aroma bakpao daging 
yang masih hangat. Ia pun berjalan sambil melompat-
lompat kecil.  



 
Namun, tiba-tiba saja Adi mendengar teriakan kedua 
kakaknya disertai suara ribut gonggongan anjing dari 
kejauhan. Lalu ia melihat kedua kakaknya berlari ke 
arahnya dengan dikejar beberapa ekor anjing. Sejenak 
Adi ingin bersembunyi dan menyelamatkan bakpaonya. 
Namun, kata-kata sang ibu terngiang di telinganya. 
Dengan cepat, ia berlari menghampiri gerombolan 
hewan itu dan melemparkan bakpao di pelukannya 
satu per satu. Perbuatan Adi sukses membuat anjing-
anjing itu berhenti dan menyerbu makanan yang tiba-
tiba terhidang di hadapan mereka. Adi beserta kedua 
kakaknya pun lanjut berlari sampai ke rumah. Setelah 
menutup pintu gerbang, kakak tertua Adi bertanya, 
“Hei, Dik, kenapa kamu menolong kami? Kami kan suka 
menjahili kamu.” Sambil terengah-engah, Adi 
menjawab, “Kita kan keluarga.”   
 
Ya, hubungan kita dengan keluarga tidak selalu baik. 
Gesekan demi gesekan kerap terjadi. Namun, bukan 
suatu kebetulan kalau kita bisa terlebih dahulu 
menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti Abraham 
yang berusaha menyelamatkan keponakannya Lot 
beserta keluarganya dari murka Allah, Tuhan ingin kita 
bangkit menjadi pahlawan yang menyelamatkan 
keluarga kita. Lakukan bagian kita untuk berdoa dan 
menjadi saksi dalam keluarga kita, dan Tuhan pun akan 
melakukan bagian-Nya, maka kita bisa merebut 



kembali keluarga kita dari kegelapan menuju terang. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Kalau bukan kita, SIAPA YANG AKAN 
MENYELAMATKAN keluarga kita dari api neraka? 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang sudah Anda lakukan selama ini untuk 
merebut keluarga Anda dari pihak musuh?  

2. Mengapa Tuhan ingin Anda bangkit 
menyelamatkan keluarga Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa bangkit dan menyelamatkan 
keluarga Anda dari api neraka? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk rhema 

menyelamatkan keluarga yang Engkau berikan hari ini. 
Kami mau tangkap rhema itu dan melakukannya. Kami 
percaya, ketika kami mau bangkit dan Engkau sendiri 
yang turun tangan, bagaimanapun hubungan kami 
dengan keluarga dan apa pun yang mereka pikirkan 
tentang kami, keselamatan itu akan terjadi bagi seisi 

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

 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 32-33 

Ibrani 1 



13 JUNI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJADI BAGIAN DARI ANGGOTA RUMAH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 92:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 92:14-16 mereka yang ditanam di bait TUHAN 
akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua 
pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, 
untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa 
Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya. 
 
Jika kita perhatikan gembala sidang kita, Bpk. Pdt. 
Obaja Tanto Setiawan, Anda akan mendapati sesuatu 
yang berbeda dengan beliau. Dari tahun ke tahun, 
seharusnya orang akan terlihat semakin tua, tetapi 
anehnya, beliau bukan semakin bertambah tua, tetapi 
terlihat semakin muda, meskipun usianya sudah 
mencapai kepala enam lebih. Jika ditanya apa 
rahasianya, Bpk. Pdt. Obaja sering kali menjawab 
bahwa yang penting adalah hati yang semeleh, yang 
artinya dalam Bahasa Indonesia adalah berserah. 
Memiliki visi besar tetapi dengan hati yang semeleh, 



itulah kuncinya. Hati yang semeleh ini didapatkan dari 
kehidupan yang tertanam di dalam Rumah Tuhan.  
 
Mengapa? Sebab ketika kita tertanam di Rumah Tuhan, 
maka ada aliran-aliran kehidupan dari Tuhan yang 
terus akan memberikan kesegaran dan pertumbuhan 
dalam hidup kita. Firman, doa, dan hadirat Tuhan akan 
terus menggemukkan manusia roh kita, sehingga kita 
menjadi orang-orang yang kuat, bertumbuh, dan 
berbuah banyak dalam Tuhan.  
 
Itu sebabnya, penting sekali bagi kita untuk membawa 
keluarga kita masuk menjadi bagian dari anggota 
Rumah Tuhan, yaitu gereja. Dalam komunitas gereja, 
kita dan keluarga kita akan dibimbing secara rohani 
untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, menjadi 
pelaku firman, dan mengalami karya Tuhan yang nyata. 
Saat itulah, berkat, mujizat, serta anugerah Tuhan akan 
mengalir dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita 
bisa menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Ketika keluarga kita menjadi bagian dari anggota 
Rumah Tuhan, maka BERKAT, MUJIZAT, serta 
ANUGERAH TUHAN akan mengalir dalam keluarga kita.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membawa keluarga Anda menjadi 

anggota Rumah Tuhan?  
2. Hambatan apa yang Anda alami dalam membawa 

keluarga Anda menjadi anggota Rumah Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa membawa keluarga Anda menjadi anggota 
Rumah Tuhan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas keluarga yang Engkau 

berikan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang 
penuh tanggung jawab dan komitmen untuk 

membawa keluarga kami menjadi bagian dari gereja-
Mu. Kami rindu seluruh keluarga kami menerima 
anugerah keselamatan dan menjadi bagian dari 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 34-36 

Ibrrani 2 

 



14 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERKORBAN DENGAN KASIH BAGI KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 12:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:15Jagalah supaya jangan ada seorangpun 
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan 
tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan 
dan yang mencemarkan banyak orang. 
 
Dua orang anak muda tertangkap polisi saat berjudi. 
Mereka pun dipenjara sampai ada tebusan sebesar 
lima juta rupiah. Anak muda pertama berasal dari 
keluarga yang cukup mampu, sehingga dengan 
mudahnya orangtuanya menebusnya keluar dari 
penjara. Sementara anak muda kedua hanya memiliki 
seorang ibu yang sudah janda dan harus membanting 
tulang siang malam demi mengumpulkan uang untuk 
menebus anaknya dari penjara. Sekeluar dari penjara, 
anak muda pertama mengajak anak muda kedua untuk 
kembali berjudi. Namun dengan tegas anak muda 
kedua menolaknya, “Ibuku harus membanting tulang 
siang dan malam untuk menebusku dari penjara karena 



ia sangat mengasihiku. Aku tidak mungkin 
mengkhianati kasihnya dan menyakiti hatinya lagi.” 
 
Karena pengorbanan kasih seorang ibulah, anak muda 
itu menyesali perbuatannya dan tidak mau 
melakukannya lagi. Ya, dibutuhkan sebuah 
pengorbanan yang didasari oleh kasih untuk membawa 
anggota keluarga kita kepada jalan Tuhan. Tanpa hati 
yang mau berkorban, maka akan sulit bagi anggota 
keluarga kita untuk dibawa kepada jalan Tuhan. 
 
Adalah kasih karunia Tuhan jika kita dimampukan 
untuk bisa berkorban dengan kasih bagi anggota 
keluarga kita. Saat kita mengampuni ketika disakiti, 
memberi ketika dikhianati, mendoakan ketika 
ditinggalkan dan menerima kembali setelah sekian 
lama disia-siakan, semua itu adalah karya Roh Kudus 
yang memberikan kemampuan ilahi dalam hidup kita. 
Itu sebabnya, milikilah kerelaan hati untuk berkorban 
dan sadari bahwa kemampuan untuk berkorban itu 
datangnya dari Tuhan. Dengan demikian, kita bisa 
bangkit menjadi pahlawan yang menyelamatkan 
keluarga dan dimampukan berkorban bagi mereka, 
sehingga mendatangkan pertobatan serta keselamatan 
bagi keluarga kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
Beranilah BERKORBAN DENGAN KASIH demi 
keselamatan keluarga kita, supaya JANGAN ADA 
seorang pun di antara mereka YANG TERTINGGAL. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda berkorban bagi keluarga Anda?  
2. Pengorbanan apakah yang Anda lakukan bagi 

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

dimampukan oleh Tuhan untuk berkorban bagi 
keluarga Anda? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ajar kami memiliki hati yang rela berkorban 

demi keselamatan keluarga kami. Kami bersyukur atas 
teladan-Mu yang sudah rela berkorban demi untuk 
keselamatan kami. Kami percaya, Roh Kudus yang 

akan memampukan kami untuk terus menabur kasih 
serta berkorban bagi keluarga kami. Kami percaya 

bahwa apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-
sia dan akan mendatangkan keselamatan bagi 

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