


15 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJAGA IMAN UNTUK PEMULIHAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 5:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang 
mengalahkan dunia: iman kita. 
 
Bagaikan disambar petir di siang bolong, orangtua 
Rayhan memberitahukannya bahwa mereka 
memutuskan untuk berpisah. Memang sebelum 
perceraian itu terjadi, sudah lama kedua orangtuanya 
tidak akur. Bahkan beberapa waktu terakhir, mereka 
sudah tinggal di kota yang berbeda. Namun, 
memikirkan bahwa segala sesuatunya diresmikan dan 
disahkan secara hukum membuat hati Rayhan hancur. 
Anak mana yang tidak ingin keluarganya terus bersatu. 
Tak henti-hentinya Rayhan berdoa agar perceraian itu 
tidak terjadi, tetapi Tuhan berkehendak lain. 
 
Tahun-tahun pun berlalu semenjak orangtua Rayhan 
bercerai. Namun hal itu tidak membuat Rayhan 
berhenti mendoakan kesatuan keluarga mereka 



kembali. Ia memegang firman bahwa apa yang telah 
dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia 
(Mat. 19:6). Ia percaya bahwa apa yang tertulis dalam 
Alkitab, demikian pulalah yang pasti terjadi. Rayhan 
terus melihat bahwa di mata Tuhan, mereka masih 
bersatu. Benar saja, siapa sangka bahwa pandemi yang 
melanda seluruh dunia saat ini justru pada akhirnya 
membawa kesatuan dalam keluarga mereka. Karena 
adanya pandemi, ayah Rayhan yang sebelumnya pergi 
meninggalkan kota tempat tinggal mereka, kini kembali 
pulang. Tidak kalah mengejutkannya, ibu Rayhan pun 
menyambut kepulangan ayahnya dengan tangan 
terbuka. 
 
Sungguh benar adanya bahwa selama ada iman, maka 
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya (Mrk. 
9:23). Tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan 
untuk memulihkan keluarga kita. Karena itu, janganlah 
pernah kehilangan iman untuk pemulihan keluarga. 
Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. 
Sebaliknya, teruslah senantiasa memperjuangkan 
keluarga kita dalam doa. Fokuskan mata kita pada janji 
Tuhan, maka iman kita untuk pemulihan keluarga akan 
bangkit, dan itulah yang akan terjadi dalam keluarga 
kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
JANGAN PERNAH kehilangan iman untuk pemulihan 
keluarga, sebab kita hanya bisa BERJUANG jika kita 
MEMILIKI IMAN untuk keluarga. 
 
APLIKASI 

1. Percayakah Anda bahwa Allah sanggup 
memulihkan keluarga Anda, seburuk apa pun 
kondisinya? Mengapa? 

2. Menurut Anda, mengapa Anda tidak boleh 
menyerah dan harus terus berjuang dalam iman 
untuk keluarga Anda? 

3. Pokok-pokok doa apa saja yang perlu Anda doakan 
untuk keluarga Anda? Tuliskan dan doakanlah 
setiap hari!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami memilih 

melihat keadaan yang ada. Saat ini kami mau bangkit 
dalam iman. Kami mau berjuang untuk keluarga kami. 

Keluarga kami adalah keluarga yang dipulihkan! 
Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis dan 

diberkati Tuhan! Kini kami tidak mau lagi dikalahkan 
oleh situasi dan kondisi yang ada karena kami tahu, 

bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 40-42 

Ibrani 4 



16 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KEHILANGAN IMAN ARTINYA KEHILANGAN 

SEGALANYA 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-4 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 
atasmu. 
 
‘Sudah jatuh, tertimpa tangga pula’. Mungkin itulah 
yang dialami oleh Daud ketika Ziklag terbakar. Ia 
hampir saja dilempari batu oleh pengikut-pengikutnya 
karena dianggap menjadi penyebab hancurnya tempat 
tinggal dan ditawannya keluarga mereka. Padahal Daud 
pun mengalami hal yang sama. Suatu kondisi yang 
sangat bisa menyebabkan hancurnya iman dan daya 
juang Daud. Namun ia segera bertindak untuk 
membangun imannya kembali dengan datang kepada 
Tuhan dan meminta petunjuk-Nya. Imannya pun 
dibangkitkan dan roh Daud menyala kembali. 
Semangatnya bangkit dan ia mengerjakan semua 
petunjuk Tuhan untuk mengejar musuh dan merebut 
keluarganya kembali menjadi miliknya. Daud pun 



berhasil! Tidak hanya keluarganya yang berhasil 
dibebaskan, tetapi seluruh pasukannya juga 
memperoleh kembali keluarganya. 
 
Apa yang dialami Daud, mungkin saja terjadi dalam 
keluarga kita secara tidak harfiah. Kesalahpahaman, 
hati yang menjauh, perpecahan, kemarahan, 
kehilangan kepercayaan, semua itu membuat posisi 
kita seperti terjepit. Sama seperti Daud dan seluruh 
rakyatnya, kita hanya bisa menangis dengan keras, 
sampai akhirnya tidak bisa lagi menangis (1 Sam. 30:4). 
Keadaan seolah-olah sudah hancur. Tidak bisa lagi 
diperbaiki. Semua kelihatannya sudah terlambat. 
Sudah habis-habisan dan sepertinya tidak ada lagi yang 
bisa dilakukan. Namun, marilah kita belajar dari Daud. 
Sekuat apa pun tekanan dan permasalahan yang kita 
hadapi, kita harus tahu bagaimana cara untuk 
menguatkan iman kita, agar jangan sampai hancur. Kita 
harus tahu ke mana harus pergi ketika iman kita butuh 
dikuatkan. 
 
Jangan menyerah dengan kondisi yang terjadi. Karena 
justru dalam situasi yang serba gelap itulah, Tuhan 
memanggil kita supaya kita bangkit dan menjadi 
terang, supaya Yesaya 60 benar-benar tergenapi. 
Karena itu, kuatkanlah iman kita untuk pemulihan 
keluarga dan bangkit kembali. Bangkit dengan satu 
kebenaran bahwa jaminan kemenangan kita ada di 



tangan Tuhan, maka kita pun akan memperoleh 
kekuatan untuk merebut kembali keluarga kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Hari ini kita mungkin nyaris KEHILANGAN IMAN untuk 
pemulihan keluarga, tetapi Tuhan ingin kita BANGKIT 
dan MENJADI TERANG bagi keluarga kita. 
 
APLIKASI 

1. Kondisi apa yang membuat Anda merasa 
kehilangan harapan atas keluarga Anda saat ini? 

2. Apa janji Tuhan bagi keluarga Anda dan apa bagian 
Anda untuk Anda lakukan supaya janji itu 
digenapi? 

3. Apa yang seharusnya Anda lakukan supaya iman 
Anda bangkit dan semakin bangkit sampai janji 
pemulihan itu terjadi ? Tuliskan komitmen Anda!  
 

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

Engkau percayakan atas kami. Kami tahu Engkau 
punya rencana yang besar atas keluarga kami. Karena 

itulah, Engkau sedang mengerjakan pemulihan itu 
terjadi, sekalipun mata jasmani kami belum 

melihatnya. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, supaya 
iman kami tetap kuat dan kami mampu bangkit dan 



menjadi terang bagi keluarga kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 43-45 
Ibrani 5 



17 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERJUANG UNTUK PEMULIHAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-18 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:10-11 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di 
dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, 
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat 
Iblis; 
 
Buta dan tuli sejak usia 19 bulan, rasanya nyaris 
mustahil bagi gadis kecil itu untuk memahami konsep 
kata-kata dan bahasa. Namun saat ia berusia 4 tahun, 
ibunya membaca kisah tentang seorang wanita buta 
tuli sejak usia 2 tahun yang berhasil memperoleh 
pendidikan formal. Semenjak itu orangtua si gadis kecil 
mencari cara agar ia juga bisa mendapatkan 
pengajaran. Setahun kemudian, seorang guru yang 
memiliki gangguan penglihatan tiba di rumah mereka. 
Awalnya anak itu kesulitan untuk memahami bahwa 
sang guru berusaha mengajarinya mengenai kata-kata 
dan ia begitu frustrasi. Namun, berkat ketekunan sang 
guru yang pantang menyerah, akhirnya gadis kecil itu 



berhasil memahami bahwa setiap benda memiliki kata 
yang berbeda.  
 
Sejak itu hidupnya berubah drastis. Ia bukan hanya bisa 
masuk ke sekolah orang difabel, tetapi berhasil 
diterima di Universitas Harvard. Ia bukan hanya fasih 
dengan huruf braille, tetapi ia juga berhasil berbicara 
dengan suaranya sendiri. Ia kemudian menjadi 
pembicara dan penulis kenamaan. Ia bahkan 
berkecimpung di bidang politik dan membawa banyak 
perubahan besar. Di masa kini, tidak ada orang yang 
tidak pernah mendengar namanya. Ia adalah Hellen 
Keller. Semua yang semula mustahil baginya berhasil 
diraihnya bukan hanya berkat gurunya, Anne Sulivan, 
tetapi juga kedua orangtuanya, yang terus berharap, 
percaya, dan mengusahakan anaknya mendapatkan 
yang terbaik. 
 
Boleh jadi saat ini kondisi keluarga kita hancur 
berantakan. Rasanya mustahil untuk memperbaikinya. 
Usaha kita pun mungkin malah membuat segalanya 
tambah kacau. Namun, kita perlu mengingat, iblis 
memang memiliki berbagai cara untuk menghancurkan 
keluarga kita, tetapi Tuhanlah yang memiliki kuasa 
terbesar. Bangkitlah dari keterpurukan, dan jangan 
pernah turunkan perisai iman kita, maka kita akan 
mematahkan semua serangan si jahat serta merebut 
kembali keluarga kita. Ya, kebahagiaan besar menanti 



keluarga kita jika kita tidak menyerah memperjuangkan 
keluarga kita. 
 
RENUNGAN 
JANGAN DIAM dan HANYA BISA MELIHAT iblis 
merusak keluarga kita, teruslah BERJUANG DENGAN 
IMAN untuk pemulihan keluarga. 
 
APLIKASI 

1. Apakah keadaan keluarga Anda sekarang sudah 
mengalami pemulihan? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa Anda perlu menggunakan mata iman 
untuk bisa melihat masa depan yang lebih baik? 

3. Langkah apa yang akan Anda lakukan ketika mulai 
menggunakan mata iman? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, keluarga kami adalah anugerah terindah yang 

Engkau berikan. Kami mau selalu beriman untuk 
pemulihan keluarga kami. Mampukan kami melihat 
masa depan yang baik atas keluarga kami dan beri 
kami kekuatan untuk bangkit dan memperjuangkan 
keluarga kami. Kami percaya, Engkaulah yang akan 
memimpin setiap langkah kami, sehingga pemulihan 
itu sungguh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 46-47 

Ibrani 6 



18 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
FONDASI UTAMA DALAM MEMPERJUANGKAN 

PEMULIHAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 4:7-13 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 4:8 Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-
sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi 
banyak sekali dosa 
 
Ada sepasang suami istri yang berjalan melintasi gurun 
pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan 
suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras. 
Sang istri merasa sakit hati, tetapi tanpa berkata-kata, 
ia menulis di atas pasir: Hari ini suamiku menyakiti 
hatiku. Lalu mereka terus berjalan sampai menemukan 
sebuah oasis. Si istri mencoba  berenang,  tetapi nyaris 
tenggelam. Untung suaminya berhasil 
menyelamatkannya. Kemudian ia menulis di sebuah 
batu: Hari Ini suamiku menyelamatkan nyawaku. Sang 
suami pun bertanya, “Kenapa setelah saya melukai 
hatimu, kamu menulisnya di atas pasir dan sekarang 
kamu menulis di atas batu?” Istrinya menjawab sambil 
tersenyum, “Perbuatan burukmu aku tulis di atas pasir 



agar ketika angin berhembus, tulisan itu akan terhapus. 
Dan perbuatan baikmu, aku harus memahatnya di atas 
batu, agar tidak bisa hilang tertiup angin.” 
 
Ilustrasi di atas adalah salah satu perwujudan kasih. 
Perhatikan apa yang dikatakan Petrus dalam ayat 
rhema kita hari ini: "Tetapi yang terutama: kasihilah 
sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih 
menutupi banyak sekali dosa."  Dalam ayat tersebut, 
Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil 
bukan hanya untuk mengasihi mereka yang tidak 
menyakiti kita. Namun, kasih adalah tetap mengasihi 
walaupun kita disakiti dan dilukai.  
 
Dalam kehidupan keluarga, wajar bila terjadi konflik 
atau perbedaan pendapat. Terutama dalam situasi 
seperti saat ini, ketika pandemi melanda dunia. Meski 
kita berselisih paham dengan keluarga, kondisi 
memaksa kita untuk terus bersama mereka, sehingga 
konflik terus meruncing. Namun, kita bisa memilih 
bagaimana kita merespons dan bertindak. Ya, kasih 
adalah memilih yang terbaik untuk kebaikan keluarga 
kita, sehingga kita bisa mewujudkan iman kita untuk 
pemulihan keluarga. Tak peduli seberapa kacau pun 
kondisinya saat ini. Walaupun mungkin banyak hal 
yang akan mengguncang keluarga kita, tetapi jika kita 
memiliki kasih sebagai fondasi utama dalam keluarga 



kita, maka akan tercipta kebersamaan yang selalu akan 
menguatkan kita.  
 
RENUNGAN 
KASIH adalah FONDASI UTAMA supaya kita tetap bisa 
MENDOAKAN dan MEMERJUANGKAN keluarga kita. 
 
APLIKASI 

1. Apakah saat ini Anda sedang ada konflik dengan 
salah satu keluarga Anda? 

2. Mengapa kasih adalah fondasi utama dalam 
sebuah keluarga? Apa yang terjadi dalam keluarga 
Anda ketika kasih menjadi fondasi utama dalam 
keluarga Anda? 

3. Komitmen apa yang Anda ambil untuk 
merealisasikan renungan hari ini? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala 

berkat dan kemurahan-Mu dalam keluarga kami. Terus 
ajar kami agar kami memiliki kasih sebagai fondasi 

utama dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami 
memiliki kesatuan yang luar biasa di tengah pandemi 
saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 48-49 

Ibrani 7 



19 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGGUNAKAN MATA IMAN UNTUK MELIHAT MASA 

DEPAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:19-24 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:22 Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu 
baik, teranglah seluruh tubuhmu; 
 
Elizabeth Barrett Browning, penyair Inggris terkenal, 
mengalami neraka di bumi selama masa kecilnya. 
Ayahnya membesarkannya dan sebelas adik-adiknya 
dengan tangan besi. Belum lagi ia memiliki fisik yang 
lemah dan sering diserang penyakit. Ketika berusia 
empat puluh tahun, Elizabeth bertemu dengan Robert. 
Robert tidak melihat Elizabeth sebagai wanita paruh 
baya yang sakit-sakitan. Sebaliknya, Robert melihatnya 
sebagai wanita cantik berbakat yang tersiksa. Robert 
mencintainya dengan sepenuh hati dan bertahan 
menghadapi berbagai pertentangan brutal dari ayah 
Elizabeth yang sangat dominan. Setelah menikah, 
mereka mengelilingi benua Eropa, menikmati hidup 
baru, dan mengagumi keajaiban Tuhan. Pada usia 
empat puluh tiga tahun, Elizabeth melahirkan seorang 



bayi yang sehat. Elizabeth pun mendapatkan 
kebahagiaan keluarga yang semula hilang dari 
hidupnya.  
 
Sebagai anak Tuhan, tidak seorang pun dari kita 
ditakdirkan menjadi seorang yang kalah dan tertindas. 
Sebaliknya, setiap kita adalah umat pemenang, bahkan 
lebih dari pemenang. Tidak peduli kondisi yang ada 
dalam keluarga kita, kita harus belajar melihat segala 
hal yang terjadi dengan mata iman. Keadaan boleh 
buruk, tetapi dengan beriman kepada Tuhan, dengan 
pertolongan Tuhan, upaya dan usaha kita pasti akan 
berhasil mencapai yang terbaik.  
 
Seperti halnya Robert yang menerima dan 
memperjuangkan seorang Elizabeth, demikian juga kita 
seharusnya. Keluarga kita, suami atau istri, dan juga 
anak-anak kita, mereka adalah pribadi yang harus kita 
perjuangkan. Apa pun keadaannya sekarang ini, sesulit 
apa pun persoalan yang membelit, Tuhan sanggup 
memulihkannya. Sebab segalanya mungkin bagi Tuhan. 
Bagian kita adalah mengupayakan dan berusaha 
melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Terus lakukan 
tanpa menyerah, selebihnya biar Tuhan yang 
menyelesaikan. Ketika kita melihat dengan mata iman, 
Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kesabaran 
untuk berjuang. Dan endingnya, kita akan menang, 
keluarga kita akan utuh dan dipulihkan Tuhan. 



 
RENUNGAN 
Agar kita bisa BERIMAN untuk PEMULIHAN KELUARGA 
kita, kita perlu menggunakan MATA IMAN untuk 
MELIHAT MASA DEPAN yang baik. 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan mata iman?  
2. Mengapa Anda perlu menggunakan mata iman 

Anda terhadap keluarga Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa menggunakan mata iman 

Anda untuk melihat masa depan keluarga Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya Engkau selalu bekerja 

dalam hidup kami dan juga keluarga kami. Kami 
percaya pemulihan sudah Engkau kerjakan dalam 

keluarga kami, dan hanya tinggal saatnya saja sampai 
semua itu benar-benar terjadi kepada kami. Terima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 50 
Ibrani 8 



20 JUNI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

IMAN YANG MEMULIHKAN KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 6:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, 
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 
menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 
 
Toni tersenyum melihat kebersamaan kedua 
orangtuanya. Dengan penuh kasih sayang, papinya 
menyuapi maminya yang telah tiga tahun ini mengidap 
demensia. Ia masih ingat sepuluh tahun yang lalu, 
karena ulah papinya, papi dan maminya diserang ilmu 
hitam. Selama bertahun-tahun, keluarga mereka pun 
terperangkap kuasa gelap dan terus mengalami hal-hal 
di luar nalar. Suasana keluarga mereka pun menjadi 
panas dan jauh dari damai sejahtera. Namun, selama 
itu pula Toni dengan sabar terus berupaya 
memenangkan keluarga mereka. Ia percaya bahwa 
keluarganya pasti akan dipulihkan. Karena itulah, Toni 
tidak pernah menyerah, tetapi justru semakin 
memperkuat dan meningkatkan kehidupan doanya. 



Bertahun-tahun Toni bergumul dengan keadaan ini. 
Ketekunan Toni akhirnya dijawab Tuhan. Keluarganya 
dipulihkan Tuhan dan semakin hari semakin harmonis. 
 
Melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul 
Paulus mengingatkan bagaimana pentingnya menjaga 
dan mempertahankan kesatuan dalam jemaat. Pada 
bagian akhir dari surat Galatia ini, Paulus 
menganjurkan kepada seluruh jemaat untuk bertolong-
tolongan dalam menanggung beban, tidak saling 
menghakimi, terus berbuat baik, dan tidak menjadi 
lemah supaya beroleh jawaban pada waktunya. 
 
Jika saat ini kondisi keluarga kita sedang mengalami 
hal-hal yang tidak menyenangkan, janganlah kita 
menyerah. Berjuanglah dengan iman untuk 
memenangkannya. Mungkin kita berpikir bahwa 
situasinya sudah cukup berat sehingga secara manusia 
seakan kita tidak mampu lagi menanggungnya. Namun 
justru di saat-saat seperti inilah kita bisa menyerahkan 
segala sesuatunya kepada Tuhan. Memang bagi kita 
sepertinya mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada hal yang 
mustahil. Karena itu, marilah kita coba ikuti firman 
Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di 
Galatia. Beriman, berdoa, dan berusaha. Beriman 
bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita dan percaya 
bahwa keluarga kita pasti dipulihkan. Berdoa 
memohon kekuatan dari Tuhan agar Dia selalu hadir 



dan melindungi keluarga kita. Berusahalah untuk terus 
berbuat baik, selalu menjalin kebersamaan dan 
kesatuan dalam keluarga kita, maka kita pun bisa 
merebut kembali keluarga kita dari kegelapan kepada 
terang Tuhan yang ajaib. 
 
RENUNGAN 
BERJUANGLAH DENGAN IMAN untuk kesatuan 
keluarga, sehingga PEMULIHAN KELUARGA bisa 
terjadi. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah kondisi keluarga Anda saat ini? 
Adakah hal yang perlu dipulihkan?   

2. Mengapa Anda perlu berjuang dengan iman untuk 
keluarga Anda? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
memperjuangkan pemulihan keluarga Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari 

ini. Kami percaya ketika kami terus beriman dan 
berjuang, maka separah apa pun kondisi keluarga 

kami, pemulihan pasti akan terjadi. Karena Engkaulah 
Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 51-52 

Ibrani 9 

 



21 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
TINDAKAN NYATA DARI IMAN UNTUK PEMULIHAN 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:22 Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama 
dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-
perbuatan itu iman menjadi sempurna. 
 
Sifat dan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh 
keluarga. Bahkan sukses dan keberhasilan pun sedikit 
banyak adalah karena dukungan dari keluarga. Begitu 
penting dan vitalnya peran keluarga, sehingga bisa 
menjadi sasaran empuk iblis untuk merusak hubungan 
manusia dengan Tuhan, sekaligus menggagalkan janji 
dan rencana Tuhan atas kita, anak-anak-Nya. 
 
Jika saat ini ada diantara kita yang sedang menghadapi 
konflik dengan anggota keluarga, satu yang harus kita 
ingat dan tanamkan dalam hati: “perjuangan kita 
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-
penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang 



gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara” (Ef. 6:12). 
Musuh kita bukanlah keluarga kita, tetapi roh-roh jahat 
yang menguasai dan memanfaatkan mereka.  
 
Oleh karena itu, kita perlu meminta strategi dari Tuhan 
untuk bisa memulihkan keadaan keluarga kita. Tanpa 
strategi yang tepat, kita akan berputar-putar di satu 
tempat. Bertahun-tahun bergumul tanpa ada 
penyelesaian. Jika kita menyerah karena jenuh 
menunggu pemulihan yang Tuhan janjikan, iblislah 
yang menang. Imani dan pegang teguh janji Tuhan atas 
keluarga kita. Wujudkan dengan tindakan nyata sesuai 
dengan hikmat yang Tuhan berikan. Cari dan temukan, 
area empuk atau kelemahan kita yang sering kali 
menjadi sasaran tembak panah berapi musuh. 
Mungkin prasangka negatif, kepahitan, amarah yang 
tak terselesaikan, luka batin, dan lain sebagainya. 
Bereskan dengan segera, agar kita tidak selalu terjebak 
dalam lubang yang sama. Miliki iman bahwa keluarga 
kita bisa dipulihkan, bahwa keluarga kita layak 
diperjuangkan. Dengan iman yang bekerja sama 
dengan perbuatan, kita pasti bisa merebut kembali 
keluarga kita. (PF) 
 
RENUNGAN  
WUJUDKAN IMAN kita untuk pemulihan keluarga 
dengan TINDAKAN NYATA sesuai HIKMAT dari TUHAN. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda memiliki iman bahwa keluarga Anda 

bisa dipulihkan? Mengapa?  
2. Sudahkah Anda menemukan apa yang 

menyebabkan tertundanya pemulihan atas 
keluarga Anda? Dalam hal apakah itu? 

3. Strategi apa yang Anda dapat dari Tuhan untuk 
bisa memulihkan keluarga Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berilah kami iman yang teguh dan hati 

yang percaya sepenuhnya. Berilah kami kekuatan 
untuk mewujudkan iman kami dalam tindakan nyata. 

Kepada-Mu Sang Penasihat Agung, kami meminta 
hikmat dan strategi yang jitu untuk memulihkan 

keluarga kami. Kami percaya, saat iman dan perbuatan 
kami sejalan, kami akan melihat pemulihan yang 

bahkan lebih dari yang kami minta dan bayangkan, 
terjadi atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 1-2 

Ibrani 10:1-18 


