


10 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGGUNAKAN WAKTU DENGAN BIJAKSANA 

UNTUK KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 90:12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami 
sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana 
 
Selama beberapa bulan terakhir, Rey banyak 
mengorbankan waktu, tenaga, dan batinnya untuk 
merawat ibunya yang divonis menderita kanker stadium 
akhir. Ia terpaksa harus cuti kuliah karena kakak dan 
adiknya memutuskan untuk tetap melanjutkan studi 
mereka. Hanya Rey yang bersedia untuk merawat 
ibunya di rumah dan menemaninya ke dokter untuk 
kemoterapi. Bahkan, ia pun harus menguras tabungan 
untuk biaya berobat ibunya. Rey senantiasa berdoa agar 
Tuhan memberikan kekuatan untuknya dan ibunya 
dalam menjalani hari-hari. Sampai akhirnya, sang ibu 
dipanggil pulang ke Rumah Bapa. Sekalipun bersedih, 
Rey cukup bersyukur karena ia menyadari betapa 
berharganya waktu bersama ibunya di hari-hari 
terakhirnya itu. 
 
Daud pun pernah berada dalam situasi yang sama. 
Ketika anak hasil hubungannya dengan Batsyeba kena 



tulah, ia tidak berdiam diri. Mungkin Daud tahu 
usahanya belum tentu membuahkan hasil, tetapi ia 
tetap memperjuangkan anaknya melalui doa puasa 
sampai saat-saat terakhir anaknya. Ketika Tuhan tetap 
memanggil anaknya pulang, barulah Daud berhenti 
berdoa.  
 
Ya, waktu merupakan anugerah yang Tuhan berikan 
bagi setiap kita. Siapa yang memahami berharganya 
waktu untuk keluarga, tidak akan pernah menyia-
nyiakannya sedetik pun untuk ada bagi keluarganya. 
Belajar menikmati waktu yang Tuhan berikan bagi kita 
untuk bersama keluarga kita. Apa pun yang sedang 
keluarga kita hadapi, seberat apa pun keadaannya, 
ambillah komitmen untuk dapat melihat segala sesuatu 
seperti cara Tuhan melihat. Di mana pun kita 
ditempatkan, pasti selalu ada tujuan yang mulia atas 
hidup kita. Jika kita dapat memahami hal tersebut, maka 
kita akan menjadi pribadi yang semakin bijak. Dengan 
terus mau belajar untuk menghitung hari demi hari, 
maka kita akan terbiasa untuk menghargai waktu dan 
menggunakannya dengan bijaksana. Secara otomatis 
kita akan semakin mengasihi keluarga kita dan berkat 
Tuhan akan tercurah secara berlimpah atas keluarga 
kita, sehingga siapa pun dapat melihat ada Tuhan dalam 
diri kita dan keluarga kita. Haleluya! 
 
 



RENUNGAN 
Dengan BELAJAR UNTUK MENGHITUNG HARI, maka 
kita akan bisa MENGHARGAI WAKTU dan 
menggunakannya dengan BIJAKSANA.  
 
APLIKASI 
1. Sejauh manakah Anda memandang bahwa waktu 

bersama keluarga adalah sebuah anugerah Tuhan 
dan hal yang berharga? 

2. Hal baik apa yang bisa Anda dapatkan dan tumbuh 
dalam hati Anda saat Anda lebih menghargai waktu 
bersama keluarga Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa lebih lagi ada bagi keluarga 
Anda dengan waktu yang Anda miliki? Tuliskan 
komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas keluarga yang Engkau 
anugerahkan atas setiap kami. Baik ataupun sedang 

buruk keadaannya, kami percaya jika kami mau 
mentaati firman-Mu, untuk menghargai waktu yang 
Engkau berikan bagi kami untuk ada bagi keluarga 

kami, maka Engkau akan bekerja atas kami dan 
mengubahkan hati kami semakin bijaksana dalam 
menghadapi segala sesuatunya. Mampukan kami, 

Tuhan, karena kami mau untuk Kau pakai. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin! 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 14-16 

Efesus 5:1-16 

 

 

 



11 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BIJAKSANA DALAM MENGHARGAI WAKTU 

KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 12:35 Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan 
pelitamu tetap menyala. 
 
Sepanjang hari ini Yana uring-uringan. Ia kesal karena 
merasa tidak produktif. Biasanya setiap hari aktivitas 
Yana selalu padat. Dimulai dengan berbelanja di pasar, 
memasak untuk suami dan anak-anaknya, lalu bekerja. 
Kemudian sepulang kerja, ia kembali memasak, 
mengajari anak-anaknya belajar, beres-beres rumah, 
dan tak jarang masih menangani urusan kantor. Di 
sela-sela kesibukannya, Yana masih meluangkan waktu 
untuk pelayanan di gerejanya dan juga sebagai 
pemimpin kelompok sel.  
 
Namun hari ini anaknya jatuh sakit, mau tidak mau ia 
harus menemani anaknya di tempat tidur sepanjang 
hari. Saat ia merasa terkekang, tiba-tiba Tuhan 
berbicara dalam hatinya, bahwa keluarganya sama 
pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, daripada 
pekerjaan maupun pencapaian-pencapaiannya. Meski 
setiap hari ia masih menyempatkan diri untuk 
mengurus keluarganya, ia tidak ingat kapan terakhir 



kalinya bermain bersama mereka. Ia pun mengamat-
amati wajah anaknya dan menyadari betapa cepatnya 
anak itu bertumbuh. Saat itulah, ia merasa betapa 
berharganya waktu yang dilaluinya dalam kesunyian 
bersama dengan kehadiran sang anak, demikian pula 
sebaliknya. Saat anaknya sudah dewasa nanti dan tidak 
lagi membutuhkannya seperti sekarang, tentu momen-
momen seperti ini tidak akan hadir kembali.  
 
Ya, terkadang kita begitu sibuk memperjuangkan 
pekerjaan kita dengan dalih masa depan yang lebih 
baik bersama keluarga. Kita lupa, “kini” adalah waktu 
yang sama pentingnya dengan “nanti”. Sebab apa yang 
kita tabur di masa kinilah yang menentukan apa yang 
kita tuai di masa depan. Terkadang kita lupa, tumpukan 
harta kita bangun tak akan ada gunanya bila relasi 
dalam keluarga runtuh. Dengan siapakah kita akan 
menikmati semuanya itu? Bila esensi hidup dalam 
Tuhan adalah “kasih”, maka “kini” adalah waktu yang 
paling tepat untuk mengasihi, bukan besok maupun di 
masa depan ketika kita sudah lebih kaya. Kalau hari ini 
kita begitu disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan 
aktivitas, ada baiknya kita berhenti sejenak dan 
merenungkan bahwa mungkin waktu bersama keluarga 
adalah anugerah terindah yang Tuhan hadirkan di 
tengah-tengah keluarga. 
 
 
 



RENUNGAN 
CARA kita MENGGUNAKAN WAKTU menunjukkan 
apakah kita TELAH BIJAKSANA dalam menghargai 
waktu.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menggunakan waktu yang Anda 

miliki bersama keluarga dengan bijaksana? Jika 
belum, mengapa? 

2. Menurut Anda, bagaimanakah cara yang tepat 
dalam menggunakan waktu secara bijaksana? 

3. Komitmen apa yang dapat Anda lakukan untuk bisa 
lebih bijaksana dan menghargai waktu? Tuliskanlah! 

 

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

menyia-nyiakan waktu yang telah Engkau berikan. 
Kami mau belajar untuk lebih bijaksana lagi dalam 

mengalokasikan waktu yang kami miliki. Karena kami 
tahu bahwa setiap detik kami di dunia ini bukan hanya 
untuk kami nikmati sendiri saja, melainkan juga untuk 

menjadi berkat bagi sesama kami dan juga menjadi 
saksi-Mu di muka bumi ini sampai Engkau memanggil 

kami pulang. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 17-19 

Efesus 5:17-33 



12 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA KELUARGA BAHAGIA 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkotbah 9:9 Nikmatilah hidup dengan isteri yang 
kaukasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang 
dikaruniakan TUHAN kepadamu di bawah matahari, 
karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam 
usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di 
bawah matahari. 
 
Lee Iacocca, presiden Ford Motor Company sekaligus 
direktur utama Chrysler Corporation, menulis dalam 
bukunya “Straight Talk”: Orangtua saya melewatkan 
banyak waktu dengan saya, dan saya ingin anak-anak 
saya diperlakukan dengan kasih serta kepedulian yang 
sama banyaknya seperti yang saya peroleh dulu. 
Karena itulah, Lee selalu menghabiskan akhir pekan 
dengan anak-anak, termasuk setiap liburan. Bahkan, ia 
tidak pernah melewatkan satu pertandingan ataupun 
perlombaan yang diikuti anak-anaknya. Lee tidak 
pernah melewatkan mengucapkan selamat jika 
anaknya menjadi juara, atau menghiburnya di saat 
kalah. Lee dapat mengingat momen ketika anaknya 
begitu bahagia saat ia menjemputnya sepulang dari 



kemah, tetapi ia tidak dapat mengingat rapat penting 
apa yang ia lewatkan pada waktu itu. 
 
Kisah Lee tentang bagaimana ia begitu memberikan 
sepenuh waktunya untuk keluarga cukup menarik. Ia 
tahu kebahagiaan keluarganya tercipta jika ia dapat 
mengalokasikan waktu bagi keluarganya dengan 
bijaksana. Berbeda dengan Salomo, sekalipun dianggap 
penuh hikmat, tetapi keluarganya tidak mendapatkan 
kebahagiaan. Bahkan setelah Salomo meninggal, 
kerajaannya pecah karena kepemimpinan anak Salomo 
tidak berjalan dengan baik. Anaknya tidak 
mendapatkan pengarahan dari Salomo, sehingga 
hikmat sama sekali tidak diturunkan dalam diri 
Rehabeam. Bahkan keputusan-keputusan yang 
diambilnya sebagai raja sangatlah ceroboh sehingga 
menghancurkan kerajaannya sendiri.  
 
Hari ini, bagaimanapun kondisi keluarga kita saat ini, 
pastikan bahwa kita akan mulai belajar mengalokasikan 
waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga. Keluarga 
adalah tanggung jawab kita bersama, baik bagi suami, 
istri, maupun anak-anak. Dengan sama-sama 
menyediakan waktu untuk berkumpul, dan saling 
berbagi cerita, maka kita akan merasakan kebahagiaan 
dalam keluarga kita. Oleh karena itu, luangkan waktu 
kita untuk dapat hadir pada waktu-waktu yang penting 
bagi pasangan kita dan juga anak-anak. Termasuk 



mengikuti ibadah secara bersama-sama, baik onsite 
maupun online. Maka percayalah, bahwa dalam 
kesatuan, berkat Tuhan akan dicurahkan atas keluarga 
kita. 
 
RENUNGAN 
Rahasia KELUARGA BAHAGIA adalah 
MENGALOKASIKAN WAKTU bagi keluarga.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengalokasikan waktu Anda bagi 

keluarga Anda, jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

mengalokasikan waktu bagi keluarga agar keluarga 
kita bahagia? 

3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah-
langkah apa yang akan Anda ambil agar keluarga 
Anda bahagia? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk 

keluarga yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya 
Engkau begitu mengasihi keluarga kami. Ajar kami 

untuk dapat bijaksana dalam mengalokasikan waktu 
kami bagi keluarga, sehingga setiap keluarga kami 

dapat merasakan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 20-22 

Efesus 6 

 



13 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SALAH SATU INVESTASI YANG BERHARGA DI DUNIA 

INI 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 24:3-4 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan 
kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian 
kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta 
benda yang berharga dan menarik. 
 
Apa yang dianggap berharga dan berarti tidaklah sama 
bagi tiap-tiap orang. Demi untuk bisa mendapatkan apa 
yang dianggap berharga itu, orang rela mengerahkan 
seluruh daya upaya, bahkan mengorbankan hal lain 
yang dianggap kurang berharga. Begitu pula dengan Pak 
Yusak, yang memandang harta dan kesuksesan sebagai 
prioritas utama. Ia bekerja keras tak kenal waktu, dan 
seusai jam kerja pun Pak Yusak sering kali masih harus 
menemani kliennya. Dalam keadaan letih dan penat 
saat pulang ke rumah, ia tak punya keinginan lagi untuk 
sekedar mengobrol atau memeluk kedua anak dan 
istrinya.  
 
Sampai suatu ketika, usaha yang telah Pak Yusak bangun 
bertahun-tahun, runtuh dalam sekejap mata. Dalam 
kondisi terpuruk itulah, Pak Yusak kembali kepada 



Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya, Pak Yusak bisa memulai 
sebuah usaha baru dan hubungannya dengan keluarga 
dipulihkan Tuhan. Dalam satu kesempatan, Pak Yusak 
mendengar cerita dari teman anaknya, bahwa anak 
sulungnya pernah kecanduan alkohol dan nyaris bunuh 
diri. Pak Yusak tak pernah mengetahui hal ini 
sebelumnya, dan ia sadar itu adalah akibat ia melalaikan 
keluarganya. Ia sangat menyesal dan berjanji kepada 
Tuhan dan dirinya sendiri, bahwa ia akan memberikan 
waktu lebih banyak lagi untuk keluarganya.  
 
Ya, keluarga adalah sesuatu yang paling dekat dengan 
kita. Sayangnya kedekatan ini sering kali membuat kita 
malah mengabaikan keberadaannya. Terkadang kita 
lupa bahwa waktu adalah salah satu hal yang sangat 
berharga dalam keluarga. Sekali saja terlewatkan, maka 
kita tak akan bisa mengulangnya kembali. Namun, 
ketika kita dapat menyadari betapa berharganya waktu 
itu dan mulai mengalokasikannya untuk hal yang tepat, 
maka sebenarnya kita sedang menginvestasikan 
sesuatu yang berharga. Masa depan anak-anak kita, 
pernikahan yang solid dan harmonis, keluarga yang 
indah di mata Tuhan, semua tergantung pada 
banyaknya waktu yang kita alokasikan untuk 
membangunnya. Ambil komitmen untuk 
mengalokasikan waktu kita pada hal yang tepat, 
sehingga kita tidak akan pernah menyesalinya di 
kemudian hari. (PF) 



RENUNGAN 
Mengalokasikan waktu untuk HAL YANG TEPAT 
berarti kita sedang MENGINVESTASIKAN sesuatu yang 
BERHARGA. 
 
APLIKASI 
1. Ke mana Anda lebih banyak mengalokasikan waktu 

Anda selama ini?  
2. Sebanyak apa waktu yang Anda berikan untuk 

keluarga Anda dan dalam bentuk apakah itu?  
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mulai 

mengalokasikan waktu secara tepat untuk keluarga 
Anda? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas keluarga 

yang telah Kau percayakan pada kami. Ajar kami 
Tuhan, untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan 

waktu kami sebaik mungkin bagi keluarga kami. 
Karena kami tahu bahwa itu adalah investasi yang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 23-25 
Filipi 1  



14 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HAL YANG TERPENTING DALAM HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 4:5 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap 
orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. 
 
Siapa di antara kita yang tidak mengenal Adam? 
Manusia pertama yang diciptakan Tuhan dan yang 
sangat dikasihi-Nya. Sebagai manusia pertama, hal itu 
juga berarti Adam adalah imam atau kepala keluarga 
pertama di muka bumi ini. Namun, tidak ada bagian 
Alkitab yang menceritakan bagaimana usaha atau cara 
Adam dalam membangun kerohanian keluarganya. 
Waktu-waktu yang seharusnya ia investasikan untuk 
keluarganya, memberi teladan bagi anak-anaknya, dan 
sebagainya, tidak tertulis sedikit pun di kitab Kejadian. 
Hal ini pun terlihat dalam peristiwa pembunuhan 
pertama yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu si 
sulung, Kain. Ia tega membunuh Habel, adik satu-
satunya, hanya karena sakit hati.  
 
Tentu saja hal tersebut sangat mungkin dapat dihindari 
bila Adam sebagai kepala keluarga dapat berperan 
dengan benar untuk mendidik anak-anaknya. Tidak 
secara kebetulan rhema hari ini mengingatkan kita 



untuk hidup penuh hikmat sementara kita 
memperhatikan waktu yang kita gunakan untuk itu. Ya, 
waktu adalah suatu hal yang berharga. Begitu kita 
melewatkannya, kita tak dapat mengulanginya 
kembali. Oleh karena itu, banyaknya waktu yang kita 
habiskan untuk sesuatu menunjukkan tingkat 
kepentingan hal tersebut dalam hidup kita.  
 
Kehidupan Adam dan anak-anaknya mengingatkan 
kepada kita betapa pentingnya menyediakan waktu 
untuk keluarga kita. Sekalipun kita sibuk bekerja, sibuk 
belajar, ataupun punya kehidupan sosial yang banyak, 
tetapi jika keluarga adalah hal yang terpenting dalam 
hidup kita, maka kita akan sebisa mungkin meluangkan 
waktu kita. Ambillah komitmen untuk mengutamakan 
keluarga kita di tengah kesibukan kita. Saat kita 
menjadikan keluarga adalah hal terpenting, maka kita 
akan melihat berkat kerukunan dan sukacita dalam 
keluarga kita dilimpahkan atas hidup kita.  
 
 
RENUNGAN 
WAKTU yang kita habiskan menunjukkan HAL YANG 
TERPENTING dalam hidup kita. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Dalam hal apa saja Anda menghabiskan waktu Anda 

selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa waktu yang kita habiskan 

menunjukkan hal yang terpenting dalam hidup kita? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah apa 

yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan 
renungan hari ini? Tuliskan.  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa kami bersyukur atas keluarga tempat kami 

diletakkan. Urapi kami untuk dapat berperan dengan 
benar sesuai dengan firman-Mu, agar kami dapat 

menjadi berkat bagi keluarga kami. Sehingga di tengah 
kesibukan kami pun, kami tetap dapat mengutamakan 
keluarga kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 26-27 

Filipi 2 

 

 

 



15 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
SARANG MADU BAGI KELUARGA DAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 16:24 Perkataan yang menyenangkan adalah 
seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi 
tulang-tulang.  
 
Dinar dan Dina adalah kembar dengan sifat berbeda. 
Hanya satu kesamaan mereka. Mereka bermimpi untuk 
menjadi desainer fashion ternama dan membeli rumah 
besar bagi keluarga mereka yang berkekurangan, serta 
membawa orangtua mereka berkeliling dunia. Namun, 
orangtua mereka hanya sanggup membiayai sekolah 
mode untuk Dina. Ia pun kemudian berhasil bekerja 
pada desainer ternama. Sedangkan Dinar, begitu lulus 
SMA, ia langsung bekerja di tempat jahit dekat rumah.  
 
Sepuluh tahun kemudian, Dinar dan Dina berhasil 
mengumpulkan uang untuk membuka butik sendiri. 
Meski demikian, impian mereka masih jauh dari 
terwujud. Tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan 
besar. Dina mulai merasa besarnya biaya kuliah yang 
dikeluarkan orangtuanya dan pengalaman bekerja di 
bawah desainer ternama percuma saja. Ia pun mulai 
uring-uringan. Namun senyum di wajah Dinar kian hari 



kian cerah. Karena penasaran, Dina pun bertanya, “Nar, 
bulan ini lagi-lagi kita hanya mendapatkan order kecil-
kecilan… jangankan membeli rumah, untuk membayar 
sewa tempat butik kita saja mungkin sulit, tapi kok kamu 
selalu ceria?” Tanpa ragu Dinar menjawab, “Lho, 
sekarang kan setiap hari kita bisa bekerja bareng. Meski 
kita hidup seadanya, aku senang bisa membangun 
impian kita bersama-sama. Aku percaya Tuhan melihat 
setiap jerih lelah kita.” 
 
Sering kali apa yang kita katakan atau lakukan adalah 
buah dari apa yang ditaburkan atas hati kita. Sarang 
madu dalam Amsal 16:24 ibarat hati kita yang sudah 
dimaniskan oleh firman dan Roh Kudus, sehingga apa 
pun kondisi yang membungkus hidup kita, dari dalam 
hati kita tetap bisa bersukacita. Akhirnya, perkataan dan 
tingkah laku kita pun terdengar manis bagi keluarga 
yang tinggal bersama kita. Marilah kita menjadikan hati 
kita sebagai sarang madu yang manis, sebagai ibadah 
yang sejati kepada Tuhan. Marilah kita berusaha terus 
menjadi sarang madu-Nya Tuhan, yang berbuah manis 
bagi setiap anggota keluarga kita, sehingga waktu 
bersama keluarga selalu menyenangkan dan kita pun 
menyenangkan hati Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Sesuatu yang MENYENANGKAN tidak perlu mahal, 
tetapi KELUAR dari HATI YANG SENANG.  



APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengira bahwa sesuatu yang 

mahal lebih bagus daripada yang murah? Mengapa 
demikian? 

2. Mengapa Anda perlu menjaga hati kita agar tetap 
senang? Apa dampaknya bagi keluarga Anda? 

3. Bagaimana saudara berupaya menjadi sarang madu 
bagi kemuliaan Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas firman yang mengubahkan 

setiap kami. Ajarkan kami, Roh Kudus, untuk berbuah 
lebih manis bagi kemuliaan Tuhan, melalui buah sikap, 

perkataan dan perbuatan bagi sesama kami. Kami 
mohon ampun Bapa jika kami seringkali mendukakan-
Mu, belum bisa menjadi sarang madu yang manis bagi 

keluarga dan sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
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16 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMORI INDAH YANG TAK TERLUPAKAN BERSAMA 

KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 6:6-7 “Apa yang kuperintahkan kepadamu 
pada hari ini  haruslah engkau perhatikan, haruslah 
engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk 
di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” 
 
Ada kalanya kenangan-kenangan yang kita miliki sulit 
untuk dilupakan. Meskipun kini Win sudah berkeluarga 
dan memiliki anak, masih terbayang jelas bagaimana 
kenangan masa kecilnya. Saat itu ia begitu bersemangat 
dan senang sekali jika orangtuanya memberitahu akan 
mengajaknya piknik. Malam rasanya lama berlalu, Win 
selalu ingin pagi segera datang dan mereka bisa 
berangkat ke tempat wisata yang dijanjikan 
orangtuanya. Berdua dengan adiknya, ia akan semangat 
bangun pagi dan bergegas siap-siap untuk pergi 
berwisata bersama keluarga. 
 
Meskipun kadang orangtua Win hanya mengajak pergi 
ke tempat yang dekat, ia tidak pernah melupakan 



waktu-waktu yang dihabiskannya bersama ayah dan 
ibunya. Ia begitu senang sebab orangtuanya yang 
biasanya sibuk bekerja bisa ada seutuhnya di hari 
mereka bepergian bersama. Sampai kini, Win bahkan 
sangat bersemangat menceritakan cerita wisata masa 
kecilnya bersama ayah dan ibunya kepada anak-
anaknya. Win pun berusaha untuk selalu meluangkan 
waktu bersama suami dan anak-anaknya. Win ingin 
meninggalkan kenangan indah yang tak terlupakan bagi 
anak-anaknya. Sesekali ia juga mengajak orangtuanya 
berwisata atau makan bersama di luar rumah. Win 
senang bisa lebih sering berkumpul, bercerita, dan 
bermain bersama keluarganya. 
 
Kesibukan acap kali membuat banyak orang tidak 
memiliki waktu untuk keluarga. Teman, pekerjaan, 
kesukaan seolah lebih penting dibandingkan keluarga. 
Bisa jadi, akhir-akhir ini kita juga begitu sibuk dengan 
rutinitas dan jarang meluangkan waktu bersama 
keluarga. Jikalau demikian, mulailah ganti prioritas 
hidup kita. Jangan abaikan waktu untuk berkumpul, 
bergembira bersama keluarga, karena waktu tidak bisa 
diputar kembali. Tidak selamanya anak-anak ada 
bersama kita, tidak selamanya pula orangtua ada 
bersama kita. Oleh karena itu, mulailah menciptakan 
momen-momen kebersamaan yang menyenangkan 
bersama keluarga kita. Sehingga apa yang kita lalui 
bersama keluarga akan selalu menjadi memori indah 



yang tak akan terlupakan. Meskipun hal sederhana di 
rumah, asalkan dilakukan bersama keluarga tentu akan 
menjadi sebuah cerita yang indah. Demikian 
berharganyalah waktu bersama keluarga. Banyak-
banyaklah membuat cerita yang indah bersama mereka. 
(LEW) 
   
RENUNGAN 
Momen-momen KEBERSAMAAN YANG 
MENYENANGKAN bersama keluarga akan menjadi 
MEMORI INDAH yang TAK TERLUPAKAN.  
 
APLIKASI 
1. Momen apa yang menjadi memori indah tak 

terlupakan bersama keluarga Anda? 
2. Mengapa Anda harus menjadikan momen 

kebersamaan yang menyenangkan bersama 
keluarga?  

3. Apa saja yang bisa Anda lakukan bersama keluarga 
agar momen kebersamaan selalu menyenangkan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang 
Engkau berikan pada kami. Kami mau selalu membuat 

momen-momen kebersamaan yang menyenangkan 
bersama keluarga kami. Sertailah setiap bagian 

perjalanan kehidupan keluarga kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
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