


17 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERAN PENTING PRIA DALAM KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-suami, 
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang 
lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris 
dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu 
jangan terhalang. 
 
Bill Galston sedang berada di puncak karirnya. Lebih dari 
sepuluh tahun, ia telah berupaya 
mengimplementasikan ide-idenya. Di Gedung Putih, 
Galston membantu membentuk Kampanye Nasional 
Melawan Kehamilan Remaja, merencanakan Program 
Pelayanan Nasional, dan mengupayakan reformasi 
pendidikan serta perundang-undangan Head Star. Ia 
memiliki reputasi yang sempurna dalam pekerjaannya. 
Hingga suatu kali, Ezra, anaknya, menulis suatu catatan, 
"Main Baseball itu tidak menyenangkan kalau tidak ada 
orang yang memberi semangat." Galston pun dihantui 
kenyataan bahwa ia telah melewatkan waktu yang 
berkualitas bersama keluarganya karena sering pulang 
dalam keadaan terlalu letih.  
Ungkapan hati anaknya akhirnya membuat Galtson 
mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari 



jabatan penasihat kebijakan dalam negeri bagi Presiden 
Clinton. Ia memilih untuk kembali mengajar di 
Universitas Maryland, dengan alasan untuk 
mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan 
keluarga. Hal itu karena Bill Galston menyadari 
perannya sebagai seorang pria sekaligus ayah bagi 
keluarganya. Ada tanggung jawab besar yang harus 
dipikirkan dan diputuskan dengan bijaksana. Kariernya 
yang sangat bagus di Gedung Putih tidaklah ada artinya 
kalau semua itu mengakibatkan putranya mengalami 
kekecewaan dan luka hati karena kurangnya perhatian 
dari ayahnya.  
  
Ya, seorang pria memiliki peran vital dalam keluarga. 
Mencari nafkah hanyalah salah satu bagian dari peran 
vital itu, tetapi itu hal terpenting dan terutama. Oleh 
karena itu, jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan 
untuk seorang pria dapat mengabaikan kewajiban 
pokoknya, yaitu kebahagiaan keluarganya. Begitu 
banyak pria yang mengejar kesuksesan dan kekayaan, 
dengan alasan untuk kesejahteraan serta kebahagiaan 
keluarganya, tetapi justru istri dan anak-anak merasa 
diabaikan. Bahkan, tidak sedikit juga yang tidak memiliki 
waktu untuk berkumpul dengan keluarganya untuk 
membangun mezbah keluarga dan memberikan teladan 
rohani bagi anak-anaknya. Ambillah komitmen untuk 
menjadi pria yang dapat membawa keluarganya pada 



keselamatan kekal, dan memimpin keluarganya menjadi 
keluarga yang takut akan Tuhan. 
 
RENUNGAN 
PRIA punya PERANAN yang SANGAT VITAL dalam 
keluarga. 
 
APLIKASI 
1. Jika Anda seorang pria, bagaimana peranan Anda 

selama ini dalam keluarga Anda?  
2. Menurut Anda, mengapa seorang pria memiliki 

peranan yang sangat vital dalam keluarga? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa 

yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengaplikasikannya? Tuliskan. 

 

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

berikan. Kami percaya ini adalah keluarga yang Kau 
pilihkan, yang terbaik bagi kami. Ajar kami agar dapat 
menjalankan peranan kami, sehingga keluarga kami 

senantiasa merasakan kebahagiaan yang sejati. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 32-33 

Kolose 1 



18 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERANAN KEPALA KELUARGA YANG TERPENTING 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-suami, 
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum 
yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman 
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya 
doamu jangan terhalang. 
 
Kita semua tahu bahwa seyogianya seorang kepala 
keluarga berperan sebagai imam atas semua anggota 
keluarganya. Hal itu berarti, tugas seorang pria bukan 
hanya sebagai tulang punggung secara jasmani yang 
memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya, tetapi juga sebagai tulang punggung 
rohani keluarganya. Deskripsi tugas imam dalam kitab 
Imamat pun mengajari kita betapa pentingnya peran 
imam dalam menentukan nasib suatu bangsa di 
hadapan Tuhan. Jikalau yang ia perbuat adalah dosa di 
mata Tuhan, maka seluruh bangsanya turut bersalah. 
Demikian juga sebaliknya, jika Tuhan memandangnya 
benar maka berkat akan turun atas bangsanya.   
 
Ini juga merupakan petunjuk bagaimana seorang 
kepala keluarga harus mengambil peran sebagai imam 



untuk dapat membawa keluarganya mengalami janji 
Tuhan. Tugas-tugas imam dalam Perjanjian Lama 
seperti mempersembahkan korban, mengadakan doa 
syafaat, dan memberkati bangsanya dapat kita 
aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita. Kita pun 
harus mengusahakan agar senantiasa hidup dalam 
kekudusan, membangun mezbah keluarga, dan 
mendoakan seluruh anggota keluarga. Di saat seorang 
kepala keluarga dapat sungguh-sungguh berperan dan 
berfungsi sebagai imam maka dipastikan perkenanan 
dan kasih karunia Tuhan akan melimpah dalam 
keluarga tersebut. 
 
Mari, sesibuk apa pun kita di luar rumah, tetap 
prioritaskan peran kita sebagai pria dalam keluarga 
kita, yaitu imam di hadapan Tuhan. Layani sungguh-
sungguh setiap anggota keluarga kita. Kejar kehendak 
dan perkenanan Tuhan atas keluarga kita, maka kita 
semua akan mengalami terang Tuhan yang ajaib di 
tahun Roh Kudus ini! 
 
 
RENUNGAN 
Peranan KEPALA KELUARGA yang TERPENTING adalah 
menjadi IMAM dalam keluarga. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud pria harus berperan sebagai 

imam dalam keluarga? 
2. Mengapa nasib suatu keluarga sangat bergantung 

pada peran kepala keluarga sebagai imam? 
3. Bagaimana kita dapat menggenapi peran tersebut?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, urapi setiap kami untuk dapat mengambil peran 

sebagai imam dalam keluarga kami. Roh Kudus yang 
lawat setiap kami. Sehingga kami dimampukan untuk 
mengerjakan tanggung jawab kami sebagai imam. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 34-36 

Kolose 2 



19 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJAGA API ROH DALAM KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Imamat 6:13 Harus dijaga supaya api tetap menyala di 
atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." 
 
Api di dalam Bait Allah identik dengan simbol kehadiran 
Tuhan. Api juga melambangkan kuasa Tuhan atau Roh 
Kudus. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan para 
imam melalui Musa untuk senantiasa menjaga nyala api 
di dalam Bait Allah atau Kemah Pertemuan supaya tetap 
menyala, jangan sampai padam. Sudah menjadi 
ketetapan Tuhan bahwa para imamlah yang bertugas 
dan bertanggung jawab untuk memastikan hal itu. 
setiap pagi, secara konsisten, para imam harus menaruh 
kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di 
atasnya (Im. 6:12).  
 
Ya, itu adalah gambaran atas apa yang Tuhan kehendaki 
untuk ada juga di dalam keluarga kita. Tuhan rindu agar 
api dalam keluarga kita dipastikan selalu menyala. Yang 
artinya selalu ada kehadiran Tuhan yang bertakhta dan 
berkuasa atas keluarga kita. Tentu ada bedanya antara 
keluarga yang api Roh Kudusnya terus menyala, kadang 
menyala kadang tidak, atau bahkan yang mati sama 



sekali. Keluarga yang api Rohnya menyala akan hidup 
dalam tuntunan dan kuasa Tuhan, karena kehadiran 
Tuhan akan membuat segala sesuatunya berbeda. 
Seperti kisah tentang keluarga Obed-Edom, saat Tabut 
Perjanjian ditempatkan di rumahnya dan ia mengajak 
seluruh isi rumahnya untuk sungguh-sungguh 
menghormati serta menjaga Tabut Perjanjian sebagai 
lambang kehadiran Tuhan, sehingga keluarga itu 
menjadi sangat diberkati (2 Sam. 6:11).  
 
Bulan ini adalah saatnya Tuhan akan melawat dan 
membangkitkan keluarga-keluarga untuk menjadi 
terang bagi dunia. Mari dengarkan panggilan Tuhan bagi 
setiap pria dalam keluarga, dan bangkitlah. Karena ini 
saatnya kita semua menyalakan dengan lebih sungguh-
sungguh lagi api Tuhan untuk tetap ada dalam keluarga 
kita. Yang selama ini sudah menyala, teruslah kobarkan 
apinya. Yang sempat redup ataupun yang belum 
dinyalakan apinya, mari responi rhema yang 
disampaikan oleh Tuhan melalui gereja kita. Karena 
Kairos Tuhan atas setiap keluarga sudah datang dan 
sedang dilaksanakan segera di tengah-tengah kita. 
Pastikan jangan ada yang tertinggal, karena ada 
pekerjaan besar yang Tuhan hendak dan sedang 
nyatakan melalui keluarga kita. Haleluya!  
 
RENUNGAN 
Jagalah API ROH TETAP MENYALA dalam keluarga. 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimana kondisi api di dalam 

keluarga Anda saat ini? Adakah yang harus dibenahi 
dan diperjuangkan? 

2. Apa pun peran Anda, apa yang harus Anda lakukan 
supaya api tetap menyala di tengah-tengah keluarga 
Anda? 

3. Apakah komitmen Anda untuk ikut berjuang 
menyalakan api Tuhan itu sekalipun Anda bukan 
kepala keluarga, terlebih jika Anda adalah seorang 
kepala keluarga? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami tahu akan ada sesuatu yang besar 
yang Engkau kerjakan atas keluarga kami. Dan supaya 

hal itu terjadi, api Roh-Mu di dalam keluarga kami 
harus tetap menyala. Ini komitmen kami sebagai 

sebuah keluarga ya Tuhan, untuk terus 
memperjuangkannya karena kami rindu kemuliaan-Mu 
juga dinyatakan melalui keluarga kami, dan nama-Mu 

dipermuliakan atas keluarga kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 37-38 
Kolose 3 

 



20 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SALAH SATU PERAN IMAM DALAM KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 2:11 Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa 
terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan 
menguatkan hatimu seorang demi seorang, 
 
Di awal tahun pernikahan, kehidupan rumah tangga Lina 
dan Ian bagaikan cerita di negeri dongeng. Semuanya 
tampak serba indah. Mereka telah menjajaki masa 
pacaran selama kurang lebih tiga tahun sebelum 
akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka merasa 
saling mencintai dan sudah cocok satu dengan yang lain. 
Namun, seiring berjalannya waktu, banyak masalah 
yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sampai suatu 
hari, Lina dan Ian memutuskan untuk bercerai. 
Pasangan yang selama ini dikenal orang sebagai 
pasangan yang romantis, tiba-tiba saja memutuskan 
untuk berpisah. 
 
Rupanya, Lina kecewa karena ia merasa Ian tidak 
menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan 
baik. Di saat pandemi melanda, Lina harus kehilangan 
pekerjaannya. Ia yang dulunya merupakan wanita 
karier, kini harus diam di rumah mengurus rumah dan 



merawat anak-anaknya. Mereka tidak lagi mampu 
untuk mempekerjakan asisten rumah tangga. Lama-
kelamaan, Lina merasa tertekan dengan segala 
perubahan dalam hidupnya. Namun, alih-alih 
menguatkan dan menghibur Lina, Ian malah terus 
mengkritik dan merendahkan Lina, sehingga ia akhirnya 
merasa tidak tahan lagi. 
 
Akhir-akhir ini, ada begitu banyak berita tentang 
perceraian. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang 
ini, ada begitu banyak orang yang tingkat stresnya 
meninggi. Rumah tangga pun menghadapi berbagai 
problematika. Namun, sesungguhnya, masalah apa pun 
dapat diselesaikan bersama apabila setiap anggota 
keluarga menjalankan perannya dengan baik. Perlu kita 
pahami pula bahwa salah satu tugas pria dalam keluarga 
sebagai imam adalah menguatkan hati keluarganya. 
Namun sayangnya, tidak banyak orang yang bisa 
memahami peranannya masing-masing, sehingga yang 
terjadi adalah pertikaian dan keributan. Untuk itu, 
marilah kita belajar meletakkan Tuhan sebagai pusat 
dalam kehidupan rumah tangga kita dan mintalah Dia 
untuk membimbing setiap langkah kehidupan kita 
sehingga setiap kita dapat menjalankam peran yang 
telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita dengan sebaik-
baiknya. 
 
 



RENUNGAN 
Menjadi seorang imam bagi keluarga berarti harus bisa 
MENGUATKAN HATI KELUARGA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memahami peran Anda dalam 

keluarga? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Menurut Anda, apakah Anda sudah menjalankan 

bagian Anda dengan sebaiknya? 
3. Renungkanlah, komitmen apa yang dapat Anda 

lakukan untuk dapat memperbaiki diri dalam 
menjalankan peran Anda dalam keluarga?!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami belum 
dapat menjalankan peran kami dengan baik dalam 
keluarga kami. Tolong tuntun dan bimbing kami, ya 
Bapa, agar kami bisa melakukan yang terbaik bagi 

keluarga kami. Karena kami rindu memiliki keluarga 
yang shekinah glory sesuai kehendak-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 39-40 

Kolose 4 



21 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERANG PENTING SEORANG IMAM DI TENGAH 

KESUKARAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 20:3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil 
keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan 
kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 
 
Sebagai seorang pebisnis dan juga aktif dalam 
pelayanan konseling, Niko Yehezkiel ternyata pernah 
mengalami gagap dan merasa kurang percaya diri. 
Namun Tuhan memulihkannya dan memberkatinya 
dengan seorang istri yang senantiasa mendukungnya. 
Suatu ketika, Niko pernah mengalami kehancuran 
dalam bisnis dan usahanya, hingga ia harus menjual 
beberapa aset perusahaannya. Saat itu, Tuhan pakai 
istrinya untuk menguatkan Niko agar ia lebih tenang. 
Bahkan, di kala Niko tidak bisa bekerja karena ia hanya 
diam dan harus mengkonsumsi obat depresi, 
istrinyalah yang berjuang untuk menyambung hidup. 
Namun, setelah Niko sembuh dari depresinya, 
keluarganya kembali dihantam badai. Karena salah 
satu anaknya jatuh sakit.  
Di tengah kondisi yang sulit dan berat, Niko bangkit 
mengajak istri beserta anaknya untuk berdoa dan 



memohon pemulihan keluarga kepada Tuhan. Karena 
ia percaya, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan 
anaknya. Benar saja, anaknya pun sembuh dan pulih 
seperti sediakala. Keluarga Niko merasakan betapa luar 
biasanya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam 
hidup mereka. Saat ini pun, ia, istrinya, beserta anak-
anaknya juga aktif dalam pelayanan. Keluarganya 
mengakui bahwa peran Niko begitu luar biasa. Di 
tengah masa sukar yang mereka hadapi, setiap 
keputusan yang diambil Niko membawa keluarganya 
ke arah yang lebih baik. 
 
Kisah di atas menceritakan betapa pentingnya peran 
seorang imam dalam keluarga, termasuk dalam masa 
sukar sekalipun. Bagaimana Niko membantu 
mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang kepada 
Tuhan, sehingga keluarganya dipulihkan. Oleh karena 
itu, ambillah komitmen dalam meluangkan waktu 
untuk mendengarkan cerita dan keluhan dari istri dan 
anak kita. Termasuk membantu mereka dalam 
mengambil keputusan. Mintalah pertolongan Roh 
Kudus, sehingga keputusan yang kita ambil pun sesuai 
kehendak Tuhan. Saat pria dalam keluarga melakukan 
peran sebagai seorang imam dengan tepat, maka kita 
akan melihat bagaimana Tuhan berkarya begitu luar 
biasa dalam keluarga kita. Hingga kita dapat melihat 
bagaimana Tuhan membawa keluarga kita dari 



kemuliaan pada kemuliaan selanjutnya. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
Saat menghadapi kesukaran, seorang imam harus bisa 
MENDENGARKAN dan MEMBANTU MENGAMBIL 
KEPUTUSAN. 
 
APLIKASI 
1. Jika Anda seorang imam, bagaimanakah sikap Anda 

selama ini saat keluarga Anda sedang menghadapi 
kesukaran? 

2. Menurut Anda, mengapa seorang imam harus bisa 
mendengarkan dan membantu dalam mengambil 
keputusan? 

3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah apa 
yang akan Anda ambil untuk dapat menjalankan 
peran seorang imam yang benar dan sesuai 
kehendak Tuhan? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan dan 

penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Ajar kami untuk 
dapat melakukan peran kami sebagai seorang imam 

dengan benar, sehingga kami dapat menjadi 
pendengar yang baik dan membantu mereka 

mengambil keputusan yang tepat. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 41-42 

1 Tesalonika 1 

 



22 Mei 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
SALAH SATU KUNCI MENJADI IMAM BAGI KELUARGA  

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu. 
 
“Faith Like Potatoes” adalah film yang berdasarkan 
kisah nyata seorang petani dan penginjil, Angus Buchan. 
Pria berkulit putih yang tinggal bersama keluarganya di 
Afrika Selatan. Angus awalnya adalah seorang yang 
temperamen dan pemabuk. Emosinya gampang 
meledak. Hal ini menyebabkan kehidupan keluarganya 
menjadi terancam dan berada di ambang kehancuran. 
Suatu hari, Angus diajak ke gereja oleh kerabatnya dan 
walaupun enggan, akhirnya ia memutuskan pergi 
bersama keluarganya. Di sana, Angus mendengar 
sebuah kesaksian dari seorang petani yang hidupnya 
berubah setelah mengenal Yesus. Saat itu juga, ia 
memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat pribadinya.  
Pertolongan Roh Kudus membuat kehidupan Angus 
berubah total. Ia begitu haus akan firman Tuhan dan 



menjalani hidupnya dengan sudut pandang yang baru, 
yaitu sudut pandang Kristus. Situasi keluarganya pun 
pulih dan banyak mujizat yang dialaminya. Angus 
bahkan mampu merintis budi daya kentang di daerah 
Kwala-Zulu, Natal, Afrika Selatan yang tandus. 
Walaupun awalnya banyak yang mencemooh Angus 
yang nekat menanam kentang di lahan yang gersang, 
tetapi ia tetap mengimani bahwa tanaman kentangnya 
pasti berhasil. Alhasil, tanaman kentangnya tumbuh 
subur. Angus pun menjadi petani kentang yang sukses. 
Di tengah keluarga, Angus juga mampu menjadi imam 
dan pemimpin yang baik bagi istri serta anak-anaknya. 
Setelah itu, ia mulai membagikan kesaksiannya, 
menginjili penduduk Afrika, dan memenangkan banyak 
jiwa bagi Kristus.  
 
Kisah Angus Buchan memberikan teladan bahwa 
pertolongan Roh Kudus adalah kunci untuk menjadikan 
kita imam di tengah-tengah keluarga. Tanpa adanya 
kuasa Roh Kudus, mustahil kita dapat membawa 
keluarga kita ke arah yang lebih baik. Karena itu, apa 
pun yang tengah terjadi dalam kehidupan keluarga kita, 
datanglah kepada Yesus. Mintalah kepada-Nya agar 
hidup kita dijamah oleh Roh Kudus. Serahkan keluarga 
kita kepada Yesus. Biarkan Dia yang menjadi nahkoda 
bagi bahtera keluarga kita dan rasakan pemulihan, 
pertolongan, dan mujizat-Nya. Amin. 
 



RENUNGAN 
Salah satu KUNCI menjadi imam bagi keluarga adalah 
PERTOLONGAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana keadaan keluarga Anda saat ini? Jika 

kondisi keluarga Anda terpuruk, apa yang Anda 
lakukan? 

2. Apakah Anda sudah merasa menjadi pemimpin yang 
baik bagi keluarga Anda? Mengapa demikian? 

3. Bagaimana Anda dapat meminta pertolongan Roh 
Kudus untuk memulihkan keluarga Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu sehingga 

Engkau memberikan kuasa Roh Kudus bagi kami. 
Tuhan Yesus kami mau agar Engkau menjamah hidup 
kami melalui kuasa-Mu. Jamah dan ubah hidup kami, 

ya Tuhan. Dengan Pertolongan Roh Kudus, mampukan 
kami menjadi imam dan pemimpin bagi  keluarga 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 43-44 

1 Tesalonika 2 



23 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENJADI IMAM YANG PENUH ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mikha 3:8 Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, 
dengan Roh TUHAN, dengan keadilan dan 
keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub 
pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. 
 
Tidak ada hati sekeras apa pun juga yang tak dapat 
Tuhan ubahkan. Dulu, bagi Pak Steve, dirinya dan 
pekerjaannyalah yang paling utama. Ia tidak terlalu 
memperhatikan istri dan anak-anaknya. Saat 
melakukan kesalahan, ia pun tidak mau menerima 
pendapat maupun saran istrinya. Namun, 
perjumpaannya dengan Roh Kudus mengubah hidup 
dan keluarganya dengan total. Setiap hari, Pak Steve 
selalu mengajak keluarganya membangun mezbah 
keluarga. Pak Steve tidak lagi menjadi suami yang tidak 
peduli dengan istri dan anaknya. Tuhan Yesus menjadi 
prioritas utama hidupnya dan keluarga menjadi urutan 
berikutnya. Tak heran, banyak teman-temannya yang 
justru berdatangan meminta saran maupun solusi saat 
mereka menghadapi masalah.  
 



Ya, tugas kepala keluarga bukan hanya memenuhi 
kebutuhan jasamani anggota keluarga, tetapi ia juga 
harus bisa menjalankan peran menjadi imam bagi 
keluarga. Menjadi imam tidak bisa dilakukan dengan 
mengandalkan kekuatan dan keperkasaaan diri sendiri. 
Seorang suami atau kepala keluarga harus 
mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya dalam 
memimpin keluarga agar ia dan seisi keluarganya 
menjadi keluarga yang dekat kepada Tuhan. Tanpa Roh 
Kudus, mustahil kita bisa menjalankan peran imam 
dalam keluarga. Namun dengan pertolongan Roh 
Kudus, kita bisa bangkit menjadi imam dalam keluarga 
kita masing-masing. Ketika kita penuh Roh Kudus, roh 
kita sendiri menyala-nyala dan akan mudah bagi kita 
untuk menyalakan api roh anggota keluarga kita.  
 
Oleh karena itu, jadilah imam yang penuh dengan Roh 
Kudus, maka kita akan dimampukan Tuhan 
menjalankan semua fungsi dalam hidup kita. Saat kita 
penuh Roh Kudus, maka segala ketakutan disingkirkan 
dan hati dipenuhi iman, sehingga kita bisa menguatkan 
anggota keluarga yang lainnya. Kita juga akan diberi 
hikmat ilahi sehingga kita dimampukan menjadi kepala 
keluarga yang bisa mengambil keputusan yang tepat. 
Dengan pertolongan Roh Kudus, jadilah pria dalam 
keluarga yang selalu membawa sukacita bagi keluarga 
kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Jadilah IMAM yang PENUH DENGAN ROH KUDUS, 
maka engkau akan dimampukan menjalankan semua 
fungsi dalam keluargamu. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda harus menjadi imam yang penuh 

dengan Roh Kudus? 
2. Apa yang akan Anda dapatkan jika Anda sudah 

menjadi imam yang penuh dengan Roh Kudus? 
3. Bagaimana cara Anda agar bisa menjadi imam yang 

penuh dengan Roh Kudus? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, jadikanlah kami imam yang penuh 

dengan Roh Kudus, agar kami bisa menjadi imam yang 
menjalankan peran yang benar bagi keluarga kami. 

Kami percaya, Engkau akan memampukan kami 
menjalankan peran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
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