03 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KUNCI MEMILIKI KELUARGA YANG SUKSES DAN
BAHAGIA
RHEMA HARI INI
Kisah Para Rasul 2:44 Dan semua orang yang telah
menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan
mereka adalah kepunyaan bersama,
Selain anak tunggal, Yenny juga adalah tulang punggung
dari keluarga yang sangat sederhana di Solo. Suatu
ketika, ayahnya yang memiliki riwayat diabetes
didiagnosis dokter menderita kebocoran katup jantung
dan ia pun harus dioperasi di Semarang. Namun karena
menggunakan BPJS, ayahnya harus mengantre satu
tahun lebih. Hal itu praktis membuatnya harus bolakbalik Solo-Semarang untuk membawa ayahnya periksa
secara berkala sebelum dioperasi. Tak terbayang
beratnya tanggung jawab yang harus Yenny tanggung
selama setahun ke depan. Ia pun datang kepada Tuhan
dan mujizat percepatan terjadi. Jadwal operasi ayahnya
tiba-tiba saja dimajukan setahun.
Tentu saja Yenny merasa senang, tetapi hal itu berarti ia
harus mengambil cuti untuk menemani ayahnya. Selain
itu, ia masih harus mempersiapkan keperluan ibunya

yang ditinggal di Solo, dan juga semua yang ia butuhkan
selama di Semarang. Tidak jarang ia merasa miris karena
harus menanggung segala sesuatunya seorang diri di
usianya yang masih muda. Akan tetapi, ia menyadari
bahwa kedua orangtuanya adalah harta berharga yang
ia miliki, maka dengan penuh kasih dan kerelaan hati ia
menjalani semuanya itu. Sampai pada akhirnya Tuhan
sendiri yang membuka jalan mencukupkan segala
kebutuhan keluarganya dan operasi ayahnya pun
berhasil.
Di dalam keluarga pasti akan ada masalah yang datang
silih berganti. Namun apabila setiap anggota
mempunyai rasa memiliki antar anggota keluarga,
segala masalah yang ada dapat dipikul dan diselesaikan
bersama-sama. Seperti pepatah yang mengatakan,
"Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul." Apalagi kita
juga memiliki Tuhan yang besar, sehingga kita pasti bisa
menyelesaikan masalah dalam keluarga kita bersama
dengan Tuhan. Namun, apabila tidak ada lagi rasa saling
memiliki dalam keluarga, setiap anggota keluarga akan
menjadi egois dan hanya sibuk dengan kepentingannya
sendiri-sendiri, sehingga pada akhirnya akan berujung
pada perpecahan dalam keluarga. Namun sebaliknya,
saat hati suami-istri, orangtua-anak, kakak-adik dapat
bertemu, maka kasih itu dapat bertumbuh dan
berkembang sehingga keluarga yang sukses dan bahagia
pun dapat terwujud.

RENUNGAN
Mengembangkan RASA MEMILIKI adalah KUNCI
memiliki keluarga yang SUKSES dan BAHAGIA.
APLIKASI
1. Adakah rasa saling memiliki dalam keluarga Anda?
Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, apa yang membuat rasa memiliki itu
perlahan sirna dan bahkan hilang?
3. Renungkanlah, apa yang dapat Anda lakukan untuk
mengembangkan rasa saling memiliki dalam
keluarga Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami mau belajar untuk mengembangkan rasa
saling memiliki dalam keluarga kami. Kami rindu ada
kehangatan kasih-Mu dalam keluarga kami, sehingga
kami bisa mempunyai keluarga yang sukses dan
bahagia dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kidung Agung 6-8
Galatia 4

04 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MILIKI RASA SALING MENGASIHI DENGAN
KELUARGA
RHEMA HARI INI
Yohanes 15:12 Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu
saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.
Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemui
saudara dalam keluarga kita yang memiliki aneka
ragam sifat. Ada yang ramah dan lembut, ada pula
yang pendiam serta tidak banyak bicara. Ada pula yang
bawel, cerewet, mudah tersinggung, dan mudah
marah. Ada kalanya juga kita bisa saling bertengkar
satu sama lain hanya karena tersinggung dengan
perkataan saudara atau orangtua kita. Bahkan, tidak
sedikit pula yang merasa iri atau sakit hati dengan
saudaranya, hanya karena merasa orangtuanya lebih
sayang dengan saudaranya, dan masih banyak lagi.
Berapa banyak dari kita yang memiliki konflik dengan
anggota keluarga kita? Tidak secara kebetulan ayat
rhema hari ini menekankan agar kita saling mengasihi,
seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Jika kita
merenungkan sejenak, bagaimana luar biasanya Tuhan
mengasihi kita, melebihi siapa pun yang mengasihi kita

di dunia ini, sekalipun kita menjauh, sering
mengecewakan Tuhan, tidak taat pada Tuhan, bahkan
pernah jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Namun,
tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dengan
tetap sabar dan penuh kasih, Dia akan menerima kita
kembali dan memaafkan segala kesalahan dan dosadosa kita. Bahkan, tidak satu pun kesalahan maupun
dosa kita di masa lalu yang Dia ingat.
Oleh karena itu, setiap kita yang dapat merasakan
kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita
akan merasa memiliki Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga pada akhirnya akan membuat kita mengasihi
Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasa saling memiliki
inilah yang akan membuat kita nantinya saling
mengasihi antara satu dengan yang lain. Konsep ini
juga berlaku dalam keluarga kita, saat kita merasa
memiliki keluarga kita, orangtua kita dan suadara kita,
maka kita akan mengasihi mereka tanpa syarat.
Sekalipun mereka mungkin pernah mengecewakan
kita, menyakiti perasaan kita, dan sebagainya, kita
tidak akan mengingatnya kembali. Mulai hari ini,
milikilah rasa saling memiliki dengan keluarga kita,
sehingga kasih Tuhan akan sungguh-sungguh
dinyatakan melalui keluarga kita. (Rdf)

RENUNGAN
Mempunyai RASA SALING MEMILIKI membuat kita
SALING MENGASIHI antara satu dengan yang lain.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki rasa saling memiliki
dengan anggota keluarga Anda yang lain? Jika
sudah atau belum, mengapa?
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk
memiliki rasa saling memiliki dalam keluarga?
Mengapa demikian?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar setiap
anggota dalam keluarga Anda dapat saling
mengasihi satu dengan yang lain? Tuliskan.

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan kasih yang
begitu sempurna dari pada-Mu. Ajar kami agar dapat
mengaplikasikannya dalam keluarga kami, sehingga
setiap anggota keluarga kami dapat merasakan kasihMu. Biar keluarga kami dapat menjadi saksi di mana
pun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yes 1-2
Galatia 5

05 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
CIRI RASA MEMILIKI YANG MULAI MEMUDAR
DALAM KELUARGA
RHEMA HARI INI
Amsal 10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran,
tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Rumah yang seharusnya dipenuhi dengan canda tawa
anak-anak dan orangtua kini hampir jarang ditemukan
di rumah Pak Didi. Semenjak Bu Didi mendapati
tagihan-tagihan di baju kerja Pak Didi, ia menjadi curiga
akan pemakaian uang hasil kerja suaminya. Sebenarnya
Pak Didi tidak mau membebani dan merepotkan
istrinya akan masalah keuangannya. Ia memilih
menyimpan segala masalah yang dihadapi dan mencari
solusi sendiri. Namun, hal itu justru membuat Bu Didi
menaruh prasangka-prasangka buruk terhadapnya.
Acap kali, ketidakterbukaan itu menjadi pemicu
munculnya pertengkaran dalam rumah tangga mereka.
Baik Pak Didi dan Bu Didi sama-sama tidak mau
mengalah dan selalu merasa benar. Mereka selalu
saling menyalahkan satu sama lain atas hal-hal yang
terjadi dalam rumah tangga mereka. Masalah sepele
yang sebenarnya bisa dikomunikasikan baik-baik malah
jadi membesar. Bukannya membantu mencari solusi,

anak-anaknya pun terkadang ikut terbawa suasana dan
menyalahkan orangtua mereka akan apa yang terjadi.
Akibatnya, rumah menjadi dingin karena rasa memiliki
tidak ada lagi dalam keluarga Pak Didi.
Bisa saja apa yang terjadi dalam keluarga Pak Didi juga
terjadi dalam keluarga kita saat ini. Istri, suami, dan
anak saling menyalahkan dan melempar tanggung
jawab ketika sesuatu hal terjadi. Namun, hari ini Tuhan
mengingatkan kita agar tidak melakukan kesalahan
yang sama. Tuhan ingin setiap kita menjadi satu tim
yang kuat dalam keluarga. Apa pun permasalahan yang
sedang dihadapi keluarga, kita harus bisa membantu
mencarikan solusi maupun jalan keluar. Tidak penting
mencari siapa yang bersalah, lebih penting mencari
cara untuk mengatasi masalah. Saling menyalahkan
hanya akan membuat rasa memiliki dalam keluarga
kita memudar. Oleh karena itu, jangan biarkan hal itu
terjadi dan berjuanglah menghadapi permasalahan
bersama keluarga. Ya, semua yang terjadi dalam
keluarga adalah tanggung jawab semua anggota
keluarga. Kalau kita bisa membangun sikap ini, maka
rasa memiliki keluarga akan dikobarkan kembali, dan
kasih akan semakin berlimpah dalam keluarga kita.
(LEW)

RENUNGAN
Ada BEBERAPA CIRI keluarga yang rasa saling
memilikinya sudah MULAI PUDAR, salah satunya
adalah SALING MENYALAHKAN.
APLIKASI
1. Pernahkah Anda saling menyalahkan atas apa yang
terjadi dalam kehidupan atau keluarga Anda?
Ceritakan!
2. Apakah yang Anda lakukan saat ada anggota
keluarga Anda melakukan kesalahan yang berakibat
fatal bagi keluarga Anda?
3. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan jika ada
permasalahan dalam keluarga Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak saling
menyalahkan atas apa yang terjadi dalam keluarga
kami. Berikan hikmat-Mu agar kami mampu
menyelesaikan setiap permasalahan bersama-sama.
Kami mau menjadi keluarga yang selalu memiliki rasa
saling memiliki, sehingga tak ada permasalahan yang
tak dapat kami tanggung bersama dan Kerajaan-Mu
pun datang atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 3-4
Galatia 6

06 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
JANGAN SAMPAI RASA MEMILIKI DALAM KELUARGA
MULAI PUDAR
RHEMA HARI INI
Filipi 2:3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau
puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan
rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih
utama dari pada dirinya sendiri;
Sepasang lansia, Tuan dan Nyonya Chen, tinggal di
Tianjin, Tiongkok. Mereka telah menikah selama 30
tahun. Namun, mereka memisahkan segala hal,
sekalipun tinggal dalam satu atap. Baik itu keuangan,
pekerjaan rumah, bahkan makanan dalam lemari es
mereka. Pasangan ini bahkan tidak tidur bersama. Sang
suami tidur di lorong, istrinya di dalam kamar tidur.
Wastafel plastik pun ada dua. Hanya lemari es yang
dipakai berdua, tetapi rak untuk menyimpan telur dibagi
dua. Tidak jarang juga sang suami curiga kalau istrinya
mencuri telurnya, karena waktu memasak mereka
bergiliran.
Kisah pasangan dengan gaya hidup egois ini pun
menjadi viral di media sosial. Bagaimana tidak? Mereka
bukanlah keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia.

Keluarga ini justru sedang ada dalam titik yang sangat
rapuh. Keinginan untuk mendahulukan kepentingan
sendiri, tanpa memikirkan kepentingan pasangan, tidak
akan membuat rumah tangga menjadi sukses dan
bahagia, justru menciptakan neraka di dunia. Karena
bagaimanapun, keluarga kita adalah milik bersama, baik
bagi ayah, ibu, atau anak-anak. Tidak ada keluarga yang
bisa bahagia jika kita masih memikirkan kepentingan diri
kita sendiri.
Ya, sehebat-hebatnya kita, baik sebagai suami, istri,
anak, ataupun orangtua, tidak akan bisa mewujudkan
keluarga yang bahagia dan saling mengasihi tanpa rasa
saling memiliki. Karena saat rasa memiliki dalam
keluarga kita mulai pudar, maka tidak akan ada lagi
kepentingan bersama. Namun, dengan mendahulukan
kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, kita
akan membuat pasangan kita merasa nyaman, anakanak terlindungi, orangtua menjadi senang, dan pada
akhirnya keluarga menjadi sukses dan bahagia. Hingga
berkat Tuhan akan tercurah secara berlimpah dalam
keluarga kita.
RENUNGAN
Hanya MEMIKIRKAN KEPENTINGAN SENDIRI termasuk
salah satu ciri rasa memiliki dalam keluarga MULAI
PUDAR.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda mengutamakan kepentingan
bersama dibandingkan kepentingan Anda sendiri?
Jika sudah atau belum, mengapa?
2. Menurut Anda, mengapa sangat penting bagi kita
untuk tidak memikirkan kepentingan kita sendiri
dalam keluarga kita?
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar rasa saling
memiliki dalam keluarga Anda tidak pudar? Tuliskan.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat seperti-Mu, yang
telah berkorban untuk keselamatan kami dengan
tanpa syarat dan tidak memikirkan diri sendiri. Bantu
kami untuk dapat secara konsisten mengutamakan
kepentingan bersama dalam keluarga, hingga berkatMu tercurah dalam keluarga kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 5-6
Efesus 1

07 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
AKIBAT LUNTURNYA RASA SALING MEMILIKI DALAM
KELUARGA
RHEMA HARI INI
Keluaran 20:17 Jangan mengingini rumah sesamamu;
jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya atau
keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu."
Kita semua pasti pernah mendengar sebuah
perumpamaan tentang anak yang hilang. Yaitu tentang
seorang anak bungsu yang meminta warisan kepada
ayahnya dan kemudian pergi meninggalkan rumah
untuk berfoya-foya. Namun, pada akhirnya diceritakan
bahwa uang warisannya habis, hingga ia hidup susah
dan kelaparan. Melalui kisah ini kita dapat melihat
bagaimana kelunturan akan rasa memiliki dalam
keluarga akan berujung pada kejatuhan. Bukannya
bersyukur karena Tuhan sudah menempatkannya di
dalam lingkup keluarga yang luar biasa, tetapi fokusnya
justru kepada kepuasan apa yang bisa diperoleh di luar
rumahnya. Pada akhirnya, ia malah tidak merasakan
kebahagiaan yang sesungguhnya.

Mungkin saja si bungsu membanding-bandingkan
dengan teman-temannya di keluarga lain, yang hidup
bebas dan hanya bersenang-senang. Hal ini cukup
menjadi pembelajaran bagi kita bahwa membandingbandingkan dengan keluarga lain bukanlah sebuah
pemikiran yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi
kita untuk menyadari di mana pun kita ditempatkan
dalam suatu keluarga, sudah merupakan kehendak
Tuhan yang terbaik untuk kita. Membandingbandingkan keluarga atau kepemilikan kita dengan
orang lain adalah salah satu bentuk tipu daya si jahat.
Semakin hal tersebut memenuhi pikiran kita, kita akan
kehilangan kekuatan untuk mengasihi keluarga kita.
Maka dari itu, segeralah berbalik kepada kasih Kristus,
maka kita akan dipenuhi kembali dengan kasih mulamula untuk dapat mengasihi kembali keluarga kita.
Rhema firman hari ini pun mengingatkan kita untuk
tidak menginginkan milik orang lain atau keluarga
lainnya.
Sering
membanding-bandingkan
atau
mengingini hak orang lain bukan jalan keluar atas
kebahagiaan kita. Namun, rasa bersyukur atas keluarga
yang sudah Tuhan percayakan kepada kitalah yang
akan menimbulkan rasa memiliki dan menciptakan
kebahagiaan dalam keluarga kita. Ambil komitmen
untuk berhenti melihat rumput tetangga selalu lebih
hijau. Sekurang apa pun keluarga kita, belajarlah
mengucap syukur dan perkuat rasa memilki dengan
keluarga kita sendiri!

RENUNGAN
Orang yang rasa memiliki dalam keluarganya mulai
LUNTUR,
cenderung
akan
MEMBANDINGBANDINGKAN dengan keluarga lain.
APLIKASI
1. Menurut Anda, apa yang dapat melunturkan rasa
memiliki dalam keluarga? Mengapa demikian?
2. Mengapa
sikap
membanding-bandingkan
berbahaya bagi masa depan kita dan keluarga?
Apakah Anda pernah bersikap demikian?
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat
membangkitkan rasa memiliki dalam keluarga?
Tuliskan.
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, lembutkan hati kami, penuhi dengan
kasih-Mu yang ajaib. Tuntun kami untuk dapat
mengasihi keluarga kami lebih lagi dan senantiasa
bersyukur atas segala yang sudah Engkau karuniakan
dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 7-8
Efesus 2

08 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
BAHAGIA ATAS KEBAHAGIAAN KELUARGA KITA
RHEMA HARI INI
Roma 12:15 Bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita, dan menangislah dengan orang yang
menangis!
Dina sungguh berbahagia saat mendengar adiknya,
Rere, diterima menjadi PNS di Departemen Pekerjaan
Umum Jakarta. Ia bersukacita seakan-akan ia sendiri
yang diterima sebagai PNS. Sebagai anak pertama, dan
yang juga turut memikirkan kehidupan adik-adiknya,
Dina selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap
langkahnya. Setiap kali ada pergumulan atau
permasalahan yang dialami oleh adik-adiknya, ia selalu
membawanya ke dalam mezbah keluarga. Puji Tuhan,
satu per satu doa mereka mulai dijawab Tuhan,
termasuk pemulihan dalam keluarganya.
Memang dalam satu keluarga, adakalanya terjadi
keributan, pertikaian, perselisihan, dan masih banyak
lagi. Namun, terkadang itu adalah jalan Tuhan dalam
membentuk karakter kita. Bagaimanapun, dalam satu
keluarga pasti ada beragam karakter. Oleh sebab itu,

adanya rasa empati merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam memelihara kesatuan dan kebahagiaan
keluarga. Salah satu wujud nyata dari rasa empati
adalah turut berbahagia atas kebahagiaan anggota
keluarga kita.
Bahkan, Rasul Paulus juga berkata “Bersukacitalah
dengan orang yang bersukacita, dan menangislah
dengan orang yang menangis.” Rasul Paulus tahu
seberapa pentingnya untuk memiiliki hati yang bisa ikut
berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Oleh karena
itu, jika saat ini kita sedang dalam suasana iri hati dan
tidak senang atas kebahagiaan anggota keluarga kita,
maka penting bagi kita untuk meminta pertolongan Roh
Kudus. Kita tidak akan mampu jika dengan kekuatan kita
sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong dan
memampukan kita. Saat kita mampu berbahagia atas
kebahagian saudara kita dan turut bersedih atas
kesedihan saudara kita, maka kerukunan dan kesatuan
pun akan bertumbuh dalam keluarga kita. Sehingga
berkat Tuhan akan tercurah secara melimpah atas
keluarga kita. Ambil komitmen untuk memiliki sikap hati
yang seperti ini, yang juga bukan hanya ekspresi emosi
sesaat, tetapi merupakan implikasi dari kedekatan kita
dengan Tuhan.

RENUNGAN
MINTALAH kepada Roh Kudus supaya kita memiliki
HATI yang bisa IKUT BERBAHAGIA dengan kebahagiaan
keluarga kita.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang ikut berbahagia
atas kebahagiaan anggota keluarga Anda? Jika sudah
atau belum, mengapa demikian?
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk
memiliki rasa empati terhadap anggota keluarga kita
yang lain? Mengapa demikian?
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat
mengaplikasikan renungan hari ini? Tuliskan.
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu kepada
kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani kasihMu, sehingga kami pun dapat mengasihi keluarga
kami. Berikan kami hati-Mu, hati yang lembut dan
penuh kasih, hati yang penuh dengan rasa empati
kepada sesama, agar nama-Mu dipermuliakan atas
kehidupan kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 9-1
Efesus 3

09 MEI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
JADIKAN TUHAN SEBAGAI PUSAT DALAM KELUARGA
KITA
RHEMA HARI INI
Yosua 24:15b-16 Tetapi aku dan seisi rumahku, kami
akan beribadah kepada TUHAN!" Lalu bangsa itu
menjawab: "Jauhlah dari pada kami meninggalkan
TUHAN untuk beribadah kepada allah lain!"
Ada kesaksian dari sebuah keluarga yang diizinkan
Tuhan mengalami goncangan. Sang istri dan anak-anak
harus menelan kenyataan pahit bahwa suami dan ayah
mereka pergi untuk menikah dengan perempuan lain. Di
tengah pukulan yang berat itu, sang istri memutuskan
untuk memperjuangkan suaminya dalam doa. Seiring
berjalannya waktu, tidak hanya sang istri saja, tetapi
anak-anaknya pun ikut mendoakan ayah mereka. Di
situlah mezbah keluarga terbangun tanpa mereka
sadari. Secara otomatis, mereka mengundang Yesus
untuk hadir di tengah-tengah mereka. Bertahun-tahun
kemudian, mujizat Tuhan benar-benar dinyatakan, sang
suami benar-benar kembali dan keluarga mereka
dipulihkan.
Sungguh tidak mudah jika kita memosisikan diri menjadi
salah satu dari anggota keluarga mereka. Berapa banyak

anak-anak korban perceraian justru mencari kehidupan
barunya di luar keluarganya. Seberapa banyak juga istri
yang ditinggalkan suaminya dan mereka tidak memiliki
kemampuan untuk memperjuangkan suaminya dengan
cara yang benar di hadapan Tuhan, atau bahkan sudah
tidak peduli lagi dengan pernikahannya. Tidak ada lagi
rasa memiliki dan tanggungj awab atas keutuhan
keluarga. Namun, saat ini Tuhan mengingatkan kita
semua, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia,
ITU SANGAT MUNGKIN BAGI TUHAN. Ya, Tuhan sanggup
mengerjakan mujizat bagi keluarga kita, tetapi Tuhan
mau kita terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi
bagian kita.
Undang Roh Kudus hadir dalam keluarga kita. Mintalah
kekuatan dari-Nya untuk bisa melihat bahwa musuh kita
bukanlah darah dan daging, bukan suami, bukan istri,
bukan orangtua, dan bukan anak kita, tetapi roh-roh
jahat di udara yang jelas-jelas menginginkan adanya
ketidakharmonisan, bahkan kehancuran keluarga kita.
Itulah sebabnya, kita SANGAT MEMBUTUHKAN
KEHADIRAN ROH KUDUS UNTUK MEMERINTAH
KELUARGA KITA. Cintai dan milikilah keluarga kita
masing-masing dan lihatlah, JIKA ALLAH DI PIHAK KITA,
SIAPAKAH LAWAN KITA. Kita akan dimampukan
memenangkan keluarga kita dan lihatlah justru dengan
rasa memiliki dalam keluarga yang semakin kuat, Tuhan
akan jauh berkarya bagi hidup kita secara pribadi
dengan lebih dahsyat. Haleluya!

RENUNGAN
Jadikanlah TUHAN sebagai PUSAT di keluarga kita dan
undanglah ROH KUDUS untuk BERTAKHTA dalam
keluarga kita.
APLIKASI
1. Bagaimana respons Anda selama ini saat melihat ada
salah satu anggota keluarga Anda sedang
menghadapi masalah? Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, adakah bedanya saat Anda
melibatkan Roh Kudus dan menaruh-Nya sebagai
pusat di dalam keluarga Anda dan tidak?
3. Hal-hal apa yang akan Anda lakukan supaya Tuhan
semakin hadir dan bertahta dalam hidup keluarga
Anda? Tuliskan komitmen Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, terima kasih karena Engkau tidak pernah
meninggalkan keluarga kami berjuang sendiri. Kami
mau, ya Tuhan, untuk lebih lagi menjadikan Engkau
sebagai satu-satunya Tuhan dan pusat di keluarga
kami. Kami percaya, bersama-Mu, keluarga kami akan
dimampukan melewati setiap tantangan dan
berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 11-13
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