


09 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERJUANG MENJALANKAN PERANAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 2:8-25 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 2:15 TUHAN Allah mengambil manusia itu 
dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 
mengusahakan dan memelihara taman itu. 
 
Semua pasti sudah tahu bahwa Adam adalah manusia 
pertama yang diciptakan Tuhan Allah di muka bumi ini. 
Tuhan menempatkan Adam di sebuah taman yang 
indah, subur, dan ditumbuhi berbagai macam 
pepohonan. Itulah Taman Eden. Semua yang 
diperlukan Adam bisa didapatkan di tempat ini. 
Namun, bukan berarti Adam tinggal berdiam diri saja, 
tetapi ia harus menjalankan tugas-tugas yang Tuhan 
berikan. Ia harus mengelola Taman Eden, menamai 
binatang, dan memastikan semuanya berjalan dengan 
baik. 
 
Setelah Adam belajar bekerja, barulah Tuhan 
menciptakan pendamping yang sepadan bagi Adam, 
yaitu Hawa. Adam dan Hawa pun bersatu membangun 



sebuah keluarga. Lalu mereka mendapatkan tugas 
baru. Tuhan ingin Adam dan Hawa bekerjasama 
mengelola, menjaga, serta bertanggung jawab atas 
Taman Eden. Adam harus bisa menjaga dan melindungi 
Hawa serta menyediakan semua kebutuhannya, 
sebaliknya Hawa juga harus menolong Adam serta 
menghormatinya sebagai kepala keluarga. 
 
Benar, saat kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa 
dipisahkan dengan yang namanya kebutuhan jasmani, 
baik itu pakaian, makanan, ataupun tempat tinggal. 
Apalagi kalau itu adalah kebutuhaan primer atau 
kebutuhaan pokok, mau tidak mau harus dipenuhi. Jika 
tidak terpenuhi, kita akan merasa ada sesuatu yang 
kurang. Kebutuhan-kebutuhan yang tak terpenuhi ini 
dapat menimbulkan konflik yang berakibat fatal dan 
merusak rumah tangga. Oleh karena itu, kalau kita 
ingin ada kehidupan baru yang segar dalam keluarga 
kita, kita harus memperhatikan kebutuhan jasmani 
mereka. Setiap kita harus bisa menjalankan peranan 
kita masing-masing, entah itu sebagai orangtua, anak, 
suami, istri, kakak, atau adik. Ini penting untuk 
kebahagiaan keluarga kita. Jadilah suami yang 
bertanggung jawab dalam bekerja. Jadilah istri yang 
mendukung suami dalam memenuhi kebutuhan 
keluarga. Jadilah anak-anak yang ikut berkontribusi 
dalam keluarga. Mari kita bangun kesatuan yang kuat, 



sehingga tercipta kehidupan baru yang segar dalam 
keluarga dan berkat pun dicurahkan atas kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Jika kita ingin ada KEHIDUPAN BARU SECARA JASMANI 
dalam keluarga, maka BERJUANGLAH MENJALANKAN 
PERANAN kita masing-masing  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjalankan peran Anda saat ini, 

baik sebagai istri, suami, orangtua atau anak?  
2. Adakah hal-hal yang menghalangi Anda bisa 

menjalankan peranan Anda? Sebutkan! 
3. Hal-hal nyata apa saja yang akan Anda lakukan 

untuk menjalankan peranan Anda dalam kehidupan 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua 
berkat-berkat jasmani yang sudah engkau berikan bagi 

keluarga kami. Ajarkan kami untuk selalu bisa 
menjalankan peranan kami, sehingga kami mengalami 
kehidupan baru secara jasmani dalam keluarga kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 21-22 

 



10 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENGHAMBAT KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 19:8-13 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 19:13 Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, 
dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris 
yang tidak henti-hentinya menitik. 
 
Memenuhi kebutuhan jasmani keluarga memang 
penting, tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya 
yang juga harus terpenuhi. Itu adalah kebutuhan jiwa. 
Mungkin banyak keluarga yang melupakannya, tetapi 
tidak dengan Tim Burke. Sebagai pemain bisbol 
professional, ia sedang berada di puncak kariernya. 
Namun, tuntutan profesi membuatnya lebih banyak 
berada di lapangan. Setiap kali berangkat bertanding 
ke luar kota, ia merasa tidak nyaman dan selalu 
memikirkan istri serta keempat anak adopsi mereka 
yang ditinggalkannya di rumah. Setelah melalui banyak 
pergumulan dan doa, pada tahun 1993, Tim 
memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah 
membereskan lemari lokernya, para wartawan 
berkerumun dan menanyakan alasannya. Tim pun 



menjawab, “Bisbol akan baik-baik saja tanpa 
kehadiranku, tetapi aku adalah satu-satunya ayah yang 
dimiliki anak-anakku dan satu-satunya suami bagi 
istriku. Dibandingkan bisbol, merekalah yang lebih 
membutuhkanku.” 
 
Pengorbanan Tim Burke mengingatkan kita betapa 
pentingnya keluarga bagi kita. Sering kalinya, dalam 
mengejar apa yang penting, kita melupakan siapa yang 
terpenting dalam hidup kita. Kita pikir mereka akan 
selalu ada untuk kita. Namun, seberapa banyak orang 
yang berhasil memperoleh banyak harta, sukses di 
mata masyarakat, tetapi keluarganya berantakan? 
 
Keluarga bahagia tidak tercipta begitu saja, tetapi perlu 
diperjuangkan. Sama pentingnya dengan kebutuhan 
jasmani, kebutuhan jiwa adalah hal yang wajib 
dipenuhi. Bagaimanapun, setiap kita memiliki 
kebutuhan untuk diperhatikan, dimengerti, disayang, 
didukung, dipuji, dan mendapatkan rasa aman. Kecuali 
orangtua dan juga anak-anak menginvestasikan waktu 
mereka yang berharga ke dalam rumah, keluarga tidak 
dapat bertumbuh solid. Ya, hal ini harus dilakukan oleh 
semua anggota keluarga. Suami kepada isteri, ayah 
terhadap anak-anaknya, anak-anak kepada orangtua; 
dan sebaliknya. Hadirkan suasana penuh kasih Allah 
dalam rumah tangga kita, ketika semua pihak 
terpenuhi kebutuhan jiwanya, kebahagiaan keluarga 



akan tercipta, dan sorga akan hadir di tengah keluarga 
kita. 
 
RENUNGAN 
KEBUTUHAN JIWA pada anggota keluarga yang TIDAK 
TERPENUHI, dapat menjadi PENGHAMBAT 
KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan jiwa?  
2. Mengapa kebutuhan jiwa setiap anggota keluarga 

harus terpenuhi? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai berusaha memenuhi 

kebutuhan jiwa anggota keluarga Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau 

mengingatkan kami pentingnya memperhatikan 
kebutuhan jiwa keluarga kami. Pimpin setiap kami, 
agar kami dapat memenuhi peranan kami dalam 
keluarga dan keluarga kami pun boleh menjadi 

keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 23-24 
 



11 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SAAT TUHAN HADIR DALAM KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:6a Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan 
dan kebenaran dan hidup. 
 
Suatu hari, Irma bertemu Putri, teman baiknya sejak 
sekolah menengah yang sudah lama tidak dijumpainya. 
Ia kaget sekaligus senang melihat keharmonisan serta 
kebahagiaan Putri dengan suami dan anak-anaknya. 
Padahal, Irma sempat mendengar Putri sedang 
mengalami masalah rumah tangga yang serius dan 
berada di ambang perceraian. Saat mereka makan 
siang bersama, Irma tak dapat menahan rasa 
penasarannya dan bertanya mengapa sekarang 
keadaannya sungguh berbeda. Putri tersenyum dan 
menjawab semua itu karena ia menjadikan Tuhan 
sebagai Kepala dalam kehidupan rohani rumah 
tangganya. Setelah itu banyak perubahan yang mereka 
alami. Perlahan Tuhan mengubahkan hatinya. Ia tak 
lagi seorang istri yang berani kepada suami. Kepahitan 
dan rasa kecewa kepada sang suami perlahan berganti 



dengan kasih sayang yang baru. Suaminya sekarang 
tidak lagi pemarah dan kasar, lebih perhatian kepada 
anak dan istri. Mereka tidak lagi saling menyalahkan 
dan berusaha lebih memahami satu sama lain. Anak-
anak mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang baik 
dan ceria. Semua karena Tuhan hadir dalam rumah 
tangga mereka. 
 
Ya, dalam kehidupan berkeluarga, tidak cukup hanya 
memenuhi kebutuhan jasmani dan jiwa. Meskipun 
semua itu penting, tetapi yang terpenting adalah 
terpenuhinya kebutuhan rohani dalam keluarga. 
Kehidupan keluarga yang baru dalam dimensi roh 
diawali dengan menghadirkan Yesus Kristus dalam 
keluarga kita. Sebab, hanya di dalam Dia ada 
keselamatan, sukacita, dan pemulihan. Hadirat-Nya 
membawa cinta kasih yang sempurna dalam keluarga.  
 
Siapa pun kita, baik sebagai istri, suami, atau anak, kita 
mempunyai tugas mulia untuk mengenalkan dan 
membawa keluarga kita kepada keselamatan serta 
kebahagiaan yang sejati. Memang bukan tugas yang 
mudah, tetapi percayalah bila kita kerjakan apa yang 
menjadi keinginan Tuhan, Dia sendiri yang akan turun 
tangan. Pastikan keluarga dan orang-orang terkasih 
kita mendapat jaminan keselamatan tidak hanya di 
bumi tetapi juga di sorga kelak. 
 



RENUNGAN 
TERLEBIH DARI kebutuhan jasmani dan jiwa, keluarga 
kita membutuhkan kehidupan baru dalam DIMENSI 
ROH yang hanya ditemukan DALAM YESUS 
 
APLIKASI 
1. Siapakah pemimpin keluarga Anda saat ini?  
2. Menurut Anda apa yang akan terjadi dalam 

keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan rohaninya? 
3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kehidupan 

baru dalan keluarga Anda? Usaha apa yang bisa Anda 
lakukan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ini keluarga kami, jadikan kami keluarga milik-
Mu. Jadilah pemimpin dalam keluarga kami. Hadirlah 

di tengah-tengah kami senantiasa. Biar semua melihat 
Engkau nyata dalam keluarga kami dan kami bisa 
menjadi berkat bagi banyak keluarga lain. Terima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 25-27 
 



12 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PANGGILAN SEBAGAI PENJAGA KELUARGA 

 

BACAAN HARI INI 
Yosua 2:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yosua 2:12a Maka sekarang, bersumpahlah kiranya 
demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah 
terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap 
kaum keluargaku; 
 
Keluarga adalah keluarga. Tidak peduli baik buruknya 
hubungan kita dengan setiap anggota keluarga kita. Hal 
ini terdefinisikan dalam kisah seorang perempuan 
sundal bernama Rahab di kota Yerikho. Alkitab tidak 
mencatat bagaimana hubungan Rahab dengan 
keluarganya. Namun, kita dapat membayangkan 
seperti apa perlakuan yang ia terima dari mereka. 
Sebagai perempuan sundal, ia telah menjadi cela 
dalam keluarganya. Mungkin mereka sering menghina 
dan memperlakukannya dengan buruk. Namun, 
sungguh luar biasa, ketika ia berjumpa dengan kedua 
pengintai yang diutus Yosua, ia tidak mencoba 
menyelamatkan dirinya seorang. Ia malah melihatnya 
sebagai kesempatan untuk menyelamatkan seluruh 



keluarganya. Meski sering dikecewakan, ia tidak 
marah. Ia tidak menyimpan dendam. Karena keputusan 
Rahab, seluruh anggota keluarganya, bahkan orang-
orang yang bersama mereka, terselamatkan ketika 
Yerikho ditaklukkan bangsa Israel. Bukan hanya itu, ia 
dan keluarganya pun boleh menerima kehidupan baru 
sebagai umat Allah (Yos. 6:23,25). Dalam waktu 
semalam, Rahab berubah dari aib keluarga menjadi 
penjaga keluarga. 
 
Melalui kisah Rahab, tersirat pesan Tuhan, tidak peduli 
siapa kita dan latar belakang kita, Dia memberikan kita 
panggilan untuk berjaga-jaga atas keluarga, bahkan 
kota dan bangsa kita. Sebagai penjaga, kita tidak boleh 
terlena apalagi tertidur. Ya, kita boleh saja sukses 
dalam pekerjaan ataupun pelayanan, tetapi jika kita 
kehilangan anggota keluarga kita dalam kekekalan, 
tidakkah semua prestasi kita menjadi sia-sia belaka?  
 
Ingatlah, kita tidak bisa membawa pencapaian kita ke 
sorga, tetapi kita dapat tinggal bersama keluarga kita di 
Rumah Bapa. Tentu bukan kebetulan dan tanpa tujuan 
Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Terlebih 
dari kita, Tuhan rindu melihat setiap anggota keluarga 
kita menjadi bagian dari penuaian jiwa besar-besaran 
yang sedang menuju penggenapannya di tahun ini 
juga. 
 



RENUNGAN 
Tuhan MEMANGGIL kita untuk menjadi PENJAGA 
KELUARGA; berusahalah sungguh-sungguh agar 
mereka bisa menjadi BAGIAN DARI UMAT ALLAH 
 

APLIKASI 
1. Siapa saja bagian dari keluarga Anda yang belum 

mengenal dan menerima keselamatan? Sudahkah 
Anda memperjuangkan keluarga Anda yang belum 
percaya dengan sungguh-sungguh agar menjadi 
bagian dari umat Allah? 

2. Menurut Anda, apa tujuan Tuhan menyelamatkan 
Anda di tengah-tengah keluarga Anda?  

3. Usaha apa yang dapat Anda lakukan untuk 
membawa keluarga Anda menjadi bagian dari umat 
Allah? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang Baik, terima kasih atas keselamatan kekal 
yang telah Engkau berikan. Suatu kehormatan, kami 

boleh diangkat menjadi penjaga atas bangsa, kota, dan 
khususnya keluarga kami. Beri hati yang terbeban dan 

setia untuk menjaga jiwa-jiwa yang Engkau 
percayakan, sampai mereka sungguh-sungguh menjadi 

bagian dari umat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 28-30 



13 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SETIA MENJADI PENJAGA KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 6:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 6:4 Maka Yesus berkata kepada mereka: 
"Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di 
tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya 
dan di rumahnya." 
 
“Mereka itu mengenalku luar dalam,” seseorang 
menceritakan tantangan yang ia hadapi saat berusaha 
memenangkan keluarganya. Rupanya, mereka 
menanggapi ajakannya dengan sebelah mata karena ia 
dianggap belum berpengalaman, sedangkan mereka 
telah banyak makan asam garam kehidupan. Hal ini 
bukanlah sesuatu yang baru. Jika membaca Markus 6, 
kita akan mengetahui Yesus pun menghadapi masalah 
serupa. Dia tidak dihormati di tempat asal-Nya, tidak 
diterima oleh kaum keluarga, dan di rumah-Nya 
sendiri. Bahkan keluarganya menganggap Yesus tidak 
waras (Mrk. 3:21). Namun, perhatikan Kisah Para Rasul 
1:14. Diceritakan bahwa saudara-saudara Yesus 
bertekun sehati dalam doa bersama para murid-Nya. 



Selain itu, dua dari keempat saudara-Nya, Yakobus dan 
Yudas, masing-masing merupakan penulis kitab 
Yakobus dan kitab Yudas. 
 
Meski tak tertulis di Alkitab, kita dapat melihat bahwa 
Yesus pantang menyerah untuk memenangkan 
keluarga-Nya. Dalam keseharian-Nya, di setiap momen 
yang ada, Dia terus mendekati mereka untuk 
menyampaikan kebenaran. Meski Yesus memiliki misi 
besar, Dia tidak melupakan peran-Nya sebagai penjaga 
keluarganya yang di bumi.  
 
Kita pun dapat belajar dari kegigihan Yesus dalam 
memenangkan keluarga-Nya. Jika saat ini kita tengah 
bergumul untuk memenangkan keluarga, perlu diingat 
bahwa yang bisa menjamah hati keluarga kita adalah 
Roh Kudus sendiri. Kita ini hanyalah pembawa pesan 
keselamatan. Untuk itu, berdoa dan berpuasa 
sangatlah penting. Pakailah momen gerakan doa puasa 
50 hari di gereja kita untuk memohon kepada Tuhan 
agar melembutkan hati orang-orang yang paling keras 
hati sekalipun dalam keluarga kita. Mintalah juga agar 
kita tetap setia dengan panggilan kita untuk menjadi 
penjaga bagi keluarga. Biarlah melalui doa puasa kita, 
Tuhan bekerja melepaskan kuasa-Nya dan menyentuh 
hati keluarga kita, sehingga mereka pun boleh 
mengalami-Nya secara pribadi dan menerima-Nya 
sebagai Tuhan dan Juruselamat. 



 
RENUNGAN 
Menyelamatkan KELUARGA SENDIRI terkadang LEBIH 
MENANTANG daripada menyelamatkan orang lain, itu 
sebabnya kita BUTUH DOA DAN PUASA 
 
APLIKASI 
1. Mengapa memenangkan keluarga sendiri itu 

terkadang lebih sulit daripada menyelamatkan orang 
lain? 

2. Mengapa kita butuh doa dan puasa untuk 
menyelamatkan keluarga kita? 

3. Saat menghadapi tantangan dalam memenangkan 
keluarga sendiri, apa yang perlu kita sadari dan yang 
dapat kita lakukan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, beri kami hati untuk mau menjadi penjaga 

keluarga kami dan memenangkan mereka, agar 
mereka juga dapat mengenal kasih-Mu dan merasakan 

sukacita sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 31-33 



14 APRIL 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SENI MENGINJIL DALAM KELUARGA SENDIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:2-8 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang 
dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 
 
Kita pasti tidak asing lagi dengan kisah orang kaya dan 
Lazarus si miskin yang tertulis dalam Lukas 16:19-31. 
Namun, kita tidak akan membahas tentang Lazarus 
yang masuk sorga atau orang kaya yang masuk neraka. 
Di sini, kita akan melihat bagaimana orang kaya 
tersebut meminta kepada Bapa Abraham agar 
mengutus Lazarus kepada saudara-saudaranya dan 
menginjili mereka. Mungkin orang kaya itu baru sadar, 
bahwa selama ini ia mengabaikan pengajaran tentang 
keselamatan. Bapa Abraham pun menolak 
permohonannya itu, karena orang yang sudah mati 
tidak boleh lagi bertemu dengan orang yang masih 



hidup. Dengan kata lain, sudah terlambat bagi orang 
kaya itu untuk menginjili keluarganya. Coba kita 
renungkan, apa perasaan kita bila kita berada di posisi 
Lazarus sedangkan saudara-saudara kita berada di 
posisi orang kaya itu? Pasti kita sangat sedih dan 
berharap mereka juga berada bersama kita di sorga. 
 
Mungkin saat ini kita juga sedang memperjuangkan 
keluarga kita agar percaya kepada Yesus. Agar 
bersama-sama kita, mereka dapat datang beribadah 
kepada satu-satunya Tuhan yang hidup. Mungkin kita 
sudah berusaha dengan berbagai cara untuk 
meyakinkan mereka, tetapi selalu gagal. Meski 
demikian, jangan pernah menyerah. Menginjil di 
tengah-tengah keluarga memang bukanlah perkara 
yang mudah. Ada tantangannya tersendiri. Bila 
mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah 
berhasil.  
 
Itu sebabnya, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan 
untuk meyakinkan keluarga kita. Selagi kita masih 
hidup, teruslah meminta tuntunan Tuhan. 
Rendahkanlah diri kita di bawah kaki Tuhan dan 
belajarlah mendengarkan suara Roh Kudus. Biarkan 
Tuhan, Sang Sumber Hikmat, mengajarkan kepada kita 
cara untuk menceritakan kasih Tuhan melalui 
perkataan dan juga perbuatan kita, hari demi hari. 
Tuhan pun akan membuka jalan dan bekerja melalui 



kita, sehingga suatu hari mereka boleh menerima 
keselamatan daripada-Nya dan kehidupan baru dapat 
terwujud dalam keluarga kita.  
 

RENUNGAN 
Mintalah HIKMAT dan TUNTUNAN TUHAN, agar kita 
dapat memahami SENI MENGINJIL DI TENGAH 
KELUARGA 
 

APLIKASI 
1. Masih adakah anggota keluarga Anda yang belum 

menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Apa yang 
Anda lakukan supaya mereka juga menerima 
keselamatan? 

2. Mengapa Anda memerlukan hikmat dan tuntunan 
Tuhan untuk dapat menginjili mereka? 

3. Bagaimana Anda dapat meminta hikmat dan 
tuntunan Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas keluarga yang 
sudah Engkau berikan pada kami. Kami mohon, 

berikanlah kami hikmat dan tuntunan agar kami dapat 
menginjili keluarga kami sehingga mereka juga 

memperoleh keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 34-36 



15 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENABURKAN KASIH DALAM KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 6:2-10 
 
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. 
 
Ini adalah kisah seorang gadis bernama Indah. Ia 
berasal dari keluarga penyembah berhala. Semenjak 
menerima Yesus dalam hidupnya, ia ingin sekali 
memberitakan kebenaran kepada ibunya. Namun, ia 
takut dengan temperamen tinggi ibunya. Karena 
tinggal sekamar dengan sang ibu, setiap malam ia pun 
berdoa sambil pura-pura tidur. Namun, Tuhan 
mendorongnya untuk tidak lagi menyembunyikan 
imannya. Indah pun mulai berdoa terang-terangan di 
saat makan maupun waktu  lainnya. Sejak itulah, Tuhan 
bekerja membentuk karakter Indah dan ibunya mulai 
melihat hal-hal positif yang berkembang dalam 
hidupnya. Ibunya bahkan mengatakan, setelah Indah 
menjadi Kristen, ia menjadi orang yang lebih baik.  
 



Beberapa tahun kemudian, ketika Indah hendak 
berangkat ke gereja sendirian untuk ibadah Natal, 
ibunya menawarkan diri untuk menemaninya. Tak 
disangka, dalam ibadah tersebut, Tuhan menjamah 
hati ibunya sehingga ia pun menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamatnya. Pekerjaan Tuhan pun tak 
berhenti sampai di sana. Beberapa waktu kemudian, 
pertobatan sang ibu diikuti oleh pertobatan neneknya 
yang sudah berumur 80 tahun. Satu per satu orang 
dalam keluarga Indah dimenangkan dalam Kristus. 
 
Ya, berdoa saja tidaklah cukup. Sementara kita terus 
berdoa, berpuasa, dan minta hikmat serta tuntunan 
Tuhan, kita juga perlu terus menunjukkan buah 
hubungan kita dengan Tuhan serta menabur kasih di 
tengah keluarga. Kabar Baik memang harus diceritakan 
kepada keluarga. Mereka perlu mendengarkan tentang 
Yesus. Namun, tanpa disertai perbuatan, Injil akan 
menjadi sia-sia. Justru, bagaimana kita menjalani 
keseharian hidup kita dalam Kristuslah yang akan 
menjadi penginjilan paling efektif bagi mereka. 
Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan pun akan 
melakukan bagian-Nya menyelamatkan seisi rumah 
kita (Kis. 16:31). (ABU) 

 



RENUNGAN 
Terus TABURKAN KASIH dan TUNJUKKAN BUAH 
PERTOBATAN kita, sehingga keluarga kita bisa 
MENGECAP MANISNYA KASIH TUHAN melalui kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk 

menaburkan kasih dan menunjukkan buah 
pertobatan kepada keluarga Anda?  

2. Mengapa Anda perlu melakukannya? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai menabur kasih dan 

menunjukkan buah pertobatan kepada keluarga? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami percaya bahwa Engkau bukan hanya 
mengasihi kami, tetapi juga setiap anggota keluarga 
kami. Tuntunlah kami Tuhan, ajari kami bagaimana 
caranya menaburkan kasih dalam keluarga dan agar 

kami dapat menunjukkan buah pertobatan yang nyata. 
Sehingga keluarga kami dapat mengecap manisnya 

kasih-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 37-39 


