


17 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERKATAAN PROFETIK UNTUK MEMBANGUN 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 18:20-24 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 18:21 Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka 
menggemakannya, akan memakan buahnya. 
 
Tommy masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, 
baru mengenyam ilmu beberapa bulan saja, ia sudah 
dikeluarkan dari sekolahnya. Ia dinilai sebagai anak 
yang bodoh dan tidak bisa mengikuti pelajaran di 
sekolahnya. Tidak terima dengan perlakuan guru-guru 
di sekolahnya, ibu Tommy pun memutuskan untuk 
mendidik Tommy sendiri di rumah. Tommy kecil 
sempat merasa sedih, tetapi ibunya selalu 
membangkitkan semangatnya dengan berkata, "Kamu 
bukan anak bodoh, Tommy. Kamu adalah anak yang 
genius dan sekolah tidak memiliki guru-guru yang 
cakap untuk mengajarmu." 
 
Di rumah, ibu Tommy berulang-ulang mengatakan 
padanya bahwa ia adalah anak yang cerdas. Tommy 



kecil yang hampir kehilangan rasa percaya dirinya dan 
sempat merasa bahwa ia tidak punya masa depan, kini 
bangkit lagi. Ibu Tommy tidak hanya memberikan 
pengajaran-pengajaran akademis kepada anaknya, 
tetapi juga pengajaran dan didikan yang dapat 
membangun karakter serta kepribadiannya. Seperti 
apa yang dikatakan ibunya, itulah yang benar-benar 
terjadi atas Tommy. Siapa sangka bahwa seorang anak 
yang dikeluarkan dari sekolah, kini namanya dikenal 
sebagai salah satu penemu terbesar sepanjang abad. 
Ya, ia adalah Thomas Alva Edison, sang penemu lampu 
pijar. 
 
Kita perlu menyadari, Tuhan telah memberikan kuasa 
pada perkataan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut 
kita, dapat kita gunakan untuk merusak atau kita 
gunakan untuk membangun kehidupan. Maka dari itu, 
seperti apa pun keadaan keluarga kita, jangan pernah 
memperkatakan hal-hal yang negatif. Daripada 
mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang kita lihat, 
perkatakan apa yang kita ingin lihat dalam keluarga 
kita. Pilihlah untuk memperkatakan perkataan yang 
membangun, yaitu perkataan profetik atas 
keluargamu. Karena sesungguhnya, perkataan profetik 
sangat berkuasa untuk mendatangkan mujizat 
pemulihan dalam keluarga. 
 
 



RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK berkuasa untuk mendatangkan 
MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA. 
 
APLIKASI 
 

1. Sudahkah Anda memperkatakan perkataan 
profetik atas keluargamu? Mengapa? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita 
mengucapkan perkataan profetik pada keluarga 
Anda? 

3. Perkataan profetik apa yang dapat Anda 
perkatakan untuk mendatangkan mujizat 
pemulihan dalam keluarga Anda? Tuliskanlah! 

 

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

dalam berkata-kata. Kami mau berubah dan 
berkomitmen untuk mengucapkan berkat serta 

perkataan-perkataan profetik yang membangun pada 
keluarga kami. Dan kami percaya, mujizat pemulihan 

keluarga pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 43-45 

Ibrani 5 



18 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUASA PERKATAAN PROFETIK ATAS KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu 
terang itu jadi. 
 
“Ini bukan rumah, tapi neraka!” keluh Rina kepada 
teman-temannya via grup chatting. Ketika mengetikkan 
kata-kata itu, kedua orangtuanya sedang saling 
melemparkan amunisi kemarahan di luar kamarnya. 
Setiap hari. Hampir setiap hari pertengkaran meledak-
ledak di rumah mereka. Bukan hanya itu saja, kakak 
laki-laki Rina sering pulang dalam keadaan mabuk, lalu 
Ayah Rina akan mencaci maki kakaknya dan 
mengatainya anak tidak berguna. Kakaknya pun akan 
membalas dengan menghancurkan barang-barang 
mereka. Setiap kali semua itu terjadi, Rina hanya bisa 
gemetaran dan menangis di dalam kamar. Ia tidak tahu 
sampai kapan ia bisa menjaga kewarasannya. Rasanya 
ia ingin pergi jauh atau mengakhiri hidupnya saja. 
 



Sampai suatu hari, teman Rina mengirimkan tautan 
video youtube tentang perkataan profetik. Sejak itu 
Tuhan membukakan pengertiannya tentang kuasa 
perkataan. Ia tidak lagi berkata bahwa rumahnya 
seperti neraka atau keluarganya tidak ada harapan lagi. 
Setiap hari, ia mulai memperkatakan apa yang ia 
inginkan terjadi atas keluarganya. Ia memperkatakan 
bahwa kasih Allah akan memenuhi rumahnya, bahwa 
orangtuanya akan menjadi mesra kembali, dan bahwa 
kakaknya akan bertobat. Ia juga menubuatkan bahwa 
mereka sekeluarga akan datang ke hadapan Tuhan 
dengan satu hati, untuk memuliakan Tuhan. Perlahan, 
Tuhan bekerja dan keluarganya dipulihkan. 
 
Ya, ada kuasa dalam perkataan, terlebih lagi perkataan 
profetik yang didasarkan oleh iman atas janji firman 
Tuhan. Allah pun menciptakan dunia dan segala isinya 
dengan perkataan. Kita perlu mengingat, Tuhan 
menciptakan kita serupa segambar dengan-Nya, hal itu 
berarti Dia memberikan kita kuasa dalam perkataan 
kita. Apa pun yang hari ini kita lihat dalam keluarga 
kita, jangan berkata-kata sesuai dengan yang kita lihat. 
Perkataan itu akan membuat kita semakin berputus 
asa. Namun, gunakan perkataan profetik untuk 
membangun keluarga kita, maka iman kita akan 
dibangkitkan dan mujizat pemulihan keluarga akan 
Tuhan jadikan. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK membuat yang TIDAK ADA 
menjadi ADA, sehingga ADA PEMULIHAN dalam 
keluarga kita. 
 
APLIKASI 
 

1. Apakah yang selama ini Anda perkatakan atas 
keluarga Anda? Apakah akibat yang dapat Anda 
lihat? 

2. Mengapa perkataan profetik dapat 
mempengaruhi pemulihan keluarga Anda? 

3. Perkataan profetik apa yang dapat Anda 
perkatakan atas kondisi kehidupan Anda? 

 

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

tentang perkataan profetik. Mulai sekarang kami mau 
mulai berkata-kata yang baik atas keluarga kami. Kami 

percaya, adalah kehendak-Mu untuk melihat 
pemulihan terjadi dalam keluarga anak-anak-Mu, 

sehingga kemuliaan-Mu bisa semakin kami nyatakan 
kepada sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 46-47 

Ibrani 6 



19 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERKATAAN PROFETIK UNTUK MEMBANGUN 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 4:17-32 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 
mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk 
membangun, di mana perlu, supaya mereka yang 
mendengarnya, beroleh kasih karunia. 
 
Bertahun-tahun, Reni hidup jauh dari orangtuanya 
karena ia kuliah dan bekerja di kota lain. Setelah 
menikah dan melahirkan anak pertamanya, Reni 
kembali pulang ke rumah orangtuanya. Saat itu, Reni 
mendapati perubahan sifat dan sikap ibunya. Ibunya 
yang dahulu bisa diajak berbagi cerita, kini seperti 
menjadi orang yang berbeda. Pikiran negatif, 
prasangka buruk, ketidakpercayaan selalu muncul pada 
ibu Reni, terutama terhadap ayahnya. Tak elak, Reni 
sering melihat ayah dan ibunya bertengkar. Sehingga 
damai sejahtera seolah-olah hilang dari keluarga Reni. 
 
 



Reni sedih melihat ibunya seperti itu, bahkan 
terkadang ia marah dan mengeluarkan kata-kata yang 
tidak sepantasnya kepada ibunya. Namun, setiap kali ia 
bertengkar dengan ibunya, hati kecilnya selalu 
mengingatkan untuk meminta maaf dan menghormati 
ibunya. Reni pun bertekad untuk memperbaiki dirinya, 
bukannya terus menyalahkan ibunya. Kebetulan di 
gerejanya, Reni sedang diajarkan untuk selalu 
memperkatakan perkataan profetik. Semenjak itu, ia 
berusaha memperkatakan perkataan profetik bahwa 
Tuhan akan mengubah hati ibunya yang keras dan 
memperbaiki hubungan ayah ibunya. Meskipun 
perubahan belum terjadi, Reni percaya apa yang 
diperkatakan itu akan Tuhan jadikan nyata dan 
keluarganya akan dipulihkan. 
 
Sering kali, kita juga memperkatakan hal yang buruk 
saat keadaan tidak sesuai harapan kita. Namun hari ini, 
kita diingatkan supaya jangan menggunakan perkataan 
untuk memperburuk keadaan. Sebaliknya, pakailah 
perkataan untuk membangun, memperbaiki, 
mempercantik, dan memperindah. Supaya siapa saja 
yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Itulah yang 
dinamakan perkataan profetik. Melalui perkataan 
profetik, Tuhan akan memakai kita untuk 
mendatangkan mujizat pemulihan keluarga. Oleh 
karena itu, jika saat ini kita sedang mengalami masalah 
keluarga, baik dengan pasangan, orangtua, atau anak 



kita, janganlah keluar kata-kata yang hanya 
memperburuk keadaan. Namun perkatakanlah 
perkataan profetik untuk membangun keluarga kita, 
sehingga pemulihan keluarga benar-benar terjadi 
dalam keluarga kita. Percayalah, kita akan melihat 
kuasa Allah bekerja dan mendatangkan mujizat 
pemulihan bagi keluarga kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
JANGAN menggunakan perkataan yang bersifat 
MERUSAK atau MENYAKITI PERASAAN anggota 
keluarga. 
 
APLIKASI 
 

1. Apa yang biasanya Anda perkatakan saat keadaan 
tidak baik terjadi dalam keluarga Anda? Perkataan 
yang menyakiti atau membangun? 

2. Sudahkah Anda memperkatakan perkataan 
profetik yang membangun keluarga Anda? Jika 
sudah atau belum, mengapa? 

3. Apa yang akan Anda perkatakan untuk mengubah 
keadaan yang tidak baik dalam keluarga Anda 
sekarang? 

 
 
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau 

mengingatkan kami untuk hati-hati mengggunakan 
perkataan kami khususnya bagi keluarga kami. Ajarkan 

kami tidak memperkatakan hal yang merusak dan 
menyakiti anggota keluarga kami, tetapi kami 

memperkatakan hal yang membangun. Kami percaya 
dengan perkataan yang membangun keluarga kami 
akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 48-49 

Ibrani 7 



20 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PERKATAAN PROFETIK DALAM DOA UNTUK 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 11:12-26 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa 
saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa 
kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu. 
 
Memperkatakan sesuatu yang belum terjadi, bahkan 
kelihatan mustahil untuk bisa terjadi, bukanlah perkara 
yang mudah. Demikian halnya dengan Alin yang sedang 
bersusah hati memikirkan anaknya yang terjerumus 
dalam penyalahgunaan obat terlarang. Segala macam 
cara telah ia upayakan untuk menyadarkan anaknya. 
Doa pun tak putus dipanjatkannya, tetapi keadaan 
masih tetap sama. Anaknya makin jarang pulang. 
Kalaupun pulang, kerjanya hanya marah-marah dan 
meminta sejumlah besar uang. Tak tahan dengan 
keadaan yang dihadapi, Alin mencurahkan isi hati pada 
kakaknya. Saat itulah, kakaknya memberi tahu dan 
mengajarkan tentang doa profetik.  



 
Meski awalnya sempat ragu, tetapi ia terus 
menubuatkan dalam doa-doanya, bahwa anaknya 
sudah sembuh dari kecanduan, anaknya bertobat 
menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Ia pun 
memegang rhema yang mengatakan kalau ia percaya 
pada Tuhan Yesus, maka ia dan seisi rumahnya akan 
diselamatkan (Kis. 16:31). Sementara Alin berdoa 
dengan perkataan profetik, imannya mulai bangkit. Ia 
tak lagi dihantui ketakutan dan kesedihan, sebab ia 
tahu Tuhan telah mendengar doanya dan proses 
pemulihan dalam keluarganya sudah dimulai. 
 
Dalam ayat rhema hari ini, Tuhan mengajarkan kepada 
kita tentang doa profetik yang penuh kuasa. Saat kita 
berdoa, percayalah bahwa kita telah menerimanya, 
maka hal itu akan diberikan kepada kita. Inilah iman 
dan doa yang agresif. Kita tidak lagi meragukan apakah 
doa kita akan dikabulkan. Sebaliknya, kita berdoa dan 
percaya bahwa apa yang kita doakan telah kita terima 
dan terjadi dalam hidup kita. Doakan dan nubuatkan 
segala yang baik terjadi pada pasangan hidup, anak-
anak dan orangtua kita. Gunakan perkataan profetik 
dalam doa-doa kita secara konsisten untuk 
membangun keluarga kita. Doakan setiap hari, giring 
keluarga kita maju selangkah demi selangkah, sampai 
mujizat pemulihan keluarga terjadi dan seluruh 
rencana Tuhan bagi keluarga kita tergenapi. (PF) 



 
RENUNGAN 
PAKAILAH PERKATAAN PROFETIK untuk keluarga 
DALAM SETIAP DOA kita. 
 
APLIKASI 

1. Apakah hal yang sangat Anda inginkan terjadi 
dalam keluarga Anda?  

2. Bagaimana cara Anda mendoakannya selama ini? 
Sudahkah Anda berdoa secara profetik? 

3. Ayat-ayat apakah yang berhubungan dengan 
pemulihan keluarga Anda dan bisa Anda gunakan 
dalam doa-doa Anda? Carilah dan tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga kami. Kau 

memelihara kehidupan keluarga kami dengan 
kesehatan, keselamatan dan kesatuan hati. Kami 
percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap 

anggota keluarga kami. Jadikan keluarga ini milik 
kesayangan-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kami dan 

keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 50 
Ibrani 8 



21 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERKATAAN PROFETIK DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 2:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 2:1 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada 
penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih 
mesra dan belas kasihan, 
 
Setiap hari, kita pasti melakukan percakapan dengan 
anggota keluarga kita. Pertanyaannya, sebagai orang 
yang sudah belajar dan mempraktikkan doa-doa 
profetik di gereja, kata-kata yang seperti apa yang 
sering kita ucapkan kepada keluarga kita? Di bulan-
bulan pertama pernikahannya, setiap kali bertengkar 
dengan istrinya, Agus selalu melontarkan kata-kata 
yang kasar dan mengatakan agar istrinya, Dewi, 
kembali saja ke rumah orangtuanya. Suatu hari, 
menjelang tiga tahun pernikahan mereka, Dewi 
berkunjung ke rumah orangtuanya beserta kedua 
anaknya. Sejak saat itulah, ia tidak kembali lagi ke 
rumah Agus dan memutuskan untuk bercerai. 
 



Pertengkaran dalam sebuah keluarga memang sangat 
sulit untuk dihindari. Namun, sebagai orang percaya, 
meskipun kita sedang bertengkar, seharusnya kita tidak 
mengeluarkan kata-kata yang negatif. Bukan hanya 
saat bertengkar, terkadang kita juga sering 
mengucapkan kata-kata negatif saat bercanda dengan 
keluarga. Tanpa kita sadari, perkataan kita sudah 
menghakimi, mengkritik, menyindir, bahkan 
melemahkan anggota keluarga kita. Akibatnya, 
hubungan kita dengan keluarga semakin lama semakin 
memburuk. 
 
Hari-hari ini, kita sudah sering mempraktekkan doa 
profetik di gereja. Namun, tidak cukup bagi kita hanya 
berdoa profetik di gereja saja, kita juga perlu 
memperkatakan perkataan profetik dalam percakapan 
kita sehari-hari. Doa profetik dan perkataan profetik 
dalam percakapan sehari-hari haruslah sejalan. Karena 
dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada 
persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, 
maka, sebagai pengikut Kristus seharusnya perkataan 
kita juga haruslah perkataan profetik untuk 
membangun keluarga kita, yang menghibur, memuji, 
dan menyemangati. Percayalah, saat doa profetik dan 
perkataan profetik kita sudah selaras, maka kuasa Allah 
yang dahsyat akan bekerja dalam keluarga kita dan 
mendatangkan mujizat pemulihan keluarga yang luar 
biasa. 



 
RENUNGAN 
TERUS PERKATAKAN perkataan profetik dalam 
PERCAKAPAN SEHARI-HARI dengan keluarga kita.  
 
APLIKASI 

1. Kata-kata yang seperti apa yang sering Anda 
ucapkan dalam percakapan sehari-hari dengan 
keluarga kita? 

2. Mengapa kata-kata yang kita ucapkan 
berpengaruh pada hubungan kita dengan sesama 
anggota keluarga? 

3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui 
pentingnya mengucapkan perkataan profetik 
dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga 
kita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mengingatkan 
kami untuk tidak mengucapkan kata-kata negatif saat 
kami bercakap-cakap dengan keluarga kami. 
Mampukan setiap kami agar terus memperkatakan 
perkataan profetik yang membangun, menguatkan, 
menghibur, memuji, menyemangati dan mempercayai 
sehingga kami bisa mengalami mujizat pemulihan 
keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 51-52 

Ibrani 9 

 



22 JUNI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BUANGLAH CEMOOH, TABURLAH PUJIAN  

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 25:11-18 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 25:18 Orang yang bersaksi dusta terhadap 
sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau 
panah yang tajam. 
 
“Papa pelit! Papa tidak pernah mengajak Mama keluar 
makan!” Ibu Nora berbicara dengan setengah 
berteriak. Mendengar itu, suaminya langsung 
membalas, “Loh, baru dua minggu lalu kita makan 
bersama. Mama bagaimana sih, Mama itu yang tidak 
pernah mengingat apa pun. Kapan Mama pernah 
menghargai semua yang Papa berikan?” Makin lama, 
perdebatan mereka pun menjadi semakin panas.  
 
Seperti pasangan di atas, pertengkaran sering dimulai 
dari ungkapan kata-kata yang kurang tepat. Kata-kata 
yang mencemooh, merendahkan, menghakimi, dengan 
mudah dapat memicu masalah. Dari cerita tadi, 
mungkin sebenarnya bukan tentang makan bersama 



yang dipermasalahkan Ibu Nora, tetapi ia 
menginginkan waktu khusus bersama suaminya. Alih-
alih mendapat apa yang diinginkan, ungkapan 
pernyataannya justru membuat suaminya tersinggung. 
Di sisi lain, suami Ibu Nora sepertinya juga tidak peka 
terhadap kebutuhan istrinya. Ia malah melontarkan 
kata-kata yang memperkeruh suasana.  
 
Bila tidak hati-hati, kata-kata yang kita ucapkan bisa 
menimbulkan luka pada orang lain. Amsal 25:18 
menyebut bahwa perkataan yang tidak benar sama 
bahayanya dengan senjata tajam yang bisa melukai. 
Pun demikian dalam relasi hidup berkeluarga. Kita 
semua pasti ingin memiliki keluarga yang sukses dan 
bahagia, bukan? Keluarga yang sukses dan bahagia 
dibangun melalui komunikasi dan relasi yang baik dan 
berkualitas. Karena itu, buanglah jauh-jauh segala 
perkataan negatif dalam keluarga Anda, dan gantilah 
dengan taburan ungkapan perkataan positif yang 
membangun, penuh pujian profetik. Maka, mujizat 
pemulihan keluarga akan Tuhan kerjakan atas keluarga 
Anda. 
 
RENUNGAN 
BUANG jauh-jauh segala CEMOOH, sebaliknya 
UCAPKANLAH PERKATAAN PUJIAN dalam keluarga 
sebagai PERKATAAN PROFETIK. 
 



APLIKASI 
1. Ambilah waktu untuk merenungkan bagaimana 

komunikasi keluarga Anda. Apakah semuanya 
baik-baik saja? Atau ada banyak hal yang harus 
dibereskan? 

2. Introspeksilah diri Anda, apakah keluarga Anda 
selalu nyaman dengan kehadiran Anda? 
Bagaimanakah cara Anda untuk membangun relasi 
yang baik dengan keluarga? 

3. Dengan perkataan profetik seperti apa Anda dapat 
menggantikan apa yang biasanya Anda katakan 
terhadap anggota keluarga Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga kami. 
Masuklah dan jadilah pemimpin dalam keluarga kami. 

Berilah kami hati yang saling mengasihi. Urapilah 
perkataan dan pikiran kami supaya kami bisa selalu 

saling memberkati. Pakailah keluarga kami untuk 
menjadi saksi dan bukti kasih-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 1-2 

Ibrani 10:1-18 



23 JUNI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERKATAAN PROFETIK YANG PALING BESAR 

KUASANYA  

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 4:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 4:6a Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh 
kasih, jangan hambar 
 
Pamela bertemu dengan Steve sewaktu mereka 
mengikuti wisata rohani ke Yerusalem. Kemudian 
mereka menikah dan dikaruniai dua orang anak. Meski 
merawat anak tidak mudah, tetapi yang sulit diatasi 
Pamela adalah banyaknya perubahan dalam diri Steve. 
Ia bekerja dengan waktu yang panjang dan sering 
pulang malam karena berkumpul dengan teman-
temannya. Di saat yang sama, Steve mengeluh bahwa 
Pamela selalu mengomelinya dan keras kepala. Ketika 
sedang berbicara dengan seorang konselor, Pamela 
menyadari bila ia bersikap manis kepada suaminya, 
Steve akan bersikap manis juga kepadanya. Setelah itu, 
saat Steve pulang terlambat, ia menyambutnya di pintu 
dengan ciuman ringan dan ucapan, "I love You." 
Keesokan harinya, saat melepas Steve berangkat 



bekerja, ia pun memberi ciuman dan ucapan, "I love 
You." Sebelum hari berganti, Pamela mendapati Steve 
pulang kerja agak awal. Lalu hari Sabtunya, Steve 
bangun lebih pagi dan mengurus anak-anak, sehingga 
Pamela bisa bangun terlambat. Perlahan, kebahagian 
mulai mewarnai hubungan mereka kembali. 
 
Ya, keluarga harmonis dan penuh sukacita tidak cukup 
hanya diimpikan dan didoakan. Harus ada perjuangan 
dan bayar harga. Yang perlu kita ingat, bayar di depan 
selalu lebih mudah dan murah daripada bayar di 
belakang. Kalau kita cinta kepada keluarga, sudah 
sepantasnya kita memperjuangkannya.  
 
Renungan hari ini mengajar kita untuk membiasakan 
diri memperkatakan kata-kata kasih kepada satu sama 
lain. Istri kepada suami, suami kepada istri, orangtua 
kepada anak, dan anak kepada orangtua. Mungkin 
pada mulanya terasa aneh dan canggung, tetapi kita 
harus belajar membiasakannya. Tidak ada alasan untuk 
malu, tidak ada alasan untuk menunda, sebab keluarga 
kita adalah orang-orang yang paling berhak 
mendapatkan kasih sayang kita. Sekaranglah waktu 
yang terbaik, sebab Tuhan menyediakan mujizat 
pemulihan keluarga untuk kita. Gunakanlah perkataan 
kasih sebagai perkataan profetik untuk membangun 
keluarga kita, dan kita akan menikmati keluarga yang 
penuh damai dan sukacita sorgawi. 



 
RENUNGAN 
PERKATAAN KASIH adalah perkataan profetik yang 
PALING BESAR KUASANYA. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimanakah Anda berkata-kata kepada anggota 
keluarga Anda?   

2. Mengapa perkataan kasih bisa menjadi perkataan 
profetik yang paling besar kuasanya? 

3. Perkataan kasih seperti apakah yang dapat Anda 
katakan kepada keluarga Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang besar atas 
kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga 

perkataan kami pun bisa dipenuhi dengan kasih dari-
Mu dan manis terdengar oleh keluarga yang kami 

kasihi. Kami percaya, kasih-Mu akan mempersatukan 
hati kami dengan anggota-anggota keluarga kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ratapan 3-4 
Ibrani 10:19-39 


