


07 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KELAPARAN ROH YANG BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 81:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 81:11 Akulah TUHAN, Allahmu, yang 
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir: bukalah 
mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya 
penuh. 
 
Pernahkah Anda merasa kelaparan? Apa yang Anda 
lakukan saat itu? Tentu saja Anda berusaha mencari 
sesuatu untuk dimakan, bukan? Semakin lapar Anda, 
semakin besar pula keinginan Anda untuk dapat segera 
mengisi perut Anda. Begitu pula dengan keinginan-
keinginan kita yang lainnya. Entah itu keinginan untuk 
sembuh dari sakit-penyakit, mendapatkan pekerjaan, 
meraih impian, pemulihan dalam keluarga, solusi 
keuangan, atau tentang pasangan hidup. Semakin 
besar keinginan kita, semakin dalam kerinduan kita 
untuk mendapatkannya, maka semua itu akan 
menciptakan kelaparan roh yang besar. Saat itu terjadi, 
semua elemen roh, jiwa, dan tubuh kita pun bersatu 
untuk berseru-seru kepada Tuhan.  



 
Tuhan pun berjanji, saat kita berseru dengan segenap 
hati, jiwa, dan raga kepada-Nya, serta membuka mulut 
kita selebar-lebarnya, maka Dia yang akan 
mengenyangkan kita dengan gandum dan madu yang 
terbaik (ay.17). Ya, ketika kita datang kepada-Nya 
dengan rasa haus dan lapar yang besar, dengan 
kerinduan dan hasrat yang tulus untuk bergantung 
hanya kepada-Nya, maka kita akan mendapatkan apa 
yang kita cari (Mat. 7:7). Dia akan melepaskan kita dari 
segala pergumulan kita dengan cara yang terbaik dan 
melebihi semua bayangan kita. 
 
Namun, semua itu kembali lagi kepada kita. Seberapa 
besar keinginan kita? Seberapa rindunya kita untuk 
mendapatkan pertolongan Tuhan? Sebab, ketika kita 
hanya sedikit lapar, kita bisa saja mengabaikan rasa 
lapar itu dan malah teralihkan dengan hal-hal lainnya. 
Seberapa banyak makanan yang kita konsumsi pun 
tergantung pada tingkat kelaparan kita. Dengan 
demikian, semakin besar tingkat kelaparan roh kita, 
semakin besarlah karya Tuhan yang akan terjadi dalam 
kehidupan kita. 
 
RENUNGAN 
Semua KARYA BESAR TUHAN dalam hidup kita dimulai 
dengan KELAPARAN ROH YANG BESAR 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan 

kelaparan roh? 
2. Mengapa karya Tuhan yang besar baru dapat 

terjadi ketika kita memiliki kelaparan roh yang besar? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk dapat 

membuka mulut rohani Anda lebar-lebar untuk-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau memiliki rasa haus dan lapar yang 

besar. Kami rindu mengalami kelepasan besar dari-Mu, 
ya, Bapa. Berkaryalah dalam hidup kami dan 

persiapkan kami, agar Engkau bisa memakai kami lebih 
dan lebih lagi untuk turut serta bekerja dalam 

rancangan-Mu yang besar. Terima kasih, ya, Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Maleakhi 
 



08 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
AWAL DARI KELEPASAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 20:29-34 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 20:30-31 Ada dua orang buta yang duduk di 
pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, lalu 
mereka berseru: "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah 
kami!" Tetapi orang banyak itu menegor mereka 
supaya mereka diam. Namun mereka makin keras 
berseru, katanya: "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah 
kami!" 
 
Kandasnya impian kerap membuat kita berputus asa. 
Ketika kenyataan hidup terus membentur kita dan satu 
per satu pintu di hadapan kita tertutup rapat, kita pun 
merasa bagaikan berjalan dalam kegelapan. Kita hanya 
bisa meraba-raba masa depan yang tak pasti. Dalam 
Alkitab, ada dua orang yang menjalani hidup seperti 
itu. Setiap hari mereka hanya bisa melihat kegelapan. 
Masa depan pun mereka tak punya. Sampai suatu hari, 
mereka mendengar tentang Yesus dari orang banyak 
yang berkerumun di dekat mereka. Mereka mendengar 
hal-hal ajaib yang Dia kerjakan. Saat mengetahui Yesus 



melewati mereka, mereka pun segera memanggil-Nya. 
Namun, sepertinya Yesus tidak mendengar. Orang-
orang pun malah menyuruh mereka diam. Untungnya, 
mereka tidak putus asa. Mereka justru berseru makin 
keras. Akhirnya Yesus berpaling dan menanyakan 
keinginan mereka (ay.32).  
 
Sesungguhnya Yesus bertanya bukan karena Dia tidak 
mengetahui jawabannya. Kedua orang itu jelas buta 
dan hal pertama yang mereka inginkan tentu adalah 
melihat. Bahkan, sebelum kedua orang itu mulai 
berseru kepada-Nya, Yesus telah menyadarinya. 
Namun, Dia ingin kedua orang buta itu menyatakan 
keinginan hati mereka yang terdalam terlebih dahulu. 
 
Begitu pula dengan kita. Tuhan mengetahui segala isi 
hati kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. 
Namun, dalam keterdiaman-Nya, Dia ingin kita belajar 
berharap dan berseru hanya kepada-Nya. Dia ingin kita 
belajar mengenali kelaparan jiwa kita yang terdalam. 
Sebab, semakin besar kita membuka mulut kita, 
semakin Dia dapat mengenyangkan kita. Sadarilah, 
berserah bukanlah pasrah atau menantikan Tuhan 
dengan pasif. Aktifkan kembali iman kita. Kalau kita 
tidak mempercayai Allah di masa sulit, kita akan 
melewatkan mujizat yang sudah Dia sediakan. 
Percayalah pada janji-Nya yang seperti fajar pagi hari. 
Benar, bahkan malam yang tergelap pun akan berlalu. 



Pada waktunya, sinar matahari pasti akan menyeruak 
kegelapan dengan cahayanya yang terang benderang. 
(MV.L) 
 

RENUNGAN 
JANGAN PERNAH MENYERAH dan PASRAH dengan 
kenyataan, sebab KELEPASAN BESAR dimulai dari 
SERUAN BESAR 
 
APLIKASI 
1. Adakah harapan atau impian yang rasanya 

semakin sulit terwujud dalam hidup Anda? 
Bagaimana Anda menyikapinya? 

2. Mengapa Anda tidak seharusnya menyerah dan 
pasrah dengan kenyataan? 

3. Bagaimana Anda seharusnya menantikan 
kelepasan besar dari Tuhan? 
  

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau yang mengerti segala 

kerinduan hati kami. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat 
memberikan kami kelepasan. Bekerjalah melalui 

impian kami yang kandas dan pakailah untuk 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Lukas 1 

Yohanes 1 



09 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENEMUKAN APA YANG PALING KITA BUTUHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 91:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 91:15-16 Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan 
menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, 
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan 
panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan 
Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku." 
 
Caroline baru saja menemukan bukti bahwa putrinya 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bukan saja 
berdosa, tetapi juga berpotensi membahayakan 
jiwanya. Sebagai istri pendeta, ia merasa tidak bisa 
menceritakannya kepada siapa pun juga. Rahasia 
keluarga ini bisa membuat suaminya dan pelayanannya 
diolok-olok serta dipergunjingkan. Namun, ia tidak 
tahan menyimpan rahasia itu seorang diri. Ia sangat 
membutuhkan seorang sahabat. Nyaris putus asa, ia 
berseru pun kepada Tuhan, "Tuhan, Aku harus 
berbicara kepada seseorang, tolong kirim seseorang 
yang bisa kupercayai!" 
 



Sebelum ia sempat mengakhiri doanya, bel pintu 
rumahnya berbunyi. Tatkala ia membuka pintu, ia 
menemukan istri dari seorang pendeta sahabat 
suaminya. Wanita itu baru datang ke kota itu dan 
singgah untuk menjumpainya. Mereka pun masuk dan 
berbincang-bincang. Awalnya mereka mendiskusikan 
pelayanan, seringnya berpindah tempat tinggal karena 
tugas, dan juga kesulitan mendidik anak yang beranjak 
remaja. Kemudian cerita yang Caroline simpan pun 
mengalir keluar. Sebelum pulang, wanita yang sudah 
menjadi seperti sahabatnya itu pun mendoakannya. 
Sesaat kemudian, Caroline merasakan kelegaan yang 
luar biasa memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa 
Tuhan telah mengirimkan pertolongan pada detik ia 
paling membutuhkannya. Ia juga merasa yakin bahwa 
Tuhan pun mulai mengadakan pemulihan dalam hati 
putrinya. 
 
Lebih mudah bagi seorang ayah untuk mengabulkan 
satu permintaan yang memang penting dan baik bagi 
anaknya, dibanding dengan permintaan yang terlalu 
banyak tetapi tidak berarti. Demikian juga dengan Bapa 
kita di sorga. Dia lebih mendahulukan seruan yang 
paling kita butuhkan, ketimbang bermacam-macam 
permintaan yang hanya berupa kesenangan pribadi 
kita. Mulailah belajar memilih pergumulan apa yang 
memang benar-benar menjadi kebutuhan yang utama 
bagi kita, lalu berserulah dengan sekuat tenaga. Tuhan 



pasti akan bangkit membela kita, dan mengenyangkan 
kita. Amin. 
 
RENUNGAN 
Temukanlah apa yang PALING KITA BUTUHKAN lalu 
BERSERULAH sekuat tenaga, maka TUHAN AKAN 
BANGKIT dan MENGENYANGKAN kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang saat ini menjadi keinginan-keinginan 

Anda?  
2. Mengapa Anda perlu menemukan apa yang paling 

Anda butuhkan dalam hidup Anda saat ini? 
3. Bagaimana Anda dapat mengenali apa yang paling 

Anda butuhkan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami menyadari, dalam hidup ini kami memiliki 
banyak keinginan yang ingin kami penuhi. Namun, ajari 
kami untuk dapat menemukan apa yang paling utama 

dan yang paling kami butuhkan dalam hidup kami. 
Biarlah kami bisa belajar memprioritaskan hidup kami 
berdasarkan apa yang paling kami butuhkan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 1 
Lukas 2 



10 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KELAPARAN ROH YANG MENGGERAKKAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 13:54-58 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 13:58 Dan karena ketidakpercayaan mereka, 
tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ. 
 
Saat masih berada di dunia, Tuhan Yesus bersama 
murid-muridNya berkeliling dari kota ke kota untuk 
memberikan pengajaran dan melakukan banyak 
mujizat. Namun, ketika Yesus tiba di kota kelahiran-
Nya, Nazaret, Dia justru tidak banyak mengadakan 
mujizat. Mengapa? Bukankah itu kampung halaman-
Nya sendiri, seharusnya Dia peduli dan lebih banyak 
lagi mengadakan mujizat di sana dibandingkan kota-
kota lainnya?  
 
Namun, dalam Matius 13:58 kita dapat menemukan 
alasan mengapa Yesus tidak banyak mengadakan 
mujizat di tempat itu. Hal itu ternyata karena mereka 
tidak percaya pada-Nya. Orang-orang sekampung-Nya 
merasa sudah mengenal-Nya dengan baik. Mereka 
kenal semua anggota keluarga Yesus dan sejarah hidup 



keluarga-Nya. Mereka pun hanya memandang Yesus 
sebagai anak tukang kayu yang sederhana serta tidak 
terpandang, sehingga mereka tidak memiliki rasa haus 
dan lapar akan kuasa Allah yang ada pada Yesus. 
 
Bagaimana dengan kita, apakah saat ini kita 
membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup kita? 
Mungkin itu mujizat dalam pekerjaan, sekolah, 
keluarga, usaha, keuangan, atau pelayanan. Sebagai 
orang yang mengaku percaya kepada Yesus, apakah 
kita memang sudah percaya sepenuhnya kepada-Nya? 
Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, 
mengandalkan kekayaan kita, dan mengandalkan 
jabatan kita? Kepercayaan kita kepada Yesus dapat 
dilihat dari seberapa besar rasa haus dan lapar kita 
pada kuasa yang dimiliki oleh-Nya. Bila saat ini kita 
masih mengandalkan kekuatan sendiri, segera minta 
ampun pada Tuhan. Ambillah komitmen untuk percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran 
kita hanya pada Tuhan. Berseru-serulah siang dan 
malam kepada-Nya. Jangan pernah menyerah. Kalau 
belum ada jawaban, lebih keraslah berseru. Maka, kita 
akan melihat Tuhan bergerak dan mengenyangkan kita 
dengan mujizat terbaik, jalan keluar terbaik, pekerjaan 
terbaik, pendidikan terbaik, pemulihan keluarga, 
promosi terbaik, juga pelayanan terbaik. Semua itu 
sudah disediakan-Nya bagi kita. 
 



RENUNGAN 
TANPA KELAPARAN ROH, maka TIDAK ADA sesuatu 
pun yang AKAN TERJADI 
 
APLIKASI 
1. Mujizat apa yang paling Anda butuhkan saat ini? 
2. Sebesar apakah kelaparan roh Anda kepada Tuhan 

untuk melakukan mujizat itu? Apa yang Saudara 
dapatkan ketika mengalami kelaparan roh yang besar 
kepada Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan kelaparan 
roh Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk mujizat yang 
sudah Engkau sediakan bagi kami. Mulai hari ini, kami 

akan terus berseru-seru kepadamu, sampai kami 
mendapatkan mujizat yang kami butuhkan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 2 



11 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMILIH YANG TERBAIK UNTUK KITA LIHAT DAN 

PIKIRKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 3:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 3:6 Perempuan itu melihat, bahwa buah 
pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, 
lagipula pohon itu menarik hati karena memberi 
pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya 
yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun 
memakannya. 
 
Keinginan hampir selalu diawali dengan melihat. 
Seperti yang terjadi pada Hawa. Tadinya ia tidak 
tertarik dengan pohon pengetahuan yang ada di 
Taman Eden. Namun, karena bujukan si ular yang licik, 
ia mulai melihat bahwa buah itu tampak sedap. 
Mungkin ia membayangkan dirinya menikmati rasa 
buah itu. Karenanya ia mulai berpikir kalau ia memakan 
buah terlarang tersebut, ia pun akan menjadi sama 
seperti Tuhan. Akhirnya, ia tergoda untuk memetik dan 
memakan buah tersebut, bahkan ia membujuk 



suaminya untuk memakannya juga. Akibatnya, Hawa 
dan suaminya harus kehilangan kekayaan sejati yang 
sudah Tuhan anugerahkan atas hidup mereka. 
 
Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita 
untuk menjaga apa yang kita lihat dan kemudian 
pikirkan. Setiap harinya, kita diperhadapkan dengan 
berbagai pilihan. Seusai bekerja, atau di sela-sela 
aktivitas wajib kita, kita bisa saja berselancar di 
internet, membaca buku, ataupun menonton. Bahkan 
di dalam semua itu terdapat bermacam pilihan, apakah 
yang kita cari adalah berita terkini, hiburan, drama, 
atau hal-hal rohani. Tergantung dari apa yang sehari-
hari kita lihat, pikiran kita akan terbentuk dan 
keinginan pun timbul.  
 
Oleh karena itu, belajarlah untuk lebih bijak dalam 
memilih apa yang kita lihat dan pikirkan. Itu sebabnya 
juga, Tuhan meminta kita untuk merenungkan firman-
Nya siang dan malam. Sampai pikiran dan juga 
keseharian kita dipenuhi perkara-perkara rohani. 
Semakin kita bergaul karib dengan Tuhan melalui 
perenungan firman, Tuhan pun akan menaruh ke 
dalam hati kita suatu kerinduan ilahi, kelaparan roh, 
yang semakin besar setiap harinya. Ketika keinginan 
kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka sesuatu 
yang ajaib pasti terjadi. Terobosan terjadi dan 
kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saat 



kita bisa memilih yang terbaik dari semua yang baik, 
kita tidak akan pernah kehilangan penyediaan Tuhan 
yang terbaik dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
KELAPARAN ROH dimulai dengan MELIHAT DAN 
MEMIKIRKAN apa yang kita inginkan, PILIHLAH YANG 
TERBAIK untuk kita lihat serta pikirkan 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah Anda memilih yang 

terbaik untuk Anda lihat serta pikirkan? Jika sudah, 
sebutkan pilihan Anda! 

2. Mengapa Anda harus bisa memilih apa yang Anda 
lihat dan pikirkan? 

3. Bagaimana cara Anda untuk mengobarkan 
keinginan atau kelaparan roh? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, bawa kami lebih lagi untuk melihat 
apa yang Engkau lihat, memikirkan apa yang Engkau 
pikirkan, dan mengingini apa yang Engkau ingini saja, 

sehingga hidup kami dipenuhi kelaparan roh yang 
membuat kami senantiasa duduk diam dalam hadirat-

Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam, 
sehingga hidup kami dapat berbuah bagi Kerajaan-Mu. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 3 
Markus 1 
Lukas 1 



12 MEI 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BELAJAR MENGENDALIKAN KEINGINAN HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 3:3-13 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 3:3 Kita mengenakan kekang pada mulut 
kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan 
jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh 
tubuhnya. 
 
Selama masih hidup, setiap manusia pasti mempunyai 
keinginan. Manusia juga mempunyai kehendak bebas 
untuk memilih apa yang ingin ia lakukan. Dengan 
demikian, kita harus belajar mengendalikan hati kita. 
Bagaimanapun, tidak semua keinginan itu baik. 
Belajarlah untuk mengendalikan keinginan, bukan 
dikendalikan oleh keinginan. Orang yang tidak bisa 
mengendalikan diri hidupnya bagaikan sedang 
mengendarai kereta kuda, tetapi tidak mempunyai tali 
kekang. Kuda itu bisa menyeret kereta ke mana pun ia 
inginkan, dan hal itu tentu saja sangat membahayakan 
penumpang kereta dan juga orang-orang di 
sekelilingnya.  



 
Memang keinginan duniawi terkadang demikian 
kuatnya, tetapi bila kita mau mengarahkan diri, hati, 
dan pikiran kita pada hal-hal yang rohani, kita pasti bisa 
melihat, memilih, serta menolak dengan tegas suatu 
keinginan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Milikilah 
rasa cukup atas apa yang sudah kita dapatkan, sebab 
bicara tentang cukup sangatlah relatif. Apa pun yang 
sudah kita miliki akan terus terasa kurang bila kita tidak 
dapat mensyukuri apa yang ada pada kita. Ingatlah, 
kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Apa yang 
kita punyai tidak akan bisa kita bawa ke sorga kelak.  
 
Akan lebih baik dan bijaksana jika kita menyalurkan 
gelora keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan 
tanpa batas. Milikilah kelaparan dan kehausan rohani. 
Seperti bayi yang selalu menginginkan susu (1 Ptr. 2:2), 
hauslah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ketahuilah, 
firman Tuhan adalah gizi yang terbaik untuk 
pertumbuhan manusia roh kita. Bila kita tidak punya 
kehausan akan firman dan menghidupkan firman, 
maka hidup kita akan dikendalikan oleh perasaan serta 
keinginan daging kita. Percayalah, kehausan dan 
kelaparan besar akan Tuhan justru akan membawa kita 
pada keinginan serta tindakan tanpa batas untuk 
menyenangkan Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan yang akan 
memuaskan kita dengan semua yang baik dalam hidup 
kita. (PF) 



 
RENUNGAN 
PERHATIKANLAH KEINGINAN hati kita, dan belajarlah 
MENGENDALIKAN serta MENGARAHKANNYA untuk 
MENYENANGKAN HATI TUHAN 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mempunyai keinginan-keinginan 

yang sulit untuk dikendalikan? Sebutkan! 
2. Apa yang akan terjadi bila Anda dikuasai oleh 

keinginan Anda?  
3. Bagaimana Anda dapat belajar mengendalikan dan 

mengarahkan keinginan Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ampunilah kami bila kami masih sering 

menuruti keinginan daging kami dan 
mengesampingkan keinginan-Mu. Kami sadar akan 

selalu ada godaan-godaan di sekitar kami, tetapi roh 
yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada 
di dunia. Bawa kami makin dekat dengan-Mu, Bapa. 

Kami haus dan rindu menyenangkan hati-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 4 
Lukas 4-5 



13 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMADAMKAN KEINGINAN DAGING 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 5:16-25 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 
 
"Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, 
banyak sekali." Begitulah lagu dari kartun “Doraemon” 
yang sempat meledak beberapa tahun yang lalu. Meski 
ini adalah lagu anak-anak, tetapi kata-katanya tepat 
sekali menggambarkan sifat dasar manusia. Kalau bisa, 
kita ingin memenuhi semua keinginan kita, yang seolah 
tidak ada habis-habisnya. 
 
Namun, di dunia ini ada juga orang-orang seperti Mart 
Green. Ia adalah pendiri Mardel, dan pewaris dari 
perusahaan keluarga Hobby Lobby yang asetnya kini 
mencapai US$ 6,5 miliar. Sebagai pebisnis sukses dan 
pewaris kekayaan yang sedemikian besar, Mart sangat 
mampu memperoleh segala kesenangan dunia yang 
diimpikan banyak orang. Namun, nyatanya ia memiliki 
gaya hidup sederhana. Seluruh hidupnya pun 



didedikasikan untuk Tuhan. Ia sering menyumbangkan 
dana untuk penginjilan dan terlibat dalam penyebaran 
Alkitab ke daerah-daerah terpencil. Suatu kali, ia 
membagikan rahasia hidupnya adalah membaca 
Alkitab setiap pagi dan berpuasa panjang setiap tahun. 
Bahkan, ia pernah berpuasa 40 hari tanpa makan dan 
minum. Ia mengatakan, saat berpuasa, ia dapat fokus 
bersekutu dengan Allah dan mengenal-Nya lebih dalam 
lagi. Hal inilah yang menjadi kesenangan Mart. 
 
Satu hal mengenai keinginan, kita dapat menurutinya 
atau memadamkannya. Kita pun dapat memilih mau 
menuruti keinginan daging atau roh. Jika kita 
memutuskan untuk memenuhi keinginan yang satu, 
maka kelaparan kita untuk yang lainnya pun menjadi 
berkurang. Masalahnya, kebanyakan orang sudah 
terlalu lama tidak hidup dalam roh, sehingga keinginan 
daging itu bukan lagi menggelora, tetapi menggantikan 
keinginan roh. Itu sebabnya, kita perlu berpuasa. 
Bukan hanya tentang makanan, tetapi juga terhadap 
berbagai kesenangan duniawi. Pada dasarnya, hidup 
dalam Roh berarti mengizinkan Roh Kudus menuntun 
langkah kita dan mentaatinya. Sampai keinginan kita 
menjadi selaras, bahkan terdominasi oleh keinginan-
Nya, dan kita pun tidak lagi dikuasai oleh keinginan 
daging.  
 
 



RENUNGAN 
Orang yang HIDUP OLEH ROH tidak akan diperbudak 
oleh KEINGINAN-KEINGINAN DAGING 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud hidup dalam Roh?  
2. Mengapa Anda perlu hidup dalam Roh? 
3. Apakah langkah-langkah yang dapat Anda ambil 

agar dapat membiarkan keinginan Roh mendominasi 
keinginan daging Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengakui segala kelemahan kami sebagai 

manusia di hadapan-Mu. Ajarilah kami hidup dalam 
Roh, agar kami tidak lagi hidup dikuasai keinginan 
daging. Agar hidup kami boleh hidup berkenan di 

mata-Mu dan melakukan banyak hal untuk 
mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yohanes 2-4 


