


14 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERHATI-HATI DENGAN PUSAT PERHATIAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 3:11-26 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 3:25 Karena yang kutakutkan, itulah yang 
menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang 
mendatangi aku. 
 
“Deru air yang memekakkan membuat jantung 
berdegup kencang,” cerita seseorang saat pertama 
kalinya berarung jeram di sungai Pekalen, Probolinggo. 
“Sebelumnya kami menuruni bukit menuju ke sungai. 
Lelah berjalan ditambah ketakutan yang memuncak 
membuat kaki-kaki ini bergetar,” kenangnya. Lalu ia 
menceritakan derasnya arus air, batunya yang besar-
besar, juga kekuatirannya jika perahu terbalik dan 
mereka jatuh ke dalam air. Pikiran-pikiran itu terus 
berkecamuk, hingga ia tak bisa menikmati 
petualangan. Namun, saat istirahat, sang pemandu 
mengajak kelompoknya memperhatikan keindahan di 
sekitar. Jernihnya air, perbukitan nan hijau, bebatuan 
megah menjulang, langit biru cerah tanpa awan. 
Semua pemandangan itu pun seolah meredam 



ketakutan yang menggelora. Sebelum mereka 
melanjutkan petualangan, sang pemandu pun berkata, 
“Keindahan ini menghiasi sepanjang sungai. Fokuslah 
pada keindahan itu untuk mengusir ketakutan!”  
 
Ketakutan orang dalam cerita di atas tidaklah seberapa 
jika dibandingkan dengan ketakutan Ayub. Apa yang 
ditakutkan Ayub—anak-anaknya, ternaknya, 
kesehatannya—menjadi kenyataan seperti yang 
tertulis dalam bacaan hari ini. Dari kedua contoh ini, 
kita melihat betapa ketakutan itu bisa mempengaruhi 
pikiran sedemikian dahsyat dan menyusupi hati saat 
kita terus berkutat memikirkannya. Ketahuilah, pikiran 
kita memegang peranan besar dalam menentukan 
tingkat kelaparan roh kita. Apa yang kita pikirkan, kita 
renungkan, dan bayangkan terus-menerus, akan 
merasuk dalam hati serta menjadi bagian dari hidup 
kita. 
 
Jika pemandu tadi menyarankan untuk mengisi pikiran 
dengan keindahan alam, kita bisa mengisi pikiran kita 
dengan firman Tuhan saat mengarungi jeram-jeram 
kehidupan. Rasa takut tak selalu bisa dihindari. Namun, 
saat ketakutan melanda, firman Tuhan yang dengan 
tekun kita renungkan akan menguatkan dan 
memampukan kita untuk menghadapi semua itu. 
Marilah kita memenuhi pikiran serta hati kita dengan 



firman Tuhan siang dan malam, sehingga semua itu 
bisa menjadi nyata dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Hati-hati dengan apa yang menjadi PUSAT PERHATIAN 
kita, sebab PIKIRAN kita menentukan TINGKAT 
KELAPARAN ROH kita 
 
APLIKASI 
1. Saat tantangan melanda hidup Anda, ke manakah 

biasanya Anda memusatkan perhatian atau pikiran 
Anda?  

2. Mengapa penting untuk merenungkan firman 
Tuhan siang dan malam? 

3. Bagaimana Anda dapat menjadikan firman Tuhan 
sebagai pusat perhatian Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, tolonglah kami agar tekun merenungkan 

firman-Mu yang akan menguatkan dan menghibur saat 
ketakutan melanda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 8 
Markus 2 

 



15 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PIKIRAN YANG MENENTUKAN PENGGENAPAN 

FIRMAN ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 4:4-9 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua 
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 
dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 
 
Dalam buku yang berjudul “The Power of The 
Subconscious Mind”, Dr. Joseph Murphy menjelaskan, 
jika kita memusatkan perhatian pada penyakit dan 
kelemahan, kita pun akan menjadi lemah. Sebaliknya, 
jika kita memenuhi pikiran kita dengan kekuatan dan 
kesehatan, kita akan menjadi kuat dan sehat. Inilah 
yang dinamakan kekuatan pikiran. Begitu luar biasanya 
kekuatan yang dimiliki oleh pikiran kita, sampai-sampai 
Iblis pun sering menyerang pikiran dengan berbagai hal 
negatif. Akibatnya, karena dipengaruhi oleh pikiran-
pikiran negatif tersebut, kita pun sering salah dalam 
berkata-kata dan mengambil tindakan.  



 
Sebagai orang percaya, tentu saja kita menginginkan 
hal-hal terbaik dari Tuhan yang terjadi dalam hidup 
kita. Tidak bisa tidak, satu-satunya cara untuk melawan 
serangan si Iblis adalah dengan memenuhi pikiran kita 
dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus pun, saat 
dicobai Iblis sehabis berpuasa 40 hari 40 malam di 
padang gurun, Dia mematahkan berbagai pencobaan 
itu dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya Iblis 
meninggalkan-Nya (Mat. 4:1-11).  
 
Mulai hari ini, ambillah komitmen untuk terus 
merenungkan firman Allah. Lakukan setiap hari, 
sehingga pikiran kita terbiasa memikirkan hal-hal yang 
positif. Mulailah memikirkan tentang kemenangan, 
keberhasilan, mujizat, pemulihan, terobosan, 
pertobatan jiwa-jiwa, revival, kegerakan besar terjadi, 
dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Dengan 
merenungkan firman Allah terus-menerus, 
sesungguhnya kita tengah memusatkan pikiran dan 
mengarahkan hati kepada Tuhan serta janji-janji-Nya. 
Semakin hari, iman kita bertumbuh semakin besar dan 
kelaparan roh yang besar juga akan timbul dalam diri 
kita. Iman serta kelaparan roh kitalah yang pada 
akhirnya akan menggerakkan Tuhan, sehingga firman 
yang kita renungkan menjadi nyata dan tergenapi 
dalam hidup kita. 
 



RENUNGAN 
Pikirkanlah KEBENARAN FIRMAN ALLAH dalam hati 
kita, maka PENGGENAPAN FIRMAN-NYA akan 
MENJADI NYATA dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Apa saja yang biasanya Anda pikirkan sepanjang 

hari? Sudahkah Anda merenungkan firman Tuhan 
setiap hari? 

2. Apa yang akan Anda dapatkan saat setia 
merenungkan firman Tuhan setiap hari? 

3. Bagaimana Anda dapat mengambil komitmen 
untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, mampukan kami untuk terus setia 
merenungkan firman-Mu setiap hari, sehingga 

penggenapan firmanMu menjadi nyata dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yohanes 5 
 



16 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI MENGALAMI KELAPARAN ROH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 6:9-20 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 6:19 Atau tidak tahukah kamu, bahwa 
tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam 
kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --dan 
bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 
 
Siang itu, Nona sedang berjalan-jalan di suatu pusat 
perbelanjaan. Ia pun melewati sebuah toko dan 
pandangannya tertuju pada tas yang terpampang di 
depan etalase toko. "Ah, bagusnya tas itu," gumamnya. 
Lalu ia melanjutkan berjalan-jalan lagi. Sesampainya di 
rumah, ia masih saja memikirkan tas itu. Semakin 
dipikirkan, tas itu tampak jauh lebih indah dari yang 
dilihatnya siang tadi. Namun, ia masih berusaha untuk 
tidak mengindahkannya. Keesokan harinya, Nona ada 
janji rapat di salah satu restoran di mall tersebut. Sekali 
lagi, ia melewati toko yang memajang tas itu. Rapat 
tengah berlangsung dan Nona tidak bisa mengalihkan 
gambaran tas itu dari pikirannya. Hingga akhirnya, 



seusai rapat, ia pun memutuskan untuk membeli tas 
tersebut. 
 
Tidak sedikit orang Kristen yang belum mengalami Roh 
Kudus secara pribadi. Padahal kita ini adalah bait Allah, 
dan kunci kekristenan yang sejati adalah ketika Allah 
tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia (Yoh. 15:4a). 
Namun, kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana 
caranya mengundang Roh Kudus memenuhi hati kita. 
Salah satu jawabannya adalah dengan menjadikan-Nya 
sebagai pusat pikiran dan perhatian dalam hidup kita. 
Sama seperti cerita di atas, ketika Nona tidak bisa 
mengalihkan pikirannya dari tas itu dan lama-kelamaan 
benaknya dipenuhi dengan gambaran tas tersebut. 
Sehingga ia pun menjadi sangat jatuh hati dan akhirnya 
memutuskan untuk memilikinya. 
 
Dengan cara yang sama, saat kita memutuskan untuk 
terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal 
rohani, otomatis pikiran kita akan penuh dengan Roh 
Kudus. Dari pikiran akan turun ke hati, sehingga kita 
bisa mempunyai hati yang senantiasa lapar akan Dia. 
Ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, perkara-
perkara besar pun pasti terjadi dalam kehidupan kita. 
Semakin besar kita mengalami Roh Kudus, akan 
semakin nyata jugalah karya-Nya dinyatakan dalam 
hidup kita. 
 



RENUNGAN 
Kunci MENGALAMI KELAPARAN ROH adalah 
menjadikan ROH KUDUS sebagai PUSAT PERHATIAN 
kita; Dia ADA, NYATA, dan TINGGAL dalam kita 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang lapar akan Roh 

Kudus? Atau adakah hal-hal lain yang lebih 
memenuhi hati Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa kita memerlukan Roh 
Kudus memenuhi hati kita? 

3. Bagaimana caranya menjadikan Roh Kudus sebagai 
pusat perhatian dalam hidup kita? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau lebih lagi menjadikan Engkau 

sebagai pusat perhatian kami. Kami rindu memiliki hati 
yang senantiasa lapar dan haus akan Engkau. Kami 
ingin Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan hidup kami, 
sehingga kami boleh Engkau pakai untuk melakukan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 12 
Markus 3 
Lukas 6 

 



17 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KOMITMEN YANG MELAHIRKAN IMAN DAN 

KEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Daniel 11:29-32 
 
RHEMA HARI INI 
Daniel 11:32b tetapi umat yang mengenal Allahnya 
akan tetap kuat dan akan bertindak. 
 
Setiap kita pasti pernah mengalami titik terendah 
dalam kehidupan ini. Entah itu dalam permasalahan 
keluarga, keuangan, ataupun kesehatan. Mungkin kita 
telah berseru pada Tuhan siang dan malam, tetapi 
belum ada jawaban. Kita pun aktif ke gereja, bahkan 
melayani Tuhan, tetapi pertolongan-Nya tak kunjung 
datang. Sampai di satu titik, hati kita mulai ragu. Iman 
kita mulai goyah. Kekecewaan pun mulai menyusupi 
hati kita. Tidak ada lagi gairah saat janji firman Tuhan 
didengungkan. Namun, di saat-saat seperti ini, jangan 
pernah berhenti berharap ataupun menjauh dari 
Tuhan.  
 
Seperti Daniel, saat dilarang beribadah, ia tetap 
bersekutu intim dengan Tuhan tiga kali sehari. 



Kedekatannya dengan Tuhan membuat ia memiliki 
iman yang kokoh. Sehingga sekalipun ia mendapat 
ancaman dimasukkan ke gua singa, ia tetap berpegang 
teguh pada keyakinannya. Akhirnya, oleh pertolongan 
Tuhan, ia pun lolos dari bahaya maut (Dan. 6). 
Demikian pula dengan Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego. Pengenalan akan Tuhan membuat mereka 
memiliki iman yang tidak tergoyahkan, sekalipun 
mereka hendak dimasukkan ke dapur api yang 
menyala-nyala. Mereka pun berhasil memenangkan 
pertandingan iman mereka (Dan. 3). 
 
Satu hal yang perlu kita ingat di tengah masa-masa 
sulit, Tuhan telah memberikan Roh Kudus sebagai 
Penolong hidup kita. Berusahalah untuk menjadikan-
Nya pusat perhatian dalam hidup kita. Sediakan waktu 
setidaknya satu jam setiap hari untuk bersaat teduh. 
Belajarlah mengkomunikasikan setiap kebutuhan dan 
keputusan kita dengan Roh Kudus sepanjang waktu. 
Percayalah, dari waktu ke waktu, kita pasti akan 
semakin peka mendengar jawab-Nya. Pepatah 
mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Ketika kita 
semakin mengenal pribadi-Nya, hati maupun iman kita 
pasti akan berbeda. Pengenalan akan Pribadi-Nya yang 
agung dan mulia akan membuat kita mengambil 
pilihan-pilihan yang benar. Pada akhirnya, kita akan 
melihat betapa ajaib dan hebat kasih serta kuasa-Nya.  
 



RENUNGAN 
Ambilah KOMITMEN untuk semakin MENGENAL 
PRIBADI ROH KUDUS, maka IMAN KITA AKAN TETAP 
KUAT dan kita pasti KELUAR SEBAGAI PEMENANG 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Anda perlu mengenal 

pribadi Roh Kudus lebih lagi?  
2. Apa dampak positif yang bisa kita terima dari 

pengenalan akan pribadi Roh Kudus Yang Mulia? 
3. Upaya apa saja yang dapat Anda lakukan untuk 

dapat mengenal pribadi Roh Kudus lebih lagi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapaku yang baik, bawa kami lebih dalam ke dalam 
pengenalan akan pribadi Roh Kudus-Mu. Kami rindu 
memiliki iman yang tetap kuat, sehingga kami boleh 

keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari 
pemenang. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 5-7 



18 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ROH YANG MEMBERI IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 1:11-21 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 1:16-17 akupun tidak berhenti mengucap syukur 
karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam 
doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus 
Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk 
mengenal Dia dengan benar. 
 
Hidup di zaman yang sudah demikian maju dalam hal 
teknologi dan ilmiah, membuat kita sulit untuk begitu 
saja percaya dengan pernyataan atau cerita yang kita 
dengar. Kita hanya akan percaya bila ada bukti-bukti 
yang bisa diterima dengan nalar. Misalnya tentang asal 
muasal manusia pertama. Dalam ilmu pengetahuan 
muncul teori Darwin, yang mengatakan manusia 
berasal dari kera yang berevolusi. Sedangkan Alkitab 
jelas menyatakan bahwa manusia pertama adalah 
Adam, yang langsung diciptakan sempurna, tanpa 
melalui proses evolusi, yang segambar dan serupa 



dengan Allah. Manakah yang kita imani? Mana yang 
kita percayai?  
 
Dalam Alkitab, terdapat banyak kisah keajaiban dan 
mujizat yang sulit diterima akal pikiran kita. Hanya 
karena pertolongan Roh Kuduslah, kita bisa percaya 
pada setiap kisah yang tercatat di dalamnya. Dia akan 
membuka mata rohani kita, dan memberikan hikmat 
serta pewahyuan tentang kebenaran firman Tuhan. 
Sehingga firman yang kita baca pun menjadi hidup 
dalam hati kita, bukan lagi sekedar kata-kata tertulis. 
Karena Roh Kudus jugalah, kita beroleh iman dan bisa 
percaya kepada Tuhan Yesus.  
 
Untuk memperoleh iman yang teguh dan tak 
tergoyahkan pada Tuhan Yesus, lalu sungguh-sungguh 
mengalami serta merasakan Tuhan itu hidup dan 
nyata, kita harus mengalami kelaparan roh. Jadikan 
Roh Kudus sebagai pusat perhatian dalam keseharian 
kita dan bergaul intimlah dengan-Nya. Roh Kudus akan 
menolong kita makin mengenal dan percaya pada 
Tuhan Yesus serta karya penebusan-Nya di kayu salib. 
Sehingga kita pun bisa menyelesaikan pertandingan 
iman kita dengan baik. (PF) 
 
RENUNGAN 
Salah satu PERANAN PENTING ROH KUDUS adalah 
menolong kita untuk MEMILIKI IMAN DALAM YESUS 



 
APLIKASI 
1. Apa yang selama ini menjadi pusat perhatian kita 

dalam hidup kita?  
2. Mengapa kita perlu Roh Kudus untuk dapat 

mempercayai Tuhan? Apa peranan Roh Kudus dalam 
mempelajari firman?  

3. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk 
mempertebal iman kita pada Yesus Kristus?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau memiliki iman yang teguh dan 
kepercayaan penuh kepada-Mu. Saat iman kami lemah 
dan meragukan-Mu, Roh Kudus, tolong kami, celikkan 
mata, hati, dan pikiran kami. Supaya kami memahami 
rencana-Mu untuk kami, dan kami pun dapat melihat 
kebaikan serta kesempurnaan rancangan-Mu dalam 

hidup kami. Terima kasih Tuhan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 9 
Lukas 7 

 



19 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
BANGKITNYA PENGHARAPAN YANG SUDAH MATI 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 15:1-13  
 
RHEMA HARI INI 
Roma 15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, 
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai 
sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh 
Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 
 
Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang 
tunai yang bisa digunakan untuk membeli barang di 
tempat-tempat tertentu. Dengannya, kita bisa 
berbelanja tanpa memiliki uang tunai terlebih dahulu. 
Bahkan, banyak sekali penawaran diskon menggiurkan 
pada saat kita menggunakan kartu kredit. Namun, 
apabila penggunaan kartu kredit tidak diatur dengan 
baik dan bijaksana, bukan manfaat positif yang kita 
terima. Malah, kita bisa terjebak dalam hutang, bahkan 
hutang yang sangat besar.  Seperti yang dialami Ata. 
 
Ata adalah pegawai biasa yang sering berbelanja 
dengan kartu kredit. Karena kegemarannya itu, ia tidak 
bisa membayar tagihan kartu kreditnya secara penuh. 



Hal itu terus berulang dan akhirnya ia terjebak dalam 
hutang kartu kredit. Hidupnya pun dipenuhi ketakutan 
karena penagih hutang selalu menelepon serta 
mendatangi rumahnya, bahkan ke kantornya. Di 
tengah keputusasaannya, tiba-tiba Ata diajak 
temannya ikut dalam suatu persekutuan doa. Di 
situlah, ia menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat 
pribadinya. Semenjak itu, ia berani menghadapi 
kenyataan sambil terus berdoa meminta pertolongan 
Roh Kudus. Sampai akhirnya, dengan cara Tuhan, ia 
bisa membayar tagihan-tagihannya. Keringanan 
pembayaran pun ia peroleh dan sampai akhirnya 
hutang kartu kreditnya bisa lunas. 
 
Kita mungkin mengalami hal yang sama dengan Ata, 
bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi sakit yang tak 
kunjung sembuh atau rumah tangga yang hampir 
hancur. Namun, saat ini kita kembali diingatkan bahwa 
Roh Kudus ada dalam setiap kita yang percaya kepada-
Nya. Saat Roh Kudus hadir dan memenuhi hati kita, 
dengan segala kuasa-Nya, Dia akan membuat perkara 
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan, Dia 
akan membangkitkan kembali pengharapan yang 
seolah-olah sudah mati. Sakit-penyakit yang parah 
akan disembuhkan-Nya; hutang yang banyak akan 
dilunaskan-Nya; rumah tangga yang hancur akan 
dipulihkan-Nya. Ya, saat hidup kita dipenuhi Roh 



Kudus, kita akan menerima kekuatan dan pengharapan 
yang baru. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Saat Roh Kudus HADIR dan MEMENUHI HATI KITA, Dia 
akan MEMBANGKITKAN kembali PENGHARAPAN 
YANG SUDAH MATI 
 
APLIKASI 
1. Pengharapan apa yang Anda miliki yang saat ini 

sepertinya sudah mati? 
2. Mengapa Anda perlu memenuhi hati Anda dengan 

Roh Kudus? 
3. Apa yang akan Anda lakukan agar pengharapan 

Anda yang sudah mati itu bisa dibangkitkan kembali ? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Teruslah 

tinggal dan hidup di dalam hati kami. Penuhilah hidup 
kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau akan 

membangkitkan pengharapan-pengharapan kami yang 
sudah mati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 11 

 



20 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERTOLONGAN ROH KUDUS UNTUK MENGASIHI 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 5:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, 
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita 
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 
 
Ada pertikaian turun temurun antara dua keluarga 
yang tinggal bertetangga di pegunungan Kentucky, 
Amerika Serikat. Awalnya seekor sapi milik Kakek Smith 
melompati pagar batu dan memakan jagung-jagung 
keluarga Brown. Brown lalu menembak sapi itu. 
Seorang anak keluarga Smith membalas dengan 
menembak dua anak laki-laki keluarga Brown. Bill 
Brown berencana membalasnya, tetapi ia dipanggil 
untuk ikut berperang. Ketika ia tidak di rumah, ibu Bill 
pun menghadapi kesulitan keuangan karena Bill adalah 
tulang punggung keluarga. Pada hari Paskah, Kakek 
Smith mengajak seluruh anggota keluarganya ke 
gereja. Khotbah hari itu berbicara tentang Kristus, Raja 
Damai yang mati menggantikan kita karena dosa kita. 
Roh Kudus pun menjamah Smith, sehingga ia bertobat. 



Dengan kasih Allah meluapi hatinya, ia membayar 
seorang anak untuk mengirim sekeranjang makanan 
bagi keluarga Brown setiap hari, sampai Bill pulang. 
 
Setelah Bill pulang, ia ingin tahu siapa yang sudah 
menolong keluarganya selama ini. Ia pun mengikuti 
anak suruhan keluarga Smith dan bertemu dengan 
Smith. Lalu Smith berkata kepadanya, "Tembaklah aku, 
Bill, kalau kamu memang ingin melakukannya. Kristus 
sudah mati untuk dosa-dosaku, dan aku harap engkau 
memaafkan aku juga." Bill akhirnya memaafkan Smith 
dan mereka kembali menjadi tetangga yang rukun. 
 
Dalam hidup kita sebagai orang percaya, Roh Kudus 
bukan hanya menolong kita untuk memiliki iman dalam 
Yesus atau memberikan kita pengharapan untuk masa 
depan yang cerah, tetapi juga memampukan kita untuk 
mengasihi dengan segenap hati kita. Ketika kita 
memusatkan perhatian pada Roh Kudus, hal itu akan 
membuat Dia leluasa menuntun kita untuk hidup 
dalam kasih. Lebih dari itu, Roh Kudus juga akan 
menolong kita mempraktikkan kasih-Nya yang tercurah 
dalam hati kita, untuk melakukan perkara-perkara yang 
tidak pernah terpikir untuk kita kerjakan bagi Tuhan 
dan sesama, bahkan orang-orang yang bermasalah 
dengan kita. Amin. 
 
 



RENUNGAN 
Tanpa PERTOLONGAN ROH KUDUS, kita tidak mungkin 
bisa MENGASIHI TUHAN, apalagi SESAMA, dengan 
segenap hati 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah hubungan kasih Anda dengan 

Tuhan dan sesama selama ini?  
2. Mengapa Anda memerlukan pertolongan Roh 

Kudus dalam mengasihi Tuhan dan sesama? 
3. Bagaimana Anda dapat menggantungkan diri pada 

pertolongan Roh Kudus dalam hal kasih? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus yang baik, kami buka hati kami lebar-lebar 

bagi-Mu. Bekerjalah dan ubahkanlah hati kami yang 
keras, sehingga kami beroleh hati yang baru. Hati yang 

lembut dan penuh dengan kasih-Mu. Biarlah hidup 
kami semakin hari boleh semakin berkenan di 

hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
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