


21 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUASA DOMINASI ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 1:1-14 
 

RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 
 

Kondisi keluarga yang sudah tidak harmonis membuat 
Putri tidak betah berlama-lama di rumah. Setiap pagi, 
ia bangun lebih pagi untuk segera berangkat ke kantor. 
Ia lebih memilih untuk tiba lebih cepat dari jam 
kerjanya dan juga pulang lebih larut, daripada harus 
menghabiskan waktu, bahkan hanya satu jam lebih 
lama, bersama keluarganya. Baginya, kantor 
merupakan tempat pelariannya. Ya, lari dari rutinitas 
pertengkaran ayah ibunya yang tak kunjung usai. Ia 
lelah. Segala cara sudah ia coba lakukan untuk 
mendamaikan kedua orang tuanya, tetapi semuanya 
sia-sia saja. 
 

Sampai suatu hari, teman kantornya mengajak Putri 
mendatangi KKR di gereja. Putri yang memang 



menghindari pulang cepat, tentu saja mengiyakan 
ajakan temannya itu. Namun, siapa sangka malam itu 
menjadi momen perubahan besar dalam hidup Putri. 
Tuhan melawatnya dan ia menerima kepenuhan Roh 
Kudus. Hati yang sebelumnya penuh kekesalan kepada 
kedua orangtuanya, sekarang sudah dipulihkan. Ia 
bahkan memperoleh hati yang penuh belas kasihan 
terhadap mereka. Tidak pernah putus-putusnya, Putri 
mendoakan keluarganya. Sekarang, ia lebih sering 
menghabiskan waktu bersama keluarga, dan sering 
mengajak teman kelompok selnya berdoa bersama di 
rumah. Atmosfer rumah yang dulunya dingin, perlahan 
menjadi hangat karena hadirat Allah dalam rumah itu. 
Lambat laun, melihat perubahan sikap yang drastis 
pada anaknya, hati kedua orangtuanya pun terjamah. 
Hubungan keluarga mereka pun dipulihkan dan kedua 
orangtua Putri menerima Tuhan sebagai Juruselamat 
mereka.  
 

Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus mendominasi 
hidup kita. Hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi Dia 
yang tinggal dan mengambil alih hidup kita. Hati yang 
luka disembuhkan, keluarga yang nyaris hancur 
dipulihkan, dan terlebih lagi, jiwa-jiwa pun 
diselamatkan. Kita adalah manusia terbatas, tetapi saat 
Roh Kudus berkarya, tidak ada yang dapat membatasi 
kuasa-Nya. (DJW) 
 



RENUNGAN 
Oleh KUASA DOMINASI ROH KUDUS, apa yang nyaris 
binasa DIBANGKITKAN KEMBALI oleh Tuhan, dan 
hidup kita pun DIUBAHKAN SECARA DAHSYAT 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengalami dominasi Roh Kudus 

dalam hidup Anda? 
2. Mengapa Tuhan ingin agar Roh Kudus 

mendominasi kita? 
3. Menurut Anda, bagaimana caranya agar kita dapat 

mengalami dominasi Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk Penolong yang sudah 

Engkau utus bagi kami. Kami rindu mengalami 
baptisan dan dominasi Roh Kudus-Mu, ya, Bapa. 

Tolong lawat dan jamah kami. Karena kami percaya di 
masa Pentakosta ini Roh Kudus-Mu akan dinyatakan 

atas kami, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi 
saksi-Mu di lingkungan kami, bahkan sampai kepada 

bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 13 
Lukas 8 

 



22 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUJUAN UTAMA ROH KUDUS ATAS HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 2:16-21 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 2:20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku 
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di 
dalam aku. 
 
“Aku tidak mengerti,” kata seorang dosen filsafat 
kepada sahabatnya yang berprofesi sebagai dokter. 
“Sudah puluhan tahun aku mengenalmu sebagai orang 
paling logis. Selama ini kau selalu mengatakan Yesus 
sama saja dengan tokoh cerita legenda bagimu. Apa 
yang mengubahmu?” Dokter itu tersenyum dan 
berkata, “Teman, kalau ada muridmu yang memiliki 
persepsi yang salah mengenai materi yang kau 
sampaikan. Apa yang akan kaulakukan?” Dosen 
tersebut menjawab, “Sebagai dosen yang baik, tentu 
saja aku harus memberikan bimbingan.” Mendengar 
jawaban itu sang dokter pun menanggapi, “Nah, aku 
berkesempatan mengenal Pembimbing yang baik. Dia 
adalah Roh Kudus.”  
 



Pernahkan kita bertanya-tanya, mengapa kita percaya 
kepada Yesus, padahal kita belum pernah bertemu 
dengan-Nya secara langsung dan belum pernah 
melihat-Nya melakukan mujizat? Mengapa hanya 
Yesus yang kita terima masuk dalam hati kita, padahal 
nabi-nabi yang pernah ada melakukan mujizat yang 
jauh lebih spektakuler daripada Yesus? Seperti jawaban 
dokter dalam cerita di atas kepada temannya, itu 
semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat 
memperingatkan murid-murid-Nya mengenai 
kepergian-Nya dalam momen perjamuan terakhir, 
Yesus memberitahukan mengenai Roh Kebenaran yang 
akan membimbing mereka ke dalam seluruh 
kebenaran (Yoh. 16:12-15). Ya, Roh Kuduslah yang 
menjamah hati kita dan menyatakan segala sesuatu 
tentang Yesus yang sebelumnya tidak kita pahami. 
 
Bukan hanya itu, saat Roh Kudus mendominasi hidup 
kita, kita juga akan menerima kuasa dan menjadi saksi 
Kristus sampai ke ujung bumi (Kis. 1:8). Sama seperti 
rasul-rasul yang bisa melakukan mujizat saat mereka 
sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, demikian juga kita 
akan mengalaminya. Apabila kita rindu kehidupan 
Yesus dinyatakan dalam hidup kita, kita pun harus 
dipenuhi terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Melalui Roh 
Kuduslah, kita akan mengalami kepenuhan Yesus. 
Semua yang ada pada Yesus, kuasa-Nya, hikmat-Nya, 



dan karakter-Nya, akan hadir secara nyata dalam hidup 
kita.  
 
RENUNGAN 
TUJUAN UTAMA ROH KUDUS datang ke dunia ini 
adalah untuk MEMANIFESTASIKAN KEHIDUPAN YESUS 
menjadi realita dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Tahukah Anda tujuan utama Roh Kudus datang ke 

dunia ini? 
2. Apa yang Anda alami apabila Roh Kudus 

mendominasi hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat membiarkan Roh Kudus 

memanifestasikan kehidupan Yesus dalam hidup 
Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah mengutus Roh 
Kudus dalam kehidupan kami. Kami mohon, biarlah 
Roh Kudus terus mendominasi hidup kami sehingga 

manifestasi kuasa Yesus semakin nyata dalam 
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Markus 4-5 

 



23 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TAHAP AWAL DOMINASI ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:15-31 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu. 
 
Jaka adalah seorang pelajar kelas 2 SMA yang hidupnya 
berantakan. Ia suka membolos sekolah, menyontek, 
berkata kasar, dan merokok. Orangtuanya sudah 
berkali-kali menasihati Jaka, tetapi tidak ada satu pun 
yang didengar dan dilakukannya. Teman-temannya 
juga sudah berusaha berbicara kepadanya, tetapi 
semua diabaikannya. Ia bahkan mendapat Surat 
Peringatan dari sekolah yang menyatakan apabila ia 
tidak bisa berubah, sekolah akan mengeluarkannya.  
 
Suatu kali, teman Jaka yang bernama Tio mengajaknya 
datang ke acara KKR gabungan siswa-siswa SMA dan 
Jaka mau datang. Saat ibadah berlangsung, pembicara 



menantang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat pribadi, Jaka pun mengangkat 
tangannya. Momen itu menjadi sejarah yang berharga 
bagi hidup Jaka, karena  hari itu pertama kali ia 
mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. 
Semenjak itu, kehidupannya mulai berubah. Ia mulai 
rajin ke sekolah, tidak menyontek lagi, tidak berkata 
kasar lagi, bahkan ia juga berhenti merokok. Roh Kudus 
perlahan-lahan mengambil alih seluruh kehidupan Jaka 
dan menjadikannya pribadi yang lebih baik lagi. 
 
Ingatkah kita, kapan pertama kali kita mengundang 
Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita? Pada waktu kita 
pertama kali mengundang-Nya masuk ke dalam hati 
kita, saat itu jugalah Roh Kudus tinggal di dalam hati 
kita. Dia yang akan mengingatkan kita, menegur kita, 
dan Dia juga yang akan membantu kita dalam 
menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Itulah 
tahap awal bentuk dominasi Roh Kudus dalam hidup 
kita. Kita yang dulu pemalas kini menjadi rajin; kita 
yang sombong menjadi rendah hati; kita yang tidak 
bisa apa-apa menjadi bisa melakukan apa saja. Oleh 
karena itu, bila saat ini kita belum mengundang Roh 
Kudus masuk ke dalam hati kita, segeralah ambil waktu 
dan undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, 
sehingga jiwa kita yang lapar akan dipuaskan dan 
didominasi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
MASUKNYA ROH KUDUS ke dalam hati kita adalah 
TAHAP AWAL dari DOMINASI ROH KUDUS dalam 
hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengundang Roh Kudus masuk ke 

dalam hati Anda? Jika belum, mengapa? Bagaimana 
Anda bisa mengetahuinya? 

2. Perubahan-perubahan apa yang Anda alami saat 
pertama kali Anda mengundang Roh Kudus masuk 
dalam hati Anda? 

3. Hal-hal apa yang akan Anda lakukan setelah Roh 
Kudus masuk dalam hati Anda ? 
  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah 

memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami rindu 
Roh Kudus masuk ke dalam hati kami dan 

mendominasi hidup kami, sehingga kelaparan kami 
akan Engkau dapat dipuaskan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 10 

 



24 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUASA BAPTISAN ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:5-17 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:11 Dan jika Roh Dia, yang telah 
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di 
dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan 
Kristus Yesus dari antara orang mati, akan 
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-
Nya, yang diam di dalam kamu. 
 
"Saya banyak melakukan operasi,” cerita seorang ahli 
bedah ternama. “Semuanya menuntut keahlian, 
kesabaran, dan ketelitian yang tinggi, tetapi ada satu 
operasi yang begitu berkesan. Itu adalah operasi 
seorang gadis kecil yang hanya mempunyai harapan 
hidup 10% saja." Dokter itu mengenangnya sebagai 
gadis kecil yang gaya hidupnya penuh dengan kasih 
Tuhan. Sebelum operasi itu dimulai, gadis itu minta izin 
untuk berdoa. Kemudian, ia melipat kedua tangannya, 
"Yesus, Engkau Gembala yang baik, berkatilah domba 
kecil-Mu malam ini. Dalam kegelapan, kiranya Engkau 
dekat denganku. Lindungi aku sampai datangnya sinar 



mentari esok pagi, dan berkati pula dokter yang akan 
mengoperasiku." Melihat besarnya iman gadis kecil itu, 
mata sang dokter pun berkaca-kaca. Lalu ia mulai 
berdoa dalam hati, "Tuhan, Engkau boleh tidak 
menolongku dalam operasi yang lain, tapi kali ini 
bantulah aku untuk menyelamatkan anak ini." 
Sepanjang operasi tersebut, sang dokter merasakan 
segala sesuatu berlangsung begitu mudah. Mujizat 
terjadi dan anak itu disembuhkan. 
 

Saat hidup kita didominasi oleh Roh Kudus, kita bukan 
hanya akan memancarkan kasih Tuhan kepada 
sekeliling kita, tetapi juga mengalami hidup yang 
dilimpahi kuasa-Nya. Sebab Roh Kudus memberikan 
pernyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang 
menjadikan kita ahli waris bersama-sama dengan 
Kristus. Dengan demikian, kita pun berhak menerima 
janji-janji Allah (ay.16-17).  
 

Untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, kita pun perlu 
menerima baptisan Roh Kudus terlebih dahulu. 
Baptisan Roh Kudus, memberi kita kesempatan 
mengalami hidup seperti Yesus. Hidup yang penuh 
kuasa. Hidup yang membawa dampak. Hidup yang 
memberkati orang-orang di sekitar kita. Selama kita 
berserah sepenuhnya pada pimpinan-Nya, Dia akan 
menghibur, menasihati, bahkan menuntun hidup kita. 
Kita akan mengalami hidup yang berbeda dan 
berkemenangan. Persiapkan diri dan hati kita, berdoa 



dan minta untuk dibaptis Roh Kudus, dan alami hidup 
baru dalam pimpinan-Nya. Amin. 
 

RENUNGAN 
BAPTISAN ROH KUDUS memberikan kuasa agar 
KEHIDUPAN YESUS bisa DIMANIFESTASIKAN dalam 
hidup kita 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan baptisan Roh 

Kudus?  
2. Mengapa Anda perlu mengalami baptisan Roh 

Kudus? 
3. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri untuk 

menerima baptisan Roh Kudus? 
 

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

memberikan Roh Kudus bagi kami anak-anak-Mu. Kami 
rindu, ya, Bapa, hidup kami didominasi oleh Roh-Mu. 

Sehingga kehidupan Yesus bisa dimanifestasikan dalam 
hidup kami, dan melalui kami, banyak orang boleh 

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

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Matius 14 
Markus 6 
Lukas 9 



25 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DOA ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:22-30 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:26 Demikian juga Roh membantu kita dalam 
kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana 
sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa 
untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang 
tidak terucapkan. 
 
Adakah diantara kita yang pernah mengalami suatu 
masalah yang demikian rumit dan berat, sampai-
sampai kita merasa tak tahu lagi harus berkata apa? 
Atau mungkin kita ingin mendoakan seseorang, tetapi 
tidak tahu harus mendoakan apa. Saat-saat seperti 
inilah, bahasa Roh akan sangat membantu. Bahasa Roh 
merupakan karunia dan merupakan bahasa rahasia 
antara kita dan Tuhan (1 Kor. 14:2).  Dengan berbahasa 
Roh, kita dapat mengungkapkan apa yang sudah tidak 
bisa lagi diucapkan oleh kata-kata manusia, baik itu 
keluhan ataupun pujian kepada Tuhan Yesus. Bahasa 
Roh dipakai oleh Roh Kudus untuk membantu kita 
menyampaikan dan memperjuangkan doa-doa kita 



kepada Tuhan (Rm. 8:26), karena hanya Dia yang tahu 
pasti isi hati serta kehendak Tuhan atas hidup kita. Doa 
yang dipanjatkan Roh Kudus pasti berkenan dan 
didengarkan oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa doa 
Roh Kudus penuh kuasa dan mujizat. 
 
Dengan demikian, bahasa Roh memiliki kegunaan yang 
penting bagi setiap orang Kristen. Kita perlu berusaha 
mendapatkan karunia ini. Mintalah pada Tuhan 
baptisan Roh. Minta Roh Kudus berkuasa penuh atas 
hidup kita. Minta dengan kehausan dan kelaparan yang 
sungguh-sungguh. Bila sudah mendapat karunia 
bahasa Roh, sering-seringlah digunakan untuk doa 
pribadi dan doa syafaat. Makin sering kita gunakan, 
maka roh dan iman kita akan makin dikuatkan. 
 
Bagi yang belum mendapat karunia ini, jangan berkecil 
hati. Sebab, bukan berarti kita belum dipenuhi Roh 
Kudus atau kurang beriman, tetapi bahasa Roh hanya 
merupakan tanda (1 Kor. 14: 22). Tuhan memakai dan 
memberi karunia setiap orang berbeda-beda sesuai 
dengan kehendak-Nya. Namun, tetaplah berusaha 
memintanya, karena karunia-karunia Roh ini 
sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Hanya tergantung 
seberapa haus dan laparnya kita akan dominasi Roh 
Kudus dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
DOA ROH KUDUS penuh KUASA dan MUJIZAT, itu 
sebabnya penting bagi kita untuk mengalami 
BAPTISAN ROH dan sering BERDOA DALAM BAHASA 
ROH 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah bisa berbahasa Roh? Ingatkah 

kapan dan bagaimana Anda mendapatkannya? 
2. Bila belum, apa yang menghalangi dan apa yang 

dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya? 
3. Mengapa bahasa Roh penting dan berguna?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang 
telah Kau berikan pada kami. Dialah penolong dan 
penghibur kami. Roh Kudus, kuasai lidah, hati, dan 

pikiran kami. Berkuasalah atas hidup kami. Jamah dan 
urapi kami, ya, Roh Kudus, kami rindu untuk mendekat 

dan selalu dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yohanes 6 
 



26 MEI 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGEJAR KEPENUHAN ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 3:27-36 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:34 Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah 
yang menyampaikan firman Allah, karena Allah 
mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. 
 
Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita pasti mempunyai 
kerinduan untuk dipakai Tuhan dengan kuasa dan 
mukjizat yang tidak terbatas. Seperti Maria 
Woodworth-Etter yang terkenal dengan mujizat 
kesembuhannya, Marry K. Baxter dengan pengalaman-
pengalaman surgawinya bersama Tuhan, atau Smith 
Wigglesworth dengan karunia membangkitkan orang 
mati. Mereka bukanlah orang-orang yang telah 
diperlengkapi dengan kuasa atau berbagai karunia 
semenjak lahir. Namun, kerinduan dan pengajaran 
mereka akan Tuhan serta perkara-perkara ilahi, 
membuat mereka dipenuhi dengan karunia-karunia 
Roh Kudus yang tidak terbatas. Benar, mereka adalah 
orang-orang yang tidak hanya puas sampai Roh Kudus 



masuk ke dalam hati mereka saja atau sampai 
mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka rela bayar 
harga, meletakkan semua kesenangan duniawi, dan 
memilih terus mengejar Roh Kudus sampai 
mendominasi hidup mereka. Sehingga keinginan 
mereka, perasaan mereka, kesukaan mereka, bahkan 
derap langkah kaki mereka adalah derap langkah kaki, 
kesukaan, perasaan, dan keinginannya Roh Kudus.  
 
Smith Wigglesworth adalah salah satu contoh "spiritual 
giant" yang telah menjadikan Alkitab—firman Tuhan 
yang diilhami oleh Roh Kudus—sebagai bagian dari 
hidupnya. Ia pernah menyataan, "Saya tidak akan 
membaca buku selain Alkitab." Di mana saja dan kapan 
saja, ia selalu membaca firman Tuhan dan berdoa. 
Tidak heran jika karakter, kasih, hikmat, serta kuasa 
Allah yang tidak terbatas begitu termanifestasi melalui 
hidupnya. 
 
Bagaimana dengan hidup kita, sudahkah Roh Kudus 
mendominasi hidup kita hari-hari ini? Jika belum, 
milikilah komitmen untuk terus mengejar Roh Kudus, 
sampai muncul pernyataan, "Kini hidupku bukannya 
milikku lagi, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalamku." 
Kejar dengan cinta, ketulusan, dan kerinduan akan Dia. 
Allah pasti akan mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak 
terbatas atas kita. Karena sesungguhnya kita adalah 
utusan pilihan Tuhan yang telah diberi kuasa untuk 



menyampaikan firman Allah bagi setiap jiwa-jiwa yang 
membutuhkan. 
 
RENUNGAN 
Teruslah mengejar KEPENUHAN ROH KUDUS sampai 
MENDOMINASI hidup kita, sebab ALLAH 
MENGARUNIAKAN ROH-NYA dengan TIDAK TERBATAS  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah hidup Anda dipenuhi 

oleh Roh Kudus hari-hari ini?  
2. Apakah janji Tuhan bagi setiap anak-anak-Nya 

yang mengejar kepenuhan Roh Kudus-Nya dengan 
sungguh-sungguh? 

3. Bagaimana upaya Anda supaya Roh Kudus 
memenuhi dan mendominasi hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas Roh Kudus-

Mu yang telah Kau curahkan atas hidup kami. Beri 
kami kehausan, kelaparan, dan kerinduan akan Roh 

Kudus lebih lagi, sehingga fokus hidup kami berubah. 
Dari pengejaran akan dunia berubah menjadi 

pengejaran akan perkara-perkara yang ilahi dan 
kepenuhan akan Roh Kudus, sehingga hidup kami 

didominasi oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan kuasa 
yang tidak terbatas untuk melawat jiwa-jiwa yang 

terbelenggu, agar mereka dapat menerima kelepasan 



dan keselamatan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 15 
Markus 7 

 



27 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI MENGALAMI DOMINASI ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 5:16-25 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup 
kita juga dipimpin oleh Roh 
 
Retah McPherson menjalani kehidupan yang diimpikan 
banyak orang. Ia memiliki suami penuh kasih dan dua 
putra berumur 12 dan 3 tahun. Bahkan ia baru saja 
dinobatkan sebagai ratu kecantikan se-Afrika Selatan. 
Namun, hidupnya berbalik 180 derajat ketika ia 
sekeluarga mengalami kecelakaan di suatu malam 
tahun 2004. Tulang tengkorak anak sulungnya, Aldo, 
retak parah. Untuk waktu yang lama, ia koma dan 
harus memakai alat-alat penunjuang hidup. Semenjak 
itulah, Retah mulai hidup mengandalkan imannya. 
Mujizat pun mulai terjadi. Aldo yang divonis dokter 
tidak memiliki harapan hidup, bukan hanya terbangun, 
tetapi juga menuliskan pengalaman supernaturalnya 
bersama Yesus di sorga dan neraka.  
 



Retah menyadari, sebelum kecelakaan itu terjadi, ia 
hanya menjalani kehidupan baik yang diisi perbuatan 
baik. Ia tidak benar-benar mengenal pribadi Tuhan dan 
memahami hakikat kehidupan Kristen. Ia tidak 
mengalami Roh Kudus dan mendengar-Nya berbicara. 
Padahal Roh Kudus ada begitu dekat, di dalam dirinya. 
Lalu, Tuhan pun mengajari bahwa langkah awal 
kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah ia harus 
mati terlebih dahulu dalam keinginan daging dan dosa. 
Jika tubuhnya telah dipenuhi oleh Roh-Nya, barulah 
aliran-aliran air hidup bisa mengalir sampai meluap-
luap, kemudian menghasilkan buah yang dapat 
memberkati orang lain. 
 
Benar, sebagai manusia roh, seluruh kehidupan kita 
seharusnya didominasi oleh Roh Kudus. Penuhi diri kita 
dengan pikiran dan keinginan Roh. Mendekatlah 
kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman. 
Ketika kita hidup oleh Roh, kita akan menangkap 
pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab bukan 
lagi sebagai tulisan yang mati, tetapi kita akan 
melihatnya sebagai isi hati Tuhan, perkataan yang 
hidup. Jam doa tidak lagi dipenuhi dengan kekuatiran 
dan permintaan kepada Tuhan, tetapi saat-saat intim 
bersama-Nya. Mulai hari ini marilah kita mengambil 
komitmen: Roh Kudus harus makin besar, tetapi aku 
harus makin kecil (Yoh. 3:30). Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 



 
RENUNGAN 
Kunci mengalami DOMINASI ROH KUDUS adalah 
membiarkan ROH KUDUS MEMENUHI dan SEMAKIN 
BERTAMBAH BESAR dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah selama ini Anda lebih sering menuruti 

keinginan daging Anda atau keinginan Roh?  
2. Mengapa Anda perlu menjalani hidup yang 

didominasi Roh Kudus?  
3. Apakah langkah-langkah yang dapat Anda ambil 

agar hidup Anda didominasi Roh Kudus?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus ada dalam 
hidup kami. Bimbing kami agar Roh Kudus semakin 
besar dalam diri kami. Kami ingin mengalami hidup 
yang didominasi Roh-Mu, sehingga kami pun boleh 

menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Matius 16 
Markus 8 


