


6 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGAKTIVASI MANUSIA BATINIAH  

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 3:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:4 tetapi perhiasanmu ialah manusia 
batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang 
tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut 
dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. 
 
Mobil mainan radio kontrol yang terpampang di 
etalase itu sangat menarik hati Tommy. 
Penampakannya gagah dan garang. Tommy mengira 
mobil itu pasti bisa melaju sangat cepat. Namun, saat 
Tommy mencoba memainkannya, mobil itu tidak bisa 
jalan. Si penjual lantas meneliti mobil itu. Ternyata 
permasalahannya ada pada baterainya. Plastik 
kemasan batu baterainya belum dilepas. Setelah 
selubung baterainya dilepas, barulah mobil itu bisa 
melesat cepat. 
 
Ya, meski mobil mainan itu punya mesin yang unggul 
dan tampilan yang gagah, semua hal itu menjadi tiada 
arti bila tidak ada batu baterai sebagai sumber daya. 



Memang mobil mainan itu sudah dilengkapi baterai, 
tetapi karena masih tertutup selubung, mainan itu 
menjadi tidak berfungsi. Begitu pun halnya manusia 
rohani yang tersembuyi dalam manusia jasmani kita. Ia 
harus diaktivasikan dan dilepaskan dari selubung yang 
menutupinya. Manusia rohani itulah yang dimaksud 
sebagai manusia batiniah dalam 1 Petrus 3:4. Di situ 
dituliskan bahwa manusia batiniah adalah perhiasan 
yang tidak binasa dan sangat berharga di mata Allah. 
 
Yang dapat mengaktivasikan manusia roh kita hanyalah 
Roh Kudus. Karena itu, kita harus terus-menerus 
bersekutu dengan-Nya setiap waktu. Ketika manusia 
rohani kita aktif, kita bisa hidup dalam dimensi rohani 
bersama Tuhan. Apa yang dulunya tidak pernah bisa 
kita lakukan akan menjadi bisa terjadi karena 
pertolongan Roh Kudus. Kita pun akan mengalami 
banyak mujizat yang memecahkan rekor. Kita akan 
mengalami mujizat seperti mimpi, bahkan mujizat yang 
mengubah nasib kita selamanya. Hidup kita pun tidak 
akan pernah sama lagi. Bahkan kita akan menjadi 
orang-orang yang menggoncang bumi, karena kuasa 
Allah menyertai kita.  
 
RENUNGAN 
Setiap kita memiliki MANUSIA BATINIAH YANG 
TERSEMBUNYI, yang perlu kita AKTIVASI untuk dapat 
MENGAKSES KUASA ALLAH. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda selalu mengaktivasikan manusia rohani 

supaya terus terhubung dengan Tuhan?  
2. Bagaimana caranya supaya manusia rohani Anda 

tetap bersemangat menyala-nyala melayani dan 
memuliakan nama Tuhan? 

3. Bagaimana caranya supaya kualitas dan kapasitas 
manusia rohani Anda semakin berkembang menjadi 
manusia rohani yang berkuasa? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 
melengkapi kami dengan manusia rohani. Inilah hati 

kami yang selalu terbuka untuk-Mu, bahkan kami 
sangat merindukan hadirat-Mu. Hadirlah Tuhan dan 
berkuasalah atas seluruh aspek hidup kami, supaya 
kami selalu memancarkan kasih dan kuasa-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 3-4; Galatia 6 



7 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
CARA UNTUK MENGAKTIVASI MANUSIA ROH 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 1:4-8 
 
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." 
 
Seorang raja mengeluarkan dekret kepada rakyatnya: 
"Hormatilah raja dan hargai orang di sekitarmu!" 
Setelah itu, raja itu menyamar sebagai rakyat biasa 
bersama pengawal pribadinya. Lalu mereka masuk ke 
sebuah warung makan dan memesan makanan seperti 
kebanyakan pengunjung. Raja bahkan menuangkan teh 
hangat untuk pengawalnya. Kebetulah sekelompok 
pejabat setempat ada di warung makan itu. Dengan 
nada merendahkan, mereka bertanya kepada raja 
tersebut, "Tampaknya engkau orang asing di sini, ya? 
Pasti engkau mata-mata musuh! Coba sebutkan dekret 
raja yang baru. Kalau engkau tidak tahu, aku akan 
penjarakan engkau!" Pengawal raja sangat marah atas 
kekasaran mereka, tetapi raja menenangkannya sambil 



menjawab, "Hormatilah raja dan hargai orang di 
sekitarmu!" Kemudian ia mengacungkan lempengan 
emas kerajaan, simbol dari sang raja sendiri. Spontan, 
semua orang yang ada di warung makan itu terkejut 
dan sujud menyembah sambil minta ampun.  
 
Seperti halnya sang raja yang sedang menyamar, yang 
tanpa simbol raja direndahkan dan dicurigai, tetapi 
ketika ia menunjukkan simbol raja itu, semua 
rakyatnya bertekuk lutut menyembah dan siap 
melayaninya, demikian juga dengan kita. Sebagai anak 
Raja di atas segala raja, kita perlu simbol Kerajaan 
Allah, supaya kita bisa memiliki kuasa yang tak 
terbatas.  
 
Tuhan pun sudah memberikan Roh Kudus kepada kita 
sebagai “simbol kuasa”. Bukan sekedar simbol, Roh 
Kudus adalah Pribadi yang tinggal dalam kita. Mintalah 
dan sediakan hati kita untuk Roh Kudus bertakhta, 
maka hidup kita tidak akan sama lagi. Sakit-penyakit 
pada tubuh jasmani kita akan sembuh, bahkan kita pun 
berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Berkat 
keuangan akan datang seperti mimpi. Kekalahan 
digantikan dengan kemenangan. Lebih dari itu semua, 
lewat hidup kita, banyak jiwa datang pada Tuhan. 
Semuanya dimulai dari Roh Kudus yang bekerja 
mengaktivasi manusia roh kita. 
 



RENUNGAN 
Kalau kita ingin MENGAKTIVASI MANUSIA ROH kita, 
satu-satunya jalan hanyalah dengan MEMULAINYA 
DENGAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan mengaktivasi manusia 

roh?  
2. Mengapa Anda perlu mengaktivasi manusia roh 

Anda? 
3. Bagaimana manusia roh Anda bisa diaktivasikan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih sudah mengirimkan Roh 
Kudus untuk hidup dalam hati kami. Bertakhtalah 

dalam hidup kami dan bekerjalah untuk 
mengaktivasikan manusia roh kami, agar manusia roh 

kami bisa hidup dan berkuasa melakukan perkara-
perkara besar bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 5-6; Efesus 1 

 



8 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PINTU MASUK DIMENSI ROH 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:21-33 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 4:31 Dan ketika mereka sedang 
berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan 
mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka 
memberitakan firman Allah dengan berani. 
 
Liburan telah tiba. Renata dan teman-temannya 
memutuskan untuk berwisata ke Dunia Fantasi. 
Mereka rela menyisihkan sebagian uang saku agar bisa 
menikmati berbagai wahana di tempat wisata tersebut. 
Dalam perjalanan menuju Dufan, mereka saling 
bercerita tentang wahana apa saja yang nantinya 
mereka naiki. Ada yang mau naik wahana Bianglala, 
ada yang mau berpetualang di Ice Age Arctic 
Adventure, dan ada juga yang mau bermain arung 
jeram. Setibanya di Dufan, mereka segera menuju 
pintu masuk. Karena mereka datang bertepatan 
dengan hari libur, maka pengunjung membludak. Mau 
tidak mau mereka harus rela antri di pintu masuk 



karena ini satu-satunya akses untuk bisa menikmati 
semua wahana yang mereka inginkan.   
 
Sebagai orang percaya, kita pasti sudah tahu bahwa 
selain dimensi jasmani, dalam hidup kita juga ada 
dimensi roh. Sebuah dimensi yang tidak terbatas. Sama 
seperti Renata dan teman-temannya yang harus 
melewati pintu masuk bila ingin menikmati semua 
wahana di Dufan, maka kita juga harus tahu pintu 
masuk ke dalam dimensi roh ini, yaitu kita harus 
dipenuhi oleh Roh Kudus.  
 
Oleh karena itu, kita perlu mengambil komitmen untuk 
membuka hati, agar Roh Kudus memenuhi dan mau 
tinggal dalam hidup kita. Murid-murid di gereja mula-
mula sudah mengalaminya. Saat mereka berdoa dan 
membuka hati, maka Roh Kudus tercurah dan mereka 
mulai masuk dalam dimensi roh yang penuh keajaiban. 
Akibatnya, mereka berhasil keluar dari keterbatasan 
mereka sebagai manusia dan mengalahkan ketakutan 
mereka. Injil dapat terus diberitakan dan kasih karunia 
Allah yang berlimpah-limpah ada di antara mereka. 
Inilah saatnya juga kita masuk dalam dimensi yang 
baru. Dimensi roh yang tak terbatas. Saat kita 
memasukinya, manusia roh kita diaktivasikan dan kita 
akan menikmati segala keajaiban yang ada dalam 
dimensi roh tersebut. 
 



RENUNGAN 
Ketika Roh Kudus MEMENUHI dan TINGGAL DALAM 
hidup kita, kita akan masuk dalam DIMENSI BARU 
YANG TIDAK TERBATAS. 
 
APLIKASI 
1. Di dimensi manakah Anda saat ini berada, dimensi 

jasmani atau dimensi roh? 
2. Bila masih berada di dimensi jasmani, apakah Anda 

rindu masuk dalam dimensi roh yang tidak terbatas? 
3. Apa komitmen Anda supaya bisa masuk dalam 

dimensi roh yang tidak terbatas itu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik,terima kasih sudah mengingatkan 

kami tentang dimensi roh. Kami mau dan kami minta 
agar Roh Kudus berkenan memenuhi dan tinggal dalam 
hidup kami sehingga kami boleh masuk dalam dimensi 

roh yang tidak terbatas itu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 7-8; Efesus 2 
 



9 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
LANGKAH AWAL AKTIVASI MANUSIA ROH 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:1-41 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:2-4a Tiba-tiba turunlah dari langit 
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi 
seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah 
kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang 
bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, 
 
“Aku telah menerima baptisan Roh Kudus dan 
berbicara dalam bahasa roh,” tulis Smith Wigglesworth 
dalam sebuah telegram kepada keluarganya. Saat itu ia 
sedang pergi ke Sunderland karena kabarnya orang-
orang menerima baptisan Roh Kudus di sana. Namun, 
pada masa itu, orang-orang Kristen masih banyak yang 
skeptis dengan bahasa roh. Jadi, ketika ia pulang, Polly, 
istrinya menantangnya, "Kau harus paham bahwa aku 
menerima baptisan roh sepertimu, tetapi aku tidak 
berbahasa roh. Selama 20 tahun ini aku sudah 
berkhotbah dan kau duduk di sebelahku di atas 



mimbar. Tapi Minggu ini kau yang akan berkhotbah. 
Aku akan lihat apa ada bedanya."  
 
Selama itu Polly adalah pengkhotbah yang hebat, 
tetapi Smith hanyalah pembicara biasa-biasa saja dan 
profesi utamanya adalah tukang ledeng. Hari Minggu 
tiba, Smith masih bukanlah pembicara yang hebat, 
tetapi kata-katanya penuh dengan otoritas. Sampai-
sampai Polly bergumam, “Tuhan, itu bukan Smith-ku!” 
Di akhir ibadah, 11 orang berkumpul di depan altar dan 
meminta Smith mendoakan mereka. Itulah awal dari 
lawatan besar yang Tuhan kerjakan melalui Smith. 
Sejak itu, ke mana pun ia pergi, kebangunan rohani 
terjadi. Ratusan, ribuan orang menerima baptisan Roh 
Kudus, jiwa-jiwa dipertobatkan, dan yang sakit 
disembuhkan. 
 
Ya, itulah kuasa yang akan kita terima jika Roh Kudus 
turun atas kita (Kis. 1:8). Tanpa batas. Pahami janji 
Tuhan yang terkandung dalam pembaptisan Roh 
Kudus. Hanya dengan kuasa itulah, manusia roh kita 
diaktivasikan dan kita tidak lagi hanya bergerak dalam 
alam jasmani, tetapi juga alam roh. Oleh karena itu, 
sebagai anak Tuhan, jangan pernah puas sebelum kita 
menerima apa yang murid-murid Yesus terima di hari 
Pentakosta 2.000 tahun yang lalu. Kalau kita 
merindukan kehidupan penuh kuasa yang bisa 
membawa kemuliaan besar bagi nama Tuhan, mulailah 



dengan menanti-nantikan Roh Kudus turun atas kita. 
(MV.L)  
 
RENUNGAN 
Mengalami BAPTISAN ROH dan KEPENUHAN ROH 
KUDUS adalah LANGKAH AWAL aktivasi manusia roh. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh 

Kudus merupakan langkah awal aktivasi manusia 
roh?  

2. Mengapa Anda perlu mengalami baptisan Roh 
Kudus dan kepenuhan-Nya lebih lagi? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk menanti-
nantikan Tuhan agar mengalami baptisan Roh Kudus 
atau mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih lagi? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mau melangkah bersama-Mu 
lebih lagi. Kami rindu mengalami baptisan Roh Kudus 

dan penuhilah kami lebih lagi. Biarlah manusia roh 
kami menjadi hidup dan bertumbuh menjadi raksasa 

rohani, yang mengerjakan perkara-perkara besar 
untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 9-10; Efesus 3 



10 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HIDUP SEBAGAI CIPTAAN YANG BARU 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 5:11-21 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia 
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baru sudah datang. 
 
Jordi adalah preman kampung yang ditakuti banyak 
orang. Melihat badannya yang besar dan memiliki tato, 
mereka lari ketakutan. Dengan keluarganya sendiri, ia 
juga sering berlaku kasar. Suatu ketika, Jordi diajak 
temannya untuk merampok. Namun aksi mereka 
digagalkan polisi. Keduanya pun ditangkap dan 
dipenjara. Jordi cukup menyesal karena mendapat 
hukuman kurungan yang cukup lama. Di penjara, ia 
sering merenungi perbuatannya dan semakin putus 
asa.  
 
Suatu kali ketika murung, Bohar, teman satu selnya 
yang terkenal ramah di lingkungan penjara mereka 
datang kepadanya. Bohar mengatakan bahwa dirinya 
dulu seperti Jordi, melakukan banyak kejahatan dan 



menyesal setelah dikurung lama. Namun, setelah 
bertemu Yesus, hidupnya mulai berubah.  Kesaksian 
Bohar membuat Jordi penasaran dan setiap hari ia 
habiskan untuk membaca Alkitab pemberian Bohar. 
Sampai akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamatnya. Lima tahun kemudian, Jordi bebas dan 
hal pertama yang ia lakukan adalah meminta maaf 
kepada keluarganya. Tidak hanya itu, kini Jordi menjadi 
penginjil yang merangkul jiwa-jiwa pemuda yang masih 
hidup dalam kegelapan. 
 
Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus 
turun dan tinggal dalam diri kita. Roh Kuduslah yang 
bekerja mengubahkan hati, pikiran, dan karakter kita. 
Semua perubahan inilah yang memampukan kita untuk 
hidup sebagai ciptaan yang baru, sehingga cara hidup 
kita pun turut berubah. Kita tidak lagi memikirkan 
perkara-perkara duniawi, tetapi semakin banyak 
memikirkan perkara sorgawi. Kita tidak lagi hidup 
untuk diri sendiri, tetapi memenuhi tujuan Allah dalam 
hidup kita. Karena itu, bukalah hati dan izinkan Roh 
Kudus mengubahkan kita. Libatkan Dia dalam segala 
keputusan kita. Maka, Roh Kudus akan semakin 
memenuhi hidup kita. Kerohanian kita yang kering 
akan diaktivasikan, semakin hidup dalam dimensi roh 
dan memperoleh pengurapan untuk berkuasa. Ya, 
semua ini bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan yang 
dimulai oleh Roh Kudus. 



RENUNGAN 
Ketika manusia roh kita DIAKTIVASI dan kita berjalan 
BERSAMA ROH KUDUS, kita pun akan hidup sebagai 
CIPTAAN YANG BARU. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah Anda sudah mengaktivasi 

manusia roh dan berjalan dengan Roh Kudus? 
Mengapa demikian? 

2. Mengapa manusia roh Anda perlu diaktivasi dan 
berjalan bersama Roh Kudus? 

3. Apa hal yang harus Anda lakukan untuk bisa menjadi 
ciptaan baru?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau 
berikan kepada kami. Ya Bapa, berikan kami 

kemampuan dan kemauan untuk mau mengaktivasi 
manusia roh kami. Kami mau untuk hidup dalam 

Kristus dan melupakan masa lalu kami. Kami ingin 
menjadi manusia ciptaan baru yang berjalan hanya 

pada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 11-13; Efesus 4 



11 MEI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TINGKATKAN LEVEL DOA KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 7:7-11 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:7 "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka 
pintu akan dibukakan bagimu. 
 
John Nelson Hyde adalah seorang pendoa yang luar 
biasa di abad ke-20. Misionaris yang melayani di India 
ini dikenal sebagai “Hyde si Pendoa”. Kerinduannya 
untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus mendorongnya 
untuk bersyafaat. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-
jam, bahkan semalaman, bersama Tuhan, hingga 
terkadang lupa makan dan tidur. John mengetahui 
kuasa pujian, ucapan syukur dan sukacita dalam 
berdoa. Ia pun sering mengalami kepenuhan roh, 
tertawa, menari, dan bersorak-sorai di hadapan Allah.  
 
Meski kemudian kondisi tubuhnya melemah dan 
dokter memvonis hidupnya tinggal enam bulan karena 
kondisi jantungnya, John tetap bertekun dalam doa. Ia 



menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam untuk 
berdoa, sehingga ia juga dijuluki “pria yang tidak 
pernah tidur”. John Hyde tahu bahwa ia tidak memiliki 
kuasa dalam dirinya sendiri dan hanya dekat Yesus 
sajalah yang bisa menarik jiwa-jiwa datang kepada-
Nya. Tuhan pun memberikannya waktu dua tahun lagi, 
sehingga ia memiliki cukup banyak waktu untuk 
melihat gelombang revival menyapu India.  
 
Doa merupakan suatu cara bagi kita untuk terhubung 
langsung dengan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa 
waktu yang kita sediakan untuk berdoa akan sangat 
menentukan level kepenuhan Roh Kudus yang kita 
alami. Semakin dipenuhi Roh Kudus, manusia roh kita 
pun semakin diaktivasikan. Tuhan akan semakin 
membukakan banyak hal bagi kita. Oleh karena itu, 
marilah kita mulai meningkatkan waktu-waktu doa 
kita. Minimal luangkan satu jam dalam sehari, bahkan 
lebih. Jika kita kesulitan membangun hubungan doa 
pribadi di rumah, datanglah ke Pondok Daud dan 
tingkatkan jam doa kita. Teruslah minta Roh Kudus 
memampukan kita memiliki kehidupan doa sungguh-
sungguh. Karena dengan doa, kita mengaktivasikan 
manusia roh kita, sehingga kita semakin dekat dengan 
Tuhan dan semakin banyak perkara luar biasa yang 
akan Tuhan singkapkan bagi kita. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Tingkatkanlah LEVEL DOA kita, sebab waktu yang kita 
sediakan untuk berdoa sangat menentukan LEVEL 
KEPENUHAN ROH KUDUS yang kita alami. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memiliki jam-jam doa pribadi 

dalam keseharian Anda? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Adakah penghalang bagi Anda untuk menyediakan 
waktu khusus berdoa dalam hidup Anda? Sebutkan! 

3. Sebutkan komitmen Anda dalam meningkatkan level 
doa dalam hidup Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami belum sungguh-
sungguh memiliki jam doa dalam keseharian kami. 

Mulai saat ini, kami mau meningkatkan level doa kami 
agar level kepenuhan Roh Kudus meningkat dalam 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 14-16; Efesus 5:1-16 

 



12 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KEPENUHAN ROH KUDUS TANPA BATAS 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 3:26-36 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:34 Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah 
yang menyampaikan firman Allah, karena Allah 
mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. 
 
Bagi kita yang lahir dan besar di era tahun 70 dan 80-an 
pasti pernah mengalami hal ini: ketika kita mendapat 
tugas sekolah atau ingin mencari informasi mengenai 
sesuatu, kita harus membongkar koran, majalah, atau 
bahkan buku-buku di perpustakaan. Tentu repot dan 
memakan banyak waktu. Itu pun tidak semua informasi 
bisa kita dapatkan. Namun, setelah mengenal internet 
dan Google, kita mulai dapat mengakses informasi 
tentang apa saja dengan sangat mudah. Seolah tanpa 
batas. Kita tinggal mengaktifkan jaringan internet, 
maka dengan mudah kita bisa terhubung dengan apa 
saja dan siapa saja di seluruh penjuru dunia. 
 
Sebagai manusia yang mempunyai banyak 
keterbatasan, sering kali kita lupa bahwa sebagai orang 



percaya, Roh Kudus yang tanpa batas tinggal dalam 
kita.  Roh Kudus inilah yang akan menghidupkan 
manusia roh kita, sehingga kita bisa bergerak dalam 
dimensi rohani yang tanpa batas. Berkat pertolongan 
Roh Kudus, apa yang tadinya sulit kita lakukan pun 
menjadi mudah bagi kita.  
 
Semakin besar level kepenuhan Roh Kudus yang kita 
alami, makin besar pula level manifestasi manusia roh 
kita. Manusia roh kita bukan hanya hidup, tetapi juga 
memancarkan kuasa Allah yang besar dan 
mengobarkan karunia-karunia roh yang sebelumnya 
tidak pernah kita alami. Karunia mujizat, karunia 
kesembuhan, karunia iman, hikmat dan pengetahuan, 
karunia membedakan roh, serta banyak lagi karunia 
yang lain. Berita baiknya, Tuhan menyediakan roh-Nya 
yang tidak terbatas bagi kita. Seberapa pun banyaknya 
kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, Tuhan bisa 
menyediakannya. Dengan manusia roh yang aktif, kita 
pun akan menjadi utusan Tuhan yang bekerja dengan 
efektif bagi Kerajaan Allah. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan menyediakan ROH-NYA YANG TAK TERBATAS 
bagi orang yang mau mengalami KEPENUHAN ROH 
KUDUS lebih dan lebih lagi. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah merasa cukup dengan hasil yang 

dicapai manusia jasmani Anda sekarang ini? 
2. Apa yang ingin Anda kerjakan setelah manusia roh 

Anda aktif? 
3. Bagaimana cara Anda menjaga manusia roh Anda 

agar senantiasa aktif?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, tolong kami benar-benar menyadari 
bahwa roh-Mu tinggal dalam kami. Roh-Mu yang 

penuh kuasa dan tanpa batas, supaya kami mampu 
hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan Roh 

Kudus penuhilah hidup kami sampai semua bisa 
melihat Engkau yang hidup di dalam kami dan 

membawa banyak jiwa bisa diselamatkan. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 17-19; Efesus 5:17-33 


