


13 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MULAILAH DENGAN ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah 2:14-40 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: 
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus 
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan 
menerima karunia Roh Kudus. 
 
Anda pasti pernah mendengar nama Popeye, tokoh 
kartun yang digambarkan sebagai pelaut perkasa. 
Tokoh Popeye ini diciptakan oleh Elzie Crisler Segar dan 
diperkenalkan dalam bentuk komik strip pada awal 
1929. Keistimewaan komik ini adalah Popeye 
mendadak punya kekuatan super setiap kali 
menyantap sekaleng bayam. Setelah itu, Popeye yang 
kondisi normalnya memiliki postur kecil dan 
kerempeng, dalam sekejap mampu melawan Brutus, 
musuh utamanya yang berbadan jauh lebih besar. 
 
Seperti aktivasi kekuatan Popeye yang dipicu ketika ia 
makan sekaleng bayam, aktivasi manusia roh kita 



dimulai saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya 
dalam kendali Roh Kudus. Itulah yang dinamakan 
dengan menerima kepenuhan Roh Kudus.  Tanpa 
menerima kepenuhan Roh Kudus, mustahil kita bisa 
membangun manusia roh seperti yang Tuhan 
kehendaki dalam hidup kita. Sebab, manusia roh tidak 
bisa dibangun dengan kekuatan jasmani kita yang 
sangat terbatas. Membangun manusia roh harus 
diawali dengan Roh Kudus. 
 
Hari ini, ambilah langkah untuk mengalami kepenuhan 
Roh Kudus. Bukalah hati Anda terhadap Roh Kudus, 
mintalah Dia memenuhi hidup Anda dengan kuasa-Nya. 
Mintalah Dia bertakhta dalam hidup Anda dan 
mengendalikan Anda sepenuhnya, dalam setiap 
keputusan serta tindakan Anda. Taatilah setiap 
tuntunan-Nya. Jadikan Dia sebagai Penasihat serta 
Penolong Anda yang sejati. Roh Kuduslah yang akan 
membawa manusia roh Anda semakin hari semakin 
bertumbuh dewasa, sampai Anda dimampukan 
melakukan perkara-perkara supernatural yang akan 
mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Saat itu, 
barulah kita bisa dipakai Tuhan menggenapi rencana-
Nya bagi dunia ini, yaitu membawa keselamatan 
sampai ke ujung bumi.  Mulailah hidup dengan Roh 
Kudus, maka hidup Anda akan mencapai rencana 
Tuhan yang maksimal bagi diri Anda.  
 



RENUNGAN 
Agar kita benar-benar bisa MENGAKTIVASI MANUSIA 
ROH kita, MULAILAH DENGAN ROH KUDUS terlebih 
dahulu. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menerima kepenuhan Roh Kudus? 
2. Jika sudah, apa yang Anda lakukan untuk menjaga 

persekutuan Anda dengan Roh Kudus? 
3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk 

menjadikan Roh Kudus sebagai Penolong Anda 
dalam membangun manusia roh? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas 
pemberian-Mu yang sangat berharga, yaitu Roh Kudus, 
yang Engkau utus untuk menolong kami supaya kami 

bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. 
Tolong kami untuk terus membangun persekutuan 

yang intim dengan Roh Kudus, sehingga kami memiliki 
kekuatan dan kuasa untuk meraih setiap janji-janji-Mu 
yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima 

kasih, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 20-22 
Efesus 6 



14 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGALAMI TUHAN SEBAGAI PRIBADI YANG HIDUP 

 
BACAAN HARI INI 
Ayub 42:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Ayub 42:5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar 
tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri 
memandang Engkau.  
 
"Mengalami perkara supranatural, apalagi melihat 
sorga dan seisinya adalah hal yang tidak mungkin 
terjadi selama kita hidup di dunia." Itulah pendapat 
banyak orang dunia yang telah terjebak dalam roh 
agamawi. Bagi mereka, kekristenan hanyalah sebuah 
kegiatan keagamaan, sedangkan Alkitab hanyalah buku 
panduan yang mempelajari tentang sejarah atau 
kehidupan tokoh-tokoh Kristen di masa lampau. 
Namun tidak demikian dengan Choo Thomas yang 
telah mengalami dan hidup dalam dimensi ajaib Roh 
Kudus. Dalam buku karangannya “Heaven is So Real” 
atau “Sorga Itu Nyata”, Choo dengan sangat detail 
menyaksikan, bagaimana ia mengalami perjumpaan 
dengan Tuhan dan dibawa melihat sorga.  
 



Seperti Roh Tuhan telah membawa Yohanes melihat 
sorga, melihat takhta kemuliaan  Tuhan, berjumpa 
dengan malaikat-malaikat, dan melihat penyembahan 
di sorga  (Wahyu 4), demikian juga Roh Tuhan telah 
membawa Choo Thomas. Sehingga ia dapat belajar 
banyak hal tentang Tuhan dan menerima pewahyuan 
demi pewahyuan tentang Kerajaan Sorga secara 
langsung. Pengalaman tersebut membuat firman Allah 
menjadi begitu nyata bagi Choo. Alkitab menjadi begitu 
hidup. Sungguh suatu pengalaman supranatural yang 
tidak terlupakan, yang membukakan banyak 
pengertian dan pengetahuan lebih dari ribuan sekolah 
Alkitab mana pun.  
 
Pelajaran agama maupun pendalaman Alkitab 
bukannya tidak penting. Justru sangat penting untuk 
kita memiliki dasar-dasar yang benar akan firman 
Tuhan. Namun, pewahyuan secara langsung dari 
Tuhanlah yang sanggup mengaktivasi manusia roh kita. 
Oleh karena itu, ingini dan minta Tuhan memberi 
pewahyuan yang membawa kita masuk dalam negeri 
ajaib Roh Kudus, sehingga tidak dari kata orang saja 
kita mendengar tentang Tuhan, tetapi mata kita sendiri 
boleh memandang Tuhan dan mengalami Tuhan di 
negeri ajaib-Nya sebagai pribadi yang hidup. Bukan 
sekedar konsep, pengetahuan, atau teori. Namun kita 
benar-benar belajar secara langsung, berbicara secara 
langsung dengan Tuhan, mendapatkan petunjuk 



Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, mengalami 
kepenuhan Roh Kudus, menerima pengurapan Allah, 
dipenuhi kuasa Allah, dan hidup dalam dimensi-Nya 
yang ajaib. 
 
RENUNGAN 
ALAMI TUHAN di negeri ajaib-Nya sebagai PRIBADI 
YANG HIDUP, bukan sekedar konsep, pengetahuan, 
atau teori. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana caranya agar Anda dapat mengalami 

Tuhan di negeri ajaib-Nya sebagai pribadi yang 
hidup? 

2. Langkah apa yang yang harus Anda lakukan untuk 
dapat mengaktivasi manusia roh Anda? 

3. Apa dampak atau manfaat yang Anda dapatkan 
setelah Anda dapat mengaktivasi manusia roh dan 
hidup dalam negeri ajaib Roh Kudus?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah 
Engkau Anugerahkan bagi kami. Tolong kami untuk 

kami dapat mengaktivasi manusia roh kami. Dan bawa 
kami tenggelam lebih lagi dalam hadirat-Mu, dalam 

negeri ajaib-Mu, sehingga tidak hanya dari kata orang 
kami mendengar tentang Engkau dan tentang 

Kerajaan-Mu. Tetapi kami sendiri boleh mengalami dan 



memandang Engkau di negeri ajaib-Mu sebagai pribadi 
yang hidup, dan bukan sekedar konsep, pengetahuan, 

atau teori. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 23-25 
Filipi 1 



15 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:14 Peliharalah harta yang indah, yang 
telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus 
yang diam di dalam kita. 
 
Seorang wanita terdampar di pantai. Berkat 
pertolongan Tom, penjaga mercusuar di pantai 
tersebut, wanita itu pun selamat. Meskipun nyawa 
wanita itu tertolong, tetapi muncul masalah baru. 
Ternyata wanita itu adalah Ratu Atlantis, Atlanna, yang 
notabene bukan manusia. Saat pertama kali berada di 
rumah Tom, ia menunjukkan sikap-sikap yang aneh, 
mulai dari menghancurkan televisi dengan trisulanya 
sampai memakan ikan yang ada di dalam akuarium. 
Alhasil, untuk bisa tetap berdampingan dengan Tom, ia 
harus menyesuaikan diri. Hal pertama yang ia lakukan 
adalah mulai berkomunikasi dengan Tom yang telah 
menyelamatkannya. Ia tetap melibatkan Tom dalam 
semua aktivitasnya selama berada di dunia manusia. 



Begitulah potongan cerita dari Film “Aquaman” yang 
sempat viral beberapa waktu yang lalu. 
 
Saat kita masuk ke dalam dimensinya Roh Kudus, kita 
adalah ciptaan baru yang tidak tahu apa-apa tentang 
dunia yang baru kita masuki itu. Untuk bisa hidup 
dalam dimensi itu dan terus berdampingan dengan Roh 
Kudus, kita harus tetap melibatkan-Nya dalam segala 
aktivitas kita. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, 
kita harus tetap berada di bawah otoritas Roh Kudus. 
Kita memulai hari dengan menyapa-Nya dan ber-
fellowship lewat doa, pujian, dan penyembahan. Kita 
tetap berkomunikasi dengan-Nya saat harus 
memutuskan setiap hal. Dengan cara itulah, kita akan 
terbiasa dengan cara kerja Roh Kudus. 
 
Bila selama ini kita belum melibatkan Roh Kudus 
sepenuhnya dalam hidup kita, segera minta ampun dan 
ambil komitmen untuk mulai melibatkan-Nya dalam 
segala aktivitas kita. Terus ber-fellowship dan 
membangun komunikasi dengan-Nya. Percayalah, saat 
Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kita, maka kita 
bisa menikmati segala hal yang tersedia di dalam 
negeri ajaib Roh Kudus. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Sebagai CIPTAAN BARU dalam negeri ajaib Roh Kudus, 
peliharalah FELLOWSHIP dan KOMUNIKASI kita 
dengan-Nya dalam SEGALA AKTIVITAS. 
  
APLIKASI 
1. Apakah Anda menyadari bahwa selama ini Anda 

hidup bersama Roh Kudus? Mengapa demikian? 
2. Sudahkan Anda menjalin hubungan pribadi lewat 

fellowship dan komunikasi dengan Roh Kudus? 
3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa 

Anda hidup berdampingan dengan Roh Kudus? 
 

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

masuk dalam negeri ajaib Roh Kudus. Mampukan kami 
untuk terus membangun hubungan pribadi yang intim 
dengan Roh Kudus sehingga kami boleh terus berada 

dalam dimensi roh yang penuh keajaiban ini. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 26-27 
Filipi 2 

 



16 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BELAJAR MEMPERLAKUKAN ROH KUDUS SEBAGAI 

PRIBADI 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:9b-10 Karena kamu telah menanggalkan 
manusia lama serta kelakuannya, dan telah 
mengenakan manusia baru yang terus-menerus 
diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang 
benar menurut gambar Khaliknya;  
 
Mengomandokan kapal untuk melintasi Atlantik adalah 
pekerjaan rutin Laksamana Sir Thomas Williams. Ia 
hanya mengunjungi Ascension Island, pulau yang 
hampir tak berpenghuni untuk mengumpulkan kura-
kura, setahun sekali. Namun, suatu kali, saat hendak 
melewati pulau tersebut, ia merasakan desakan untuk 
mengarahkan kapalnya ke pulau tersebut. Ia yakin 
bahwa Roh Kuduslah yang sedang berbicara 
kepadanya. Ternyata benar, di pulau tersebut ia 
menemukan enam belas orang yang terdampar dan 
kelaparan selama berhari-hari. Kalau saja ia tidak peka 



mendengarkan suara Roh Kudus dan mempercayainya, 
tentu orang-orang tersebut tak terselamatkan. 
 
Manusia adalah mahkluk sosial, tidak bisa hidup 
sendiri, pasti memerlukan orang lain. Setiap kita 
membutuhkan partner hidup atau penolong. Adalah 
sangat menyenangkan kalau penolong itu adalah 
pribadi yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Bijaksana, 
dan Maha segala-galanya. Kita tidak akan pernah kalah, 
kita tidak akan pernah jatuh, dan kita akan hidup 
penuh kelimpahan. Apakah itu mungkin terjadi dalam 
hidup kita?  
 
Sangat mungkin. Kuncinya adalah Roh Kudus. Roh 
Kudus adalah Penolong yang diutus Allah Bapa untuk 
kita. Disaat kita memperlakukan Roh Kudus sebagai 
Pribadi yang bertakhta dalam hidup kita, Pribadi yang 
siap menolong kita, segala sesuatunya adalah mungkin. 
Kita akan hidup dalam dimensi ajaib Roh Kudus; kita 
bekerja dengan pimpinan Roh Kudus; kita melayani 
dengan kuasa Roh Kudus; kita belajar dengan tuntunan 
Roh Kudus; kita hidup berkeluarga dengan prinsip yang 
diajarkan Roh Kudus. Pasti Kita akan dibawa Tuhan naik 
level dan terus naik, dari kemuliaan kepada kemuliaan 
yang lebih tinggi lagi. 
 
 
 



RENUNGAN 
Berubahlah dan belajarlah MEMPERLAKUKAN ROH 
KUDUS sebagai PRIBADI, bukan sekedar pengalaman. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda memandang Roh Kudus selama 

ini?  
2. Mengapa Anda semestinya memperlakukan Roh 

Kudus sebagai Pribadi? 
3. Bagaimana Anda dapat memperlakukan Roh Kudus 

sebagai Pribadi dalam keseharian Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah 
mengutus Pribadi Roh Kudus ke dalam hidup kami. 

Kami mau lebih mengenal lagi Pribadi Roh Kudus dari 
hari ke hari, agar kami pun semakin peka dan selaras 
dengan pikiran dan kehendak Kristus. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 28-29 

Filipi 3 



17 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI HIDUP DI BAWAH KENDALI ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 8:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:9a Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, 
melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di 
dalam kamu.  
 
Sewaktu ibadah raya pagi, Pak Iwan mendapatkan roti 
perjamuan kudus bertuliskan sebuah ayat dari 1 Petrus 
5:7 tentang bebas dari kekuatiran dan pemeliharaan 
Tuhan. Pak Iwan mengimani ayat tersebut sebagai 
rhema dari Tuhan untuk hari itu. Pak Iwan semakin 
bersukacita ketika membaca  firman Tuhan siang 
harinya, ia kembali mendapatkan perenungan tentang 
bebas dari kekuatiran dan pemeliharaan Tuhan dalam 
Mazmur 23. Renungan tersebut sangat berhubungan 
dengan rhema yang telah diterimanya pagi itu. Pak 
Iwan sangat bersyukur bahwa Roh Kudus telah 
menuntunnya sepanjang hari. 
 
Paulus mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam roh. 
Sebagai Anak Allah, kita tidak boleh lagi hidup dalam 



daging, melainkan dalam pimpinan Roh. Di dalam 
cerita di atas, Pak Iwan mengimani ayat yang 
diterimanya sebagai rhema. Pak Iwan percaya bahwa 
rhema itu adalah janji Tuhan yang memberi jaminan 
untuk mengatasi segala persoalan hidup. Itulah hidup 
dalam roh. Pak Iwan memahami bahwa tidaklah 
mungkin ia bisa mengatasi semua persoalan hidupnya 
dengan kekuatan daging, tetapi ia mengimani pasti bisa 
menang dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus.  
 
Pak Iwan menerima rhema dengan iman. Pak Iwan 
melakukan rhema yang diterimanya dengan iman. Pak 
Iwan memperoleh kemenangan atas persoalan dan 
pergumulan hidupnya dengan iman. Iman itulah 
kuncinya. Iman adalah kunci agar kita bisa hidup di 
bawah kendali Roh Kudus. Dengan iman, kita bisa 
masuk dalam dimensi roh Allah. Saat kita di bawah 
kendali Roh Kudus, semua aktivitas yang tadinya kita 
lakukan secara jasmani, akan berubah menjadi aktivitas 
bersama dengan Roh Kudus. Pekerjaan kita, cara 
berpikir kita, cara berkomunikasi kita, pelayanan kita, 
cara hidup kita, karya kita, semuanya akan 
menghasilkan buah dari Roh Kudus. Saat iman mulai 
bekerja, kita akan berada di bawah kendali Roh Kudus. 
Saat itulah, kita mulai masuk dalam negeri Roh Kudus 
yang penuh dengan mujizat dan keajaiban.  
 
 



RENUNGAN 
IMANLAH yang akan MENGAKTIFKAN MANUSIA ROH 
kita dan akan membuat jiwa kita ada di bawah 
KENDALI ROH KUDUS. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyerahkan kendali hidup Anda 

pada Roh Kudus? Mengapa demikian? 
2. Mengapa iman yang Anda miliki dapat mengaktifkan 

manusia roh Anda? 
3. Bagaimanakah caranya agar hidup Anda selalu di 

bawah kendali Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 

menganugerahi kami dengan Roh Kudus. Ajarkanlah 
kami untuk selalu memiliki iman yang benar yang akan 

membawa hidup kami berada di bawah kendali Roh 
Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mulah 
yang akan memampukan kami mengatasi setiap 
pergumulan dan permasalahan kami. Roh Kudus-

Mulah yang akan membawa kami pada setiap 
kemenangan dan keberhasilan. Roh Kudus-Mulah yang 
membuat hidup kami penuh dengan mujizat. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 30-31 

Filipi 4 



18 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
PEKA MENGECAP PERKARA ROH 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 119:97-106 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:103 Betapa manisnya janji-Mu itu bagi 
langit-langitku, lebih dari pada madu bagi mulutku. 

Fena lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan kristiani. 
Kebetulan, keluarga mereka beraliran karismatik, 
sehingga bahasa roh atau tumbang dalam roh menjadi 
hal yang tidak asing bagi Fena. Seiring bertambahnya 
usia, Fena pun rindu bisa mengalami apa yang sering 
dilihatnya. Dalam hati kecilnya, ia bertanya kepada 
Tuhan, “Kapan ya Tuhan aku bisa seperti mereka? Bisa 
berbahasa roh, merasakan hadirat-Mu lebih lagi?”  
 
Kemudian Fena pindah ke kota lain untuk melanjutkan 
kuliah. Di kota itu, ia mulai aktif di gereja dan suatu kali 
ia mengikuti sebuah retreat. Di retreat itu, 
pembicaranya bertanya, “Siapa yang belum bisa 
berbahasa roh dan ingin bisa berbahasa roh?” Fena 
tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia sungguh rindu 
bisa berbahasa roh. Akhirnya Fena didoakan dan ia 



sungguh-sungguh datang pada Tuhan, meminta 
karunia tersebut. Tanpa ia sadari, bibirnya bergerak 
sendiri, semakin lama semakin cepat, dan saat itu Fena 
merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Rasa-
rasanya, Fena tidak ingin berhenti dan beranjak dari 
manisnya hadirat Tuhan yang dikecapnya saat itu. Ia 
merasa masuk ke dalam sebuah dimensi yang belum 
pernah dirasakan sebelumnya. 
 
Bahasa roh adalah tanda bahwa kita kepenuhan Roh 
Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi diri kita, manusia 
roh kita akan diaktivasikan. Sehingga indra roh kita pun 
ikut aktif. Dalam Mazmur 119:103, Daud 
menggambarkan janji firman Tuhan itu terasa manis 
bagi langit-langitnya. Dengan kata lain, sedemikian 
rupanya Daud tenggelam dalam firman, sampai-sampai 
manusia rohnya bisa merasakan janji firman Tuhan itu 
terasa manis di langit-langitnya. Demikian pula halnya 
dengan kita, kalau kita membiarkan diri kita masuk 
sangat dalam di dimensi roh, maka indra roh kita akan 
semakin peka, sehingga kita juga bisa mengecap 
perkara-perkara roh seperti yang dialami oleh Daud. 
Oleh karena itu, teruslah aktifkan manusia roh kita dan 
rasakan diri kita masuk dalam negeri ajaibnya Roh 
Kudus.(LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Jika kita MASUK LEBIH DALAM di dimensi roh, maka 
INDRA ROH kita akan semakin PEKA MENGECAP 
perkara-perkara roh. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu masuk lebih dalam di dimensi 

roh dan menjadi peka terhadap perkara-perkara 
roh? 

2. Sudahkah Anda memiliki kepekaan dalam mengecap 
perkara-perkara roh? Ceritakanlah! 

3. Bagaimana cara Anda agar Anda semakin masuk 
lebih dalam dalam dimensi roh? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 
mengajarkan kami untuk semakin peka dalam dimensi 
roh. Bawa kami masuk lebih dalam lagi di dimensi roh, 

ya Tuhan. Sehingga indra roh kami semakin peka 
mengecap perkara-perkara roh. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 32-33 

Kolose 1 



19 MEI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MASUK KE DALAM DIMENSI AJAIB ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 1:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 1:2b-3 Dan yang merenungkan Taurat itu 
siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di 
tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada 
musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 
diperbuatnya berhasil. 
 
Dunia perfilman dilimpahi deretan aktor dan aktris 
layaknya bintang di langit. Namun, hanya beberapa 
yang benar-benar bersinar dan perannya tak 
terlupakan. Salah satu alasannya adalah mereka rela 
melakukan langkah ekstrem yang dikenal sebagai 
‘method acting’. Metode ini adalah teknik peran untuk 
lebih memahami pikiran dan emosi karakter dengan 
hidup semirip mungkin dengan karakter tersebut. Demi 
perannya dalam “Taxi Driver”, Robert De Niro 
mengambil lisensi pengemudi taxi dan menarik 
penumpang selama 12 jam setiap harinya. Tak kalah 
ekstrem, Adrien Brody menyingkirkan apartement dan 
mobilnya, mematikan ponsel, kemudian mengasingkan 



diri di Eropa dengan membawa keyboard. Semua itu 
demi perannya sebagai pianis Yahudi yang kehilangan 
segala-galanya saat pembantaian Nazi dalam film “The 
Pianist”. Begitu pula dengan Christian Bale. Demi 
karakter insomniak yang sekurus tengkorak dalam “The 
Machinist”, setiap harinya ia hanya mengonsumsi air, 
sebuah apel, dan secangkir kopi, serta tidur dua jam 
saja. 
 
Berkat dedikasi tinggilah, mereka tidak lagi sekedar 
berakting, tetapi karakter yang mereka perankan hidup 
melalui mereka. Seperti para aktor yang setiap hari 
memenuhi imajinasi mereka tentang karakter yang 
mereka perankan, penuhi pikiran kita dengan firman 
dan bersekutulah dengan Roh Kudus setiap saat, maka 
tidak bisa tidak, firman itu akan menjadi hidup dalam 
kita dan Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke 
dalam dimensi ajaib-Nya. 
 
Ya, ada harga lebih yang harus kita bayar kalau kita 
mau kehidupan kita dipenuhi kuasa Roh Kudus dan 
keajaiban mujizat-Nya. Tidak cukup hanya sekedar 
membaca firman setiap harinya. Kita perlu mengambil 
waktu untuk mengimajinasikan firman itu dengan iman 
di bawah kendali Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang 
memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran 
menguduskan dan menguasai pikiran kita, sehingga 



manusia roh kita bisa diaktivasikan dan kita mengalami 
manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
Terus-menerus DIPENUHI FIRMAN ALLAH dan ROH 
KUDUS akan membawa imajinasi kita ada dalam 
DIMENSI AJAIB ROH KUDUS. 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang lebih banyak memenuhi diri atau 

pikiran Anda selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu memenuhi diri Anda dengan 

firman dan Roh Kudus? 
3. Bagaimana Anda dapat memenuhi diri Anda dengan 

firman dan Roh Kudus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, tuntunlah kami, agar kami bisa 

memenuhi diri kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus 
setiap hari dan setiap saatnya. Kami mau 

mengaktivasikan manusia roh kami, agar kami bisa 
hidup dalam dimensi ajaib Roh Kudus dan hidup kami 
pun bisa menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-
orang yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 
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