


25 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SUMBER KETAHANAN TANPA BATAS 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 2:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 2:4-5 Baik perkataanku maupun 
pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata 
hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan 
akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan 
bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada 
kekuatan Allah. 
 
Beberapa bulan terakhir ini hidup Kezia dipenuhi 
dengan kekuatiran dan kebingungan. Bagaimana tidak, 
karena mayoritas populasi di dunia pun sedang 
mengalami permasalahan yang sama. Namun, Kezia 
bersyukur karena sekalipun ia tidak bisa beribadah di 
gereja, ia mempunyai keluarga rohani, yaitu KKS dan 
teman-teman komselnya, yang senantiasa 
mendukungnya. Terutama KKS-nya yang terus-
menerus mengingatkannya untuk mencari Tuhan dan 
menjadikan-Nya yang terutama. Ia pun akhirnya 
mengambil keputusan untuk mengikuti gerakan doa 
puasa. Saat Kezia mendekatkan diri lebih lagi kepada 



Tuhan, damai sejahtera pun melingkupi hatinya. Tak 
hanya itu saja, hikmat dan pembukan demi pembukaan 
tak hentinya mengalir dalam benaknya. 
 
Segera saja Kezia bangkit dan melangkah dengan iman 
untuk menekuni apa yang tidak pernah ia lakukan 
sebelumnya. Ia menjadi marketing dari usaha teman-
temannya. Tidak disangka-sangka, ternyata 
penjualannya pun laris sehingga ia mendapatkan 
komisi yang cukup untuk memenuhi kehidupannya. Di 
satu sisi Kezia diberkati Tuhan luar biasa lewat 
pekerjaan barunya, dan di sisi lain ia pun dipakai Tuhan 
menjadi berkat untuk teman-temannya. 
 
Ketika menghadapi persoalan hidup yang pelik, sering 
kali manusia menjadi terlalu kalut sehingga tidak bisa 
berpikir jernih. Maka dari itu, kita memerlukan Roh 
Kudus, Sang Sumber ketahanan Tanpa Batas. Karena 
hanya Dia sajalah yang mampu memberikan kita damai 
sejahtera dan juga hikmat yang tanpa batas, yang 
dapat membantu kita melalui segala situasi kondisi apa 
pun yang terjadi di hidup dan juga di sekitar kita. 
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS adalah SUMBER Ketahanan TANPA 
BATAS. 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kita membutuhkan Roh 

Kudus? 
2. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan 

kita, terutama di tengah kondisi kesukaran seperti 
sekarang in? 

3. Apakah langkah-langkah yang akan Anda lakukan 
agar hidup Anda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, datanglah dan penuhi hidup kami dengan 
Roh-Mu yang kudus, karena kami tidak dapat hidup 

tanpa-Mu. Engkaulah satu-satunya Sumber Ketahanan 
yang tanpa batas. Hanya dengan hikmat dan damai 

yang dari pada-Mulah kami bisa memperoleh kekuatan 
untuk bertahan di tengah kesukaran apa pun. Tinggal 

dan bersemayamlah dalam hati kami, ya Roh Kudus. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 50-52 

1 Tesalonika 5 

 



26 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ROH KUDUS MENGUBAH KETERBATASAN MENJADI 

TANPA BATAS 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 31:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 31:3 dan telah Kupenuhi dia dengan Roh 
Allah, dengan keahlian dan pengertian dan 
pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, 
 
Berendam dalam hadirat Tuhan, hanya itulah yang bisa 
dilakukan Ibu Masye sepeninggal suaminya pulang ke 
Rumah Bapa di sorga awal tahun ini. Ditambah lagi 
dengan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 
perusahaannya tutup. Pagi, siang, sore, malam, Ibu 
Masye terus-menerus mengikuti Pondok Daud online, 
merenungkan firman Tuhan melalui ReKA pagi, ReKA 
siang, ReKA malam, mengikuti Live Streaming yang 
dilayani oleh Pdt. Obaja, kotbah-kotbah dari gereja 
kita, dan tekun dalam kelompok sel online. Di situlah 
segala kelemahannya diubahkan Tuhan menjadi 
sebuah kisah pertolongan serta anugerah yang sangat 
memberikan penghiburan dan kekuatan. 
 



Dari persekutuannya yang erat dengan Roh Kudus 
setiap hari, Ibu Masye dituntun Tuhan menggunakan 
uangnya yang tinggal Rp75.000,- untuk modal 
berjualan masakan ikan. Roh Kudus membuatnya 
berhasil, sehingga uangnya berkembang menjadi 
ratusan ribu. Tuhan menolongnya dan ia bisa 
membayar tagihan listrik yang sudah hampir dicabut 
PLN. Roh Kudus terus menuntunnya, kali ini Roh Kudus 
menggerakkannya untuk membeli cool box tambahan. 
Ternyata penjual ikan langganannya sudah 
menyediakan ikan-ikan besar yang boleh tidak dibayar 
dulu sampai Ibu Masye mendapat keuntungan dari 
penjualannya. Luar biasa backup Roh Kudus dalam 
kehidupan Ibu Masye. 
 
Demikian jugalah yang akan kita alami ketika kita 
menjadikan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi 
prioritas utama dalam hidup kita. Roh Kudus akan 
memberikan hikmat, membukakan pengertian yang 
sebelumnya tidak kita ketahui, serta memampukan kita 
bisa melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita 
lakukan. Seperti Bezaleel dan Aholiab yang harus 
dipenuhi dengan Roh Allah supaya mereka bisa 
menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaan mereka 
membangun Kemah Suci, demikian juga Roh Allah akan 
membuat kita bisa mengalami hal-hal terbaik dalam 
kehidupan kita. Sebab Roh Kudus adalah Sumber 
Ketahanan yang memiliki kekuatan tanpa batas dan Dia 



akan membawa kita melakukan hal-hal yang sangat 
besar bagi kemuliaan-Nya.   
 
RENUNGAN 
Hanya ROH KUDUS yang dapat MEM-BACKUP seluruh 
aspek kehidupan kita dengan KEKUATAN TANPA 
BATAS. 
 
APLIKASI 

1. Apakah yang saat ini sedang menjadi keterbatasan 
Anda?  

2. Perjuangan apa yang Anda lakukan supaya keluar 
dari keterbatasan Anda? 

3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Roh 
Kudus bisa menolong Anda memiliki ketahanan 
dan keluar dari keterbatasan Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk anugerah 
Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami. Roh 
Kudus-Mu memampukan kami untuk terus kuat berdiri 
di dalam janji-janji-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan 

kami melakukan hal-hal besar yang melampaui 
keterbatasan kami. Kami bersyukur atas karunia Roh 
Kudus yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. 

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

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 53-55 
2 Tesalonika 1 



27 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KEKUATAN YANG DIBANGKITKAN KEMBALI 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:6-14 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita 
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 
 
Api unggun itu hampir padam. Padahal malam itu 
adalah puncak acara yang dinantikan para peserta 
camping. Hujan kecil memang sempat turun sejenak 
tadi, membasahi kayu bakar di tengah lapangan dan 
memudarkan nyala api, meski tidak sampai padam. 
Hawa dingin yang semakin menggigit mulai mengusir 
satu per satu peserta kembali ke kamar mereka 
masing-masing. Namun seseorang membawa sebotol 
minyak dan mengguyurkannya ke atas api. Dalam 
sekejap api berkobar besar. Panasnya bukan hanya 
mengeringkan kayu kembali, tetapi menghangatkan 
tubuh peserta di sekelilingnya. Kemeriahan malam itu 
pun kembali naik.  
 



Bagai api yang memudar, demikianlah Paulus melihat 
kerohanian para anak rohaninya ketika akhirnya ia 
dekat dengan hukuman mati. Ia pun menumpahkan 
pesan dan nasihat-nasihat terakhirnya melalui suratnya 
kepada Timotius. Paulus memahami bagaimana 
kondisinya sebagai terhukum dapat membuat banyak 
orang tergoncang imannya dan dicekam ketakutan, 
bahkan merasa malu kalau diasosiasikan dengannya 
(ay.8). Sampai-sampai semua yang di daerah Asia Kecil 
meninggalkannya (ay.15). Namun, melalui surat 
terakhirnya di bumi, Paulus ingin mengingatkan, tak 
peduli apa pun yang terjadi kepadanya sebagai salah 
satu rasul terbesar saat itu, Allah tetaplah Allah yang 
berkuasa dan berdaulat penuh.  
 
Di masa-masa pandemi ini pun, kita mengalami banyak 
hal yang bisa memudarkan api roh kita. Kecemasan, 
kekuatiran, kekecewaan, dan ketidakberdayaan bisa 
membuat kita bertanya-tanya di mana Tuhan di tengah 
semua itu. Namun, seperti yang Rasul Paulus ingatkan, 
apa pun yang terjadi, jangan ragukan hati Tuhan. 
Ingatlah panggilan kudus yang telah Dia percayakan 
kepada kita. Alihkan pandangan kita dari segala 
kekelaman dunia kepada terang kasih Tuhan, maka 
Sang Sumber Ketahanan, akan mengurapi kita dengan 
minyak-Nya dan menghembuskan kekuatan yang 
mengatasi semua ketakutan kita. Api dalam diri kita 
berkobar kembali dan kita bisa bangkit menjadi terang 



yang memancarkan terang harapan-Nya pada dunia ini. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Ketika Roh Kudus DICURAHKAN, maka kekuatan yang 
NYARIS PUNAH dalam diri kita pun dapat 
DIBANGKITKAN KEMBALI. 
 
APLIKASI 

1. Mengapa Roh Kudus dapat membangkitkan 
kekuatan Anda yang nyaris punah?  

2. Mengapa Anda memerlukan curahan Roh Kudus 
dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa menantikan Roh Kudus 
dicurahkan atas Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah 

Allah Sumber Kekuatan kami. Kami percaya, apa pun 
yang terjadi, Engkau tetap berkuasa dan berdaulat 

atas semua yang terjadi di hidup kami dan di dunia ini. 
Curahkanlah api Roh Kudus-Mu atas kami, urapi kami 

dengan minyak-Mu yang kudus, agar kami boleh selalu 
berkobar-kobar dalam-Mu dan menjadi terang-Mu 
yang bercahaya di tengah kegelapan yang meliputi 
dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 56-58 
2 Tesalonika 2 



28 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEKUATAN YANG MEMBAWA PERBEDAAN PADA 

ANAK-ANAK TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:15-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:16-17 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang 
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu 
Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab 
dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi 
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan 
diam di dalam kamu. 
 
Di mata dunia, pandemi COVID-19 merupakan sesuatu 
yang sangat menakutkan. Bukan hanya menyerang 
kesehatan secara masif, tetapi juga membawa dampak 
pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari 
semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena 
banyak sektor usaha yang  terpaksa tutup, sampai 
kemungkinan menurunnya kualitas pendidikan karena 
pelajar harus belajar sendiri di rumah. Bersama dengan 
dunia ini, anak-anak Tuhan pun menghadapi tantangan 
yang sama. 



 
Meskipun berada di tengah-tengah pandemi yang tidak 
bisa diprediksi kapan akan berakhir, tetapi ada 
perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak 
duniawi dalam menghadapinya. Masih ingat kesaksian 
anak Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga medis yang 
lolos rapid test sementara semua teman satu 
ruangannya hasilnya positif? Atau kesaksian anak-anak 
Tuhan yang dapat hikmat dari Roh Kudus sehingga 
usahanya justru melejit di saat krisis ekonomi terjadi? 
Itu hanya sebagian kecil dari karya Roh Kudus dalam 
kehidupan anak-anak-Nya. 
 
Kepada anak-anak-Nya, Tuhan sudah berjanji 
memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita 
selama-lamanya. Ya, kekuatan dari Roh Kudus, Sang 
Sumber Ketahanan, yang akan membedakan kita 
sebagai anak-anak Tuhan dengan anak-anak duniawi. 
Sebagai anak, mulailah berkomitmen untuk senantiasa 
mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika 
mengalami karya Roh Kudus, saksikanlah itu kepada 
dunia. Saat kita mau dipakai sebagai saksi Kristus, 
kesaksian kita akan mendatangkan kekuatan roh yang 
akan membangun ketahanan dalam segala aspek hidup 
kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
Yang MEMBEDAKAN anak-anak duniawi dengan ANAK-
ANAK TUHAN adalah KEKUATAN ROH yang ada dalam 
diri setiap kita. 
 
APLIKASI 

1. Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda saat 
ini? 

2. Apakah Anda menyadari bahwa Roh Kudus 
sanggup menolong Anda? 

3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa 
Roh Kudus adalah sumber ketahanan yang Anda 
butuhkan? 
   

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

Kudus atas kami. Ampuni kami bila selama ini kami 
terkadang mengabaikan kehadiran-Nya. Mulai saat ini 

kami berkomitmen untuk terus menyaksikan semua 
karya Roh Kudus dalam hidup kami supaya kami bisa 

terus membangun ketahanan dalam semua aspek 
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.”   
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 59-61 
2 Tesalonika 3 

 



29 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI UNTUK MENERIMA PENCURAHAN ROH 

KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Yeremia 29:10-20 
 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:12-13 Dan apabila kamu berseru dan 
datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan 
mendengarkan kamu; apabila kamu mencari Aku, 
kamu akan menemukan Aku; apabila kamu 
menanyakan Aku dengan segenap hati,  
 
Hari itu pesta akhir tahun digelar di sebuah 
perusahaan. Pimpinan perusahaan pun menyampaikan 
kembali visi misi mereka. Ia mengingatkan bahwa 
tujuan perusahaan bukan untuk meraup keuntungan 
sebesar-besarnya, tetapi membantu sebanyak mungkin 
orang melalui produk-produk mereka sebaik-baiknya. 
Seorang karyawan baru menanamkan perkataan itu 
dalam hatinya. Meski ia tidak bekerja di bagian 
penjualan maupun customer service, ia memikirkan 
cara agar produk-produk perusahaannya bisa lebih 
membantu banyak orang.  
 



Di waktu luangnya, ia pun mencoba sendiri alat-alat 
tersebut. Tak terduga, ia menemukan fungsi-fungsi 
baru yang membantu pekerjaan sehari-hari. Ia pun 
membuatkan video demonstrasinya secara sederhana 
dan mengunggahnya di internet.  Seiring dengan 
semakin banyak video yang ia buat, penjualan pun 
melambung. Perbuatannya pun didengar para petinggi 
perusahaan. Betapa terkejutnya mereka ketika 
mengetahui bahwa ia hanya seorang office boy. 
Akhirnya sang pemimpin membuat keputusan untuk 
mengirimnya ke bangku kuliah, agar kelak ia bisa 
memimpin tim pengembangan produk di perusahaan 
mereka. 
 
Saat kita membaca Alkitab, kita dapat mendengar 
Tuhan banyak berkata-kata melalui firman-Nya. 
Terkadang Dia berkata untuk menghibur dan 
menguatkan. Terkadang Dia berkata untuk menegor, 
menyatakan kebenaran, dan mengoreksi hidup kita. Di 
antara semuanya itu, Tuhan pun sering menyatakan 
kerinduan hati-Nya. Namun, seberapa serius kita 
menanggapi dan menerapkannya dalam kehidupan 
kita? Satu hal yang perlu kita tahu, meski baptisan dan 
bahasa Roh adalah karunia ilahi, Tuhan tidak 
memberikannya begitu saja tanpa tujuan atau untuk 
keuntungan pribadi kita. Alkitab jelas mencatat bahwa 
karunia Roh diberikan untuk kepentingan bersama (1 
Kor. 12:7) dan untuk membangun jemaat (1 Kor. 



14:12). Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah mencari 
Tuhan dan kehendak-Nya, maka Sang Sumber 
Ketahanan akan memperlengkapi kita dengan Roh 
Kudus-Nya dan menolong kita dalam membangun 
ketahanan dalam segala aspek hidup kita, sehingga kita 
pun bisa membangun hidup orang lain. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
PENCURAHAN ROH KUDUS hanya diberikan kepada 
yang benar-benar SERIUS MENANGGAPI pesan firman 
Tuhan. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda sungguh-sungguh untuk 
mengalami Roh Kudus dalam hidupmu? Mengapa? 

2. Lalu, apakah yang menjadi komitmenmu untuk 
bisa menerima pencurahan Roh Kudus itu? 

3. Bagaimana usaha Saudara dalam menaggapi pesan 
Firman Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk senantiasa 
serius menaggapi FirmanMu. Agar melalui firmanMu 

itu, kami menerima penyingkapan demi penyingkapan 
akan Engkau dan kebenaranNya, sehingga semakin 
hari hidup kami semakin berkenan dihadapan Tuhan 
dan namaMu dipermuliakan melalui kehidupan kami 



yang dipenuhi oleh RohMu, terimakasih Tuhan, di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 62-64 
1 Timotius 1 



30 MEI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SYARAT UNTUK MENERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 5:3-16 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 
akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 
Sering kali Pastor Obaja memberikan analogi tentang 
momen Pentakosta seperti musim hujan dengan 
intensitas yang tinggi. Bagi orang yang hanya 
membangun suatu kolam penampungan yang kecil, 
maka ia hanya akan memiliki persediaan air sejumlah 
volume kolam tersebut. Namun saat sebuah waduk 
dibangun, maka sejumlah besar air dapat ditampung 
dan dijadikan sumber mata air untuk kehidupan warga 
di sekitarnya.  
 
Itulah yang dialami murid-murid Yesus sesaat setelah 
Yesus naik ke Sorga. Dengan hati lapar dan haus yang 
besar, mereka menanti-nantikan janji Tuhan di loteng 
Yerusalem. Pada hari ke-10, Roh Kudus turun atas 
murid-murid Yesus berupa lidah api dan menyambar 



siapa pun yang ada di ruangan itu. Mereka semua 
menerima karunia bahasa Roh. Saat itu juga, bangkit 
dengan keberanian. Oleh kuasa Roh Kudus, ia 
menyampaikan firman Tuhan dan 3.000 orang 
diselamatkan! 
 
Saat kita memasuki momen Pentakosta ini, mari kita 
buka hati lebar-lebar dan miliki kehausan yang besar 
untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Percayalah, 
kuasa Roh Kudus tidak bisa bisa dibatasi jarak, ruang, 
dan waktu. Zaman dulu orang mengira kalau mau 
mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita harus datang ke 
sebuah KKR dulu atau harus ikut retreat encounter 
dulu. Itu juga tidak sepenuhnya salah, tetapi Roh Kudus 
juga bisa melawat kita saat ini. Mungkin kita ada di 
rumah, di ruang tamu, atau di kamar dengan mengikuti 
ibadah via Handphone, tablet, laptop, atau TV, tetapi 
kuasa Roh Kudus sanggup menjamah kita saat itu juga. 
Sehingga banyak di antara kita akan terima baptisan 
Roh Kudus, bahkan akan ada banyak orang akan terima 
karunia berbahasa Roh. Datanglah kepada Tuhan, Sang 
Sumber Ketahanan kita, maka terang-Nya akan 
dicurahkan ke atas kita, sampai orang-orang di 
sekeliling kita dapat merasakan dampak yang positif. 
Dengan demikian, banyak jiwa akan tertarik dan 
datang kepada terang Tuhan yang sejati. 
 
 



RENUNGAN 
BUKA HATI dan miliki KEHAUSAN BESAR untuk 
menerima KEPENUHAN ROH KUDUS di momen 
PENTAKOSTA ini. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membuka hati dan memiliki 

kehausan besar untuk bersiap menerima kepenuhan 
Roh Kudus? 

2. Mengapa Anda perlu membuka hati dan memiliki 
kehausan besar untuk menerima kepenuhan Roh 
Kudus? 

3. Bagaimana Anda dapat menyingkirkan penghalang 
dalam usaha Anda untuk memiliki kehausan besar 
untuk menerima kepenuhan Roh Kudus?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, kami mau buka hati kami 

saat ini dan kami lapar dan haus akan kepenuhan Roh 
Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu 

sehingga hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 65-66 
1 Timotius 2 



31 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
UNDANGAN TUHAN DI HARI PESTA ROH KUDUS 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 9:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 9:7-8 Mari, makanlah rotimu dengan 
sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang 
senang, karena Allah sudah lama berkenan akan 
perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan 
jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. 
 
“Pa, tumben makannya kok sedikit banget?” tanya 
Kania kepada suaminya. Suami Kania menjawab 
dengan wajah berseri-seri, “Iya Ma. Nanti malam kita 
kan ada undangan makan di hotel bintang lima. Papa 
harus menyediakan tempat di perut ini untuk bisa 
makan sepuasnya.”  Bukan hanya suami Kania, 
mungkin orang-orang yang kita kenal sering 
mengatakan hal yang serupa, atau mungkin kita sendiri 
pernah melakukan hal yang sama. Sebab kita tahu, 
ketika sebuah pesta diadakan, kita akan menjumpai 
berbagai hidangan lezat yang memuaskan perut kita.  
 



Seperti halnya manusia jasmani kita, manusia roh kita 
pun butuh diberi makanan lezat. Namun jangankan 
‘hidangan pesta’, terkadang kita melalaikan ‘santapan 
harian’ bagi roh kita dan hanya memberikannya 
‘camilan’. Tidaklah heran jika roh kita menjadi kurus 
kering dan mudah ambruk ketika tertimpa krisis hidup. 
Kita pun tidak memiliki ketahanan yang cukup kuat 
untuk menjalankan fungsi kita sebagai terang dan 
garam dunia. Ya, inilah yang sering dilupakan anak-
anak Tuhan, bahwa kita tidak kebal terhadap 
malapetaka yang melanda dunia ini. Firman Tuhan jelas 
mengatakan, selama kita hidup di bawah matahari 
yang sama, baik orang-orang benar maupun orang-
orang yang tidak mengenal Tuhan akan tertimpa nasib 
yang sama (ay.1-3). Pandemi COVID-19 yang kini 
melanda seluruh dunia seolah-olah membuktikannya.  
 
Namun, Tuhan telah menyelenggarakan jamuan besar 
bagi anak-anak-Nya (ay.7). Dia tahu betapa roh kita 
butuh untuk dibangun, disegarkan, dan dikuatkan 
kembali. Semua tergantung bagimana kita meresponi 
undangan-Nya. Apakah kita mau mengosongkan 
tempat dalam roh kita, agar kita bisa menikmati roti 
rhema firman dan anggur hadirat-Nya sepuas-puasnya. 
Kalau kita mau berpuasa, menekan kedagingan kita, 
dan menjaga kekudusan hidup kita, maka Tuhan, Sang 
Sumber Ketahanan, akan mengurapi kita dengan Roh 
Kudus-Nya. Selalu dan berlimpah-limpah. Sehingga 



manusia roh kita menjadi kuat dan ketahanan kita pun 
terbangun kokoh. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jadikanlah hari PENTAKOSTA sebagai hari PESTA ROH 
KUDUS, momen KEKUATAN dari SORGA dicurahkan 
BESAR-BESARAN melalui Roh Kudus-Nya. 
 
APLIKASI 

1. Apakah makna Pentakosta bagi Anda selama ini?  
2. Apakah respons yang akan Anda berikan pada 

undangan Tuhan di hari Pentakosta ini? 
3. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri sebaik-

baiknya untuk Pesta Roh Kudus yang Tuhan 
selenggarakan bagi anak-anak-Nya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk jamuan Pesta Roh 

Kudus yang Engkau adakan bagi kami. Kami sambut 
undangan-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Kami 

akan makan roti rhema-Mu dengan sukaria dan minum 
anggur hadirat-Mu dengan hati yang senang. Jagai 
kami, agar kami bisa selalu berpakaian putih, yaitu 

pakaian kekudusan, di hadapan-Mu. Urapi kami 
dengan minyak-Mu, agar kami memperoleh ketahanan 

hidup yang kuat, sehingga kami boleh meresponi 
segala krisis sesuai kehendak-Mu dan bangkit menjadi 



terang atas kegelapan di sekeliling kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
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