


18 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI UNTUK JATUH CINTA KEPADA ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 51:13 Janganlah membuang aku dari hadapan-
Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari 
padaku! 
 
Bagi Yoel, hal kerohanian hanyalah sebuah rutinitas. 
Sedari kecil ia memang terbiasa beribadah ke gereja 
setiap Minggu. Namun tidak ada sesuatu yang istimewa 
bagi Yoel. Bahkan ia sempat antipati dengan gereja 
Kristen karismatik karena dianggapnya terlalu fanatik. 
Dulu ia sering menertawakan orang yang berbahasa roh 
dan menjadikannya bahan olokan. Sampai setelah 
dewasa, Yoel menghadapi badai besar dalam hidupnya. 
Saat itulah ia baru menyadari bahwa ia sangat butuh 
Tuhan. Semua hal yang berbau kerohanian dilahapnya 
seperti orang yang kehausan dan kelaparan. Ia ikut 
komsel, SOM, Retret Encounter, dan rajin membaca 
firman.  
 
Satu pagi, saat Yoel bersaat teduh, Roh Kudus turun 
memenuhi hati dan pikirannya. Hadirat Tuhan begitu 
kuat, hingga Yoel hanya bisa menangis dan menangis. 
Merasakan betapa Tuhan mengasihi dan 



memeliharanya. Bahkan sejak ia masih hidup 
sembarangan dan seenaknya, Tuhan telah terlebih 
dahulu mengasihinya. Pagi itu, Yoel jatuh cinta dengan 
Roh Kudus. Kini ia mengerti mengapa orang Kristen 
begitu gigih mencari dan selamatkan jiwa, sesuatu yang 
dulu membuatnya selalu menghindar dari orang Kristen. 
Sebab hanya cinta Roh Kuduslah yang sejati. Cinta yang 
begitu murni tanpa syarat. Cinta yang sanggup 
memulihkan, mengubahkan, dan menyelamatkan.  
 
Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan 
berusaha sekuat tenaga menghidupi firman-Nya, Roh 
Kudus akan memenuhi hidup kita. Dia akan membuat 
kita bisa mengerti dan memahami perasaan Tuhan dan 
apa kehendak-Nya atas diri kita. Tak ada seorang pun 
yang bisa tahan untuk tidak jatuh cinta pada-Nya 
setelah mengenal-Nya. Ungkapan hati Daud yang begitu 
mencintai Roh Kudus dalam Mazmur 51:13, seakan 
mewaliki apa yang kita rasakan. Di tahun Roh Kudus ini, 
mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus. 
Berikan Dia tempat utama dan biarkan Dia berkarya 
sepenuhnya, maka kita akan melihat betapa dahsyat 
dan luar biasa, apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan 
kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Kita akan JATUH CINTA kepada Roh Kudus ketika kita 
mengalami KEPENUHAN ROH KUDUS. 



APLIKASI 
1. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang Roh Kudus?  
2. Ingatkah Anda kapan dan bagaimana Anda jatuh cinta 

pada Roh Kudus? Apa yang terjadi dalam hidup Anda 
setelahnya? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk dapat 
mengalami kepenuhan Roh Kudus? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas 
Roh Kudus-Mu yang telah Kau anugerahkan pada 

setiap kami. Roh penolong yang lemah lembut dan 
begitu sabar menuntun kami. Yang senantiasa 

menghibur dan menguatkan kami. Kami mencintai-Mu, 
Roh Kudus. Tinggal dan berkaryalah sepenuhnya dalam 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 3-5 

Yohanes 20 



19 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
JADIKAN ROH KUDUS YANG PALING UTAMA 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 6:63 Rohlah yang memberi hidup, daging 
sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang 
Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 
 
Sebuah mobil atau motor semahal atau sebagus apa 
pun tidak akan bisa dipakai tanpa adanya bahan bakar. 
Demikian juga halnya dengan barang-barang 
elektronik, jika tidak ada energi listrik yang 
mengalirinya, kita tidak akan bisa menggunakannya. 
Sama halnya dengan hidup kita! Perjuangan kita untuk 
hidup dalam damai, sukacita, dan penuh pengharapan, 
tidak akan bisa terjadi tanpa Roh Kudus yang 
menyertai kita. Dialah sumber energi yang 
memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. 
 
Apakah yang dapat kita andalkan di dunia ini? 
Hartakah? Jabatankah? Mungkin kita berkata bahwa 
kita kuat. Namun seberapa kuat kita menghadapi hidup 
ini? Sekuat-kuatnya seseorang, pada akhirnya akan ada 
titik ketika ia merasa lemah, tidak mampu bertahan, 
dan membutuhkan pertolongan. Sekaya-kayanya 
seseorang, pada akhirnya juga akan meninggalkan 



semuanya itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan 
kekuatan kita; kita tidak dapat bertahan dengan 
kekayaan kita. Harta, jabatan, dan kekayaan seseorang 
tidak akan dapat memberikan hidup yang sejati. 
Semuanya adalah barang yang fana, sia-sia, dan akan 
hilang ditelan masa. 
 
Ayat rhema hari ini menyadarkan kita, bahwasanya kita 
dapat hidup sampai saat ini semua hanya karena Roh 
Kudus yang menopang dan membuat kita hidup. 
Daging sama sekali tidak berguna. Bahkan ketika kita 
berjuang untuk membangun hubungan kita semakin 
intim dengan Yesus dan kerohanian kita semakin kuat, 
kita pun sangat memerlukan Roh Kudus. Oleh sebab 
itu, pastikan diri kita jatuh cinta kepada Roh Kudus dan 
menjadikan-Nya sebagai yang terutama dalam hidup 
kita saat menjalani tahun 2021, agar kita semakin kuat 
dari hari ke hari. Sekalipun dunia bergoncang dan 
begitu banyak rintangan, tetapi ketika kita berjalan 
dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi 
yang kuat. 
 
RENUNGAN 
Pastikan ROH KUDUS menjadi yang PALING UTAMA 
dalam hidup kita di tahun 2021. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadikan Roh Kudus yang paling 

utama dalam hidup Anda selama ini? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa sangat penting untuk 
menjadikan Roh Kudus yang paling utama dalam 
hidup kita? 

3. Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa 
yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan 
renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Roh Kudus-
Mu yang Engkau curahkan bagi kami sebagai penolong 
dalam hidup kami. Kami percaya, bersama Roh Kudus 
kami tidak akan kehilangan arah dan selalu berjalan 

dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk dapat senantiasa 
menjadikan Roh Kudus yang paling utama dalam hidup 

kami. Terima kasih Tuhan. Di Dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 6-8 
Yohanes 21 



20 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PRIBADI YANG HIDUP DAN BERKUASA 

 
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. 
 
Pagi itu adalah jadwalnya kelas pelajaran agama dan 
Pak Soni sedang membuka sebuah diskusi mengenai 
apakah Tuhan sungguh-sungguh ada atau tidak. Roni 
berargumen: "Kalau memang Tuhan itu ada, di mana 
Dia waktu ayahku sakit keras? Kalau Dia ada, tentu saja 
ayahku bisa disembuhkan." Lalu Jeni menimpali, "Saya 
rasa memang Tuhan itu seperti dewa-dewa, hanya ada 
dalam dongeng-dongeng saja. Kalau benar ada, di 
mana Dia? Mengapa saya tidak bisa melihatnya?" 
Setiap orang di dalam kelas menyuarakan pendapatnya 
masing-masing. Ada yang yakin bahwa Tuhan itu ada, 
tetapi tidak sedikit juga yang meragukannya. 
Pak Soni akhirnya membuka suara dan bertanya, "Jeni, 
apakah kamu memiliki otak?" "Ya tentu saja lah, Pak." 



jawab Jeni dengan yakin. "Tapi kamu tidak bisa melihat 
otakmu. Bagaimana kamu bisa percaya kamu punya 
otak?" tanya Pak Soni lagi. Seisi kelas pun mulai 
terdiam. "Ilmu medis yang mengatakannya, Pak. 
Banyak buku-buku ilmiah di luar sana," ujar Jeni. Pak 
Soni pun tersenyum lalu berkata, "Yang menulis buku-
buku itu pun belum pernah melihat ataupun 
memegang otaknya sendiri, namun kamu bisa 
mempercayainya. Padahal Alkitab ditulis oleh orang-
orang yang pernah berinteraksi langsung dengan 
Tuhan, tetapi mengapa kalian tidak bisa 
mempercayainya?" 
 
Berapa banyak di antara kita yang masih seperti Roni 
dan Jeni? Kita sering kali meragukan keberadaan Tuhan 
dan Roh Kudus hanya karena kita tidak bisa melihat-
Nya. Hari ini kita diingatkan bahwa sekalipun tidak 
terlihat, Roh Kudus itu hidup dan berkuasa. Dia adalah 
Pribadi yang nyata. Dia adalah Penolong yang akan 
terus menyertai dan membimbing langkah hidup kita. 
Oleh karena itu, bangunlah hubungan pribadi dengan 
Roh Kudus, sehingga kita bisa semakin mengenal dan 
jatuh cinta kepada-Nya. Marilah kita melangkah di 
tahun 2021 dengan meyakini bahwa kita berjalan 
bersama Roh Kudus sehingga tahun Roh Kudus benar-
benar terjadi dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Walaupun TIDAK TERLIHAT, tetapi Roh Kudus itu 
NYATA ADA, HIDUP, dan BERKUASA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mempercayai bahwa Roh Kudus itu 

sungguh-sungguh ada, hidup dan berkuasa? 
Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus mempercayai 
bahwa Roh Kudus itu ada dan berkuasa? 

3. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi Anda 
dengan Roh Kudus? Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah 

Engkau kirim bagi kami. Sekalipun kami tidak bisa 
melihat Roh Kudus, namun kami percaya bahwa Roh 

Kudus itu ada dalam hati setiap kami. Dan biarlah 
kuasa Roh Kudus dinyatakan senantiasa dalam hidup 

kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu bagi orang-
orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 9-10 

Kisah Para Rasul 1 
 



21 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
INVESTASI YANG TIDAK AKAN PERNAH 

MENGECEWAKAN 

 
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. 

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal untuk 
mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Setiap 
orang yang melakukan investasi pasti ingin 
mendapatkan keuntungan atau imbal hasil yang besar. 
Investasi memiliki jenis yang beragam, bisa investasi 
dalam bentuk tanah/properti, investasi emas, investasi 
saham atau tabungan lainnya. Tingkat risikonya pun 
bermacam-macam, semakin tinggi keuntungan yang 
diharapkan, maka tingkat kegagalan investasi pun 
biasanya semakin tinggi. Namun, banyak orang yang 
mudah tergiur untuk ikut berinvestasi hanya karena 
dijanjikan keuntungan yang besar. Akan tetapi, tidak 
sedikit pula orang-orang yang mengalami kekecewaan, 
karena mereka keliru dalam memilih investasi. Mereka 
hanya tergiur dengan keuntungan yang besar tanpa 
mempelajari lebih dalam mengenai investasi tersebut, 
sehingga membuat mereka mengalami kegagalan. 



Bahkan karena ketidakjelian dalam memilih investasi, 
mereka juga dapat kehilangan semua aset yang 
dimiliki. Bukan itu saja, ada pula yang sampai jatuh 
miskin karena sudah mempertaruhkan seluruh harta 
kekayaannya untuk berinvestasi.  
 
Ya, investasi yang salah bisa menjadi petaka jika kita 
tidak berhati-hati memilih dan mengelolanya. Namun, 
ada satu investasi yang tidak akan pernah 
mengecewakan, yaitu menginvestasikan hidup kita 
untuk Tuhan. Semua orang dapat melakukan investasi 
tersebut, karena investasi ini tidak memerlukan 
jaminan dan modal sedikit pun. Kita hanya perlu 
memberikan hidup kita untuk bergaul dengan Roh 
Kudus, sehingga kita akan semakin mengenal isi hati-
Nya.  
 
Investasi manusia di dunia memberikan dua pilihan, 
antara keuntungan yang besar atau kegagalan. Namun 
menginvestasikan hidup, waktu, tenaga, dan pikiran 
kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus memberikan 
satu pilihan yang pasti, yaitu hidup yang penuh 
kemenangan. Oleh karena itu, pada permulaan tahun 
baru ini, mulailah berani melangkah untuk 
menginvestasikan hidup kita untuk bergaul dengan Roh 
Kudus. Dia yang akan senantiasa menuntun dan 
menyertai setiap langkah kita, sehingga banyak 



perkara-perkara besar yang akan kita lakukan bersama-
Nya. (LEW) 
 
RENUNGAN 
MENGINVESTASIKAN HIDUP kita untuk bergaul 
dengan Roh Kudus TAK AKAN PERNAH 
mengecewakan. 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menginvestasikan hidup Anda 

untuk bergaul dengan Roh Kudus selama ini? 
Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus 
menginvestasikan hidup kita untuk bergaul dengan 
Roh Kudus? 

3. Apa saja yang akan Anda lakukan sebagai bentuk 
investasi hidup Anda kepada Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau menginvestasikan hidup kami 
dengan bergaul dengan Roh Kudus. Kami percaya 

pengharapan kami kepada-Mu tidak akan 
mengecewakan. Kami mau jatuh cinta dengan-Mu, Roh 

Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 1-3 
Kisah Para Rasul 2:1-21 



22 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI UNTUK BISA BERKOMUNIKASI DENGAN ROH 

KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 116:1-2 Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia 
mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia 
menyendengkan telinga-Nya kepadaku, maka seumur 
hidupku aku akan berseru kepada-Nya. 
 
Seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan, 
datang ke rumah seorang pendeta tua. Pemuda itu 
mengeluh mengenai masalah yang menimpanya, "Pak 
pendeta, saya berdoa meminta Tuhan menolong, 
tetapi Tuhan tidak menjawab. Mengapa harus begini?" 
Pendeta tua itu lalu pergi ke ruang yang lain, lalu duduk 
di sana dan mengatakan sesuatu. Si pemuda tidak 
mendengar apa yang pendeta itu katakan, lalu ia 
mencoba mendekat dan kembali bertanya, "Apa yang 
kau katakan tadi?" Pak Pendeta mencoba mengulangi 
kata-katanya dengan lebih perlahan lagi, seolah sedang 
bergumam. "Apa?" tanya si pemuda lagi, sambil 
berusaha menyendengkan telinganya untuk dapat 
mendengar. "Apa katamu tadi?" Dengan lembut pak 
pendeta tua memegang pundak sang pemuda dan 
berkata, "Saudaraku, Allah kadang berbisik saat 



berkata-kata. Jadi untuk berkomunikasi dengan-Nya, 
kita perlu mendekat dan menaruh perhatian lebih lagi." 
 
Ya, ilustrasi di atas juga menjadi gambaran bagaimana 
seharusnya kita membangun hubungan dengan Roh 
Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang Mahakuasa. Dia 
bisa menyelamatkan segala aspek dalam hidup kita, 
baik itu pekerjaan, pernikahan, karier, kesehatan, juga 
masa depan kita. Kita dapat melihat bukti nyata karya 
Roh Kudus dalam salah satu kisah tokoh Alkitab, yaitu 
Henokh. Ia memilih bergaul karib dengan Roh Kudus 
dan Alkitab mencatat bahwa Henokh mengalami 
kemuliaan yang luar biasa, bahkan ia diangkat oleh 
Allah (Kej. 5:22-24). 
 
Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari 
jika membutuhkan Roh Kudus? Sebab kita semua tahu 
bahwa tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat 
banyak. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup dan 
sangat berkuasa, yang akan menuntun setiap langkah 
kita kepada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini 
juga, mari kita mulai membangun komunikasi yang baik 
dengan Roh Kudus. Siapa pun yang mengasihi dan 
mencari Roh Kudus dengan sepenuh hati, maka Roh 
Kudus pasti hadir bagi kita. Dia akan tinggal di hati kita, 
dan memimpin hidup kita, sehingga kita akan 
mengalami kemuliaan yang luar biasa di tahun 2021 ini. 
 



RENUNGAN 
SIAPA PUN yang MENGASIHI dan MENCARI Roh 
Kudus, PASTI BISA berkomunikasi dengan-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda selama ini membangun komunikasi 

dengan Roh Kudus secara konsisten? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 
senantiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus? 

3. Apa yang menjadi komitmen Anda untuk dapat 
mengaplikasikan renungan hari ini ke dalam hidup 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Penolong yang 

Engkau berikan bagi kami. Kami percaya, bahwa Roh 
Kudus-Mu senantiasa menyertai dan membimbing 

kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam anugerah 
dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 4-6 

Kisah Para Rasul 2:22-47 



23 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TERUS JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Imamat 6:13 Harus dijaga supaya api tetap menyala di 
atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." 
 
Api unggun adalah salah satu elemen terpenting dalam 
berkemah. Selain sebagai penerang dan menjaga udara 
tetap hangat di malam hari, api unggun juga 
dimanfaatkan untuk memasak serta menjauhkan 
hewan liar. Itu sebabnya, Keira dan kawan-kawannya 
berusaha menjaga kobaran api unggun untuk tetap 
menyala sepanjang malam. Mereka mengambil giliran 
setiap dua jam untuk tetap terbangun dan memastikan 
apinya tidak mati. Namun, hujan yang sempat turun 
hampir saja memadamkan api unggun mereka. Saat 
bergantian jaga, sunyinya malam membuat mereka sulit 
untuk tetap terjaga. Ketika giliran Keira untuk menjaga 
api tiba, ia pun tertidur. Perlahan, nyala api unggun itu 
memudar dan padam. 
 
Saat kita jatuh cinta kepada Roh Kudus, api kasih mula-
mula kita pun menyala berkobar-kobar. Hari-hari yang 
kita lalui bersama-Nya terasa begitu manis dan penuh 
dengan tujuan ilahi. Selayaknya orang yang sedang 



jatuh cinta, kita mengira bahwa masa-masa seperti itu 
akan konstan berlangsung selamanya. Namun, 
banyaknya permasalahan, kekecawaan, sakit hati, 
berbagai kesenangan dan daya tarik dunia, atau 
kesibukan kerja, bahkan pelayanan sekalipun, sering 
kalinya mengalihkan perhatian serta waktu kita dari 
persekutuan dengan Roh Kudus. Kemudian manusia roh 
kita tertidur. Akibatnya, kobaran kasih mula-mula 
kepada Tuhan pun memudar. 
 
Ya, menjaga api roh kita tetap menyala harus dengan 
sengaja dilakukan. Seperti api unggun yang perlu 
dilemparkan kayu bakar ke dalam kobarannya dari 
waktu ke waktu supaya tetap menyala, demikian pula 
dengan api cinta kita dengan Roh Kudus. Luangkan 
waktu setiap harinya untuk duduk diam di kaki Tuhan 
dan bergaul intim dengan Roh Kudus. Naikkan pujian 
penyembahan, baca firman Tuhan. Percayalah, saat 
satu per satu rhema firman Tuhan dilemparkan ke 
dalam hati kita, dan hadirat Tuhan turun atas kita, maka 
tak bisa tidak, kita akan jatuh cinta lagi dan lagi kepada 
Roh Kudus. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jatuh cinta itu TIDAK SULIT, yang sulit adalah 
MEMPERTAHANKAN TETAP CINTA dan TERUS JATUH 
CINTA dengan Roh Kudus. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah keadaan hubungan pribadi Anda 

dengan Roh Kudus?  
2. Mengapa Anda perlu menjaga cinta mula-mula 

terhadap Roh Kudus? 
3. Bagaimana Anda bisa menjaga cinta mula-mula 

Anda kepada Roh Kudus? 
 

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

penuh kasih. Ampuni kami apabila selama ini kami 
teralihkan oleh banyak hal dan menjauh dari-Mu. 

Bawa kami mendekat kembali kepada-Mu, agar kami 
boleh menerima curahan kasih-Mu dan dipenuhi 

kembali dengan cinta mula-mula kepada-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 7-9 
Kisah Para Rasul 3 

 
 
 
 



24 JANUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
TANPA KASIH MULA-MULA, SEMUANYA SIA-SIA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 30:18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan 
saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; 
sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab 
TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua 
orang yang menanti-nantikan Dia! 
 
Jemaat Efesus yang ditulis dalam kitab Wahyu adalah 
jemaat yang sangat luar biasa. Mereka tekun dalam 
pekerjaan Tuhan, tidak mengenal lelah, sabar 
menderita karena nama Tuhan, dan tergolong jemaat 
yang radikal terhadap kejahatan. Namun satu yang 
disayangkan: JEMAAT EFESUS KEHILANGAN KASIH 
MULA-MULA kepada Tuhan. Hal itulah yang dicela 
Tuhan, bahkan dikatakan, betapa dalamnya mereka 
sudah jatuh (Why. 2:5a). Sungguh sangat disayangkan, 
perjuangan mereka yang sedemikian hebat tetap tidak 
mendapatkan perkenanan Tuhan. 
 
Hal yang kita bisa pelajari adalah, orang yang kehilangan 
kasih mula-mula belum tentu hanya mereka yang undur 
dari pekerjaan Tuhan, yang tidak lagi gigih berjuang. 
Namun, justru mereka yang masih dengan begitu giat, 



tekun, dan sabar melakukan segala tanggung jawabnya 
pun bisa kehilangan kasih mula-mula. Kesibukan 
perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka dari 
fokus yang seharusnya tertuju kepada Tuhan menjadi 
pada pekerjaan Tuhan, rutinitas, tanggung jawab, dll. 
Ketekunan kita bukan lagi didasarkan oleh kecintaan 
kita kepada Tuhan, tetapi karena hal-hal yang lain. 
Awalnya mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi lalu 
kita akan mendapati betapa kering dan melelahkannya 
hidup kita, karena kita berjuang dengan kekuatan kita 
sendiri. 
 
Tahun ini adalah Tahun Roh Kudus. Artinya, tahun yang 
akan didominasi dengan karya Roh Kudus. Apa jadinya 
jika kita ada dalam posisi sedang kehilangan kasih mula-
mula? Bisa jadi kita hanya akan menjadi penonton saja, 
menyaksikan orang-orang di sekeliling kita mengalami 
dahsyatnya karya Roh Kudus. Karena itu, ayo ambil 
komitmen. Kembali kobarkan api kecintaan kita kepada 
Roh Kudus, bangkitkan kasih mula-mula kita kepada 
Tuhan. Bangun kehidupan roh kita lebih lagi. Kita bisa 
mengikuti Pondok Daud, Mezbah Doa Pagi, Live 
Streaming dari Gembala Sidang kita, dan masih banyak 
lagi. Jangan lewatkan tahun ini tanpa pengalaman 
dengan Roh Kudus, karena Dia jauh terlebih rindu 
berkarya dalam hidup kita. Haleluya! 
 
 



RENUNGAN 
Kembalilah pada KASIH MULA-MULA dengan Roh 
Kudus yang TETAP SETIA MENUNGGU dan MENCINTAI 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal yang berpotensi mengalihkan fokus 

Anda dari Tuhan? Apa sajakah itu? 
2. Kendala apakah yang Anda alami saat ini untuk 

menjaga jam-jam doa Anda dan hubungan pribadi 
Anda dengan Tuhan? 

3. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Anda 
kehilangan kasih mula-mula dengan Tuhan? Tuliskan 
komitmen Anda untuk menjaga supaya hal itu tidak 
terjadi! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami tahu di Tahun Roh Kudus ini 
Engkau akan membawa kami masuk kepada 

pengalaman-pengalaman bersama-Mu lebih dahsyat 
lagi. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk terus menjaga 

fokus kami dan hubungan kami dengan-Mu. Karena 
kami tahu, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-
apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 10-11 

Kisah Para Rasul 4:1-21 


