25 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KARAKTER UTAMA ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
1 Petrus 1:15-16 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus,
yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis:
Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.
Menurut ilmu psikologis, ada empat karakter dasar
manusia: Sanguin, Plegmatis, Koleris, dan Melankolis.
Orang-orang Sanguin cenderung memiliki karakter
utama yang ceria dan periang. Biasanya mereka adalah
tipe pribadi yang mudah bergaul, membuat suasana
menjadi hangat, serta cenderung humoris. Plegmatis
dikenal sebagai orang yang tenang. Karakter utama dari
Plegmatis adalah pecinta damai. Biasanya orang dengan
karakter Plegmatis dikenal sebagai pribadi yang sabar
dan lemah lembut. Berbeda dengan Koleris, karena
orang Koleris dikenal dengan karakter utamanya yang
cenderung keras dan tegas. Namun orang-orang Koleris
cenderung memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi.
Lalu yang terakhir adalah Melankolis. Orang-orang
Melankolis memiliki karakter utama yang cenderung
lebih sensitif.

Apabila karakter utama manusia dibedakan menjadi
berbagai macam menurut ilmu psikologis, tetapi
berbeda dengan Roh Kudus. Karakter utama dari Roh
Kudus hanya satu saja, sesuai namanya yaitu kudus. Ya,
Roh Kudus dikenal karena kekudusannya, sebab itulah
karakteristik yang paling mendasar dari Pribadi-Nya.
Artinya, Dia adalah Pribadi yang suci, murni, dan tanpa
cela. Tidak ada kekotoran, hal negatif, apalagi kejahatan
dalam pribadi-Nya. Karena sifat dasarnya itulah, tidak
akan mungkin Dia merancangkan hal yang jahat atas
kehidupan kita.
Dalam hidup, sering kali kita mengalami pengalamanpengalaman yang tidak mengenakkan. Namun
percayalah bahwa semuanya itu tidak ada yang
dimaksudkan untuk mencelakakan kita. Karena Allah
senantiasa turut bekerja dalam segala hal untuk
mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia
(Rm. 8:28). Tetap yakini bahwa Roh Kudus adalah
pribadi yang kudus, sehingga yang Dia rancangkan pun
tentu saja berujung pada hal yang positif bagi kita.
Sekalipun kita mungkin belum dapat melihatnya
sekarang ini, tetapi peganglah senantiasa janji Tuhan
bahwa rancangan-Nya adalah masa depan yang penuh
harapan bagi setiap kita (Yer 29:11).

RENUNGAN
KARAKTER UTAMA
KEKUDUSAN-NYA.

dari

Roh

Kudus

adalah

APLIKASI
1. Bagaimana Roh Kudus dari sudut pandang Anda?
2. Menurut Anda, bagaimana cara pandang kita tentang
Roh Kudus dapat mempengaruhi kepercayaan kita
kepada-nya?
3. Coba renungkanlah, mengapa terkadang Tuhan
mengizinkan Anda diproses?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang
terjadi dalam hidup kami adalah atas seizin-Mu. Dan
kami yakin bahwa tidak pernah sekalipun Engkau
merancangkan kecelakaan atas kami, melainkan
kebaikan serta masa depan yang gilang-gemilang bagi
setiap kami. Kami mau senantiasa berpegang penuh
kepada janji-Mu yang ya dan amin. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Nehemia 12-13
Kisah Para Rasul 22:23-47

26 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
ALASAN MULIA DI BALIK KERASNYA PROSES HIDUP
RHEMA HARI INI
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Liburan itu seharusnya menyenangkan. Coryn hendak
mengunjungi perkebunan zaitun sahabatnya di Italia.
Namun, saat tiba di sana, kegembiraan telah
meninggalkan hatinya. Bukannya berkeliling menikmati
pemandangan, ia malah berkeluh kesah. “Aku tidak
mengerti … bukankah Tuhan menjanjikan kebaikan
bagi anak-anak-Nya? Tapi kenapa setahun ini hidupku
penuh derita? Pertama, aku dimutasi ke cabang yang
lebih kecil dan jabatanku diturunkan. Lalu ayahku tibatiba meninggal. Tunanganku direbut temanku sendiri.
Dan aku harus menanggung hutang keluarga yang
entah kapan bisa terlunasi. Meski aku sudah berusaha
mempertahankan imanku, rasanya tidak ada hal baik
yang terjadi.”
Mendengarkan semua itu, sahabat Coryn berkata,
“Wah, kau datang ke tempat yang tepat. Ayo, aku

perlihatkan sesuatu kepadamu.” Kemudian mereka
pergi ke pabrik minyak zaitun. Di sana, Coryn
diperlihatkan proses produksinya. Pertama, buah-buah
zaitun dibersihkan dan digiling dengan roda-roda batu
granit yang besar. Lalu bubur yang terbentuk
ditebarkan di atas cakram-cakram berbahan serat.
Cakram-cakram ini lalu ditumpuk dan ditekan dengan
mesin. Di situlah minyak dan air terperas keluar lalu
dipisahkan. Namun, minyaknya masih keruh. Setelah
melalui proses pemfilteran, barulah minyak zaitun
menjadi jernih. Tatkala mengambil minyak yang telah
jernih dalam botol, sahabat Coryn berkata, “Kau lihat,
minyak zaitun itu penuh dengan kebaikan, tetapi
sebelumnya, buah zaitun harus melalui berbagai
proses yang tidak mudah.”
Seperti itu jugalah Tuhan memproses hidup kita. Saat
kita harus mengalami berbagai hal tidak mengenakkan,
bukan berarti Tuhan menutup mata-Nya. Justru, Tuhan
tengah mengawasi setiap hal yang terjadi atas kita. Dia
ingin memastikan setiap proses yang kita lalui
berlangsung sesuai dengan rencana-Nya, yaitu
memurnikan kita. Di tahun Roh Kudus ini, Tuhan ingin
memastikan setiap langkah kita selaras dengan-Nya.
Sebab, kekudusan Roh Kudus tidak memungkinkan-Nya
berjalan bersisian dengan dosa dan motivasi-motivasi
yang tidak murni dalam diri kita. (MV.L)

RENUNGAN
Ketika kita DIIZINKAN mengalami sebuah proses,
PERCAYALAH bahwa hal itu untuk MEMBAWA
KEBAIKAN.
APLIKASI
1. Proses hidup apa sajakah yang tengah menyulitkan
Anda saat ini?
2. Bagaimana Anda memandang dan menyikapi proses
tersebut selama ini? Mengapa Anda perlu melalui
semua proses tersebut?
3. Bagaimana Anda bisa melibatkan Roh Kudus lebih
lagi dalam proses hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu
ada dalam setiap proses hidup kami. Tak sekali pun
Engkau meninggalkan maupun membiarkan kami. Tak
peduli seberapa berat dan menyakitkannya proses
hidup kami, kami mau tetap memandang-Mu dan
memegang janji-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang
sanggup, mendatangkan kebaikan melalui segala
sesuatu yang kami hadapi. Tuntunlah kami, Roh Kudus,
dan biarlah kami melihat kemuliaan yang hendak
Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ester 1-2
Kisah Para Rasul 5:1-21

27 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
BERTUMBUH DALAM LEVEL KEKUDUSAN
RHEMA HARI INI
2 Petrus 1:5 Justru karena itu kamu harus dengan
sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan
kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan
pengetahuan, 6 dan kepada pengetahuan penguasaan
diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada
ketekunan kesalehan, 7 dan kepada kesalehan kasih
akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudarasaudara kasih akan semua orang.
Sepasang suami istri mengangkat seorang pengemis
untuk menjadi anaknya. Mereka membawanya pulang
ke rumah mereka yang besar, bersih, dan terawat.
Suami istri tersebut mulai mengajari anak itu hal-hal
baru yang biasa dilakukan di rumah tersebut. Hal ini
tentu saja berat bagi anak tersebut karena begitu
banyak kebiasaan yang harus mulai ia tinggalkan,
mengingat sebelumnya ia berasal dari lingkungan
jalanan yang kotor dan tanpa aturan. Seperti cara
berpakaian, duduk, berbicara, hingga cara makan pun
harus diperhatikan. Jelas hal ini terasa sangat sukar bagi
anak yang terbiasa hidup bebas di jalanan dan tidak
mengenal aturan. Akan tetapi, mau tidak mau, hal

tersebut harus dilakukan supaya ia memiliki kehidupan
yang baru bersama orangtua angkatnya yang begitu
mengasihinya.
Ya, membenahi atau mengubah sebuah kebiasaan
memang tidaklah mudah. Namun, jika kita rindu tahun
Roh Kudus juga dinyatakan dalam hidup kita, maka kita
pun harus bertumbuh dalam level kekudusan kita,
karena sifat utama Roh Kudus adalah KEKUDUSAN.
Tahun ini menjadi tahun saat kita semua ditantang
untuk NAIK KE LOTENG ATAS, mengejar kepenuhan Roh
Kudus yang sudah Tuhan janjikan. Sebuah level
kepenuhan yang pastinya jauh lebih tinggi dibandingkan
sebelumnya. Karena sejauh mana level kekudusan kita,
akan menentukan sebesar apa kepenuhan yang akan
kita terima.
Oleh karena itu, mulailah untuk terus mengejar
kekudusan itu dan berjuang agar dapat bertumbuh di
dalamnya. Mari kita pangkas segala kebiasaan lama kita
yang membuat manusia roh kita sukar bertumbuh.
Mulai isi hari-hari kita dengan hidup senantiasa
bersekutu intim dengan Tuhan, dengan rajin mengikuti
Pondok Daud, Mezbah Doa Pagi, dan Live Streaming
yang diadakan oleh gereja kita. Maka, roh kita akan
terus dibangun dan level kekudusan kita pun akan
semakin bertumbuh sehingga hidup kita semakin
berkenan kepada-Nya. Haleluya!

RENUNGAN
Tuhan mau level KEKUDUSAN kita BERTUMBUH di
dalam Dia.
APLIKASI
1. Menurut Anda, sejauh mana level kekudusan Anda
menentukan tingkat kepenuhan Roh Kudus yang
akan Anda alami di tahun ini?
2. Adakah hal-hal yang selama ini masih sulit Anda
bereskan yang menghalangi Anda untuk next level
dalam hal kekudusan?
3. Tuliskan komitmen Anda untuk terus membangun
manusia roh Anda sehingga Anda semakin
bertumbuh dalam level kekudusan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh-Mu yang kudus
yang Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Kami
percaya, lebih dari kerinduan kami akan Roh-Mu,
Engkau jauh lebih rindu untuk memenuhi hidup kami.
Mampukan kami supaya kami terus bertumbuh dalam
kekudusan, ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus
memiliki ruang yang seluas-luasnya dalam hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ester 3-5
Kisah Para Rasul 5:22-42

28 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
HIDUP DALAM PERTOBATAN YANG SEJATI
RHEMA HARI INI
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa
mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat, Pak Markus banyak berubah. Dulunya ia
sangat pemarah akibat suka berguru dan mempelajari
berbagai ilmu dari paranormal. Satu hari, anaknya jatuh
sakit. Pak Markus meminta pendetanya untuk datang
dan mendoakan anaknya yang masih bayi. Setelah
selesai mendoakan, pendeta tersebut melihat ada
Alkitab yang diletakkan di sebelah bantal sang anak. Ia
pun heran dan bertanya kepada Pak Markus, “Untuk
apa Alkitab itu, Pak? Apakah anakmu sudah bisa
membaca?” Pak Markus tersenyum, “Alkitab itu saya
letakkan di sana supaya malaikat menjaga anak saya,
Pak Pendeta.” Rupanya, meskipun Pak Markus sudah
bertobat, tetapi ia belum meninggalkan hidup lamanya
yang percaya pada okultisme, sehingga menganggap
Alkitab sebagai jimat yang bisa memberi perlindungan.

Banyak orang yang mengira, bahwa setelah mereka
meninggalkan dosa-dosa besar yang begitu mencolok
mata, maka mereka sudah bertobat. Mereka
mengabaikan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran
kecil yang mereka anggap tidak merugikan ataupun
dianggap sebagai kriminalitas di dunia ini. Namun
karena kekudusan Roh Kudus, bagi-Nya tak ada dosa
besar ataupun dosa kecil. Dosa adalah dosa. Dosa
adalah ketidakkudusan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus
adalah menginsafkan dan menyadarkan manusia, jika
masih ada dosa dan kesalahan dalam diri kita. Bukan
untuk mengintimidasi, melainkan supaya kita bisa
semakin dikuduskan, semakin murni dan serupa dengan
pribadi Tuhan.
Dosa memang sering kali begitu sulit untuk ditinggalkan.
Dosa kelihatan begitu enak untuk kita nikmati. Namun
dosa itulah yang merintangi kita untuk memperoleh
penggenapan janji Tuhan. Mari belajar untuk
mendengar suara Roh Kudus, sebab sering kali suara itu
sangatlah lembut. Belajar taat tanpa kompromi dan
segera bereskan saat Roh Kudus mengingatkan kita.
Ambil komitmen untuk hidup dalam pertobatan yang
sejati. Maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan
kesalahan kita. Kebahagiaan, sukacita, berkat, dan
anugerah akan Tuhan kembalikan dalam hidup kita.
Hidup kita akan Tuhan pulihkan, bahkan melebihi
keadaannya yang terdahulu. (PF)

RENUNGAN
Ambil KOMITMEN hidup dalam PERTOBATAN yang
SEJATI.
APLIKASI
1. Apakah arti pertobatan yang sejati bagi Anda?
2. Sudahkah Anda hidup dalam pertobatan yang sejati?
Atau masih adakah dosa yang Anda kompromikan?
3. Apa komitmen Anda untuk mulai saat ini hidup dalam
pertobatan yang sejati?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah
mengingatkan kami untuk hidup dalam pertobatan
yang sejati. Ampuni kami jika kami kurang tegas dan
masih kompromi dengan dosa. Tolong kami Tuhan,
agar kami benar-benar bisa meninggalkan semua
perbuatan kami yang jahat dan tidak berkenan di
mata-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong
dan memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ester 6-8
Kisah Para Rasul 6

29 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
HIDUP DALAM KEKUDUSAN DAN MENYENANGKAN
ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
1 Petrus 1:16 sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab
Aku kudus.
Berawal dari rasa penasaran, Rendy membuka sebuah
laman yang melintas saat ia hendak membuka surat
elektroniknya. Rendy pun mulai menekan tombol
“enter” untuk melihat laman-laman lainnya. Semenjak
itu, ia menjadi lebih sering membuka dan melihat halhal yang tidak seharusnya dilihat. Kebiasaannya ini
membuat pikirannya menjadi dipenuhi dengan hal-hal
yang dilihat di layar gawainya. Bahkan, ia menjadi sulit
untuk berkonsentrasi saat bekerja, beribadah di gereja,
juga saat tidur. Pikirannya penuh dengan gambarangambaran yang ia lihat setiap hari.
Seperti itulah gambaran godaan dosa, yang semula
hanya berniat coba-coba, kemudian menjadi terbiasa.
Jika kita tidak berhati-hati, kita akan sangat mudah
terseret dalam dosa. Melihat bagaimana laju
perkembangan teknologi yang sangat cepat, segala hal

bisa dengan mudah kita temukan, termasuk hal-hal
yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang
Rendy temukan. Saat ini, bgitu banyak situs-situs
hiburan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam
dosa, seperti pornografi, judi online, game online, dan
sebagainya.
Kekudusan adalah sebuah hal yang bersifat mutlak
atau wajib bagi anak-anak Tuhan. Jika saat ini kita
semua memiliki kerinduan untuk menjadikan tahun
2021 sungguh-sungguh menjadi tahun saat Roh Kudus
mendominasi dan bekerja kuat dalam hidup kita, maka
kita perlu menyingkirkan semua yang tidak berkenan di
hadapan Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh
Kudus, oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga
hidup kita tetap kudus. Jangan sampai kita memakai
hidup, hati, dan pikiran kita menjadi sarang kenajisan,
sarang pornografi, kekecewaan, amarah, iri hati, cinta
uang, dan sebagainya. Roh Kudus yang akan
membantu dan menolong kita kalau kita sungguhsungguh menyerahkan segenap hidup kita dalam
kendali-Nya. Maka kita akan melihat, bagaimana Roh
Kudus akan memampukan kita untuk meninggalkan
segala dosa dan perbuatan sia-sia yang sudah kita
lakukan selama ini. (LEW)

RENUNGAN
Belajarlah untuk hidup dalam KEKUDUSAN dan
MENYENANGKAN Roh Kudus.
APLIKASI
1. Apakah Anda sudah hidup dalam kekudusan dan
menyenangkan Roh Kudus? Jelaskan mengapa?
2. Bagaimana selama ini Anda menjaga hidup Anda
senantiasa dalam kekudusan?
3. Menurut Anda, mengapa Anda harus hidup dalam
kekudusan dan menyenangkan Roh Kudus?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran
yang pernah kami lakukan. Ajarilah kami agar dapat
hidup dalam kekudusan, sehingga hidup kami
senantiasa menyenangkan hati-Mu. Karena kami
menyadari, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami
rindu Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ester 9-10
Kisah Para Rasul 7:1-21

30 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
MEMILIKI HATI YANG MURNI DI HADAPAN TUHAN
RHEMA HARI INI
Mazmur 26:3 Sebab mataku tertuju pada kasih setiaMu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu.
Keluarga yang harmonis, menjadi saluran berkat bagi
banyak orang, sehat jasmani dan rohani, itulah sebagian
besar jawaban orang ketika ditanya apa “Tanah
Perjanjian” yang ingin mereka raih di tahun yang baru
ini. Namun kenyataannya, dalam perjalanan menuju ke
sana, sering kali kita harus berperang melawan
“raksasa-raksasa” yang mendudukinya. Raksasa-raksasa
itu bisa berupa kepahitan hati, ketidakpercayaan,
kekecewaan, atau ketakutan. Hal-hal inilah yang
biasanya membuat orang jatuh terpuruk dan gagal
meraih janji Tuhan atas hidupnya.
Mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb yang disebut
dalam Alkitab memiliki "roh yang berbeda" dari ke-10
pengintai lainnya. "Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu" (Bil.
14:8). Ya, kalimat itulah yang menandakan ke mana hati
mereka 100% tertuju. Saat yang lainnya fokus

membandingkan betapa besar raksasa yang akan
mereka hadapi dengan betapa lemahnya diri mereka
yang mereka sebut sendiri seperti belalang, Yosua dan
Kaleb bisa melihat Tuhan terlebih besar dan berkuasa
dari semuanya itu. Akibatnya, dari seluruh bangsa Israel
generasi tersebut, hanya tersisa Yosua dan Kaleb yang
berhasil masuk ke Tanah Perjanjian.
Di tahun Roh Kudus ini, mari kita setel ulang fokus hati
kita. Arahkan hati kita sepenuhnya tertuju pada kasih
setia dan kebenaran Tuhan. Karena hanya dengan cara
demikian, kita dapat memiliki iman untuk mengalahkan
setiap serangan si jahat yang senantiasa menghalangi
kita masuk dalam penggenapan rencana Tuhan atas
hidup kita. Perbanyak porsi perenungan firman Tuhan,
bangun Pondok Daud lebih lagi, naik ke Loteng Atas, dan
lebih intim lagi dengan Tuhan. Singkirkan segala sesuatu
yang tidak berkenan di hadapan Allah dari hati kita dan
penuhi diri kita dengan kekudusan, maka percayalah,
kita akan mengalami karya Roh Kudus dengan level yang
belum pernah kita alami sebelumnya!

RENUNGAN
Hati yang MURNI adalah hati yang 100% TERTUJU
hanya kepada Tuhan.
APLIKASI
1. Apakah yang dimaksud dengan hati yang 100%
tertuju hanya kepada Tuhan?
2. Mengapa Anda perlu memiliki hati yang sepenuhnya
tertuju kepada Tuhan?
3. Bagaimana Anda bisa memiliki hati yang 100% tertuju
hanya kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, singkapkan mata hati kami, sehingga kami
dapat melihat dan percaya betapa besar
pengaharapan, betapa kaya kemuliaan, dan betapa
besar kuasa yang terkandung dalam nama Yesus.
Sehingga di tahun yang baru ini Roh Kudus dapat
berkarya secara dahsyat atas hidup kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ayub 1-2
Kisah Para Rasul 7:22-43

31 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
ROH KUDUS YANG BEKERJA DENGAN MAHADAHSYAT
RHEMA HARI INI
Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta
alam.
Lee Patrick Stroble dahulunya adalah seorang wartawan
ateis. Ia seorang sarjana di bidang jurnalistik dan
menjadi seorang jurnalis untuk Chicago Tribune dan
sejumlah surat kabar lainnya. Stroble membaca Alkitab
dan mempelajari kisah Kristus setelah isterinya percaya
kepada Yesus terlebih dahulu. Pada akhirnya, ia menjadi
pengikut Kristus yang luar biasa setelah Roh Kudus
menjamah hatinya. Ia pun sempat menjadi pastor
pengajar di gereja Willow Creek Community Church,
kemudian mengalihkan fokusnya pada penulisan dan
pembuatan acara TV. Pada tahun 2007, Stroble
mendapat penghargaan Doktor Kehormatan oleh
Southern Evangelical Seminary atas kontribusinya pada
Apologetika Kristen dalam menulis sejumlah buku dan
empat di antaranya mendapat hadiah ECPA Christian
Book Award.

Kisah Stroble memiliki kesamaan dengan kisah tokoh
dalam Alkitab, yaitu Yakub. Sebelum mengalami
perjumpaan dengan Tuhan, Yakub telah banyak
melakukan kebohongan dan hidupnya dipenuhi dengan
ketakutan. Namun, setelah ia berjumpa dengan Tuhan
dan namanya diubah menjadi Israel, secara otomatis
kehidupannya mengalami perubahan. Ia pun
meninggalkan hidupnya yang lama dan mengizinkah
Roh Allah memenuhi hidupnya. Sehingga hidupnya
mengalami kemenangan demi kemenangan dan
keturunannya menjadi bangsa kepunyaan Allah.
Tidak secara kebetulan juga jika rhema gereja kita tahun
ini adalah tahun Roh Kudus. Ini merupakan sebuah
kesempatan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada
kita untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Hidup kita sepenuhnya akan dalam tuntunan dan
pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap hari kita akan
mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh
karena itu, beranilah untuk meninggalkan hidup lama
kita yang sia-sia, serta mulai melangkah untuk
menyingkirkan segala yang kotor dalam hati kita. Ketika
hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Dialah yang
akan bekerja dengan mahadahsyat dalam hidup kita.
Mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan
senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita
akan mengalami anugerah yang melimpah dan
senantiasa jadi berkat di mana pun kita ditempatkan.

RENUNGAN
Saat hidup kita DIPENUHI dengan Roh Kudus, maka Dia
akan bekerja dengan MAHADAHSYAT dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Apa yang menghalangi Anda untuk mengalami karya
Roh Kudus yang mahadahsyat dalam hidup Anda?
2. Apa yang Anda rasa mustahil saat ini untuk Anda
kerjakan atau lakukan?
3. Sudahkah Anda membuka hati Anda agar Roh Kudus
memenuhi hidup Anda? Langkah apa yang akan Anda
ambil?
DOA UNTUK HARI INI
“Allah Roh Kudus, kami mau melihat Engkau bekerja
dengan mahadahsyat dalam hidup kami. Karena kami
percaya bahwa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Sekalipun saat ini segala sesuatu tampak mustahil, tapi
kami yakin bahwa bersama Roh Kudus, kami akan
mampu melewatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ayub 3-4
Kisah Para Rasul 7:44-60

