


01 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MILIKI GOAL UNTUK SENANTIASA MENYUKAKAN 

ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 2:4 Sebaliknya, karena Allah telah 
menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil 
kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan 
untuk menyukakan manusia, melainkan untuk 
menyukakan Allah yang menguji hati kita. 
 
“Selamat Pagi Roh Kudus” adalah sebuah buku yang 
ditulis oleh Benny Hinn, yang menceritakan 
pengalaman hidupnya dengan Roh Kudus. Di dalam 
bukunya, Benny Hinn menuliskan bahwa Roh Kudus 
adalah satu Pribadi yang hidup dan nyata. Seperti 
halnya dengan kita, Dia adalah Pribadi yang juga 
memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Oleh karena 
itu, selain mengasihi kita dengan tulus, Dia pun dapat 
merasakan sakit hati. Bahkan, Dia juga dapat berbicara 
kepada setiap kita dengan lembut. 
 
Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 
Benny Hinn, saat pertama kali ia berjumpa dengan Roh 
Kudus ketika menghadiri KKR Kathryn Kuhlman. Saat 
itu ia merasakan hembusan angin sepoi bagaikan 



gelombang udara yang meliputi dirinya dan 
memberikan kehangatan. Semenjak peristiwa tersebut, 
Benny Hinn yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, 
berubah menjadi seseorang yang senantiasa memiliki 
rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ia pun juga 
mempertanyakan seperti apa Roh Kudus itu, setelah ia 
melihat bagaimana Kathryn Kuhlman menangis di 
mimbar dan berkata, “Tolong, jangan mendukakan Roh 
Kudus.” Perkataan tersebut menggugah hatinya, 
sehingga ia selalu berusaha hidup untuk menyukakan 
Roh Kudus dan menjadikan Roh Kudus yang utama 
sepanjang hidupnya. 
 
Ya, Roh Kudus haruslah menjadi yang utama dan 
terutama dalam hidup kita. Sebaik apa pun rencana 
dan tujuan hidup kita, yang harus selalu menjadi tujuan 
utama kita adalah menyukakan Roh Kudus. Ketika kita 
memiliki kerinduan untuk selalu menyukakan Roh 
Kudus, secara otomatis kita akan berjuang 
mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang 
mendukakan hati Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita 
rindu tahun Roh Kudus benar-benar dinyatakan dalam 
hidup kita, mari mulai isi hidup kita dengan hal-hal 
yang menyukakan Roh Kudus, seperti menaikkan 
pujian syukur, tekun membaca firman Tuhan, 
senantiasa menyapa dan berbicara dengan Roh Kudus 
dalam keadaan apa pun. Percayalah, semakin Roh 



Kudus disukakan, maka kita akan melihat karya-Nya 
yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Miliki goal untuk selalu MENYUKAKAN ROH KUDUS 
dalam hidup kita.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki goal untuk selalu 

menyukakan Roh Kudus dalam hidup Anda? 
Jelaskan! 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus selalu memiliki 
goal untuk menyukakan Roh Kudus? 

3. Bagaimana cara Anda untuk dapat senantiasa 
menyukakan Roh Kudus? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk tuntunan dan anugerah 
yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami 

memiliki goal untuk selalu menyukakan Roh Kudus 
dalam hidup kami, sehingga hanya Engkau yang 

menjadi tujuan utama hidup kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 5-7 
Kisah Para Rasul 8:1-25 

 



02 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUNCI SUPAYA ROH ALLAH TIDAK MENINGGALKAN 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 51:11 Janganlah membuang aku dari 
hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang 
kudus dari padaku! 
 
"Bu, aku minta merica dong! Ada tugas eksperimen 
dari sekolah," ujar Lena seraya mengambil mangkuk di 
lemari dapur dan mengisinya dengan air. Sang ibu pun 
memberikan sebotol merica kepada putrinya sambil 
mengamati apa yang akan dilakukannya. Lena 
kemudian menaburkan merica ke dalam mangkuk dan 
serbuk merica itu mengambang di atas air. Lalu ia 
mencelupkan tangannya ke dalam air dan ia mendapati 
bahwa serbuk merica itu menempel pada jarinya ketika 
ia mengangkat tangannya. 
 
Lena pun melanjutkan eksperimen yang kedua, yaitu 
mengoleskan sabun cuci piring ke jari telunjuknya dan 
mencelupkannya ke dalam mangkuk tadi. Ternyata, 
serbuk merica yang tadinya tersebar di atas air, kini 
bergerak ke pinggir mangkuk. Berdasarkan eksperimen 
yang telah ia lakukan, Lena belajar bahwa pada 



eksperimen pertama, serbuk merica itu diam di atas 
permukaan air karena ditahan oleh permukaan air. 
Namun saat jari yang sudah diolesi dengan sabun 
dicelupkan ke dalam air, zat kimia yang terdapat di 
dalam sabun itu memecah molekul tegangan air 
tersebut, sehingga menarik serbuk merica ke pinggiran 
mangkuk. 
 
Berdasarkan percobaan sains yang dilakukan Lena, kita 
dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang kotor tidak 
dapat bersatu dengan yang bersih. Sama halnya 
dengan dosa dan Roh Kudus (Yes. 59:2). Karena sesuai 
dengan nama-Nya, Roh Kudus adalah Pribadi yang 
kudus, sehingga Dia tidak akan bisa tinggal di tempat 
yang kotor. Namun, banyak dari kita pernah secara 
sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa. Akibat 
kita tidak menjaga kekudusan kita inilah yang 
mengakibatkan Roh Allah meninggalkan kita. Oleh 
karena itu, jika kita rindu Roh Kudus terus berkarya 
secara dahsyat dalam hidup kita, kita harus terus 
berjuang untuk menjaga kekudusan kita. Mari kita 
pangkas segala kebiasaan kotor kita. Mulai isi hari-hari 
kita dengan senantiasa bersekutu dan bergaul karib 
dengan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dalam 
kekudusan dan Roh Kudus semakin dahsyat 
menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Jagalah hidup kita SENANTIASA KUDUS supaya Roh 
Allah TIDAK MENINGGALKAN kita 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda selama ini menjaga hidup Anda 

agar senantiasa dalam kekudusan? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa sangat penting untuk 
menjaga hidup kita senantiasa kudus? 

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

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, kami tahu bahwa sebagai manusia biasa kami 
tidak akan pernah luput dari dosa. Kami sangat 

memerlukan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa tinggal 
dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa 

dalam tuntunan-Mu. Mampukan kami untuk dapat 
menjaga diri kami dari dosa, sehingga kami bisa 

menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."  

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 8-10 
Kisah Para Rasul 8:26-40 

 



03 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENYENANGKAN ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 19:15 Mudah-mudahan Engkau berkenan 
akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya TUHAN, 
gunung batuku dan penebusku. 
 
Setiap kita pasti menyukai tempat yang bersih, rapi, 
dan apik. Seterkenal apa pun tempat yang kita kunjungi, 
jika keadaannya kotor, tidak terawat, dan banyak 
sampah berserakan, tentu membuat kita tidak nyaman 
dan tidak betah tinggal berlama-lama. Begitu pun hati 
kita yang menjadi tempat Roh Kudus bersemayam. 
Kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dan hal-hal 
negatif lainnya, ibarat sampah yang mengotori hati kita. 
Jika kita manusia saja suka pada tempat yang bersih, 
terlebih lagi Roh Kudus. Roh yang Mahakudus. Pada-
Nya tak ada setitik pun noda kotoran, melainkan hanya 
kekudusan.  
 
Kerinduan untuk senantiasa menyukakan hati Roh 
Kudus pasti dimiliki oleh setiap kita yang sungguh-
sungguh mengasihi-Nya. Namun terkadang, kita 
bingung, bagaimana supaya kita bisa menyukakan hati-
Nya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan pada 



banyaknya persembahan yang menyukakan hati Roh 
Kudus. Bukan barang mahal atau mewah yang 
diinginkan-Nya, tetapi sesederhana menjaga hati dan 
pikiran kita. Roh Kudus akan sangat disukakan 
karenanya. Isilah hati dan pikiran kita dengan hal-hal 
yang kudus dan positif. Renungkan firman Tuhan siang 
dan malam, sampai firman itu menyatu serta hidup 
dalam hati dan pikiran kita. Ingatlah bahwa apa yang 
ada dalam hati kita, meluap dalam ucapan dan 
tindakan kita (Luk. 6:45).  
 
Berhati-hatilah akan apa yang kita ucapkan dan apa 
yang kita tulis di media sosial. Baik itu status, caption, 
atau komentar kita. Pastikan apa yang kita keluarkan 
adalah sesuatu yang membangun, yang memberkati, 
menguatkan, dan membawa damai sejahtera bagi yang 
mendengar ataupun membacanya. Roh Kudus akan 
sangat sedih jika kita mengumbar kemarahan, menulis 
atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, sia-sia, 
perkataan yang menyakitkan bahkan membunuh dan 
menghancurkan roh orang lain. Dengan menjadi 
pribadi yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling 
mengampuni, maka Roh Kudus akan sangat 
disenangkan. (PF) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Menyenangkan Roh Kudus TIDAK MEMBUTUHKAN 
BIAYA MAHAL, itu hanya SESEDERHANA MENJAGA 
HATI DAN PIKIRAN kita.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang membuat Anda ingin menyenangkan hati 

Roh Kudus?  
2. Apa saja yang telah Anda lakukan untuk 

menyenangkan hati Roh Kudus? 
3. Bagaimana cara Anda menjaga hati dan pikiran 

Anda agar selalu kudus dan berkenan pada Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyenangkan hati 
Roh Kudus. Terimakasih Engkau telah mengajar kami 

pada hari ini, untuk senantiasa menjaga hati dan 
pikiran kami. Tolong kami Tuhan, untuk membuang 

segala kekotoran hati kami. Kuduskan hati dan pikiran 
kami dari segala yang jahat. Agar apa yang kami 

ucapkan dan apa yang kami lakukan, menjadi berkat 
bagi sesama dan bagi kerajaan sorga. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 11-13 

Kisah Para Rasul 9:1-21 



04 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
JANGANLAH MENDUKAKAN HATI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 42:19-20 Siapakah yang buta selain dari hamba-
Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah 
yang buta seperti suruhan-Ku dan yang tuli seperti 
hamba TUHAN? Engkau melihat banyak, tetapi tidak 
memperhatikan, engkau memasang telinga, tetapi 
tidak mendengar. 
 
Kehilangan kedamaian dan kekuatan, itulah yang akan 
dialami seseorang ketika ia mendukakan hati Roh 
Kudus. Yudas Iskariot adalah contoh salah satu orang 
yang telah mendukakan Roh Kudus. Yudas menjadi 
pengikut Tuhan dan Tuhan Yesus mengasihi dia, maka 
Roh Tuhan memampukannya untuk mengiring dan 
menjadi murid Tuhan Yesus. Namun, karena 
keserakahannya, Yudas masuk dalam perangkap iblis 
dan ia menjual Yesus untuk 30 keping perak. Akibatnya, 
begitu Roh Tuhan berhenti berkarya dalam hidup Yudas, 
maka roh jahat mulai mendera, mendakwa, dan 
membuat Yudas merasa sangat bersalah, sehingga ia 
menempuh kematian sebagai jalan keluar. 
 



Roh Kudus tidak akan memenuhi, memberi kekuatan, 
dan memakai kita, jika kita terus-menerus mengabaikan 
petunjuk-Nya. Ini berarti, Roh Kudus tidak akan bekerja 
di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan-
Nya. Kisah Yudas di atas 
membuktikan  bahwa  mendukakan  Roh  Kudus  adalah 
dosa yang sangat serius dan dapat mendatangkan 
kebinasaan dalam hidup kita. Saat Roh Kudus terdiam, 
otomatis iblis akan segera hadir untuk mengintimidasi, 
menjerumuskan dan membujuk kita jatuh dalam dosa 
yang akan menjadikan hidup kita semakin tenggelam 
dalam keterpurukan. 
 
Dosa yang mendukakan Roh Kudus bukan hanya dalam 
bentuk membunuh, mencuri, berzinah, berdusta, 
tetapi  juga saat kita mengabaikan petunjuk-Nya dan 
tidak memperhatikan firman-Nya. Oleh karena itu, jika 
kita rindu tahun Roh Kudus terjadi dalam hidup kita, 
maka mulailah menyukakan Roh Kudus dengan 
senantiasa memperhatikan serta melakukan petunjuk 
Roh kudus dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Roh Kudus bisa sangat SEDIH saat seseorang TIDAK 
MENDENGARKAN dan memperhatikan firman.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah perbuatan Anda selama ini yang telah 

mendukakakn hati Roh Kudus? Perbuatan apa 
sajakah itu? 

2. Menurut Anda, apa dampak yang terjadi dalam 
hidup kita ketika Roh Kudus yang ada dalam hati kita 
menjadi sedih karena perbuatan kita? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar perbuatan Anda 
tidak mendukakan hati Roh Kudus? 

  
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih untuk kesetiaan dan 
penyertaan-Mu setiap hari. Kami percaya, bersama-Mu 

kami sanggup melewati segala rintangan dan 
tantangan dalam hidup kami. Bantu kami agar kami 

senantiasa mendengarkan dan memperhatikan firman 
Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat melihat karya 
Roh Kudus yang dahsyat. Di Dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 14-16 

Kisah Para Rasul 9:22-43 



05 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
CARA HIDUP OLEH ROH 

 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup 
kita juga dipimpin oleh Roh. 
 
Sepanjang bulan kemarin, kita telah mempelajari 
mengenai Roh Kudus dan memahami bahwa tahun ini 
Roh Kudus akan berkarya lebih dahsyat lagi dalam 
hidup kita. Untuk itu, tentu kita tidak bisa lagi memakai 
cara-cara lama kita dengan segala pemikiran dan logika 
manusiawi kita, melainkan berserah kepada cara-cara 
Roh Kudus. Lalu, bagaimanakah kita dapat hidup 
seiringan dengan Roh Kudus? Kita dapat memetik satu 
hal sederhana dari kisah mengenai anak-anak kecil 
yang datang kepada Yesus dalam Injil Markus dan 
Lukas. Saat itu, murid-murid Yesus menghalangi para 
orangtua yang membawa anak-anak mereka datang 
mendekat kepada-Nya dan Yesus pun menegur murid-
murid-Nya. Bahkan Dia sampai berkata "Barangsiapa 
tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak 
kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya" (Mrk. 10:13-
15, Luk. 18:15-17). 
 



Tidak tanpa alasan Yesus mengatakan hal tersebut. 
Kalau kita mengamati perilaku anak kecil, terutama di 
usia balita, mereka sangat mudah menaati setiap 
perintah orangtuanya. Tanpa perlu berdebat mereka 
akan segera berdiri dan melakukannya. Sikap hati 
seperti inilah yang Tuhan Yesus katakan akan 
membawa kita masuk ke dalam Kerajaan Allah. Jika 
oleh anugerah Tuhan, kita dapat percaya dan 
menerima karya keselamatan Yesus Kristus serta 
dilahirkan baru oleh Roh, maka secara alami 
seharusnya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan 
menaati segala perintah-Nya. 
 
Hari ini, mari kembali jadikan Roh Kudus pemimpin 
tunggal dalam hidup kita. Izinkan Dia yang menuntun 
langkah hidup kita. Apa pun yang Dia katakan, mari 
belajar taat. Mulai belajar untuk mendengarkan suara 
Roh Kudus. Belajarlah melangkah dari ketaatan yang 
paling kecil menuju ketaatan yang berikutnya. Kalau 
kita taat pada hal-hal sederhana, kepekaan rohani kita 
akan semakin dibukakan, sehingga kita pun bisa 
mendengarkan suara Roh Kudus dengan lebih jelas. 
Saat kita menyukakan Roh Kudus melalui ketaatan-
ketaatan kita, Dia pun akan menyatakan karya-Nya 
yang dahsyat atas hidup kita. 
 
 
 



RENUNGAN 
Untuk bisa hidup oleh Roh, pastikan hidup kita MAU 
DIPIMPIN oleh Roh Kudus. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berdoa untuk tuntunan Roh Kudus 

dalam setiap aspek hidup Anda dan taat melangkah 
sesuai petunjuk-Nya? Mengapa demikian? 

2. Mengapa Anda perlu menaati pimpinan Roh Kudus 
dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa tetap bertekun dalam 
pimpinan Roh Kudus walaupun terkadang berat 
secara daging?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu hari ini. 
Urapi hati kami dengan ketaatan ilahi yang daripada-
Mu. Sehingga kami memiliki hidup yang mau dipimpin 

oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 17-19 

Kisah Para Rasul 10:1-23 

 

 



06 FEBRUARI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BANGUN DIRI DENGAN BERDOA DALAM ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI    
Yudas 1:20 Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu  
yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 

Hampir dua pertiga dari pasal-pasal dalam kitab 
Mazmur ditulis oleh Daud. Banyak di antaranya 
menceritakan momen percakapan antara Daud dengan 
Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Daud adalah pribadi 
yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita 
bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi Daud, 
bahkan Dia senantiasa memberikan perlindungan dan 
pembelaan kepada Daud. Sekalipun hidup Daud penuh 
dengan tantangan dan pergumulan, tetapi perkenanan 
Tuhan selalu dinyatakan dalam hidupnya. Oleh karena 
itu, tidak heran jika kemenangan demi kemenangan 
terjadi dalam hidup Daud. Kisah yang sama juga dialami 
oleh Rasul Paulus. Sejak perjumpaan pribadinya dengan 
Yesus, Paulus terus bertumbuh dalam iman dan 
kasihnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, kita pun 
melihat, bagaimana pembelaan Tuhan juga dinyatakan 
secara nyata dalam hidup Paulus. 
 



Melihat kisah Daud dan Paulus di atas, hal apakah yang 
dilakukan Daud dan Paulus sehingga Tuhan begitu 
mengasihi mereka? Ya, Daud dan Paulus sama-sama 
memiliki kualitas kedekatan dengan Tuhan di atas rata-
rata. Daud terus membangun hubungan yang erat 
dengan Roh Kudus melalui pujian penyembahannya, 
sementara Paulus, Alkitab mencatat bahwa Paulus 
berdoa dalam bahasa Roh lebih banyak daripada orang 
kebanyakan (1 Kor. 14:18).  
 
Oleh karena itu, jika kita rindu memiliki kehidupan 
seperti Daud atau Paulus yang selalu dalam penyertaan 
dan perlindungan Tuhan,  maka mulai hari ini, beranilah 
mengambil komitmen untuk secara konsisten 
membangun kedekatan dengan Tuhan. Di tahun Roh 
Kudus ini, kita diberi kesempatan untuk membangun 
diri dengan berdoa dalam Roh Kudus, dengan berbahasa 
roh lebih banyak dari sebelumnya, menaikkan pujian 
penyembahan yang lebih dalam dibandingkan 
sebelumnya, dan sebagainya. Semakin kita bergaul 
intim dengan Roh Kudus, kita juga semakin 
menyukakan-Nya dan semakin banyak perkara-perkara 
besar yang akan kita lakukan bersama-Nya.  Haleluya! 
 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Bangunlah diri dengan BERDOA DALAM ROH KUDUS.  

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun diri Anda dengan 

berdoa dalam Roh Kudus? Jelaskan! 
2. Menurut Anda, apa yang akan terjadi dengan semua 

masalah yang Anda hadapi saat ini ketika Anda 
berkomitmen lebih lagi berdoa dalam Roh Kudus? 
Mengapa demikian? 

3. Apa komitmen Anda untuk dapat senantiasa 
membangun diri supaya karya Roh Kudus semakin 
nyata dalam hidup Anda? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami menyadari betapa indahnya hidup 
kami saat kami memiliki kedekatan dengan-Mu. 

Terimakasih untuk kesetiaan dan kerinduan-Mu untuk 
senantiasa lebih dekat dengan kami. Ajarkan kami 

untuk selalu memiliki kerinduan dalam membangun 
kehidupan doa kami, karena kami tahu itulah yang 

menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 20-21 

Kisah Para Rasul 10:24-48 

 



07 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HAL YANG PALING DISUKAI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena 
TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku 
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, 
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang 
tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung 
kelepasan dari penjara,  
 
Grup Band Korn, adalah grup band fenomenal yang 
berasal dari Bakersfield, California, Amerika Serikat. 
Band ini termasuk band heavy metal dan identik dengan 
kebebasan anak muda. Namun, siapa menyangka 
bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa kepada dua 
personel utama grup band tersebut, yaitu Todd White 
dan Fieldy. Mereka berdua dilawat dan dijamah Tuhan 
secara dahsyat, dan mereka diubahkan menjadi pribadi 
yang baru. Mereka bukan hanya bertobat dan percaya 
Yesus, tetapi mereka berdua membuat konser musik 
Korn menjadi ajang penginjilan. Salah satu rutinitas baru 
yang merka lakukan adalah sebelum dan sesudah 
konser mereka mendoakan para fansnya dan juga 
memberitakan Injil keselamatan. 



Melalui kisah Todd White dan Fieldy di atas, bagaimana 
mereka telah bertobat dan memutuskan untuk percaya 
kepada Yesus, menjadi bukti bahwa mereka begitu 
mensyukuri anugerah yang telah mereka terima. Hal ini 
membuat mereka menjadi pribadi yang berbeda, tidak 
hanya memberitakan Injil, mereka pun dengan 
konsisten selalu mendoakan setiap orang yang lewat 
ketika konser musik mereka diadakan. Apa yang mereka 
lakukan ini jelas membuat Roh Kudus disukakan, 
sehingga Roh Kudus semakin berkarya dalam hidup 
mereka. 
 
Tidak secara kebetulan jika rhema gereja tahun ini 
adalah tahun Roh Kudus, sehingga ini adalah 
kesempatan untuk Roh Kudus berkarya secara luar 
biasa. Oleh karena itu, jangan sampai sampai kita 
melewatkan kegerakan Tuhan yang dahsyat dan luar 
biasa ini. Bagian kita adalah berserah pada pimpinan 
Roh Kudus dan mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan 
berikan kepada kita, salah satunya dengan menjangkau 
jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa adalah hal yang disukai Roh 
Kudus. Di mana pun kita berada, mulailah untuk 
memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari 
Tuhan. Jadikan ini sebagai bagian dari tanggung jawab 
kita, maka kita akan melihat Roh Kudus disukakan dan 
karya-Nya akan lebih masif lagi terjadi lewat hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
JIWA-JIWA adalah hal yang paling DISUKAI ROH 
KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa jiwa-jiwa adalah hal yang 

paling disukai Roh Kudus? Jelaskan! 
2. Apa pengalaman Anda dalam menjangkau jiwa-jiwa? 

Ceritakan! 
3. Setelah mengetahui bahwa jiwa-jiwa adalah yang 

disukai Roh Kudus, apa komitmen Anda?  
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Roh Kudus, kami mengucap syukur atas 
penyertaan dan tuntunan-Mu yang begitu nyata dalam 
hidup kami. Kami rindu hidup kami senantiasa berguna 

dan menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk 
senantiasa berani dan tekun mencari jiwa-jiwa, agar 
Engkau semakin disenangkan dan nama-Mu semakin 

dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 
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