


07 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERBUAH LEBAT SESUAI DENGAN KAPASITAS KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah 
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi." 
 
David Franklin Hanson Jr. adalah seorang ahli robot 
sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat. Di tahun 2017 
silam, Hanson mengenalkan Sophia, sebuah robot 
manusia yaitu humanoid pada saat rapat PBB. Sophia 
memiliki penampilan serupa dengan manusia, termasuk 
gerak-geriknya yang begitu mirip dengan manusia, 
bahkan ia pun dibekali dengan kecerdasan buatan yang 
memampukannya berinteraksi serupa dengan manusia 
pada umumnya. 
 
Di era modern ini, kehadiran robot sudah menjadi 
semakin familier di kalangan manusia. Dari robot yang 
bisa menyapu dan mengepel sendiri, bahkan sampai 
robot berbentuk manusia pun sudah ada. Setiap jenis 
robot yang akan diciptakan pasti telah diatur untuk 



memiliki maksud tertentu. Saat penciptanya 
merancang, tentu saja sudah memperlengkapi robot 
buatannya dengan sistem ataupun program-program 
yang akan memampukan si robot untuk bekerja sesuai 
dengan tujuannya. Sekalipun alasan dasar robot 
diciptakan adalah sama-sama untuk mempermudah 
pekerjaan manusia, akan tetapi satu robot dengan yang 
lainnya bisa memiliki program dan tentunya juga 
penampakan yang berbeda-beda. 
 
Saat manusia menciptakan robot, yang hanya sebuah 
mesin, dengan sudah dibekali kapasitas untuk 
menjalankan misinya, terlebih lagi dengan Tuhan saat 
menciptakan manusia. Kita, manusia, diciptakan Tuhan 
dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk berbuah 
lebat bagi Kerajaan-Nya. Maka dari itu, kita pun juga 
pasti sudah dibekali-Nya dengan kapasitas untuk 
melaksanakan amanat-Nya di muka bumi. Sehingga 
apabila selama ini kita sering kali berkecil hati atau 
bahkan memandang rendah diri kita sendiri, maka inilah 
saatnya untuk kita mengubah cara pandang kita. 
Sadarilah bahwa karena Allah Bapa kita menciptakan 
setiap dari kita ini istimewa, serupa dan segambar 
dengan Dia, maka kapasitas yang ada dalam diri kita pun 
juga pasti sangat luar biasa. Sehingga setiap dari kita 
pasti dapat berbuah lebat seturut rancangan-Nya. 
 
 



RENUNGAN 
Kita diciptakan dengan KAPASITAS untuk BERBUAH 
LEBAT. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki cara pandang yang benar 

bahwa setiap kita ini memiliki kapasitas untuk 
berbuah lebat? Apakah cara pandang yang benar 
itu? 

2. Menurut Anda, apakah yang sekiranya menjadi 
penghalang bagi Anda untuk berbuah lebat? 

3. Apakah yang sekiranya dapat Anda lakukan untuk 
berbuah lebat? Renungkanlah! 

 

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

menguatkan kami. Kami kini yakin dan percaya bahwa 
Engkau sudah membekali kami dengan kapasitas untuk 

berbuah lebat sehingga setiap kami pasti bisa untuk 
berbuah lebat bersama-Mu. Dan biarlah nama-Mu 

yang dimuliakan melalui buah-buah kehidupan kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 20-21 

2 Timotius 4 

 



08 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
CARA HIDUP YANG MENYENANGKAN HATI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, 
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian 
kamu adalah murid-murid-Ku." 

 
Saat Morin masih remaja, ia pernah merenungkan apa 
arti kehidupan. Morin tak ingin hidupnya hanya 
sekedar lahir, tumbuh besar, menikah, berkeluarga, 
menjadi tua, lalu mati. Setelah beberapa waktu, orang-
orang yang mengenalnya, bahkan keluarganya akan 
melupakannya. Bagi Morin, hidup yang seperti itu 
seperti tidak ada kesan dan tidak meninggalkan 
sesuatu yang berarti. Tak ada hal yang berguna, 
bermanfaat, atau akan selalu diingat lama setelah ia 
tidak ada lagi di dunia ini. Morin pun memutuskan 
bahwa hidupnya tak akan menjadi biasa-biasa saja. Ia 
memang belum menemukan caranya ketika ia 
memikirkan hal itu. Barulah setelah lahir baru, Morin 
mengerti bahwa hidup yang berbuah lebat adalah 
tujuan dan visi yang diinginkannya.  
 
Sebagai orang Kristen, kita sering disebut sebagai 
murid-murid Tuhan Yesus. Namun yang sering 



dilupakan adalah, ada kriteria tertentu untuk kita 
pantas disebut sebagai murid. Salah satunya adalah 
berbuah banyak atau berbuah lebat. Bapak gembala 
kita Ps. Obaja Tanto Setiawan pernah mengajarkan, 
bahwa buah adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang 
lain dan pohon memang tidak bisa menikmati buahnya 
sendiri. Demikianlah kesuksesan hidup kita bukan 
dinilai dari seberapa banyak harta, setinggi apa jabatan, 
atau sepopuler apa diri kita, tetapi dari seberapa 
banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita.  
 
Seperti seorang tukang kebun yang sangat bahagia 
melihat pohon yang ditanamnya berbuah lebat, Tuhan 
pun sangat senang hati-Nya ketika melihat hidup anak-
anakNya berbuah lebat. Kita perlu untuk selalu ingat 
bahwa Tuhan memberi kita hidup bukanlah tanpa 
tujuan. Ada rencana Tuhan bagi setiap kita bahkan 
sejak kita masih bakal anak (Mzm. 139:16). Jika kita 
mengerti, menerima, dan mengerjakan dengan 
sungguh-sungguh, serta penuh tanggung jawab 
rencana yang telah Tuhan percayakan kepada kita, 
maka hidup kita pasti akan berbuah. Bukan sekedar 
buah biasa tetapi buah-buah yang baik, manis, dan 
sangat berlimpah, sehingga hati Tuhan bahagia 
karenanya.  (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
BERBUAH LEBAT itu adalah hal yang MENYENANGKAN 
HATI Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apa arti hidup yang berbuah lebat bagi Anda? 
2. Seberapa besar keinginan hati Anda untuk 

membuat Tuhan senang, bahkan bahagia melihat 
hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda akan membuat hidup Anda 
berbuah lebat mulai dari saat ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kehidupan 
yang Kau anugerahkan pada kami saat ini. Kami rindu 

hidup kami menghasilkan buah yang lebat dan 
menyukakan hati-Mu. Ajar kami Tuhan, agar hidup 
kami ini sungguh-sungguh produktif dan membuat 

nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 22-23 
Titus 1 



09 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA PERTAMA UNTUK BERBUAH LEBAT 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 32:15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari 
atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-
buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap 
hutan. 
 
Suatu hari seorang guru sains memberi tugas kepada 
murid-muridnya untuk menanam biji-bijian. Semua 
murid begitu bersemangat dan antusias. Ada yang 
menanam biji kecambah, biji bunga, dan sebagainya. 
Mereka rutin menyiraminya dengan air, juga memberi 
sinar matahari yang cukup, sehingga biji tersebut mulai 
brertumbuh. Namun, setelah beberapa hari berlalu, 
antusiasme mereka mulai berkurang. Hingga suatu 
hari, ketika mereka melihat tanaman mereka kembali, 
tanaman tersebut sudah mengering dan layu.  
 
Air sangat dibutuhkan oleh tanaman. Manfaatnya 
antara lain untuk mengisi cairan tubuh tanaman, 
sebagai pelarut unsur hara di dalam tanah yang 
menjadi makanan bagi tumbuhan, juga membantu 
penyerapan unsur hara dari dalam tanah dan 
mengangkut unsur hara tersebut ke seluruh bagian 



tanaman. Sekalipun tanaman tersebut sering diberi 
pupuk dan diberi sinar matahari yang cukup, semua itu 
akan sia-sia kalau tanaman kekurangan air. Jika kita 
korelasikan dalam kehidupan kita, tanaman tersebut 
adalah hidup kita dan air adalah Roh Kudus. Tanpa Roh 
Kudus, maka hidup kita akan layu dan mati, sehingga 
otomatis tidak akan ada pertumbuhan. 
 
Apabila kita rindu hidup kita dapat bertumbuh dan 
menghasilkan buah yang lebat, kuncinya adalah hidup 
yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun kita rajin ke 
gereja, sering membaca firman Tuhan, dan rutin 
pelayanan, tetapi jika hidup kita tidak penuh dengan 
Roh Kudus, maka pertumbuhan kita tidak akan 
maksimal. Roh Kuduslah yang akan membantu kita 
dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Roh 
Kudus pula yang memberi kita kekuatan, serta 
menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan, 
Roh Kudus juga yang akan memberikan kita tuntunan, 
sehingga setiap langkah kita tidak akan salah. Jika kita 
rindu senantiasa menjadi berkat, maka ambillah 
komitmen untuk hidup penuh dengan Roh Kudus, 
sehingga hidup kita tidak akan stagnan, justru kita akan 
bertumbuh dan berbuah lebat bagi Kerajaan Allah. 
Melalui hidup kita, nama Tuhan akan semakin 
dimuliakan dan banyak jiwa akan diselamatkan. (Rdf) 
 
 



RENUNGAN 
RAHASIA PERTAMA untuk BERBUAH LEBAT adalah 
KEPENUHAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah hidup Anda bertumbuh 

dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kerajaan 
Allah? Jika sudah atau belum, mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kepenuhan Roh Kudus 
menjadi kunci agar hidup kita dapat berbuah lebat? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan agar 
hidup Anda penuh dengan Roh Kudus sehingga 
dapat menghasilkan buah yang lebat? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu 
yang Kau berikan bagi kami. Tanpa Roh Kudus, kami 

tidak akan sanggup melewati semuanya. Oleh karena 
itu, kami rindu agar Roh-Mu senantiasa memenuhi 

hidup kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah 
yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 24-26 

Titus 2 



10 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERSAMA TUHAN LAKUKAN PERKARA YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam 
Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
 
Bagi Daud, menemukan talenta, bakat, dan keahlian 
yang ia miliki bukanlah hal yang mudah. Bagaimana 
tidak, ia memiliki latar belakang seorang anak yang 
ditolak dan tidak dianggap di dalam keluarganya. 
Fasilitas dan kesempatan untuk belajar pun tidak ia 
dapatkan. Secara manusia, Daud bisa saja 
mempertanyakan kepada Tuhan tentang keadaannya, 
bahkan berkecil hati, menjadi marah dan kecewa. 
Karena, di mata semua orang, masa depannya tampak 
begitu suram. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat 
itu adalah menjawab kepercayaan ayahnya atas 2-3 
ekor kambing domba untuk ia gembalakan. Sungguh, 
bukan tanggung jawab yang membanggakan.  
 
Namun, dalam semua situasi tersebut, ia tetap memilih 
untuk membangun hubungan yang sangat dekat dengan 
Tuhan sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Tuhan. Tanpa disadari Daud, di sanalah ia menemukan 
talentanya menjadi seorang pemuji dan penyembah 



Tuhan. Bahkan, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan 
sendiri yang melatih tangannya bertempur saat ia 
menyelamatkan domba-dombanya dari cakar singa dan 
beruang. Dari situlah keahlian Daud berperang mulai 
ditumbuhkan. Sungguh luar biasa! 
 
Adakah di antara kita yang mengalami hal yang sama 
dengan Daud? Seolah-olah kita tidak memiliki 
kesempatan dan fasilitas yang lebih, sehingga membuat 
kita merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa seperti 
orang lain. Namun kita dapat belajar dari Daud, 
bahwasanya talenta yang ia miliki bukan terbentuk 
karena ada begitu banyak dukungan dan fasilitas, tetapi 
karena perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Itulah 
yang menjadikan Daud kuat dan mampu melihat sebuah 
kesempatan untuk menemukan dan mengembangan 
kemampuannya. Tuhan pun menyertai Daud, sehingga 
ia menjadi orang yang berhasil dan hidupnya berbuah 
lebat. Tidak secara kebetulan jika saat ini, musim untuk 
berbuah lebat sudah datang. Alamilah kepenuhan Roh 
Kudus dan mulailah berkarya bersama-Nya. Maka, kita 
akan diberikan kekuatan untuk terus menemukan dan 
menumbuhkan segenap talenta yang sudah 
dipercayakan kepada kita dan nama Tuhan 
dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya!  
 
 
 



RENUNGAN 
Kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi KUAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah atau masih memiliki pemikiran 

bahwa Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa? 
Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, apa yang akan terjadi dengan 
kemampuan Anda jika Roh Kudus memenuhi hidup 
Anda? 

3. Apakah komitmen Anda untuk mengalami 
kepenuhan Roh Kudus sampai Anda dimampukan 
untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian Anda? 
Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas semua benih talenta dan 
kemampuan yang Engkau taruh dalam hidup kami. 
Kami tahu, tanpa campur tangan-Mu, kami tidak 

mampu untuk mengerjakannya. Karena itu kami rindu 
Engkau terus memenuhi hidup kami dan kami percaya 

kekuatan-Mu akan memampukan kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 27-29 

Titus 3 



11 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HIDUP YANG PENUH DENGAN HIKMAT DAN 

PENYERTAAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu. 
 
James Gilmour, seorang misionaris di Mongolia, 
diminta untuk merawat beberapa serdadu yang 
terluka. Gilmour bukan seorang dokter, ia hanya 
mengerti tentang pertolongan pertama. Ketika ia 
membersihkan dan membalut luka dua orang serdadu, 
datang serdadu ketiga dengan kondisi kakinya patah 
sangat parah. Gilmour tidak tahu apa yang harus ia 
lakukan, sehingga ia berdoa dalam hati meminta 
pertolongan Tuhan. Setelah berdoa, ia bangkit dengan 
penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. 
Tiba-tiba datang sekelompok pengemis, dan ia pun 
memberi mereka sejumlah uang. Gilmour 
memperhatikan salah satu dari pengemis itu yang 
tampak begitu kurus, hampir seperti kerangka berjalan. 
Gilmour pun menyadari bahwa Tuhan sedang 
memberikan pertolongan kepadanya dengan 



mendatangkan pelajaran anatomi tubuh baginya. 
Dengan seizin pengemis itu, Gilmour memeriksa dan 
mempelajari tulang pahanya, sehingga ia mendapat 
hikmat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk 
memperbaiki tulang patah serdadu itu.  
 
Kisah Gilmour ini tidak berbeda jauh dengan yang 
dialami Yusuf. Yaitu ketika Yusuf diberi kepercayaan 
untuk memerintah pada masa tujuh tahun kelimpahan 
dan tujuh tahun kekeringan. Tentu hal itu bukanlah 
situasi yang mudah, tetapi kita semua tahu bahwa 
Yusuf hidup penuh dengan Roh Kudus. Ia memperoleh 
hikmat dan penyertaan Allah yang luar biasa, sehingga 
mengerti apa yang harus dikerjakannya selama masa 
itu. Alkitab pun mencatat bahwa Yusuf berhasil 
menjadi penyelamat bangsa yang besar. 
 
Rhema hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan 
akan mengerjakan hal yang sama kepada kita semua 
ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Tuhan akan 
memberikan hikmat dan juga penyertaan ilahi atas 
kita, sehingga persoalan apa pun yang sedang kita 
alami saat ini, akan dengan mudah kita lewati. Segala 
kegagalan kita, akan digantikan dengan keberhasilan, 
dukacita digantikan dengan sukacita, bahkan hidup kita 
akan menghasilkan buah yang sangat lebat. Oleh 
karena itu, marilah kita berjuang untuk terus mencari 
wajah Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Nya, sehingga 
hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. 



RENUNGAN 
Saat dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga dipenuhi 
dengan HIKMAT dan PENYERTAAN ilahi. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita membutuhkan hikmat dan 

penyertaan ilahi dalam menjalani kehidupan kita 
sehari-hari? 

2. Mengapa kepenuhan Roh Kudus menjadi syarat 
utama jika kita ingin hidup kita penuh dengan 
hikmat dan penyertaan ilahi? Jelaskan.  

3. Bagaimana cara Anda membangun hidup Anda agar 
senantiasa hidup Anda penuh dengan Roh Kudus? 
Tuliskan. 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami 
yang begitu luar biasa. Kami juga bersyukur karena 

Engkau telah memberikan bagi kami seorang Sahabat 
dan Penolong yang begitu setia. Kami rindu hidup kami 

penuh dengan Roh Kudus, sehingga kami pun penuh 
dengan hikmat dan senantiasa dalam penyertaan-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 30-31 

Filemon 

 

 



12 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
 HIDUP MENGHASILKAN BUAH PERTOBATAN JIWA-

JIWA 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 2:41 Orang-orang yang menerima 
perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu 
jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
 
Bayangkan jika orang yang selama ini selalu ada di 
samping kita, menjadi panutan dan pelindung kita, tiba-
tiba menghilang dan tidak bisa kita jumpai lagi. Kita pasti 
akan merasakan kesedihan mendalam, kehilangan, dan 
mungkin putus harapan, atau tidak lagi memiliki 
semangat untuk melakukan segala sesuatu. Demikian 
juga dengan para murid Yesus, ketika Dia harus pergi 
meninggalkan mereka. Sosok yang mereka kagumi, 
hormati, yang juga sudah menjadi Pelindung, Guru, dan 
Panutan mereka. Mereka merasakan kesedihan yang 
begitu mendalam bak kapal yang terombang-ambing 
tanpa nahkoda. Bahkan semangat mereka untuk 
mengabarkan Injil dan menyelamatkan jiwa pun 
mungkin mulai meredup. 
 
Namun, yang dirasakan para murid ini hanyalah sesaat. 
Karena Tuhan Yesus menepati janji-Nya, bahwa Dia 



akan memberikan Roh Kudus atas mereka. Meskipun 
secara daging para murid tidak bisa bersama-sama lagi 
dengan Tuhan Yesus, tetapi secara roh, mereka 
senantiasa dalam penyertaan Roh Kudus. Setelah Roh 
Kudus dicurahkan dan para murid mengalami 
kepenuhan Roh Kudus, pelayanan mereka bukan lagi 
biasa-biasa saja. Pelayanan mereka menjadi luar biasa, 
bahkan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah 
orang yang percaya kepada-Nya (ay.47). 
 
Salah satu ciri seseorang mengalami kepenuhan Roh 
Kudus adalah adanya kerinduan yang menyala-nyala 
untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini, coba periksa diri 
kita, sudahkah kita menghasilkan jiwa-jiwa selama kita 
hidup di dunia ini? Atau hidup kita masih biasa-biasa 
saja dan hanya memikirkan keselamatan diri kita 
sendiri? Jika demikian, berarti kita belum mengalami 
kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kita kepenuhan 
Roh Kudus, kita akan menangisi jiwa-jiwa yang belum 
mengenal Tuhan Yesus.  Segera datang kepada Yesus 
dan mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Saat kita 
mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita akan 
menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa. Jangan takut 
untuk bersaksi, karena Roh Yesus Kristus akan 
memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi 
tentang Yesus. Kita pun akan masuk dalam perjanjian 
berbuah lebat, yaitu buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan 
nama Tuhan. (LEW) 



RENUNGAN 
Kepenuhan Roh Kudus akan menghasilkan buah 
PERTOBATAN JIWA-JIWA. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar 

mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup 
Anda? 

2. Menurut Anda, apa yang menyebabkan Anda belum 
menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa selama ini? 

3. Menurut Anda, mengapa dengan kepenuhan Roh 
Kudus bisa menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa 
?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, 
agar kami memiliki keberanian untuk bersaksi. Kami 
rindu agar saudara, teman, dan keluarga kami yang 

belum percaya kepada-Mu, bertobat dan 
diselamatkan. Sehingga hidup kami menghasilkan 

buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 32-33 
Ibrani 1 

 
 



13 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERPIKIR DAN BERJALAN DALAM KEHENDAK ROH 

ALLAH 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 17:21 Supaya mereka semua menjadi satu, 
sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di 
dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 
dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus 
Aku. 
 
Salah satu contoh perubahan hidup yang paling 
mencolok setelah kepenuhan Roh Kudus dapat kita 
pelajari dari rasul Paulus. Dahulu ia bernama Saulus. Ia 
terlahir sebagai bangsa Yahudi dan tumbuh sebagai 
seorang ahli Taurat. Setelah berjumpa dengan Yesus, ia 
pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh 
hidupnya bagi Tuhan. Selama melayani Tuhan, rasul 
Paulus bukanlah orang yang mengedepankan pemikiran 
dan kehendak pribadinya, melainkan hidupnya 
sepenuhnya dalam kendali Roh kudus. Ia berkesimpulan 
bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan 
baginya, sekarang ia anggap rugi karena Kristus. Hal itu 
karena segala hal yang kita kehendaki jika bukan muncul 
dari Roh Kudus pada akhirnya akan sia-sia dan 
merugikan kita.  



Ya, pikiran dan kehendak kita tanpa Roh Kudus 
sangatlah terbatas. Contoh sederhananya saat kita 
disakiti, sering kali kita merasa emosi dan ingin 
membalas kejahatan orang tersebut. Namun, kalau kita 
penuh dengan Roh Kudus, maka kehendak Roh Allahlah 
yang akan mendominasi pikiran dan langkah kita. 
Sehingga, sekalipun kita tidak mampu melepaskan 
pengampunan kepada orang tersebut, kita akan diberi 
kekuatan untuk mengampuninya. Karena di balik segala 
proses hidup yang kita alami, pasti Tuhan sudah 
menyediakan mujizat besar bagi kita. Bisa berupa 
terobosan dalam pekerjaan, keluarga, atau kesehatan 
melalui apa pun yang kita alami dan siapa pun yang kita 
hadapi.  
 
Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk 
menerima kepenuhan Roh Kudus atas hidup kita, 
sehingga saat manusia lahiriah kita terbatas, kita dapat 
ditolong untuk melakukan kehendak Allah. Tetap 
mengasihi, sekalipun dikecewakan. Tetap melayani, 
sekalipun dalam kondisi berkekurangan. Termasuk 
tetap melangkah selamatkan jiwa-jiwa, sekalipun belum 
ada keberanian. Hidup kita tidak lagi berjalan atas 
kehendak dan pikiran kita sendiri, tetapi didominasi 
oleh pikiran dan kehendak Roh Kudus. Maka, hidup kita 
akan berbuah lebat dan nama Tuhan akan semakin 
dipermuliakan di muka bumi ini. Kita akan melihat 
bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas 



hidup kita, keluarga kita, dan segala aspek kehidupan 
kita. 
 
RENUNGAN 
Saat kita KEPENUHAN Roh Kudus, maka hidup kita akan 
DIDOMINASI oleh pikiran dan kehendak Roh Allah 
sendiri. 
 
APLIKASI 
1. Seberapa pentingkah hidup yang didominasi oleh 

pikiran dan kehendak Tuhan bagi Anda? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kepenuhan Roh Kudus 
dapat membuat hidup kita didominasi oleh Roh 
Kudus? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar pikiran 
dan kehendak Roh Kudus mendominasi hidup Anda? 
Tuliskan.  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Allah Roh Kudus, urapi kami sehingga hidup kami 

penuh dengan hadirat-Mu. Lemahkan segala sisa-sisa 
sifat daging kami, sehingga kami dapat melangkah 
menggenapi setiap kehendak-Mu agar terjadi atas 

hidup kami. Sehingga Kerajaan-Mu semakin diperluas 
di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 34-36 

Ibrani 2 


