


02 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MEMAHAMI ROH DI DALAM KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah 
daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. 
 
Alkitab mengatakan bahwa kita manusia terdiri atas tiga 
bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada 
pikiran, perasaan dan kehendak. Sementara tubuh 
memiliki panca indra untuk melihat, mendengar, 
meraba, merasakan, serta mencium bau. Sedangkan 
pada roh ada hati nurani untuk membedakan benar dan 
salah, intuisi atau marifat sebagai sumber hikmat dari 
Allah, dan juga sebagai sarana untuk menyembah serta 
berkomunikasi dengan Allah.  
 
Di dalam kitab Kejadian pasal 1 dituliskan bahwa Allah 
menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berfirman 
kepada tanah untuk menumbuhkan tunas-tunas muda 
(ay.11). Allah juga berfirman kepada air untuk 
menciptakan segala jenis ikan (ay.20). Namun ketika 
Allah menciptakan manusia, Dia tidak berfirman kepada 
tanah, air, maupun udara, melainkan kepada Diri-Nya 
sendiri (ay.26). Meski kita manusia dibentuk dari debu 



tanah, tetapi yang memberi kita kehidupan adalah roh 
yang berasal dari nafas yang dihembuskan Allah.  
 
Karena itu, kita bukan hanya pribadi yang memiliki roh, 
tetapi kita adalah roh, sebab kita dilahirkan dari Allah 
yang adalah ROH. Kita tahu ketika tumbuh-tumbuhan 
dipisahkan dari tanah yang merupakan sumbernya, 
maka tumbuh-tumbuhan akan mati. Demikian pula ikan 
yang dipisahkan dari air pasti akan mati. Kita pun akan 
"mati" jika dipisahkan dari Allah, sumber kehidupan 
kita. Sebaliknya, jika tumbuh-tumbuhan dan ikan 
berada dalam sumber hidupnya, yakni tanah dan air, 
mereka akan terus hidup, kuat, dan bertumbuh. 
Demikian pula dengan kita, kita pun akan mengalami 
pertumbuhan rohani yang luar biasa jika kita tetap 
berada di dalam Tuhan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Kita BUKAN HANYA pribadi yang memiliki roh, tetapi 
KITA ADALAH ROH.  
 
APLIKASI 
1. Apakah yang bisa Anda jelaskan tentang roh?  
2. Apa maksudnya Anda bukan sekedar pribadi yang 

memiliki roh tetapi Anda adalah roh?  
3. Bagaimana pengertian bahwa Anda adalah manusia 

roh bisa membuat kerohanian Anda bertumbuh 
dengan luar biasa? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas nafas 
kehidupan, yakni roh-Mu sendiri yang telah Kau 

anugerahkan kepada kami. Biarlah dengan kesadaran 
ini, kerohanian kami akan bertumbuh secara luar biasa, 
sebab roh-Mu yang tanpa batas yang ada dalam kami 
akan menuntun dan mengajar kami. Sehingga hidup 

kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kidung Agung 4-5 

Galatia 3 

 

 

 



03 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TERUS MEMBANGUN MANUSIA ROH 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:16 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi 
meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, 
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke 
sehari.  
 
Banyak orang menyangka dirinya rohani tetapi 
sebenarnya cara hidupnya masih duniawi. Paulus 
pernah berkata dalam kitab Korintus bahwa ia tidak 
dapat berkata-kata kepada jemaat Korintus dengan 
bahasa rohani karena cara hidup mereka masih duniawi. 
Sedangkan kalau dalam hidup ini kita hanya terfokus 
pada apa yang kelihatan, kita akan mudah lemah dan 
tawar hati.  

Dikaruniai untuk percaya merupakan suatu keuntungan, 
sebab bila kita mempunyai iman dan percaya, akan ada 
perkara-perkara indah yang kita dapatkan.  Namun 
Alkitab juga menegaskan bahwa  "...kepada kamu 
dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, 
melainkan juga untuk menderita untuk Dia"  (Flp. 
1:29).  Tujuannya adalah untuk menguji kualitas iman 
percaya kita kepada Tuhan dan juga kesetiaan kita 



dalam mengiring-Nya.  Banyak orang yang hanya 
terpaku pada perkara-perkara yang kelihatan seperti 
kekayaan, jabatan, popularitas, dan sebagainya, 
padahal yang kita lihat sehari-sehari itu hanya bersifat 
sementara dan akan lenyap.  Tubuh jasmani kita pun 
lambat laun akan semakin merosot dan menjadi tua.   

Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, tetapi ia 
tetap kuat dan tidak tawar hati karena ia terus meng-
upgrade manusia rohnya.  Ingatlah bahwa ada hal-hal 
yang kelihatan, tetapi ada pula hal-hal yang tidak 
kelihatan, yang sifatnya kekal, dan kekekalan itu 
memang tidak kelihatan.  Maka, meski manusia 
jasmaninya terus merosot, manusia batiniah Paulus 
terus diperbaharui dan semakin dikuatkan.  Jadi,  
marilah kita jangan hanya sibuk mendandani manusia 
lahiriah saja, tetapi perhiasan kita haruslah manusia 
batiniah yang tersembunyi;  itulah yang harus kita 
benahi.  Agar manusia batiniah diperbaharui oleh Roh 
Kudus, kita harus mematikan segala sesuatu yang 
duniawi.  Jangan sampai manusia jasmani kita merosot, 
manusia batiniah kita juga merosot. Sebaliknya, kita 
perlu mengusahakan pertumbuhan luar biasa bagi 
manusia rohani kita. 

 

RENUNGAN 
Adalah SANGAT PENTING untuk MENG-UPGRADE 
manusia ROH kita.  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda meng-upgrade manusia roh Anda 

selama ini?  
2. Seberapa pentingnya bagi kita untuk terus meng-

upgrade manusia Roh kita? 
3. Bagaimana langkah-langkah Anda agar dapat 

konsisten meng-upgrade manusia roh Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang 
Engkau berikan dalam hidup kami. Kami rindu untuk 

terus meng-upgrade manusia roh kami, sehingga hidup 
kami senantiasa seturut dan sesuai dengan kehendak-

Mu. Biar melalui hidup kami, nama-Mu semakin 
dipermuliakan.  

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kidung Agung 6-8 

Galatia 4 

 

 

 

 

 



04 MEI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
UPGRADE HIKMAT, MEMPERBESAR KAPASITAS KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:13-15 Berbahagialah orang yang mendapat 
hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena 
keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan 
hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari pada 
permata; apa pun yang kauinginkan, tidak dapat 
menyamainya.  
 
Adam Khoo pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena 
nilainya yang sangat buruk. Ia pun ditolak oleh enam 
sekolah, sampai akhirnya diterima di sekolah terburuk 
di Singapura. Ketika Adam berusia 13 tahun, 
orangtuanya mengirimnya belajar di program Super-
Teen Camp. Adam Khoo termotivasi oleh mentornya 
yang berkata, "Semua orang adalah genius, walaupun 
awalnya bodoh sekalipun. Satu-satunya penghalang 
adalah sikap yang negatif." Sejak saat itu, Adam 
meyakini jika dirinya pun pasti bisa mendapat nilai A. Ia 
mulai belajar dengan tekun. Akhirnya ia mendapati 
kapasitas dirinya semakin besar dan bertambah hebat. 
Dalam tiga bulan, ia mendapat nilai rata-rata 70, dan 
ada di ranking 18. Ketika lulus sekolah, ia pun menjadi 
ranking satu. Pada usia 26 tahun, ia berpenghasilan 290 



miliar rupiah per tahun. Di usia 40 tahun, Adam tercatat 
dalam daftar 25 orang terkaya di Singapura. 
 
Kisah serupa yang dialami Adam Khoo juga dialami oleh 
Salomo. Ketika Salomo meng-upgrade hikmatnya, tiba-
tiba saja kapasitasnya menjadi sangat besar. Ia bisa 
melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuhnya. Ia 
menjadi seorang yang bijaksana. Ia bisa menganalisa 
kekurangan dan kelebihan atas suatu kasus. Ia selalu 
bisa menemukan jalan keluar dan  ketika dikerjakan, 
terjadi terobosan yang besar. Salomo menjadi raja yang 
berhasil dan kaya raya. Bahkan rakyatnya pun menjadi 
sukses. Tidak ada orang miskin di antara mereka. Emas 
dan perak menjadi sama seperti batu saking banyaknya. 
 
Demikian juga dengan kita semua. Tuhan menciptakan 
kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. 
Karena ketidaktahuan kita saja, kita menjadi terpuruk 
dan seolah tak berdaya. Hari ini, Tuhan ajarkan kepada 
kita untuk bergerak meng-upgrade hikmat kita. Minta 
kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan hikmat bagi 
kita. Belajar dan terus berjuang untuk maju, selama kita 
tidak menyerah, maka Tuhan akan tambahkan dan 
perbesar kapasitas kita. Kerohanian kita akan 
mengalami pertumbuhan luar biasa dan kesempatan-
kesempatan akan terbuka di depan kita, sehingga kita 
akan mencapai keberhasilan tanpa batas. 
 



RENUNGAN 
Ketika HIKMAT kita di-upgrade, KAPASITAS kita akan 
menjadi SANGAT BESAR.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda meng-upgrade hikmat Anda selama 

ini?  
2. Menurut Anda, mengapa untuk memperbesar 

kapasitas kita perlu meng-upgrade hikmat kita? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar kapasitas 

hidup Anda semakin membersar? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami senantiasa 

menjadi berguna bagi perluasan Kerajaan-Mu di muka 
bumi ini. Ajar kami untuk dapat meng-upgrade hikmat 

kami, sehingga kapasitas kami semakin besar. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 1-2 

Galatia 5 

 

 

 

 

 



05 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENG-UPGRADE LEVEL URAPAN KUASA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-Raja 2:9 Dan sesudah mereka sampai di 
seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: “Mintalah apa 
yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku 
terangkat dari padamu.” Jawab Elisa: “Biarlah kiranya 
aku mendapat dua bagian dari rohmu.” 
 
Sepenting itu meng-upgrade urapan, sampai-sampai 
Elisa terus mengikuti kemana Elia pergi meskipun 
berulang kali disuruh untuk tinggal saja. Bahkan 
perkataan puluhan nabi pun dihiraukannya demi 
keinginan untuk mendapatkan dua bagian urapan Elia. 
Akhirnya, kegigihan Elisa pun berbuah manis, ia 
mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan urapan 
yang sudah di-upgrade, kuasa Tuhan dalam hidupnya 
mengalami perubahan yang signifikan. Ia mulai bisa 
melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa ia 
lakukan. Bahkan para nabi yang tadinya mengolok-
oloknya, pada akhirnya mengakui urapannya yang jauh 
berbeda itu dan sujud kepadanya. 
 
Bukan hanya Elisa, murid-murid Tuhan Yesus pun 
meng-upgrade urapan dengan menantikan dengan 



setia kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. 
Samuel juga demikian, ia terus meng-upgrade 
urapannya sehingga hari lepas hari, ia semakin peka 
akan suara Tuhan. Nubuatan demi nubuatan yang 
diucapkannya pun semuanya terjadi. Tuhan Yesus pun 
demikian. Setelah Dia berpuasa selama 40 hari, urapan 
kuasa Tuhan dalam hidup-Nya pun ter-upgrade. Sejak 
saat itu, mujizat demi mujizat terjadi dengan luar biasa 
dalam pelayanan-Nya. 
 
Dari Elisa, Samuel, murid-murid Yesus, bahkan Tuhan 
Yesus sendiri, kita bisa belajar bagaimana cara meng-
upgrade urapan kuasa Tuhan dalam hidup kita. 
Kepenuhan Roh Kudus adalah harga mati yang tidak 
bisa ditawar lagi bila kita sungguh-sungguh mau meng-
upgrade urapan kita. Tambah jam doa kita. Tambah 
waktu puasa kita. Tambah jadwal merenungkan firman 
Tuhan kita. Setelah kita mengerjakan bagian kita, 
Tuhanpun akan mengerjakan bagian-Nya untuk 
memberikan pertumbuhan luar biasa dalam 
kerohanian kita dan meng-upgrade urapan kuasa-Nya 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Kita BISA meng-upgrade level URAPAN KUASA TUHAN 
atas hidup kita.  
 
 



APLIKASI 
1. Di level manakah urapan Anda saat ini berada? 
2. Mengapa kita harus meng-upgrade level urapan 

kuasa Tuhan dalam hidup kita? 
3. Bagaimana Anda bisa meng-upgrade level urapan 

kuasa Tuhan dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk urapan-Mu dalam 
hidup kami. Kami rindu urapan itu Engkau upgrade 

lebih lagi sehingga kami bisa mengalami pertumbuhan 
yang luar biasa dan mengerjakan perkara-perkara 

yang lebih dahsyat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 3-4 

Galatia 6 

 

 

 

 

 

 



06 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PARAMETER BESARAN KAPASITAS KASIH 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan 
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal. 
 
Bai Fang Li adalah seorang kakek tua yang hidup di 
Tianjin, Cina. Ia bukanlah orang yang berkelimpahan 
harta. Li adalah kakek yang miskin secara materi, tetapi 
punya hati yang luar biasa kaya. Kemiskinan tidak 
membuatnya punya alasan untuk tidak memberi. Ia 
terpanggil untuk memberi sumbangan kepada sekolah-
sekolah dan universitas di kotanya untuk menolong 
lebih dari 300 anak miskin agar mampu memperoleh 
pendidikan demi masa depan mereka. Selama 20 tahun 
ia menggenjot becaknya demi memperoleh uang agar 
bisa menambah jumlah sumbangannya. Ia memilih 
hidup secukupnya agar bisa semakin banyak memberi. 
 
Kasih, kasih, dan kasih, itulah yang dilakukan Bai Fang 
Li. Begitu besar kasihnya kepada anak-anak yang miskin 
itu sehingga ia dapat melakukan hal yang sedemikian 



rupa. Tuhan Yesuspun demikian, IA rela mengorbankan 
segala sesuatunya karena IA sangat mengasihi kita. 
Pengorbanan-Nya yang sangat besar membuktikan 
bahwa kasih-Nya juga sangat besar bagi kita. Demikian 
jugalah ketika setiap tindakan kita digerakkan oleh 
kasih, maka orang lain di sekeliling kita akan bisa 
merasakan kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita 
dan mereka akan dijamah hatinya sehingga mereka 
bisa terbuka untuk menerima berita keselamatan.  
 
Aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini, lakukanlah 
semuanya karena digerakkan oleh kasih Tuhan. Mari 
kita terangi dunia ini dengan kasih Kristus! Meletakkan 
kasih Tuhan yang utama sebagai bara dalam pelayanan 
adalah hal yang mutlak. Kasih mula-mula, kasih yang 
membara, kasih yang membakar adalah kasih yang 
lebih dahulu Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hati 
yang rela membayar dengan harga yang mahal, bahkan 
kerelaan hati-Nya untuk menyelamatkan manusia dan 
mejadi penolong yang setia bagi kita, adalah bukti 
kasih dan kesetiaan-Nya. Ketika kita terus berusaha 
untuk konsisten memperbesar kapasitas kasih seperti 
Yesus, kita pun akan mengalami pertumbuhan luar 
biasa dalam hal kerohanian, sehingga kita bisa 
melakukan perkara-perkara besar bagi Kerajaan Allah. 
 
 
 



RENUNGAN 
BESARNYA kapasitas KASIH dapat dilihat dari 
KEPEDULIAN dan KERELAAN kita untuk MENOLONG 
bahkan BERKORBAN bagi orang lain.  
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu konsisten dalam menolong 

dan berkorban bagi orang lain? 
2. Apa yang Anda lakukan, agar kasih Tuhan dapat 

kita bagikan bagi sesama? 
3. Bagaimana cara Anda agar bisa konsisten 

memperbesar kapasitas kasih dilakukan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan atas anugerah terbesar, yakni 

kasih-Mu yang rela berkorban bagi kami. Setiap 
cucuran air mata, keringat, dan darah-Mu adalah api-

Mu untuk terus membakar kami, agar konsisten 
menjadi berkat dan meneladani kasih-Mu. Ajar kami 
untuk terus peduli bahkan rela berkorban agar wujud 
nyata kasih-Mu dapat kami bagikan kepada saudara 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yesaya 5-6 

Efesus 1 



07 MEI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BERTUMBUH DALAM ANUGERAH DAN KASIH 
KARUNIA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Samuel 2:26 Tetapi Samuel yang muda itu, semakin 
besar dan semakin disukai, baik di hadapan TUHAN 
maupun di hadapan manusia. 
 
Kebanyakan orang di dunia ini hidup agar dilihat dan 
disukai orang lain, sehingga tak jarang ada yang 
melakukan hal-hal aneh dan tak lazim hanya untuk 
mencari perhatian orang lain. Tidak salah memang jika 
kita berusaha untuk disukai orang lain. Namun, kalau 
kita disukai orang lain tetapi tidak disukai oleh Tuhan, 
hal itu sungguh sangat disayangkan. Mengapa? Karena 
belum tentu mereka yang disukai manusia berarti 
disukai oleh Tuhan juga. 
 
Berbeda halnya dengan Samuel yang sedari kecil sudah 
hidup di rumah Tuhan. Orangtuanya menyerahkan 
Samuel kepada Imam Eli untuk  dididik seturut dengan 
kehendak Tuhan. Sehingga dalam pertumbuhannya,  
Samuel hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang 
tentunya membuat ia  hidup sesuai dengan kehendak 



Tuhan. Hidup setiap hari di rumah Tuhan membuat 
Samuel selalu mendengarkan dan melakukan apa yang 
difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Tidak heran di ayat 
26 dikatakan, semakin ia bertumbuh besar, ia semakin 
disukai, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di 
hadapan Tuhan juga. Samuel pun terus mengalami 
pertumbuhan rohani dan semakin dipenuhi dengan 
anugerah Tuhan. 
 
Ya, disukai Tuhan adalah hal yang lebih penting dalam 
hidup kita. Apalah artinya kita terkenal, pandai, kaya, 
tetapi Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Milikilah 
kerinduan untuk semakin bertumbuh dalam favor 
Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang seturut 
dengan perintah dan kehendak Tuhan, maka Tuhan 
akan  semakin menyukai kita. Bahkan Dia pun akan 
semakin menyayangi kita dan semakin memenuhi hidup 
kita dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Oleh 
karena itu, tingkatkan kapasitas manusia rohani kita 
dengan banyak berdoa, membaca firman Tuhan, 
memuji serta menyembah Tuhan. Upayakanlah agar 
kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar 
biasa, sehingga hidup kita bisa seakin berkenan di 
hadapan Tuhan. (LEW)  
 
 
 
 



RENUNGAN 
Bertumbuh dalam FAVOR TUHAN adalah hidup yang 
semakin DISUKAI Tuhan, semakin dipenuhi dengan 
ANUGERAH dan KASIH KARUNIA-NYA.  
 
APLIKASI 
1. Apakah tandanya Anda sudah bertumbuh dalam 

favor Tuhan ?  
2. Mengapa Anda harus semakin bertumbuh dalam 

favor Tuhan ? 
3. Apa saja yang Anda lakukan agar Anda semakin 

bertumbuh dalam favor Tuhan ? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami semakin 
bertumbuh dalam favor-Mu, sehingga  Engkau semakin 

menyukai kami. Penuhilah hidup kami  dengan kasih 
dan anugerah-Mu selalu, ya, Tuhan. Terima kasih 

Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang sudah Kau 
berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 7-8 

Efesus 2 

 

 



08 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI PERTUMBUHAN ROHANI YANG LUAR BIASA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 1:3 Karena kuasa ilahi-Nya telah 
menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang 
berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita 
akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya 
yang mulia dan ajaib. 
 
Setiap orangtua pasti menyayangi dan ingin 
memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Akan 
tetapi, hubungan kasih, bukan hanya satu sisi saja, 
tetapi dua sisi. Ada anak yang mau-maunya sendiri, 
tidak mau taat, suka melawan, dan melakukan hal-hal 
yang menggusarkan hati orangtua. Namun, ada juga 
anak yang bisa mengambil hati orangtuanya: 
perkataannya bisa diterima, sikapnya menyenangkan 
orangtuanya, suka dekat-dekat dengan orangtua, dan 
masih banyak lagi. Inilah yang membuat orangtuanya 
semakin suka, semakin sayang, dan semakin ingin 
memberikan yang terbaik baginya.  
 
Hubungan kasih orangtua dan anak menjadi gambaran 
hubungan kasih kita dengan Tuhan. Seperti yang dapat 
kita lihat dalam kitab 1 Samuel 2:26, terdapat dua sisi 



dalam anugerah Tuhan: Dari pihak-Nya, Tuhan begitu 
menyayangi dan mengasihi kita, serta memenuhi kita 
dengan segala anugerah yang terbaik dari sorga. Namun 
ternyata dari pihak kita, kita juga bisa bertumbuh dalam 
anugerah dan favor Tuhan itu. Artinya, ada hal-hal yang 
bisa kita lakukan, yang membuat Tuhan semakin 
menyukai, mempercayai, dan semakin melimpahi kita 
dengan kebaikannya. Sehingga dikatakan Samuel muda 
bertumbuh semakin disukai, baik di hadapan Tuhan 
maupun manusia. 
  
Jika kita pun rindu mengalami pertumbuhan rohani 
yang luar biasa. Mari sebagai anak Tuhan, kita 
bertumbuh jadi anak Tuhan yang suka dekat-dekat 
dengan Tuhan dan suka dengar-dengaran suara Tuhan. 
Inilah yang akan membuat kita bertumbuh dalam 
anugerah Tuhan! Saat kita meresponi kasih Tuhan, 
maka rohani kita akan mengalami pertumbuhan yang 
luar biasa. Ini yang akan membuat Tuhan semakin rindu 
memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dan 
memilihkan yang terbaik bagi kita! 
 
RENUNGAN 
Ketika kita sungguh-sungguh MERESPONI kasih Tuhan, 

maka ROHANI kita akan mengalami PERTUMBUHAN 

yang luar biasa.  

 



APLIKASI 
1. Apa yang dapat membedakan level kasih Tuhan 

kepada setiap anak-anak-Nya? 
2. Menurut Anda, mengapa pertumbuhan rohani kita 

disebabkan oleh respons kita terhadap kasih 
Tuhan? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar 
konsisten mengalami pertumbuhan yang luar 
biasa?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk memiliki hati yang penuh 
dengan kerinduan untuk berkenan di hadapan-Mu. 

Lawat dan urapi kami agar kami dimampukan. Karena 
kami melihat begitu besar kasih-Mu bagi kami, 

sehingga kami rindu hidup kami semakin menjadi 
berkat di mana pun kami berada. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 9-10 

Efesus 3 


