


06 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANGGUR SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 5:37 Demikian juga tidak seorang pun mengisikan 
anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, 
karena jika demikian, anggur yang baru itu akan 
mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan 
terbuang dan kantong itu pun hancur. 
 
Beratnya masalah, sering kali dituding sebagai 
penyebab seseorang mengalami depresi, stres dan 
tertekan. Padahal jika kita cermati, penyebab semua 
perasaan negatif itu adalah karena kita merasa seorang 
diri menanggung semua beban. Kita kehabisan jalan, 
terjebak, dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak 
ada teman untuk berbagi, atau kalaupun ada, teman 
tersebut pasti sudah bosan mendengar permasalahan 
kita. Teman juga belum tentu bisa memberi solusi yang 
tepat dan menolong sesuai harapan kita.  
 
Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa ketika kita 
dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus 
dianugerahkan sebagai penolong dalam hidup kita. 
Akan tetapi, kurangnya pemahaman kita tentang 
karakter Roh Kudus membuat kita sering kali tidak 



merasakan kehadiran-Nya. Dia seperti sosok yang 
teramat kudus, sehingga kita segan dan merasa sulit 
untuk mendekati-Nya. Padahal, Roh Kudus sebenarnya 
adalah pribadi yang begitu hangat, humoris, dan sangat 
mengerti tentang diri kita. Dia tak pernah meninggalkan 
kita dan selalu siap menolong 24 jam sehari. Yang lebih 
luar biasa lagi, Roh Kudus memiliki kuasa yang tidak 
terbatas. Tak ada satu pun yang tidak bisa dilakukan-
Nya. Hikmat yang Dia berikan, memberi kita solusi untuk 
setiap masalah kita.  
 
Tentu ini merupakan berita baik bahwa kita bisa 
memiliki seorang sahabat yang sangat setia, sangat 
berkuasa, sekaligus pribadi yang sangat menyenangkan. 
Apa yang tadinya berat, akan menjadi ringan jika kita 
jalani bersama dengan Dia. Inilah anggur baru pertama 
yang ingin Tuhan curahkan dalam hidup kita, yaitu 
sukacita melimpah yang kita dapatkan saat kita 
membuka hati untuk membangun hubungan dan 
mengenal Dia lebih lagi. Cara pandang lama kita tentang 
Roh Kudus, seperti kantong anggur tua yang perlu 
diganti dengan kantong anggur yang baru. Sebab 
kantong kulit tua yang sudah tidak elastis, tentu akan 
sobek dan hancur jika dipakai untuk menampung 
anggur baru yang mengalami proses fermentasi. Jangan 
sampai anggur baru pertama yang Tuhan curahkan bagi 
kita, terbuang sia-sia. Dengan pemahaman yang benar, 
anggur baru sukacita itu akan berkembang dengan 



sempurna sehingga kita akan menikmati sukacita yang 
penuh di dalam Tuhan dalam segala keadaan. (PF) 
 
RENUNGAN 
ANGGUR BARU SUKACITA adalah ANGGUR BARU 
PERTAMA yang Tuhan curahkan dalam hidup kita.  
 
APLIKASI 
1. Apa yang Anda rasakan setelah mengenal 

kepribadian Roh Kudus yang sebenarnya?  
2. Sukacita yang bagaimana yang Anda rasakan ketika 

Anda membuka hati untuk Roh Kudus?  
3. Apa yang harus Anda lakukan agar anggur baru 

sukacita dari Tuhan tidak terbuang sia-sia?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kehadiran 

Roh Kudus dalam hidup kami. Yang bukan saja 
menolong dan menuntun kami melewati badai 

kehidupan, tetapi juga membawa sukacita besar bagi 
kami. Kami dikuatkan, dihibur, dan dimampukan-Nya 

mencapai rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 18-19 

2 Timotius 3 



07 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ROH KUDUS MEMBAWA SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 13:52 Dan murid-murid di Antiokhia 
penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. 
 
Secara tidak sengaja, Fika mendapati benjolan sebesar 
kacang merah pada leher kirinya. Saat itu, tabungannya 
hanya Rp.2.500.000,- dan hendak dipakai untuk biaya 
kuliah dan wisuda anaknya. Ia pun mengambil 
keputusan untuk menyembunyikan penyakitnya dan 
hanya berharap kepada Tuhan. Setahun kemudian, 
benjolannya semakin parah. Dokter menyatakan bahwa 
kanker sudah menjalar ke tulang dan paru-paru. 
Namun, Fika tidak kehilangan pengharapan dan 
sukacitanya. Selama dirawat, ia selalu mendengarkan 
lagu-lagu rohani dan membaca buku-buku rohani. Ia 
percaya bahwa sukacita yang ia rasakan adalah dari Roh 
Kudus. Ia seperti memperoleh keyakinan bahwa Tuhan 
sanggup menyembuhkannya. Terbukti, saat ia kembali 
dites USG, dokter tidak lagi menemukan sel kanker 
dalam tubuhnya. 

Badai persoalan boleh melanda hidup kita. Kita bisa saja 
kehilangan harta, orang yang dikasihi, atau kesehatan 



kita menurun. Namun, apa pun yang terjadi, tetaplah 
percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Jangan kecewa 
dan undur daripada-Nya, tetapi carilah wajah-Nya. 
Ketika kita bersekutu intim dengan-Nya dan mengalami 
kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan 
mengalirkan sukacita-Nya, karena Dia adalah priadi 
yang menyenangkan dan membawa sukacita yang 
besar.  

Kita bisa bersekutu intim dengan Roh Kudus melalui 
pujian penyembahan, membaca dan merenungkan 
firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, 
mendengarkan kotbah, atau membaca buku-buku 
rohani. Gereja kita telah menyediakan fasilitas untuk 
memelihara kehidupan rohani kita melalui Pondok Daud 
24 jam, ReKA yang bisa Anda terima tiap hari melalui e-
mail atau whatsapp, Mezbah Doa Pagi, maupun live 
streaming ibadah. Oleh karena itu, mulai hari ini, jadikan 
Roh Kudus sebagai sumber sukacita kita. Meskipun kita 
sedang menghadapi masalah, tetaplah bersekutu intim 
dengan Roh Kudus. Percayalah, kita akan menerima 
anggur baru dari Tuhan, iman kita akan bangkit, dan kita 
mengalami mujizat besar. 

 
RENUNGAN 
ROH KUDUS adalah PRIBADI YANG MENYENANGKAN 
dan MEMBAWA SUKACITA YANG BESAR. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana pengenalan Anda tentang Roh Kudus 

selama ini? 
2. Mengapa Roh Kudus dikatakan sebagai pribadi yang 

menyenangkan dan membawa sukacita? 
3. Bagaimana komitmen kita agar hidup kita 

senantiasa penuh dengan sukacita dalam segala 
keadaan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Roh Kudus, kami bersyukur memiliki Engkau dalam 
hidup kami. Terima kasih untuk sukacita yang Kau 

berikan dalam hati kami. Karena kami percaya, kami 
tetap dapat bersukacita dan kuat menghadapi segala 

hal dalam hidup kami adalah karena Engkau. 
Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 20-21 

2 Timotius 4 

 

 

 

 

 

 



08 JUNI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN ROH 

KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 25:14 Tuhan bergaul karib dengan orang yang 
takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya 
kepada mereka. 
 
Banyak dari kita pastinya sudah sering mendengar salah 
satu kesaksian Gembala Sidang kita. Ketika beliau masih 
SMP, Ps. Obaja mengalami kerontokan rambut yang 
cukup parah. Banyak cara yang sudah beliau lakukan, 
tetapi tidak ada hasilnya. Sampai suatu saat beliau 
mendengar Roh Kudus berkata, "Yesus Sang 
Penyembuh." Tanpa berpikir panjang, beliau mengambil 
langkah pertobatan dan membuka hati untuk hidup 
dalam tuntunan Roh Kudus. Luar biasanya, tidak hanya 
mujizat kesembuhan yang beliau terima, tetapi Tuhan 
memakai hidup Ps. Obaja menjadi berkat bagi banyak 
orang hingga saat ini.  
 
Ps. Obaja selalu mengutamakan kebersamaannya 
bersama Roh Kudus. Beliau selalu menyediakan ruang 
pribadi dan jam khusus untuk membangun Pondok 
Daud, termasuk sebelum beliau melakukan pelayanan. 



Ps. Obaja selalu duduk diam mencari hikmat dan 
tuntunan Roh Kudus. Beliau memahami karakter Roh 
Kudus sehingga beliau semakin mudah membangun 
hubungan dengan Roh Kudus. Keintiman inilah yang 
membuat Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam 
pelayanan Ps. Obaja.  
 
Teladan keintiman Ps. Obaja dengan Roh Kudus 
merupakan sebuah contoh nyata yang patut kita ikuti. 
Semakin karib sesorang dengan Roh Kudus, maka 
pemahaman dan pengenalannya akan pribadi Roh 
Kudus pun semakin nyata. Saat pemahaman kita akan 
karakter Roh Kudus semakin dalam, maka kita akan 
semakin mudah membangun hubungan yang harmonis 
dengan-Nya. Ketika kita semakin mengenal apa yang 
menjadi kerinduan Roh Kudus, kita akan lebih berjuang 
menyediakan waktu untuk mengutamakan-Nya. Oleh 
karena itu, penting bagi kita untuk semakin mengenal 
dan memahami Roh Kudus, sehingga hidup kita 
senantiasa ada dalam tuntunan Roh Kudus dan anggur 
baru selalu dicurahkan dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
PEMAHAMAN AKAN KARAKTER ROH KUDUS membuat 
kita bisa semakin mudah MEMBANGUN HUBUNGAN 
DENGAN ROH KUDUS. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memahami karakter Roh Kudus 

selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

memahami karakter Roh Kudus dalam membangun 
hubungan dengan Roh Kudus? 

3. Bagaimana cara Anda untuk mempertahankan 
keintiman dengan Roh Kudus?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, kami rindu semakin hari semakin 

mengenal Engkau secara pribadi. Ajar kami untuk 
selalu mendekat dan membangun hubungan dengan-

Mu. Karena kami tahu, kami memerlukan Engkau 
dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 22-23 

Titus 1 

 

 

 

 

 



09 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA HIDUP YANG DIPAKAI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 14:14 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang 
banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati-
Nya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia 
menyembuhkan mereka yang sakit. 
 
Sebagai putra seorang pemukim Inggris di Afrika, Peter 
sering kali bepergian berkeliling bersama ibunya. Ibunya 
adalah seorang dokter dan sering memvaksin anak-anak 
di pedesaan Afrika. Meskipun wewenangnya hanya 
memvaksin penduduk Rhodesia, tetapi ia berbelas 
kasihan kepada anak-anak dari suku lain sehingga ia 
memvaksin mereka juga. Beberapa tahun kemudian, 
Peter dewasa kembali ke daerah itu sebagai reporter. 
Namun ia diculik karena dianggap sebagai mata-mata 
dan ditawan. Namun, ternyata pemimpinnya adalah 
salah satu anak yang dulu diberi vaksin oleh ibu Peter. 
Pemimpin itu tertawa lebar seraya berkata, "Beliau 
memvaksin aku ketika aku masih kecil. Lihat sekarang, 
aku tumbuh kuat." Peter pun dengan segera beralih 
status, dari tawanan menjadi tamu kehormatan. 
 



Maria, ibu Yesus melihat pesta kawin di Kana sedang 
kehabisan anggur, muncullah belas kasihan dalam 
hatinya. Kita semua pun tahu kelanjutan dari kisah ini. 
Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur. Bukan 
hanya pesta itu diselamatkan, sampai hari ini, kisah itu 
tetap memberkati banyak orang dan akan tetap terus 
menginspirasi orang-orang percaya. Semua berawal 
dari rasa belas kasihan. 
 
Pada hari-hari pencurahan Roh Kudus ini, kesempatan 
yang sangat baik untuk kita minta diurapi dan dipenuhi 
dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengimpartasikan 
hati yang penuh belas kasihan atas kita. Kalau kita punya 
hati penuh belas kasihan, maka Tuhan bukan hanya 
akan memberkati kita, tetapi Tuhan juga akan selalu 
mencurahkan anggur baru atas kita dan memakai hidup 
kita menjadi saluran berkat. Dengan hati penuh belas 
kasihan, kita akan bergerak menolong dan memberkati 
orang-orang di sekitar kita, secara materi, dan juga 
menyelamatkan jiwa-jiwa, menggembalakan mereka, 
dan memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan 
kepada kita. 
 
RENUNGAN 
Rahasia HIDUP YANG DIPAKAI TUHAN untuk menjadi 
SALURAN MUJIZAT adalah hati yang penuh dengan 
BELAS KASIHAN. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang penuh belas 

kasihan selama ini? 
2. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki hati yang 

penuh dengan belas agar hidup kita dipakai Tuhan? 
3. Apa langkah yang akan Anda ambil agar Tuhan 

pakai hidup Anda untuk menjadi saluran mujizat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi saluran 
mujizat-Mu. Penuhi hati kami degan belas kasihan, 
sehingga kami senantiasa memiliki kerinduan untuk 

menjadi perpanjangan tangan-Mu di mana pun kami 
berada. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 24-26 

Titus 2  
 
 
 
 
 
 
 



10 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ANGGUR BELAS KASIHAN DARI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman 
ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan 
persembahan, karena Aku datang bukan untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.” 
 
Lahir baru menjadi titik awal perubahan hidup bagi 
Richard. Satu per satu bagian hidupnya mulai berubah 
seturut firman Tuhan. Ia juga mengikuti setiap 
kegerakan yang diadakan gerejanya. Hal yang tak bisa 
dilupakannya adalah ketika pertama kali mengikuti KKR 
Pencurahan Roh Kudus. Saat itu, Richard mengalami 
pengalaman yang tidak biasa dan hal itu mengubah 
pola pikir serta hidupnya.  
 
Pada  waktu mengikuti KKR 10 hari di gerejanya, 
Richard yang hendak berdoa untuk segala 
permasalahan hidupnya, tiba-tiba digerakkan oleh Roh 
Kudus untuk mendoakan orang lain. Ia merasa hatinya 
dipenuhi dengan belas kasihan untuk orang lain, 
sehingga ia tidak berdoa untuk kepentingannya sendiri. 
Bahkan ketika sudah pulang dari gereja, hatinya 
merasa terus ingin mendoakan orang lain, sehingga di 



jalan-jalan yang dilewatinya, Richard berdoa untuk 
orang yang dilewatinya. Ia merasakan bahwa apa yang 
dilakukannya itu tak lain karena Roh Kudus tercurah 
dalam hidupnya dan memenuhi dirinya dengan belas 
kasihan akan orang-orang di sekelilingnya. 
 
Sebenarnya, jika kita mau memperhatikan keadaan di 
sekeliling kita, ada banyak orang yang sangat 
membutuhkan bantuan ataupun uluran tangan kita. 
Bukan masalah materi saja, tetapi doa bisa menjadi 
sarana untuk bisa membantu orang-orang di luar sana. 
Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang memilih 
diam atau tidak peduli akan keadaan di sekelilingnya, 
sebab manusia cenderung lebih berfokus kepada 
dirinya sendiri. Namun, akan berbeda saat hidup kita 
dipenuhi dengan Roh Kudus. Anggur baru belas kasihan 
akan dicurahkan bagi kita, sehingga tanpa kita sadari, 
kita bisa tergerak untuk melakukan sesuatu karena ada 
rasa belas kasihan. Percayalah, di momen Pentakosta 
ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya bagi 
setiap kita dan kita akan dipenuhi dengan anggur baru, 
anggur belas kasihan akan setiap orang yang ada di 
sekeliling kita. Oleh karena itu, mintalah agar anggur 
yang baru itu Tuhan curahkan melimpah dalam hidup 
kita. (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Hanya ROH KUDUS yang bisa BISA MENGISI HIDUP 
KITA dengan anggur baru BELAS KASIHAN. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa hanya Roh Kudus yang bisa mengisi 

hidup Anda dengan anggur baru belas kasihan? 
2. Apakah tandanya hidup Anda sudah dipenuhi 

dengan anggur belas kasihan? 
3. Bagaimana agar hidup Anda bisa hanya diisi oleh 

Roh Kudus saja?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang 
Kau curahkan bagi kami. Penuhilah hidup kami selalu 

dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami akan 
melimpah dengan anggur baru belas kasihan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 27-29 

Titus 3 

 

 

 

 

 



11 JUNI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

DIISI SEPENUHNYA OLEH ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan 
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 
Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan 
yang sempurna. 
 
Hidup ini tak ubahnya bagai sebuah sekolah. Sama 
seperti seorang murid yang harus lulus ujian kenaikan 
kelas jika mau melanjutkan ke jenjang pendidikan di 
atasnya, demikian pula perjalanan kita dalam mengikut 
Roh Kudus. Agar Roh Kudus semakin besar dan kita 
semakin kecil maka akan ada perjuangan dan harga 
yang harus kita bayar. Sifat-sifat kedagingan kita seperti 
kesombongan hati, mementingkan diri sendiri, 
keserakahan, dan lain sebagainya, harus kita kalahkan.  
 
Mari belajar dari Maria, ibu Yesus. Bagaimana hatinya 
dipenuhi oleh belas kasihan terhadap orang yang 
sedang kesulitan. Ketika melihat pengantin di Kana 
sedang dalam masalah dan pesta tersebut terancam 
berhenti di tengah jalan, ia mengupayakan apa yang 



bisa dilakukannya: ia datang kepada Yesus dan 
memberitahu bahwa anggurnya habis! Sekalipun Yesus 
berkata: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-
Ku belum tiba" Namun Maria berkata kepada para 
pelayan di situ: "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah 
itu!" Dengan kata lain, karena dorongan belas kasihan 
yang besar, Maria berdoa, Maria berjuang, Maria 
melakukan semua yang ia bisa lakukan, sehingga Yesus 
tergerak mengerjakan mujizat air berubah jadi anggur. 
Inilah Anggur Belas Kasihan yang mengerjakan mujizat 
yang luar biasa.  
 
Oleh karena itu, mari kita buka hati kita dan undang Roh 
Kudus untuk memenuhi kita dengan apa yang berkenan 
di hadapan Allah, sehingga kita dimampukan dalam 
ujian mengalahkan sifat-sifat duniawi yang sudah 
terlanjur melekat dalam daging sejak kita lahir. Tuhan 
akan memberikan kita kekuatan untuk berjuang, hingga 
Roh Kudus mengisi hidup kita dan mengubahkan hati 
kita dari yang dulunya tawar menjadi hati yang penuh 
anggur yang baru. 
 
RENUNGAN 
Diperlukan PERJUANGAN DAN BAYAR HARGA agar 
ROH KUDUS BISA MENGISI HIDUP KITA SEPENUHNYA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang membuat Roh Kudus tidak bisa 

memenuhi hidup kita? 
2. Mengapa setiap kita harus berjuang dan rela bayar 

harga agar Roh Kudus mengisi hidup kita? 
3. Bagaimana Anda bisa mengambil langkah nyata 

dalam berjuang dan bayar harga untuk 
mengalahkan kedagingan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk masuk dan 
penuhi hidup kami. Urapi kami dan mampukan kami 

dalam berjuang untuk mengalahkan daging kami. Biar 
Roh Kudus-Mu semakin mengisi hidup kami, sehingga 
hidup kami dalam kendali Roh Kudus. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 30-31 

Filemon 

 

 

 

 



12 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ANGGUR BARU DARI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yoel 3:18 Pada waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-
gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan 
mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan 
mengalirkan air; mata air akan terbit dari rumah TUHAN 
dan akan membasahi lembah Sitim. 
 
Seorang wanita merasa tubuhnya diikat kuat dengan 
rasa bersalah yang luar biasa, sehingga ia susah tidur. Ia 
dipenuhi dengan tuduhan, ketakutan, dan penghinaan 
yang luar biasa. Ia terperangkap dalam jerat dosa dan 
takut memberi tahu siapa pun karena takut ditolak. 
Namun akhirnya ia memutuskan untuk berbicara 
kepada seorang hamba Tuhan. Dengan menundukkan 
kepala, ia menceritakan semua kisahnya.  Ia tidak 
menyembunyikan apa pun karena ia membutuhkan 
bantuan. Ia benar-benar menyesal dengan dosanya dan 
bertobat.  
 
Dengan bantuan hamba Tuhan itu, ia mengakui dosanya 
kepada Tuhan dan menerima pengampunan serta 
anugerah-Nya. Kemudian ia mengatakan bahwa 
sebelum datang, ia berada dalam ikatan emosional. 



Namun apa yang ia temukan kemudian bukannya 
penolakan, melainkan kasih dan penerimaan. Beberapa 
bulan kemudian, wanita tersebut kembali dan berkata, 
“Belenggu yang mengikat saya sudah terlepas, beban 
berat yang menekan sudah hilang, saya mengalami 
kelegaan dan kesegaran.” Ya, wanita itu memilih jalan 
yang benar dengan membawa dirinya kepada Tuhan 
dalam kerendahan hati dan kebenaran, sehingga ia pun 
menerima anggur yang baru. 
 
Kisah di atas menceritakan bila seorang yang menerima 
anggur baru Roh Kudus maka hidupnya akan semakin 
indah. Semua anggur baru dari Roh Kudus semakin hari 
semakin indah, semakin manis, dan semakin ajaib. Kalau 
kita melibatkan Roh Kudus untuk memimpin bahkan 
mengambil alih hidup kita, maka Roh Kudus akan 
membuat hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, 
keuangan kita, kesehatan kita, masa depan kita, dan 
semuanya jauh lebih baik, lebih indah, serta lebih ajaib. 
Mari kita berusaha mengalami anggur baru Roh Kudus, 
agar hidup kita semakin manis. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU). 

 
RENUNGAN 
Semua ANGGUR BARU DARI ROH KUDUS akan 
membuat setiap aspek hidup kita SEMAKIN HARI 
SEMAKIN INDAH, MANIS, DAN AJAIB.  
 



APLIKASI 
1. Bagaimana pengalaman hidup Anda selama ini saat 

menerima anggur baru dari Roh Kudus? 
2. Mengapa anggur baru dari Roh Kudus dapat 

membuat hidup kita semakin hari semakin indah 
dan manis? 

3. Bagaimana cara kita agar dapat memiliki hidup yang 
semakin hari semakin indah, manis, dan ajaib? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk senantiasa 

mengandalkan Roh Kudus. Kami rindu menerima 
anggur baru dari Roh Kudus, sehingga hidup kami 
diubahkan semakin hari semakin indah, manis dan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
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