04 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
JADILAH SIAP UNTUK 2021
BACAAN HARI INI
Yesaya 43:8-21
RHEMA HARI INI
Yesaya 43:19 Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang
baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu
mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di
padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Salah satu pelatihan yang diberikan kepada anggota
Pramuka adalah siap siaga. Siap siaga mengharuskan
anggota Pramuka untuk siap dalam posisi berbaris rapi
dan mengenakan seragam lengkap dalam waktu lima
menit setelah peluit dibunyikan. Siap siaga tidak
memandang waktu maupun keadaan. Kadang peluit
siap siaga dibunyikan pada waktu tengah malam saat
anggota Pramuka sedang tertidur nyenyak. Kadang
dibunyikan saat anggota Pramuka sedang makan siang
atau beristirahat melepas lelah setelah seharian
berjalan menyusur hutan. Apa pun kondisinya, anggota
Pramuka harus selalu siap memenuhi panggilan peluit
siaga tersebut.

Mungkin banyak di antara kita yang merasakan tahun
2020 yang lalu seperti sebuah tidur panjang yang tidak
kunjung tiba waktunya untuk bangun. Kita merasakan
bahwa musibah pandemi yang terjadi dengan tiba-tiba
dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia ini
seperti mimpi yang berkepanjangan. Kita masih belum
sepenuhnya sadar bahwa ini memang benar-benar
terjadi. Beberapa di antara kita mungkin masih belum
bisa move on dari meratapi keterpurukan kita akibat
bencana pandemi yang terjadi.
Namun pesan Tuhan bagi kita hari ini mengatakan
supaya kita bangun dan bersiap untuk tahun 2021 yang
sudah kita masuki saat ini. Seperti anggota Pramuka
yang harus selalu siap manakala peluit siaga dibunyikan,
demikianlah sekarang kita harus bangun dan bangkit
dari semua kelesuan akibat dampak pandemi yang
terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah
menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Jalan yang
dulu tidak bisa kita lihat, disediakan Tuhan secara ajaib
bagi kita. Tuhan berjanji akan mengubah semua
kemustahilan kita menjadi sebuah keajaiban. Itu
sebabnya, mari kita bangkit dan masuk tahun 2021 ini
dengan penuh semangat dan iman bahwa Tuhan pasti
mengerjakan terobosan yang baru bagi kita di tahun
Roh Kudus ini. Jadikanlah hari ini juga sebagai titik awal

untuk menerima kepenuhan dan kelimpahan dari Roh
Kudus.
RENUNGAN
BANGUNLAH, jangan tertidur. Jadilah siap untuk masuk
TAHUN BARU 2021.
APLIKASI
1. Siapkah Anda BANGUN dan bangkit bersama
dengan Tuhan di tahun 2021 ini? Mengapa Anda
perlu bangkit?
2. Hal apakah yang terkadang membuat Anda masih
sulit untuk bangkit di tahun yang baru ini?
3. Apakah komitmen Anda untuk BANGUN dan
bangkit dalam kegerakan Tuhan di tahun 2021 ini?
Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terimakasih untuk renungan firmanMu hari ini.
Kami menyadari bahwa di tahun ini kami harus
BANGUN dan bergerak bersama dengan Engkau dalam
kegerakanMu yang lebih dahsyat lagi. Tuntun kami ya,
Allah Roh Kudus, sehingga kami bisa bangkit masuk
dalam rencanaMu yang ajaib. Terimakasih, Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 7-9
Yohanes 11:1-29

05 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
APA YANG KAU LIHAT MENENTUKAN HIDUPMU
BACAAN HARI INI
Kejadian 13:1-18
RHEMA HARI INI
Kejadian 13:14b-15 Pandanglah sekelilingmu dan
lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan
barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang
kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada
keturunanmu untuk selama-lamanya.
Dua orang petugas marketing perusahaan sepatu
dikirim ke sebuah kota terpencil di Afrika untuk
melakukan survei pembukaan toko sepatu di sana.
Petugas marketing pertama kembali dengan lesu dan
memberikan laporan kepada pimpinannya, “Percuma
kita buka toko sepatu di sana, Pak, sebab di kota itu
tidak ada seorang pun yang memakai sepatu. Mereka
semua mengenakan alas kaki tradisional yang mereka
buat sendiri.” Sementara itu petugas marketing kedua
kembali dengan laporan yang sangat berbeda, “Luar
biasa, Pak! Prospek kita untuk membuka toko sepatu di
sana sangat cerah sekali, sebab belum ada satu orang

pun di kota itu yang memakai sepatu, jadi pasti produk
sepatu kita akan laris di sana.”
Dua orang datang ke tempat yang sama, melihat hal
yang sama, tetapi dengan cara pandang yang berbeda.
Yang satu pasti akan berujung kegagalan karena
dimulai dengan sikap pesimis, sedangkan yang lain
akan berakhir dengan kesuksesan, sebab dimulai
dengan sikap optimis. Bagaimanapun, cara pandang
sangat menentukan apakah kita akan gagal atau
berhasil.
Demikian juga saat kita memasuki tahun yang baru,
apa yang kita lihat di awal tahun akan sangat
mempengaruhi apa yang akan kita alami di tahun 2021
ini. Kalau kita melihat tahun 2021 sebagai tahun yang
berat, penuh persoalan, dan penuh kesulitan, maka
kita akan sangat bersusah payah dalam menjalani harihari kita di sepanjang tahun 2021. Namun, kalau kita
bisa melihat bahwa di balik semua pergumulan dan
tantangan yang harus kita hadapi, ada tangan Tuhan
yang kuat menopang hidup kita, ada Allah Imanuel
yang selalu beserta kita, ada Allah El-Shaddai yang
menjamin kemenangan kita, maka kita akan berjuang
dengan mantap sepanjang tahun ini dan kita pasti akan
mengalami kemenangan. Awal tahun 2021 ini pun akan
menjadi titik awal kita menjalani hidup yang luar biasa
bersama dengan Roh Kudus.

RENUNGAN
Apa yang KITA LIHAT di awal tahun ini akan sangat
MEMPENGARUHI apa yang akan KITA ALAMI di tahun
2021 ini.
APLIKASI
1. Apakah yang Anda LIHAT untuk hidupmu di tahun
2021 ini?
2. Lalu, visi apakah yang Tuhan berikan padamu di
tahun 2021 ini?
3. Langkah dan komitmen apakah yang akan Anda
ambil agar visi Tuhan dalam hidupmu digenapi?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembukaan firmanMu hari ini. kami mengucap syukur karena memiliki
Allah yang punya visi yang besar atas kami, anakanakMu. Ajar kami ya, Bapa, agar kami bisa melihat
seperti yang Engkau lihat atas hidup kami, sehingga
rancangan-Mu yang dahsyat itu digenapi atas hidup
kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 10-12
Yohanes 11:30-57

06 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
2021, TAHUN ROH KUDUS
BACAAN HARI INI
Zakharia 4:1-14
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.
Seorang dosen senior di sebuah sekolah teologi duduk
sebangku di sebuah kereta dengan seorang anak
Sekolah Minggu. Dosen itu berkata, “Jika engkau bisa
memberitahuku apa yang bisa Tuhan kerjakan, aku
akan memberimu sebutir apel.” Setelah berpikir
sejenak, anak itu menjawab, “Jika Bapak bisa
memberitahuku apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan,
aku akan memberi Bapak sekeranjang apel!” Jawaban
anak Sekolah Minggu itu sangat mengejutkan dan
penuh hikmat. Ia tahu betul bahwa Tuhan itu
Mahakuasa, Tuhan bisa melakukan segala perkara,

bahkan hal yang tidak mungkin bagi manusia sekalipun.
Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan.
Tuhan memberikan rhema kepada gereja kita bahwa
tahun 2021 ini adalah tahun Roh Kudus. Tahun saatnya
kita mempersilakan Roh Kudus untuk lebih lagi
berkarya serta mengambil alih seluruh aspek hidup
kita. Ketika kita mempersilakan Roh Kudus mengambil
alih, maka tidak ada batasan yang tidak bisa Roh Kudus
kerjakan bagi kita. Sebab di tahun ini, Roh Kudus akan
bekerja, mendominasi, dan mengambil alih, sehingga
yang terbatas menjadi tidak terbatas.
Mari buka hati lebar-lebar untuk berani memiliki visi
tanpa batas di tahun 2021 ini. Sebab, bukan dengan
keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri,
kita bisa mencapainya, tetapi dengan kuasa Roh Tuhan
semesta alam. Inilah saatnya kita dipakai Tuhan untuk
mengerjakan perkara-perkara besar yang tidak bisa
dikerjakan oleh kemampuan manusia. Itu sebabnya,
Roh Kudus akan bekerja besar-besaran dalam hidup
kita di tahun 2021 ini untuk melakukan perkaraperkara yang limitless melalui hidup kita.
RENUNGAN
Rhema Tuhan bagi kita untuk tahun 2021 ini adalah:
TAHUN ROH KUDUS.

APLIKASI
1. Hal apakah yang sudah Tuhan kerjakan atas
hidupmu di awal tahun 2021 ini berhubungan
dengan rhema TAHUN ROH KUDUS?
2. Seberapa dalam Anda menangkap rhema TAHUN
ROH KUDUS ini atas segala aspek hidupmu?
3. Langkah dan komitmen apa yang bisa Anda ambil
di tahun ini, sehingga rhema dan janji Tuhan itu
nyata digenapi atas hidupmu? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk rhema TAHUN ROH
KUDUS di tahun 2021 ini. Allah Roh Kudus, di tahun ini
kami mau lebih lagi menangkap dan masuk dalam
kegerakan-Mu yang lebih besar, ajar kami untuk
semakin melekat kepada-Mu ya, Roh Kudus. Sehingga
janji dan rencana-Mu itu digenapi atas seluruh aspek
hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 13-14
Yohanes 12:1-26

07 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
JADIKAN ROH KUDUS PRIORITAS UTAMA
BACAAN HARI INI
Kolose 1:15-23
RHEMA HARI INI
Kolose 1:15 Ia adalah gambar Allah yang tidak
kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang
diciptakan,
“Bacalah soal no. 1 s/d 200 sampai selesai,” demikian
kalimat yang terdapat di soal no. 1 pada lembar soal
yang diterima oleh para siswa sekolah menengah negri.
Namun, bukannya membaca soal no. 1 s/d 200 sampai
selesai, kebanyakan siswa langsung menjawab soal no.
2, 3, 4, dan seterusnya, yang pertanyaannya cukup
mudah untuk dijawab. Hingga ketika para siswa pada
umumnya baru mencapai soal no. 50, tiba-tiba ada
seorang siswa yang sudah maju ke depan dan
mengumpulkan lembar jawabannya. Siswa yang lain
tertegun. Bagaimana mungkin satu orang ini bisa
menjawab 200 soal dengan waktu yang secepat itu?
Setelah diselidiki, ternyata di soal no. 190 disebutkan
bahwa “Soal no. 1 s/d 200 tidak perlu dijawab, Anda

cukup menulis nama dan no. absen Anda di pojok kiri
atas lembar jawaban.”
Berapa banyak di antara kita dalam kehidupan ini yang
juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para
siswa di atas pada umumnya? Kita sering kali
mengabaikan satu hal yang paling penting. Kita lebih
memilih untuk melompat pada persoalan-persoalan
yang kurang penting, atau bahkan tidak penting sama
sekali.
Hari ini kita diingatkan bahwa yang paling penting dalam
hidup kita adalah Roh Kudus. Dia adalah Penolong yang
diutus Allah untuk kita, bahkan Dia adalah gambaran
pribadi Yesus sendiri yang akan terus menyertai serta
menolong kita. Itu sebabnya, Roh Kudus harus diangkat
dan diletakkan di tempat utama, yaitu menjadi prioritas
nomor satu dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan
Roh Kudus sebagai yang utama dalam hidup kita, maka
Dia akan menata setiap bagian hidup kita dengan sangat
indah dan sempurna. Marilah kita buat awal tahun 2021
ini sebagai titik awal kita untuk menjadikan Roh Kudus
sebagai prioritas utama dalam hidup kita dan biarlah
tahun Roh Kudus benar-benar dinyatakan dalam hidup
kita.

RENUNGAN
ROH KUDUS harus diangkat dan DILETAKKAN DI
TEMPAT UTAMA, yaitu menjadi PRIORITAS NOMOR 1
dalam hidup kita.
APLIKASI
1. Sejauh
apa
Anda
mengandalkan
dan
mengutamakan Roh Kudus dalam setiap langkah
hidupmu?
2. Hal apa yang terkadang membuatmu lebih
mengandalkan dan mendahulukan kekuatan dan
pemikiranmu sendiri dibandingkan dengan
petunjuk Roh Kudus?
3. Hari ini, langkah seperti apakah yang akan Anda
lakukan untuk mengutamakan Roh Kudus lebih dari
segalanya ddalam seluruh aspek kehidupanmu?
DOA UNTUK HARI INI
“Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari
ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah
prioritas dan yang utama di atas segalanya. Tuntun
langkah kami ya, Allah Roh Kudus, sehingga kami bisa
terus berjalan dalam hikmat dan petunjuk-Mu. Terima
kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 15-16
Yohanes 12-27-50

08 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
STRATEGI HIDUP YANG TERBAIK
BACAAN HARI INI
Yohanes 16:4-15
RHEMA HARI INI
Yohanes 16:7 Namun benar yang Kukatakan ini
kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku
pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak
akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku
akan mengutus Dia kepadamu
Dua buah mobil terlihat melaju dengan kecepatan 160
km/jam di jalan tol yang sepi. Mobil yang di depan
adalah mobil keluaran baru yang memang sering
dipacu dengan kecepatan tinggi. Namun mobil kedua
adalah mobil biasa yang jarang digunakan dengan
kecepatan tinggi. Ketika pengemudi mobil kedua
ditanya
apa
strateginya
sehingga
ia
bisa
mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi,
padahal biasanya ia tidak bisa melakukannya, sang
pengemudi berkata bahwa strateginya sangat
sederhana. Ia hanya fokus mengikuti mobil yang ada di
depannya. Ya, karena ada mobil yang menjadi panutan

di depannyalah, mobil yang di belakang bisa melakukan
apa yang biasanya tidak bisa dilakukan.
Itulah juga yang akan terjadi dalam hidup kita ketika
kita berjalan bersama Roh Kudus. Petunjuk dan nasihat
Roh Kudus akan selalu ada di depan kita, menjadi
panutan untuk kita melangkah menjalani hari-hari kita
di tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Bahkan,
Roh Kudus bukan hanya akan memberi petunjuk serta
nasihat, tetapi Roh Kudus jugalah yang akan
memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa
melakukan petunjuk serta nasihat-Nya tersebut.
Strategi untuk bisa menang di tahun 2021 adalah
sesederhana hidup bersama Roh Kudus. Bangunlah
pergaulan dengan Roh Kudus setiap saat. Mintalah
petunjuk-Nya untuk segala sesuatu yang akan kita
lakukan. Taatilah apa pun yang menjadi nasihat serta
arahan-Nya. Mintalah kekuatan-Nya selalu untuk
menopang hidup kita. Maka tahun 2021 akan menjadi
titik awal dari kehidupan yang penuh dengan
terobosan serta kemenangan bagi kita.
RENUNGAN
STRATEGI tahun 2021: hidup bersama ROH KUDUS.

APLIKASI
1. Strategi seperti apakah yang Anda persiapkan
untuk mencapai visi dan mimpimu di tahun 2021
ini?
2. Hal apakah yang masih menghambatmu untuk
berkomitmen atas strategi yang sudah Tuhan
berikan bagimu untuk mencapai tujuan Tuhan di
tahun 2021 ini?
3. Apakah komitmenmu untuk mencapai visi dan
tujuan Tuhan atas hidupmu di tahun 2021 ini
dengan strategi yang sudah Tuhan berikan?
Tuliskanlah!

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk strategi dalam
mencapai visi dan tujuan Tuhan atas hidup kami, yang
sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu hidup
bersama Roh Kudus. Kami menngucap syukur kepada
Engkau ya, Bapa, karena Engkau senantiasa menuntun
kami masa demi masa. Terima kasih ya, Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 17-18
Yohanes 13:1-20

09 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
PENUH DENGAN ROH KUDUS
BACAAN HARI INI
Yohanes 7:37-44
RHEMA HARI INI
Yohanes 7:38-39 Barangsiapa percaya kepada-Ku,
seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam
hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang
dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh
mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh itu belum
datang, karena Yesus belum dimuliakan.
Kita hanya bisa mengalirkan apa yang memenuhi hidup
kita. Ibarat sebuah gelas, jika gelas itu dipenuhi dengan
air sirup, maka air siruplah yang akan mengalir keluar
dari gelas yang penuh air sirup tersebut. Jika gelasnya
dipenuhi dengan susu cokelat, maka susu cokelatlah
yang akan mengalir keluar dari gelas yang penuh dengan
susu cokelat.
Demikian juga kehidupan kita. Jika kita memenuhi hidup
kita dengan hal-hal duniawi dan berita-berita dunia
yang penuh dengan masalah serta ketakutan, maka

yang mengalir keluar dari hidup kita adalah hal-hal
duniawi, ketakutan, serta kekuatiran. Akan tetapi, kalau
kita memenuhi hidup kita dengan hal-hal rohani seperti
doa, firman, serta pujian penyembahan, maka yang
mengalir keluar dari hidup kita pastilah hal-hal yang
rohani.
Sepanjang tahun 2021 ini, mintalah Roh Kudus
memenuhi hidup kita dan alamilah kepenuhan hidup di
dalam Dia setiap hari. Bangunlah persekutuan yang
intim dengan Roh Kudus, sampai Roh Kudus menjadi
mata air dalam hati kita yang terus-menerus
memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Ketika kita
dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pun tidak akan pernah
kehabisan kekuatan, hikmat, dan kemampuan ilahi yang
membuat kita meraih kemenangan di tahun 2021 ini.
Pastikan awal tahun Roh Kudus ini menjadi titik awal
saatnya setiap langkah yang kita ambil, setiap ucapan
yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan,
mengalir keluar dari kepenuhan hidup kita bersama Roh
Kudus.
RENUNGAN
Mintalah ROH KUDUS MEMENUHI hidup kita dan
alamilah KEPENUHAN HIDUP DI DALAM-NYA SETIAP
HARI.

APLIKASI
1. Di awal tahun 2021 ini sudahkah Anda lebih
mengandalkan dan berjalan bersama dengan Roh
Kudus? Mengapa Anda perlu melakukannya?
2. Faedah apa saja yang Anda terima saat Anda hidup
dan mengalami kepenuhan Roh Kudus?
3. Langkah dan komitmen seperti apakah yang akan
Anda lakukan untuk terus mengalami kepenuhan
Roh Kudus dalam hidupmu setiap hari? Tulis dan
sharingkan!

DOA UNTUK HARI INI
“Ya, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk
firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus hidup dan
berjalan bersama dengan Engkau setiap harinya,
sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Roh
Kudus, dan masuk dalam rencana serta kegerakan
Tuhan lebih lagi. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 19-20
Yohanes 13:21-38

10 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
PERUBAHAN HIDUP OLEH ROH KUDUS
BACAAN HARI INI
Kisah 2:1-13
RHEMA HARI INI
Kisah 2:4 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya.
“Orang ini tidak mungkin bisa menjadi pemimpin,”
demikianlah hasil analisa seorang ahli ketika
mengadakan tes IQ terhadap Tan Tao Jen, yang saat ini
kita kenal sebagai Bp. Pdt. Obaja Tanto Setiawan. Pada
saat itu, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa
akan tiba saatnya Pak Obaja bisa menjadi seorang
pemimpin dan gembala sidang sebuah gereja. Gereja
yang kemudian tertanam di berbagai kota di seluruh
pelosok Indonesia, bahkan bertunas di berbagai tempat
di dunia. Hal ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal
dan mustahil pada saat itu.

Perubahan hidup Pak Obaja terjadi saat beliau
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus
serta menerima kepenuhan Roh Kudus. Beliau yang
dulunya sangat pemalu dan minder, tiba-tiba diubahkan
Tuhan menjadi pribadi yang benar-benar berbeda.
Sampai-sampai para kerabatnya yang belum percaya
Tuhan pun bisa mengakui bahwa Pak Obaja yang
sekarang ini bukanlah orang yang mereka kenal
sebelumnya. Mereka melihat ada “sesuatu” dalam
hidup Pak Obaja, yang mengubahnya menjadi pribadi
yang berbeda.
Ya, ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus, tidak
bisa tidak, jalan cerita dan hidup kita pasti berubah. Roh
Kudus yang pertama bekerja menginsafkan kita akan
dosa, dan selanjutnya Dia akan menolong kita
melepaskan diri dari setiap keterikatan dosa. Setelah
itu, Dia akan memberikan kuasa serta otoritas ilahi
dalam hidup kita, sehingga kita bisa dipakai-Nya untuk
melakukan pekerjaan besar-Nya di dunia. Jika saat ini
kita tidak yakin tentang bagaimana masa depan kita dan
kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di tahun baru
ini, jangan lakukan hal yang lain. Jangan minta petunjuk
kepada ahli-ahli dunia, tetapi mintalah Roh Kudus
memenuhi hidup kita. Ketika kita mengalami
kepenuhan Roh Kudus, itulah titik awal saat Roh Kudus
menguasai dan menuntun hidup kita, sehingga jalan dan

cerita hidup kita di tahun 2021 ini akan penuh dengan
kepastian serta kemenangan.
RENUNGAN
Ketika kita menerima KEPENUHAN ROH KUDUS, maka
jalan dan cerita hidup kita PASTI BERUBAH.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda sungguh-sungguh menerima dan
mengalami Roh Kudus dalam hidupmu?
2. Hal luar biasa apa saja yang sudah Tuhan kerjakan
atasmu saat Anda mengalami kepunuhan Roh
Kudus?
3. Apakah komitmenmu untuk terus hidup dan
mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tulis dan
sharingkan!

DOA UNTUK HARI INI
“Allah Roh Kudus, terima kasih untuk hari demi hari
yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami
sungguh sangat mengucap syukur atas penyertaanMu. Hanya tuntunan kuasa-Mu yang bisa mengubah
hidup kami dari yang bukan apa-apa menjadi lebih
berarti. Terima kasih ya, Bapa. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
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