23 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
DOA YANG MENENTUKAN PERTUMBUHAN ROH DAN
HIKMAT
RHEMA HARI INI
Yeremia 33:3 Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan
menjawab engkau dan akan memberitahukan
kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak
terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.
Dua orang sahabat memutuskan untuk bertemu setiap
minggu untuk berdoa dan berpuasa. Mereka berdoa
untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga
mereka. Salah seorang dari mereka berkata, “Kami
berdoa meminta pemulihan total dalam hidup rumah
tangga kami masing-masing. Kami juga meminta Tuhan
untuk mengubahkan suami kami menjadi pria-pria
seperti yang kami impikan selama ini.” Setelah hampir
satu tahun, kedua wanita itu berpikir bahwa mereka
telah mendoakan semua yang mereka inginkan. Namun,
tidak terjadi apa-apa dalam keluarga mereka.
Belakangan, mereka menyadari. Suami mereka
memang masih hidup dengan cara yang sama, tetapi
yang berubah adalah mereka sendiri. Tanpa mereka
sadari, mereka mulai mengalami pemulihan. Tuhan

melepaskan mereka dari sakit hati akan impian mereka
yang hancur. Iman mereka diperbarui dan pengharapan
mereka dipulihkan. Mujizat justru terjadi dalam hidup
mereka secara pribadi.
Ya, di saat kita berdoa dan berpuasa, ada satu level
pertumbuhan rohani dan hikmat yang bisa kita
dapatkan. Itu tidak bisa didapat dengan cara instan. Doa
dan puasa adalah satu-satunya jalan menuju
pertumbuhan rohani yang signifikan. Kepandaian bisa
didapatkan dengan banyak belajar, tetapi hikmat Tuhan
hanya bisa didapatkan dengan menjalin hubungan yang
dekat dengan-Nya. Murid-murid Yesus hanyalah orangorang dengan tingkat pendidikan yang rendah, tetapi
pada akhirnya mereka dikagumi banyak orang, sebab
orang-orang tidak pernah menemukan kepandaian yang
sedemikian rupa. Hikmat Tuhan menjadikan mereka
pribadi yang disegani, dipercaya banyak orang, dan
mengundang banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan.
Jika kita merindukan hikmat Tuhan ada pada kita, mari
kira meng-upgrade diri dalam doa dan puasa kita.
Tingkatkan level doa puasa kita. Ketika doa kita
menyentuh sorga, kita mengalami peningkatan rohani
dan hidup penuh dengan hikmat Tuhan!
RENUNGAN
Kehidupan DOA kita menentukan PERTUMBUHAN ROH
dan HIKMAT yang kita terima.

APLIKASI
1. Bagaimana kehidupan doa Anda selama ini?
Adakah pertumbuhan roh dan hikmat dalam hidup
Anda selama ini?
2. Menurut Anda, mengapa kehidupan doa sangat
mempengaruhi pertumbuhan roh dan hikmat kita?
3. Bagaimana Anda menjaga kehidupan doa Anda
agar terjadi pertumbuhan roh dan hikmat dalam
diri Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami rindu terjadi pertumbuhan roh dan hikmat
dalam diri kami. Ajar kami untuk dapat konsisten
membangun kehidupan doa kami, sehingga kami
dapat mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Biar
nama-Mu semakin dipermuliakan melalui hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 45-46
1 Tesalonika 3

24 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PENTINGNYA MEMPERTAHANKAN JAM DOA
RHEMA HARI INI
Lukas 10:41-42 Tetapi Tuhan menjawabnya: “Marta,
Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan
banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu:
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak
akan diambil dari padanya.”
Pagi itu Lita terbangun karena suara barang berjatuhan.
Rupanya Andin, teman sekamar sekaligus sahabatnya,
tak sengaja menyenggol rak meja rias. "Kau hendak
berangkat kerja sepagi ini, Ndin?" tanya Lita. "Iya, ada
rapat yang harus kupersiapkan," jawab Andin seraya
melambaikan tangan dan bergegas meninggalkan
kamar. Lita menghembuskan nafas dengan sedih. Sudah
beberapa pekan, Andin tidak sempat lagi mengobrol
dengannya. Lita tahu sahabatnya itu sedang
mendapatkan promosi dari kantor dan ia ikut merasa
senang karenanya. Namun di saat yang sama, Lita
merasa kehilangan sahabatnya.
Ya, sulit untuk membayangkan seseorang berkata
bahwa ia sahabat terdekat kita, tetapi ia sangat jarang
atau bahkan tidak pernah berbicara dengan kita.

Sedekat apa pun hubungan itu sebelumnya, tentu akan
merenggang jika tidak ada komunikasi yang terjalin.
Sebab hanya dengan bergaul dekat dan intens, kita akan
semakin saling mengenal, memahami, dan mengerti
satu sama lain.
Bagi orang Kristen, berdoa adalah cara kita
berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya dengan
relasi antar sesama, hubungan dengan Tuhan pun lamakelamaan akan menjadi gersang jika kita jarang berdoa.
Seringkali, keterbatasan waktu menjadi alasan bagi kita
untuk jarang atau bahkan tidak berdoa. Kita tidak sadar
bahwa Tuhan selalu menanti-nantikan kita untuk
bercengkerama dengan-Nya. Betapa sedih hati-Nya jika
kita mengacuhkan-Nya dan malah sibuk dengan urusan
kita sendiri. Karena itu, sesibuk apa pun kita, jangan
pernah mengorbankan jam doa. Kita sendiri tidak suka
bila sahabat kita hanya mau datang mendekat jika ada
perlunya saja. Ketika kita menjadikan jam doa kita
sebagai sarana untuk bergaul intim dan mengerti isi hati
Tuhan, maka kerohanian kita akan semakin di-upgrade.
Doa-doa kita akan semakin powerfull dan menjadi doa
yang menyentuh sorga. (PF)
RENUNGAN
Seberapa sibuknya kita,
mengorbankan jam DOA.

JANGANLAH

PERNAH

APLIKASI
1. Bagaimana Anda menilai jam-jam doa Anda saat
ini?
2. Hal-hal apakah yang sering kali membuat Anda
mengorbankan jam doa Anda?
3. Komitmen seperti apa yang Anda buat mengenai
jam doa Anda mulai saat ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami seringkali
mengorbankan Engkau demi kepentingan kami sendiri.
Kami akan terus belajar dan berjuang, menjalin
hubungan yang intim dan dekat dengan-Mu. Biarlah
melalui jam-jam doa kami, kami semakin mengerti isi
hati-Mu dan menjadi semakin serupa dengan gambarMu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 47-49
1 Tesalonika 4

25 MEI 2022
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
DOA YANG PENUH UCAPAN SYUKUR
RHEMA HARI INI
Filipi 4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa
pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur.
Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur
ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi, alangkah
sulitnya melakukan hal itu ketika kita tengah berada
dalam kesesakan. Yang sangat disayangkan, ada banyak
orang lupa mengucap syukur karena terlena dengan
segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Dalam
hidup kekristenan, sebuah ucapan syukur sesungguhnya
merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya untuk
menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai
segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini,
tetapi juga karena ada kuasa di balik ucapan syukur.
Rhema hari ini pun berbicara jelas mengenai hal
tersebut. Dibanding dengan mengkhawatirkan banyak
hal, kita diingatkan untuk menyatakan segala keinginan
kita dalam doa dan permohonan sambil mengucap
syukur. Mengapa hal ini penting untuk diingat? Karena

pada kenyataannya, ada banyak di antara kita yang lupa
untuk mengisi doa-doa kita dengan ucapan syukur.
Mungkin kita memang memulai doa kita dengan ucapan
terima kasih, tetapi seberapa banyak yang benar-benar
menghayati ucapan syukur itu secara sungguh-sungguh
atasnya? Sering kali, kita hanya sekedar terbiasa
mengucapkannya, sementara isi pikiran kita sudah
langsung penuh dengan daftar permintaan sejak awal
kita mulai berdoa.
Tuhan tidak pernah sekali pun meninggalkan kita
menghadapi semua permasalahan kita sendirian. Tuhan
mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita.
Hanya saja, nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang
sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan
iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya, jangan
biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita,
lalu berdoalah. Kita pun akan menemukan betapa
pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita, bukan saja
ketika hidup tengah tenang, tetapi terlebih ketika
guncangan demi guncangan membuat kita terlempar ke
sana kemari. Justru, ucapan syukur yang kita naikkan di
saat seperti itulah, akan membuat doa kita menyentuh
sorga dan mendatangkan mujizat besar.
RENUNGAN
Ada Jenis DOA yang dapat MENYENTUH HATI BAPA,
yaitu doa yang PENUH UCAPAN SYUKUR.

APLIKASI
1. Sudahkah doa Anda selama ini disertai dengan
ucapan syukur? Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, mengapa doa yang penuh ucapan
syukur dapat menyentuh hati Bapa?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat
mengaplikasikan renungan hari ini?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua
yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami rindu
hidup kami penuh dengan ucapan syukur dalam segala
keadaan, bahkan dalam doa kami pun. Karena kami
tahu, bahwa Engkau lebih mengerti kebutuhan kami
melebihi siapa pun.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 50-52
1 Tesalonika 5

26 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
RAHASIA DOA YANG MENARIK PERHATIAN SORGA
RHEMA HARI INI
Mazmur 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan
percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.
Pujian “Doa Orang Benar” yang dinyanyikan Vania
Larissa membuat hati Noni bergetar. Lagu yang tampak
biasa saja, dengan genre musik pop yang ringan, mampu
menyentuh hati Noni. Pujian ini terdengar begitu teduh,
terutama di bait pertama yang melantunkan, “Saat
keadaan sek'lilingku; ada di luar kemampuanku;
kuberdiam diri mencari-Mu; doa mengubah segala
sesuatu.” Kata-kata itu pas sekali dengan kebingungan
yang Noni rasakan. Resesi ekonomi tengah melandanya
dan keluarganya di ujung tanduk.
Perasaan kecewa benar-benar menyelimuti hati Noni,
bahkan ia berencana mundur dari pelayanan karena
beratnya tekanan hidup yang ia alami. Namun, setiap
kata-kata dalam pujian tersebut semakin membuatnya
sadar. Ia pun semakin dikuatkan dan memilih untuk
berdoa serta berserah penuh kepada Tuhan. Dalam
kondisi hati yang hancur, Noni menutup matanya dan
mulai berdoa. Mungkin saat itu keadaan tidak langsung

berubah, tetapi ia percaya bahwa jawaban doa sudah ia
terima dan Tuhan pasti mengubah segala sesuatunya.
Tidak secara kebetulan jika rhema hari ini mengingatkan
kembali kepada kita untuk menyerahkan hidup kepada
Tuhan dan percaya kepada-Nya. Seperti Noni yang
memilih untuk berserah dan mengangkat tangannya
kepada Tuhan, karena ia percaya, saat tangannya
terangkat maka Tuhan tidak akan berdiam diri dan pasti
akan bertindak. Jika saat ini ada di antara kita yang
sedang terpuruk dalam keadaan ekonomi, keluarga,
pekerjaan, pelayanan, atau apa pun itu, janganlah
menyerah dan putus asa. Ambil komitmen untuk berdoa
dan berserah penuh kepada Tuhan, karena saat itulah
doa kita menarik perhatian sorga. Sehingga kita akan
melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat
dalam hidup kita. Mengubah hal yang tidak baik dalam
hidup kita menjadi kemenangan besar!

RENUNGAN
Doa yang menarik PERHATIAN SORGA adalah doa yang
BERSERAH PENUH kepada Tuhan.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda berdoa berserah penuh kepada
Tuhan saat menghadapi masalah dalam hidup
Anda?
2. Mengapa doa yang berserah pada Tuhan dapat
menarik perhatian sorga?
3. Apa yang Anda lakukan agar kuat teguh dan tetap
berserah penuh kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau.
Allah sumber kekuatan. Biarlah doa puasa kami saat
ini, mewujudnyatakan rasa keberserahan kami, dan
Engkau Tuhan yang campur tangan menyatakan
kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 53-55
2 Tesalonika 1

27 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENAIKKAN DOA DENGAN PENUH IMAN DAN
HARAPAN
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 5:14 “Dan inilah keberanian percaya kita
kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita,
jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut
kehendak-Nya.”
Buah dari sebuah pernikahan yang banyak dinantikan
kebanyakan pasangan yang baru saja menikah adalah
lahirnya anak-anak yang bisa meneruskan garis
keturunan mereka. Seorang istri akan menjadi sangat
sedih ketika bertahun-tahun lamanya belum memiliki
keturunan. Itulah yang dirasakan Hana ketika setiap
hari mengalami penghinaan dan ejekan dari Penina
karena ia tak kunjung memiliki anak. Padahal, Hana
sudah lama berdoa meminta anak, tetapi Tuhan belum
menjawab dan mengabulkannya.
Meskipun bertahun-tahun Hana belum menerima
jawaban doa, ia tetap menaikkan doa tanpa jemu-jemu
di hadapan Tuhan. Bahkan, ia berani bernazar jika
kelak ia diberikan anak oleh Tuhan, maka anak itu akan
diserahkannya kepada Tuhan. Sebenarnya, secara

manusia mustahil bagi Hana memiliki anak, karena saat
itu Tuhan sudah menutup kandungannya. Akan tetapi,
karena ia terus menaikkan doa dengan penuh iman dan
harapan, akhirnya Tuhan mengingat Hana dan
mengabulkan doanya. Tuhan membuka kandungan
Hana kembali, sehingga ia mengandung dan
melahirkan seorang anak yang nantinya menjadi salah
satu nabi di Israel. Dialah Samuel, anak yang lahir
karena doa yang terus-menerus dinaikkan oleh ibunya.
Dalam menjalani kehidupan ini, kita pun banyak
diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin secara
manusia terlihat mustahil. Sakit-penyakit, masalah
keluarga, pekerjaan, ataupun keuangan datang silih
berganti. Namun, tetaplah menaruh pengharapan kita
kepada Tuhan Yesus. Selalu pegang janji Tuhan dan
percayalah bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita
tepat pada waktu-Nya. Datanglah kepada Tuhan
dengan penuh iman dan harapan. Ketika kita bisa
sungguh-sungguh menaikkan doa dengan penuh iman
dan harapan secara terus-menerus, sorga akan
tersentuh, sehingga mujizat dan jalan keluar pasti akan
kita terima. (LEW)
RENUNGAN
Naikkanlah DOA dengan PENUH IMAN dan HARAPAN
tanpa jemu-jemu.

APLIKASI
1. Hal apakah yang pernah Anda doakan tetapi di
suatu titik Anda berhenti mendoakannya?
Mengapa Anda berhenti?
2. Mengapa Anda harus menaikkan doa dengan
penuh iman dan harapan tanpa jemu-jemu?
3. Bagaimana agar Anda bisa menaikkan doa dengan
penuh iman dan harapan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap
permasalahan dan persoalan yang Kau izinkan terjadi
dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu
berdoa dengan penuh iman dan harapan kepada-Mu,
ya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 56-58
2 Tesalonika 2

28 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
BAHASA ROH SENJATA YANG POWERFUL
RHEMA HARI INI
1 Korintus 12:10 Kepada yang seorang Roh memberikan
kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain
Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada
yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang
seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata
dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia
memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Seorang wanita pelayan restoran ayam goreng yang
terlambat pulang kerja, harus berjalan sendirian di
sebuah jalanan yang sepi. Bus umum yang melewati
rumahnya sudah habis lebih dari sejam yang lalu.
Karena terlambat pulang, boss-nya memberikan lima
potong ayam goreng kepadanya untuk dibawa pulang.
Dia mulai berbasa roh dan memohon agar Tuhan
menghantarnya dengan aman ke rumah. Tiba-tiba
seorang pria tegap dengan pisau terhunus melompat
keluar dari bayang-bayang gelap, mendorongnya masuk
ke sebuah gang yang gelap dan berbicara dalam bahasa
yang kotor, memaksanya mengikuti pria itu.

Untuk mengatasi rasa takutnya, ia mulai berdoa dalam
bahasa roh. Tiba-tiba wanita ini mendegar suatu suara,
“Makan ayammu!” la bertanya dalam hati, “Apa?
Apakah akal sehat sudah meninggalkan aku?” Suara itu
terdengar lagi, “Makan ayammu!” Lalu wanita itu
merobek pembungkus ayam gorengnya, dan
mengambilnya. Dan apa yang terjadi? Di situ ada tempat
sampah dan ada dua ekor anjing besar sedang
mengaduk-aduk tempat sampah. Kedua anjing itu
mengangkat kepalanya karena mencium bau makanan
yang lezat di udara, sambil menggeram dan
memperlihatkan geligi mereka, menghampiri wanita itu
dan pria bersenjata. Melihat anjing yang siap menerkam
itu, si pria ketakutan dan lari terbirit-birit. Dengan
melemparkan sepotong demi sepotong ayam
gorengnya, selamatlah wanita ini sampai di rumah.
Bahasa roh adalah senjata yang sangat powerful yang
diberikan Tuhan kepada kita. Dengan berbahasa roh,
karya Roh Kudus semakin nyata dan kita menerima
petunjuk-petunjuk ajaib yang mendatangkan mujizat
dalam hidup kita. Itu sebabnya, mintalah supaya hidup
Anda dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh, sehingga
kita semakin penuh kuasa dan kita bisa memenangkan
setiap pergumulan yang ada dalam hidup kita.

RENUNGAN
Bahasa roh BUKAN SEKEDAR KARUNIA PELENGKAP
saja, tetapi bahasa roh adalah senjata yang sangat
POWERFUL.
APLIKASI
1. Apakah Anda sudah menerima karunia bahasa roh?
2. Jika sudah, apakah faedah yang Anda rasakan
dengan berbahasa roh selama ini?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya
dengan berbahasa roh hidup Anda bisa semakin
berkemenangan dan menjadi berkat?

DOA UNTUK HARI INI
Bapa yang baik, terimakasih karena Engkau telah
memberikan segala perlengkapan yang kami perlukan
untuk mengalami hidup yang penuh kemenangan.
Kami mau terus mempergunakan bahasa roh dalam
saat-saat doa kami, sehingga manusia roh kami terus
dibangun menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Kami
percaya perkara-perkara ajaib akan Engkau nyatakan
dalam hidup kami. Terimakasih Tuhan. Amin
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yes 59-61; 2 Tes 3

29 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
UPGRADE KEHIDUPAN MANUSIA ROH KITA
RHEMA HARI INI
Efesus 4:13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan
iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang
sesuai dengan kepenuhan Kristus
Kita semua tahu bagaimana proses kelahiran bayi yang
harus melalui tahapan proses dari pembuahan sel telur
dahulu, pertumbuhan organ, hingga kemudian
mencapai tahap kelahiran. Betapa berbahagianya setiap
pasangan orangtua yang mengikuti perkembangan
anaknya sejak mereka lahir, baik perkembangan fisik,
sikap, dan pengetahuan mereka. Mulai dari tangisan
pertamanya, makan makanan pendamping, belajar
berjalan, berbicara, membaca, dan masih banyak
lagi. Setiap orangtua pasti akan merasa bangga saat
melihat upgrade dalam kehidupan anak-anak mereka.
Begitu pula dengan kerinduan Tuhan untuk melihat
adanya upgrading yang nyata dalam kehidupan manusia
roh kita. Namun, diperlukan kehidupan doa yang
konsisten dan powerful untuk dapat meng-upgrade
manusia roh kita. Para rasul tidak secara tiba-tiba

mengalami lawatan kepenuhan Roh Kudus. Dibutuhkan
sekian waktu untuk para rasul duduk diam dan bertekun
dalam doa sebelum Roh Kudus turun atas mereka di hari
Pentakosta. Sehingga murid-murid Yesus, khususnya
Petrus, yang saat itu juga bangkit dalam kuasa Allah. Roh
Kudus memenuhi mereka, sehingga kuasa Allah
mengalir dan menyingkirkan semua ketakutan Petrus
dan murid-murid lain. Dalam sekejap, kuasa Allah
menjamah 3.000 orang dan bertobat sekaligus. Orangorang yang tadinya keras hati dan mengejek Petrus,
dijamah Tuhan dan menerima Yesus bahkan minta
dibaptis.
Jika kita rindu mengalami upgrading dalam manusia roh
kita, maka ambil komitmen untuk membangun
kehidupan doa yang lebih konsisten dan lebih powerful
lagi. Percayalah, ketika doa kita menyentuh sorga, akan
ada upgrading yang nyata dalam kehidupan manusia
roh kita, sehingga kita menjadi raksasa iman yang
dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar!
RENUNGAN
Bangunlah kehidupan doa yang lebih KONSISTEN dan
POWERFUL, sampai ada UPGRADING yang NYATA
dalam kehidupan MANUSIA ROH kita.

APLIKASI
1. Apa yang membuat para rasul dapat mengalami
kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta?
2. Mengapa kita harus membangun kehidupan doa
secara konsisten dan powerful?
3. Bagaimana cara Anda agar mempunyai kehidupan
doa yang konsisten dan powerful?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Bapa, ajar kami untuk dapat memiliki kehidupan
doa yang konsisten dan powerful. Karena kami rindu
mengalami upgrading dalam kehidupan manusia roh
kami. Sehingga, kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup
kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 62-64
1 Timotius 1

