


30 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENTINGNYA BERADA DI HABITAT ROHANI YANG 

TEPAT 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 10:25 Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan 
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang 
hari Tuhan yang mendekat.  
 
Lili sangat menyukai ikan mas koki. Bentuknya yang 
bulat dan lucu, serta siripnya yang panjang dengan 
warna cerah yang seolah melambai-lambai, membuat 
Lili tak pernah bosan melihatnya. Lantas ia membeli dua 
ekor ikan mas koki dan memeliharanya dalam sebuah 
stoples. Ia juga menaruh seekor ikan sapu-sapu kecil 
agar stoplesnya bersih dari lumut. Sayang, Lili tidak 
mengetahui jika memelihara ikan mas koki diperlukan 
aerator, yaitu alat untuk menghasilkan gelembung 
udara. Alhasil, ikan-ikan mas koki Lili tidak bertahan 
lama. Keduanya mati dan hanya tinggal ikan sapu-sapu 
yang masih hidup.  
 
Ikan sapu-sapu itu pun dipelihara Lili selama bertahun-
tahun. Satu kali, saat Lili berkunjung ke rumah 



temannya yang memiliki kolam ikan koi, ia begitu 
terkejut melihat beberapa ikan sapu-sapu yang 
berukuran hampir sebesar lengannya. Ia teringat ikan 
sapu-sapunya yang awet mungil dan hanya membesar 
sedikit dari sejak ia membelinya. Ketika Lili menyatakan 
keheranannya, teman Lili pun tertawa. Ia berkata bahwa 
stoples bukanlah habitat ikan sapu-sapu. Jika Lili 
memeliharanya di dalam kolam, ikan itu tentu akan 
bertambah besar dan mencapai ukuran maksimal.  
 
Dalam Wikipedia disebutkan bahwa habitat adalah 
tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang 
biak. Selain fungsi utamanya sebagai tempat tinggal, 
habitat juga berfungsi sebagai tempat untuk bertumbuh 
dan berkembang, juga sebagai tempat berkumpul 
dengan spesies sejenis. Karena itu, mahluk hidup akan 
bertumbuh dengan optimal jika ia berada di habitatnya 
yang seharusnya. Kehidupan roh kita pun akan 
mengalami upgrade secara optimal jika berada di 
habitat rohani yang tepat. Dengan tidak menjauhkan 
diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan komunitas 
rohani yang membangun, maka roh kita akan semakin 
bertumbuh besar, kuat, dan berbuah lebat bagi 
kemuliaan Tuhan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Kehidupan roh kita akan mengalami UPGRADE 
OPTIMAL jika berada di HABITAT yang TEPAT.  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berada dalam habitat rohani yang 

tepat saat ini?  
2. Apakah yang membuat Anda mengetahui bahwa 

habitat rohani Anda sudah tepat?  
3. Pertumbuhan rohani apa yang Anda dapatkan 

ketika Anda berada dalam habitat yang tepat?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas komunitas 
rohani dan gereja tempat kami tertanam sekarang ini. 
Tempat kami belajar semakin mengenal Engkau dan 

semakin serupa dengan Engkau. Berkati habitat rohani 
kami, Tuhan. Berikan kami roh kesatuan dan kasih 

persaudaraan, sehingga kami dapat bertumbuh 
bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
  Yesaya 65-66 

1 Timotius 2 

 

 

 

 



31 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
HABITAT MANUSIA ROH  

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam 
kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari 
dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok 
anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau 
kamu tidak tinggal di dalam Aku. 
 
Melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang 
benar, kita diingatkan bahwa kunci untuk berbuah 
adalah ranting harus terus melekat pada pokok anggur, 
sebab hanya itulah cara untuk terus mendapatkan 
asupan nutrisi sehingga ranting bisa bertumbuh kuat 
dan berbuah.  Hal itu berarti pokok anggur adalah 
habitat tempat ranting untuk hidup. Kristus adalah 
pokok anggur itu, dan kitalah rantingnya.  
 
Oleh karenanya, orang percaya harus tetap tinggal 
dalam Kristus jika ingin mengalami hidup yang 
berkemenangan setiap hari.  Tetap tinggal dalam Kristus 
berarti terus-menerus hidup dalam Dia di segala 
keadaan dan sampai akhir hidup kita. Tinggal dalam 
hadirat Tuhan adalah bagian yang sangat penting dalam 
hidup kita setiap hari. Aliran hidup yang dari Tuhan 



menjadi kekuatan kita dalam melakukan kehendak-Nya. 
Kemenangan dalam menghadapi tantangan pun kita 
raih dalam hadirat-Nya.  
 
Itu sebabnya, sebagai orang percaya, kita harus terus 
tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat 
Tuhan, manusia roh kita bisa mengering dan kemudian 
mati. Hanya saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita 
merasakan sukacita melimpah, dan segala rasa takut 
serta putus asa lenyap. Namun orang yang tinggal dalam 
hadirat Tuhan dengan benar akan menghasilkan buah 
Roh Kudus dari hidupnya. Marilah kita dengan rendah 
hati terus berdoa, mencari wajah Tuhan, memuji, dan 
menyembah-Nya, sampai hadirat-Nya senantiasa 
memenuhi kehidupan kita, dan kuasa serta kemuliaan 
Tuhan dinyatakan dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
HADIRAT TUHAN adalah HABITAT manusia roh kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda tekun untuk duduk diam dan 

tinggal dalam hadirat Tuhan selama ini? Jika belum, 
apa yang menghalangi Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa hadirat Tuhan merupakan 
habitat bagi manusia roh kita? 

3. Bagaimana komitmen Anda untuk dapat tetap 
tinggal dalam hadirat Tuhan? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu kami 

mendapat kekuatan dan penghiburan. Kami rindu 
untuk dapat konsisten membangun kehidupan yang 

senantiasa tekun duduk diam dalam hadirat-Mu, 
hingga kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di 

dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 1-2 
1 Timotius 3 

 
 
 
 
 
 



01 JUNI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI MEMPEROLEH KUASA DAN OTORITAS ILAHI 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:12-13 Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan 
melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, 
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada 
itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang 
kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, 
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 
 
From zero to hero. Dari penggembala dua tiga ekor 
domba menjadi seorang raja atas bangsa yang besar. 
Dari seorang yang dipandang sebelah mata menjadi 
seorang yang namanya dikenal sepanjang masa. Itulah 
Daud. Meski ayahnya sendiri tidak 
memperhitungkannya, ia tidak berkecil hati. Malah, ia 
memiliki hati yang besar. Bukan terhadap dirinya 
sendiri, tetapi terhadap Allah yang ia kenal dan percayai. 
Dengan kebesaran hati itulah, ia berhasil mengalahkan 
Goliat yang bagai raksasa yang menginjak-injak bangsa 
Israel.  
 
Mengapa Daud bisa melakukan hal yang tidak sanggup 
dilakukan bahkan oleh tantara Israel yang paling terlatih 



dan berpengalaman sekalipun? Semua itu karena Daud 
senantiasa bergaul erat dengan Allah. Tujuh kali sehari 
ia memuji-muji  Tuhan dan ia tak pernah lupa 
merenungkan firman-Nya. Dengan kata lain, ia 
senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Ke mana pun ia 
pergi, apa pun yang ia lakukan, dan di tengah kondisi 
apa pun juga. Tak heran bila kuasa dan otoritas ilahi 
terimpartasi dalam dirinya, sehingga hidupnya pun 
penuh dengan kemenangan serta mujizat.  
 
Ya, hadirat Tuhan sangatlah penting bagi setiap orang 
percaya. Seperti semua makhluk hidup yang 
membutuhkan habitat yang tepat agar bisa bertumbuh 
secara maksimal, demikian pula dengan manusia roh 
kita. Roh kita hanya bisa bertumbuh semakin kuat dan 
besar bila kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Saat roh kita 
terus bertumbuh dalam hadirat Tuhan, kita akan 
mengalami peningkatan rohani, sehingga kita pun dapat 
melakukan perkara-perkara besar yang membawa 
kemuliaan bagi nama Tuhan. 
 
 
RENUNGAN 
Ada KUASA dan OTORITAS ILAHI ketika kita 
SENANTIASA TINGGAL dalam hadirat Tuhan.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Seberapa banyakkah Anda tinggal dalam hadirat 

Tuhan setiap harinya?  
2. Mengapa ada kuasa dan otoritas ilahi dalam hadirat 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda bisa senantiasa tinggal dalam 

hadirat Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mau terus tinggal dalam 
hadirat-Mu. Bawa kami semakin mendekat dan 
melekat kepada-Mu, agar roh kami senantiasa 
dipenuhi oleh keilahian-Mu dan kami pun boleh 

mengerti kehendak-Mu dan beroleh kuasa untuk 
melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
  Yeremia 3-5 

1 Timotius 4 

 

 

 

 

 



02 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERLATIH UNTUK SELALU HIDUP DALAM HADIRAT 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 9:24 Tidak tahukah kamu, bahwa dalam 
gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, 
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat 
hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu 
memperolehnya! 
 
Saat Anda mendengar nama-nama seperti Greysia Polii, 
Apriyani Rahayu, Cristiano Ronaldo, atau Michael 
Phelps, apa yang muncul di benak Anda? Ya, mereka 
semua adalah jajaran atlet-atlet dunia yang sangat 
mahir dalam cabang olahraga mereka masing-masing. 
Dari semua atlet dunia itu, tidak ada satu pun yang 
menyabet gelar juara secara instan hanya dalam 
semalam. Dibutuhkan usaha dan perjuangan yang tidak 
singkat untuk meraih kemenangan-kemenangan itu. 
Setiap hari, seorang atlet profesional akan melatih 
dirinya selama berjam-jam untuk senantiasa hidup 
dalam dunia yang ditekuninya. 
 
Seorang atlet bulu tangkis akan melatih dirinya untuk 
memukul kok ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari. 



Seorang atlet renang akan terus-menerus berada di 
dalam kolam untuk berenang bolak-balik sampai ia 
dapat mencapai kecepatan dan ketepatan yang ia 
inginkan. Semalas apa pun seorang atlet sepakbola, ia 
akan tetap memaksa dirinya, mendisiplinkan diri untuk 
menendang bola berulang-ulang kali sampai berhasil 
mencetak gol dengan lihai. 
 
Belajar dari kehidupan atlet-atlet yang selalu melatih 
dirinya untuk bisa selalu hidup dalam dunia 
olahraganya. Demikian pulalah kita anak-anak Tuhan 
harus melatih diri untuk bisa selalu hidup dalam hadirat 
Tuhan. Hanya yang membayar harga lebih yang akan 
membuat atlet memperoleh kemenangan. Begitu pula 
dengan kita, dibutuhkan kesungguhan dan keteguhan 
hati untuk kita membayar harga lebih. Karena hanya 
saat kita membayar harga lebih, kita bisa senantiasa 
hidup dalam hadirat-Nya, sehingga kita bisa mengalami 
peningkatan rohani dan kita akan melihat kuasa mujizat 
Tuhan yang ekstra luar biasa terjadi dalam hidup kita. 
 
 
RENUNGAN 
Kita perlu MELATIH diri untuk bisa SELALU hidup dalam 
hadirat Tuhan.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melatih diri untuk bisa hidup dalam 

hadirat Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu senantiasa 

melatih diri untuk hidup dalam hadirat Tuhan? 
3. Apa yang menjadi komitmen Anda untuk bisa 

melatih diri dan tetap hidup dalam hadirat Tuhan? 
Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau belajar untuk bisa senantiasa hidup 
dalam hadirat-Mu. Kami mau melatih diri kami dengan 

disiplin dan konsisten sehingga hidup yang 
berkemenangan bersama dengan-Mu dapat kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

  Yeremia 6-8 

1 Timotius 5 

 

 

 

 

 



03 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA TINGGAL DALAM HADIRAT TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Daniel 6:11b tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta 
memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 
 
Joni Eareckson Tada adalah pendiri Joni and Friends, 
yaitu sebuah pelayanan bagi orang-orang penyandang 
disabilitas. Wanita ini juga penulis Kristen injili dan 
penyiar radio. Saat berumur 17 tahun, ia terjun ke 
Teluk Chesapeake, karena salah menilai kedalaman air, 
sehingga ia mengalami patah tulang belakang dan 
menjadi lumpuh dari leher ke bawah. Selama berbulan-
bulan ia mengalami depresi yang berat, bahkan sempat 
memohon kepada teman-temannya untuk 
membantunya bunuh diri. Dengan dorongan teman-
temannya itu, ia sampai pada satu titik ketika ia 
akhirnya berdoa, "Tuhan, kalau aku tidak bisa mati, 
tolong tunjukkan kepadaku, bagaimana aku harus 
hidup."  
 
Pada hari yang sama, seorang temannya memberikan 
hadiah sebuah Radio Gelombang Pendek dan 
mencarikan siaran rohani. Mereka menggunakan 
siaran radio itu untuk membangun diri dan berdoa. 



Joni mulai bangkit dan membangun manusia rohnya 
untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Ia pun mulai 
bangkit dan tidak lagi terpuruk. Ia belajar melukis 
dengan kuas lukis di mulutnya. Bahkan, ia menulis 
banyak buku dengan bantuan software pengenalan 
suara, merekam beberapa album musik, dan 
membintangi film autobiografinya. Kisah hidupnya 
terbukti menginspirasi banyak orang. Beberapa 
bukunya pun mencetak best seller. 
 
Tidak diragukan lagi, hadirat Tuhan memiliki dampak 
yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, bangun 
kebiasaan atau habit manusia roh yang baik, sehingga 
kita dapat tinggal dalam habitat hadirat Tuhan 
senantiasa. Miliki habit memuji Tuhan dengan 
membangun Pondok Daud setiap hari, serta hidupi 
firman Tuhan dalam setiap langkah kita. Saat itulah, 
kita akan merasakan dampak tinggal dalam habitat 
hadirat Tuhan. Ya, ini saatnya kita membangun diri kita 
dengan habit manusia roh yang baik, maka kecerdasan 
ilahi memenuhi hidup kita dan kita mengalami 
peningkatan rohani, sehingga  mujizat serta tanda ajaib 
akan menyertai hari-hari kita. 
 
RENUNGAN 
Membangun HABIT MANUSIA ROH yang baik adalah 
RAHASIA untuk tinggal dalam HABITAT HADIRAT 
TUHAN.  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun habit manusia roh 

yang baik selama ini dalam hidup Anda? Mengapa 
demikian? 

2. Mengapa penting bagi kita untuk membangun 
habit manusia yang baik dalam hidup kita? 

3. Bagaimana langkah-langkah Anda agar dapat 
tinggal dalam habitat hadirat Tuhan setiap hari? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu dapat tinggal dalam habitat 
hadirat-Mu. Ajar kami dapat konsisten membangun 

manusia roh yang baik, sehingga kemuliaan-Mu 
semakin dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
  Yeremia 9-11 

1 Timotius 6 

 

 

 

 

 

 



04 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
HABIT MERENUNGKAN FIRMAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku 
merenungkannya sepanjang hari. 
 
Suatu hari, seorang jemaat bertanya kepada 
pendetanya, "Bagaimana supaya saya bisa menjadi 
seorang yang kuat secara rohani?" Pendetanya pun 
menjawab, "Kuncinya ada tiga: baca Alkitab; yang 
kedua, baca Alkitab; yang ketiga, baca Alkitab." Ya, 
membaca Alkitab setiap hari bukan saja memberikan 
kekuatan rohani, tetapi ada banyak manfaat yang dapat 
kita terima saat membaca dan merenungkan firman. 
Firman Tuhan mampu menuntun jalan hidup kita, 
mengoreksi kesalahan, membuat kita lebih bijak, 
mengajarkan prinsip hidup yang benar, dan juga 
membawa kita mengenali kehendak Tuhan dalam 
kehidupan pribadi kita. 
 
Raja Daud adalah orang yang mengerti dengan baik 
manfaat dari firman Allah. Hingga ia tidak pernah 
merasa terpaksa atau terbebani untuk merenungkan 
firman. Alkitab mencatat Daud telah jatuh cinta pada 
setiap bagian demi bagian Taurat Tuhan yang 



merenungkannya (Mzm. 119:97). Tidak heran jika 
Tuhan berperkara dengan heran dalam kehidupan 
pribadinya. Itulah sebabnya, ia dengan sukacita dan rela 
hati menyediakan waktu untuk merenungkan Taurat 
Tuhan itu siang dan malam.   
 
Mungkin kita berpikir, "Saya juga setiap hari membaca 
firman, tapi mengapa saat ini saya merasa semua yang 
dilakukan seperti rutinitas belaka?" Mengembangkan 
habit merenungkan firman Tuhan tidak hanya rutinitas 
membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan 
menghidupnya. Berdoalah dan minta Roh Kudus 
menyirami hati kita dengan rasa rindu kepada Tuhan. 
Percayalah, kehidupan rohani kita akan bertumbuh 
semakin baik dan kita akan mengalami peningkatan 
rohani. Saat kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, kita 
pun akan melihat bagaimana Dia mencurahkan berkat 
jasmani dan rohani dengan melimpah seumur hidup 
kita. 
 
 
RENUNGAN 
Mengembangkan HABIT merenungkan FIRMAN TUHAN 
menjadikan kita semakin bisa TINGGAL DALAM hadirat 
Allah.  
 
 
 

https://www.ndcministry.org/readrevive.php?p=317069483173614a446448506f6b355f345f534650677e7e


APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud 

mengembangkan habit merenungkan firman 
Tuhan? 

2. Mengapa penting bagi kita untuk mengembangkan 
habit merenungkan firman Tuhan? 

3. Bagaimana cara kita agar dapat memiliki habit 
merenungkan firman Tuhan senantiasa?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk semangat dan kekuatan 

yang baru agar kami semakin diperbarui dalam 
pengenalan akan firman-Mu hari demi hari, sehingga 
kami boleh semakin berkenan di hati-Mu. Tuntun dan 

mampukan kami agar dapat konsisten 
mengembangkan habit merenungkan firman Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
  Yeremia 12-14 

2 Timotius 1 
 
 
 



05 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HIDUP DALAM HABITAT ROHANI YANG TEPAT 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:16 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan 
segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu 
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang 
akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan 
puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap 
syukur kepada Allah di dalam hatimu. 
 
Setiap makhluk hidup pasti memiliki habitat atau 
tempat tinggalnya masing-masing, baik itu manusia, 
binatang, atau tumbuhan. Habitat adalah tempat suatu 
makluk hidup tinggal dan berkembang biak. Misalnya 
binatang, mereka punya habitat yang berbeda-beda, 
ada yang di perairan, ada pula yang di daratan. Bagi 
binatang, salah satu cara untuk bertahan hidup adalah 
dengan menempati habitatnya sebagai rumah mereka. 
Namun, tidak jarang kita mendapati adanya binatang 
ditempatkan pada habitat yang tidak sesuai dengan 
habitat asli mereka. 
 
Lalu, apa yang akan terjadi jika binatang ditempatkan 
pada tempat yang bukan habitatnya? Ketika tidak 
berada di habitat aslinya, binatang bisa mengalami 



stres, memakan makanan yang tidak cocok, sehingga 
kondisi tubuh mereka tidak baik, bahkan tidak 
bertumbuh sebagaimana mestinya. Binatang yang 
ditempatkan tidak pada habitatnya akan kehilangan 
rumah mereka, kehilangan sumber makanan, dan 
mereka bisa masuk ke pemukiman manusia, bahkan 
bisa mengalami kepunahan. Sehingga sangat penting 
bagi binatang untuk hidup sesuai habitat aslinya agar 
bisa tetap bertahan hidup, berkembang biak, dan tidak 
punah. 
 
Berbicara tentang habitat, manusia roh pun juga 
memiliki habitat tersendiri. Sebagai manusia roh, kita 
juga harus menempatkan diri pada habitat rohani yang 
tepat, jangan sampai kita keliru dalam memilih tempat 
tinggal rohani kita. Hadirat Tuhan adalah habitat yang 
tepat bagi manusia roh kita. Ketika kita hidup dalam 
hadirat Tuhan, kita akan semakin mengalami 
pertumbuhan rohani, percepatan, dan 
perkembangbiakan rohani. Oleh karena itu, hiduplah 
dalam habitat rohani yang tepat dengan memiliki gaya 
hidup memuji, menyembah, dan memenuhi hidup kita 
dengan firman Tuhan. Semakin hari kita harus semakin 
berendam dalam hadirat Tuhan sebagai habitat rohani 
kita. Saat kita berada pada habitat rohani yang tepat, 
kita pun akan mengalami peningkatan rohani yang 
pesat. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Hiduplah dalam HABITAT ROHANI yang tepat dengan 
memiliki gaya hidup MEMUJI, MENYEMBAH, dan penuh 
dengan FIRMAN TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Apakah tandanya Anda sudah hidup dalam habitat 

rohani yang tepat? 
2. Mengapa Anda harus hidup dalam habitat rohani 

yang tepat? 
3. Bagaimana agar Anda bisa hidup dalam habitat 

rohani yang tepat yang seturut dengan kehendak 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk hidup 
dalam habitat rohani yang tepat. Kami rindu hidup 

kami terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi 
kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu yang semakin 

ditinggikan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 15-17 
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