


25 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERASAAN YANG BUKAN BERASAL DARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. 
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 
Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 
 
Kecemasan, kekuatiran dan ketakutan telah menjadi 
penjara yang menghalangi kita untuk melihat rencana 
Allah yang indah dalam hidup kita. Ketiga hal tersebut 
membuat kita menjadi seseorang yang tidak berani. 
Tidak siap menghadapi perubahan dan lebih suka 
dengan kenyamanan duniawi. Perasaan cemas, takut 
dan kuatir bisa menghinggapi siapa saja. Jika orang-
orang miskin diliputi oleh kecemasaan bagaimana untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-orang kaya 
justru mencemaskan harta kekayaan yang dimiliki. Mau 
disimpan di mana, bagaimana jika dirampok atau dicuri, 
atau cukupkah untuk menjamin kelangsungan hidup 
keturunannya?  

Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi cemas, 
takut dan kuatir.  Kecemasan, kekuatiran dan ketakutan 
adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk 



membuat kita stres, tegang, bahkan bisa berakhir 
dengan maut.  Ketiga hal tersebut merupakan lawan 
dari iman. Sebab mencemaskan atau mengkhawatirkan 
suatu hal, berarti kita sedang tidak memercayai kuasa 
Tuhan dan meragukan kemampuan Tuhan dalam 
mengatasi masalah kita. Sejatinya, perasaan-perasaan 
tersebut bukanlah berasal dari Tuhan. 

Yohanes 14:27 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan 
memberikan damai sejahtera kepada kita semua dan 
memberikan kita kekuatan agar tidak menjadi gelisah 
dan gentar hati. Namun, mengapa masih banyak di 
antara orang percaya hidup dalam kecemasan dan 
ketakutan, padahal mereka sudah berdoa? Itu karena 
mereka tidak menyerahkan segala permasalahan 
hidupnya kepada Tuhan, tapi hanya sebagian saja dan 
berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan 
kekuatan sendiri. Mulai hari ini, ambil komitmen untuk 
menangkal kecemasan  dan kekhawatiran kita. Mari 
belajar untuk menyerahkan semua hal yang membuat 
kita resah kepada tangan kuat kuasa Tuhan. Maka kita 
akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat 
dalam hidup kita. (Rdf.) 

 
RENUNGAN 
Perasaan cemas, kuatir dan takut BUKANLAH BERASAL 
dari Tuhan. 
 



APLIKASI 
1. Adakah perasaan cemas, kuatir dan takut yang 

Anda rasakan saat ini?  
2. Bagaimana respon Anda selama ini ketika Anda 

merasakan cemas, kuatir dan takut? 
3. Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa 

yang akan Anda ambil agar tidak merasa cemas, 
kuatir dan takut akan hidup Anda? Tuliskanlah! 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan yang baik, kami percaya bahwa apapun yang 
terjadi dalam hidup kami adalah rancangan-Mu yang 

terbaik bagi kami. Kami menyerahkan segala 
kekuatiran, kecemasan dan ketakutan kami di bawah 
kaki-Mu. Karena hanya Engkau yang paling mengerti 

dan sanggup menolong kami. 
Di Dalam Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

 Amos 7-9 ; Wahyu 8 

 

 

 

 

 

 



26 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENYADARI PEMELIHARAAN TUHAN DALAM HIDUP 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:25 "Karena itu Aku berkata kepadamu: 
Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak 
kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula 
akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 
Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan 
dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?  
 
Ada banyak sekali hal yang dapat membuat kita merasa 
cemas. Harga barang-barang kebutuhan yang terus 
naik, bisnis lesu, tagihan jatuh tempo, kondisi 
kesehatan, pergaulan anak-anak kita dan lain 
sebagainya. Logika, fakta, dan pengalaman, merupakan 
pintu masuk bagi kecemasan. Dengan logika kita bisa 
menghitung dan memperkirakan apa yang akan terjadi 
menurut fakta yang kita hadapi. Sedangkan 
pengalaman, baik yang kita alami sendiri atau yang kita 
dengar dari orang lain, justru semakin menguatkan 
kecemasan yang kita rasakan.  

Ketika hati kita dipenuhi oleh kecemasan, kita akan sulit 
untuk berpikir secara jernih. Kita mulai membayangkan 



berbagai kemungkinan terburuk, sehingga menjadi 
mudah marah, mengalami susah tidur sampai gangguan 
pencernaan. Semua ini karena kita merasa tidak bisa 
mengendalikan ataupun mengatasi situasi yang sedang 
terjadi.  

Dalam kondisi seperti ini, hendaklah kita mengingat 
bahwa Bapa kita adalah Allah yang Maha Mengetahui. 
Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu apa yang akan terjadi 
di depan kita dan Dia juga tahu apa yang kita alami 
sekarang ini. Bapa memang tidak pernah berjanji akan 
memenuhi semua keinginan kita, tetapi Dia berjanji 
akan memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Sebab 
itu Dia berkata janganlah kita kuatir. Dengan cara-Nya 
yang ajaib, Bapa telah menyediakan solusi, jauh 
sebelum kita menemui persoalan. Jika burung dan 
tanaman liar saja Dia pelihara, terlebih lagi kita anak-
anak yang sangat dikasihi-Nya. Menyadari 
pemeliharaan Bapa merupakan penangkal kecemasan 
paling mujarab sekaligus memberi kelegaan pada jiwa 
kita. (PF)  

 
 
RENUNGAN 
Kesadaran bahwa BAPA PASTI MEMELIHARA hidup kita 
akan MENANGKAL semua kecemasan yang ada di hati 
kita.  
 



APLIKASI 
1. Apa saja yang sering kali membuat Anda merasa 

cemas dan khawatir? 
2. Pemeliharaan apa saja yang telah Bapa nyatakan 

dalam hidup Anda selama ini? Renungkanlah. 
3. Bagaimana kesadaran akan pemeliharaan Bapa 

dapat mempengaruhi rasa cemas Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu 
atas hidup kami. Kami ada hari ini semata hanya 

karena kasih karunia-Mu saja. Engkau yang tahu apa 
yang baik bagi kami dan yang paling kami butuhkan. 
Kami percaya, penyediaan-Mu tak pernah terlambat. 

Terimakasih Bapa.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Obaja; Wahyu 9 

 

 

 

 

 

 



27 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TANDA KITA TIDAK MENYADARI KEHADIRAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 4:40 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa 
kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 
 
Betapa terkejutnya Linda mendengar ucapan dokter 
kandungannya yang mengatakan bahwa ia harus 
melahirkan secara sesar karena air ketubannya keruh. 
Sesaat Linda merasa lemas dan pikirannya kosong. Ia 
selalu berpikir untuk melahirkan anak pertamanya 
secara normal. Linda yang selama kehamilannya rutin 
memeriksakan diri ke dokter dan mengetahui kondisi 
kandungannya tidak bermasalah,  merasa tidak siap bila 
harus menjalani operasi sesar. Dokter mengatakan 
bahwa Linda bisa melakukan operasi kapan saja. Bahkan 
jika saat ini sudah siap, besok Linda bisa langsung 
menjalani operasi.  
 
Di tengah ketakutan dan kecemasannya itu, Linda 
meminta waktu untuk berpikir. Ia merasa buntu dan  
terus saja menangis setiap kali teringat apa yang 
dikatakan dokternya. Linda takut merasakan sakit ketika 
harus melahirkan secara sesar, dan ia juga ketakutan 
membayangkan harus menjalani operasi sendirian. 



Hingga akhirnya suami Linda mengingatkan untuk 
percaya saja pada Tuhan. Apapun yang harus dijalani 
Linda, Tuhan pasti akan selalu ada bersamanya. 
Akhirnya, setelah berdoa dan memantapkan hati, Linda 
pun setuju untuk melahirkan secara sesar. Benar saja, ia 
merasakan Tuhan hadir menyertainya selama operasi 
berjalan. 
 
Ya, sering kali kecemasan dan ketakutan menyerang kita 
tatkala masalah atau persoalan datang dalam hidup 
kita. Kita menjadi khawatir dengan hal-hal yang bahkan 
belum terjadi. Takut dan cemas adalah pertanda bahwa 
kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. 
Kita lupa bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai kita. 
Oleh karena itu, jangan biarkan iblis mengintimidasi 
kita. Merasakan dan menyadari sepenuhnya kehadiran 
Tuhan dalam hidup kita akan menangkal semua 
ketakutan dan kecemasan. Jiwa kita pun akan segera 
beroleh kelegaan. (LEW)  
 
 
RENUNGAN 
KETAKUTAN dan KECEMASAN adalah tanda bahwa kita 
TIDAK MENYADARI KEHADIRAN Tuhan dalam hidup 
kita.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Hal apa yan pernah membuat Anda mengalami 

ketakutan dan kecemasan dalam hidup Anda?  
2. Menurut Anda, mengapa Anda merasa takut dan 

cemas akan apa yang Anda hadapi? 
3. Bagaimana cara Anda mengatasi kecemasan dan 

ketakutan dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, mampukanlah kami mengatasi setiap 
ketakutan dan kecemasan yang kami alami. Dalam 

keadaan apapun, kami mau selalu menyadari 
kehadiran-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah 

meninggalkan kami dan selalu ada bagi kami.  Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yunus; Wahyu 10 

 

 

 

 

 

 

 



28 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEKHAWATIRAN ADALAH HAL YANG SIA-SIA 

 
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. 
 
Suatu kali ada seorang pemuda yang membeli seekor 
burung dan meletakkannya di dalam sebuah sangkar 
yang terbuat dari besi yang sangat kuat. Malam pun 
tiba, tanpa disangka ada seekor kucing yang masuk 
dalam rumah pemuda tadi. Sang burung dalam sangkar 
pun ketakutan ketika melihat di bawah gantungan 
sangkarnya ada seekor kucing yang mondar-mandir. 
Saking kuatirnya, sang burung terbang kesana-kemari 
sampai tubuhnya terbentur jeruji-jeruji besi. Yang 
awalnya kucing tidak tahu tentang keberadaan burung 
tersebut, akhirnya malah tahu bahwa diatasnya ada 
sangkar yang digantung dan berisikan burung.  
 
Keesokan harinya, betapa terkejutnya sang pemuda tadi 
melihat burung kesayangannya sudah mati padahal ia 
sudah mempersiapkan kandang sedemikian bagus dan 
kuatnya untuk tempat tinggal burung tersebut. Burung 



itu mati bukan karena dimangsa kucing, tetapi karena 
kekuatirannya sendiri. Karena begitu ketakutan, maka 
burung itu terbang kesana-kemari hingga badannya 
terbentur jeruji besi sampai mati. Seandainya saja ia 
tahu, sesungguhnya kucing itu tidak akan mungkin bisa 
menyerangnya, sebab sudah ada sangkar besi yang 
sangat kuat yang melindunginya.  
 
Sadarkah Anda, berapa banyak dari kita seringkali 
memiliki sikap yang sama seperti burung tadi? Kita 
memiliki kekhawatiran berlebihan akan apa yang di ada 
di depan kita yang seringkali itu bahkan tidak pernah 
terjadi! Sadarilah bahwa dalam hidup kita ada proteksi 
Ilahi dari Tuhan yang senantiasa melindungi kita 
sehingga musuh dan iblis tidak akan mampu menyakiti 
kita. Hiduplah makin melekat kepada Tuhan sehingga 
segala kekuatiran yang sia-sia itu lenyap dari hidup kita 
dan digantikan dengan kelegaan jiwa yang luar biasa. 
Tuhan memberkati.  
 
 
RENUNGAN 
KEKHAWATIRAN adalah perbuatan yang SIA-SIA dan 
TIDAK ADA FAEDAHNYA sedikitpun.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana respon Anda selama ini dalam 

menghadapi persoalan dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, adakah faedah yang bisa Anda 

ambil dari kekhawatiran yang Anda alami? 
3. Bagaimana langkah Anda untuk menjaga hati Anda 

dari kekhawatiran? Renungkanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apapun yang 
terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari rencana-Mu 

yang terbaik. Oleh karena itu, kami mau ambil 
komitmen untuk tidak khawatir dengan apapun. 

Karena kami yakin, Engkau pasti sudah menyediakan 
jalan keluar atas setiap persoalan kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mikha 1-3; Wahyu 11 

 

 

 

 

 

 

 



29 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEDAN TEMPUR YANG UTAMA 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan 
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-
pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan 
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-
roh jahat di udara. 
 
Rasa cemas atau takut yang masih terbawa dalam tidur 
selepas menyaksikan film horor yang  menyeramkan, 
menjadi bukti bahwa kita harus benar-benar menjaga 
pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Lawan kita 
akan selalu berusaha untuk memasukkan yang negatif 
melalui media apapun ke dalam pikiran kita. Satu-
satunya cara untuk kita bisa memenangkan 
pertempuran dalam pikiran kita adalah mengisinya 
dengan firman Tuhan.  

Kita dapat belajar dari kehidupan Daud yang senantiasa 
memiliki pola pikir bahwa kehadiran Tuhan dalam 
hidupnya itu nyata. Mazmur 23 merupakan gambaran 
iman Daud tentang Tuhan yang seperti gembala 
menjaga domba-dombanya. Sebab Daud sendiri juga 
gembala, yang selalu waspada, sigap menolong, 



bahkan berani menghadapi singa dan beruang demi 
menjaga keselamatan domba-dombanya. Daud 
berpikir jika ia bisa melakukan semua hal itu, maka 
Tuhannya juga sanggup melakukannya. Bahkan berkali 
lipat lebih hebat! Itu sebabnya Daud bisa tenang dan 
berani ketika berhadapan dengan Goliat. Karena Daud 
tidak larut dalam pikiran yang salah yaitu ketakutan, 
tetapi dia menyadari bahwa Tuhan pasti menjaga dan 
melindunginya.  

Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai 
kita.  Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan 
kehadiran-Nya makin terasa saat kita menghadapi 
kesulitan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk 
menjaga pikiran kita, karena pikiran adalah medan 
tempur yang utama. Saat kita berpikir hal yang salah, 
maka hidup kita akan senantiasa dipenuhi ketakutan 
dan kecemasan. Sebaliknya, pemikiran yang benar 
akan menjadi penangkal kecemasan yang efektif. Kita 
tidak lagi mempunyai alasan untuk hidup dalam 
kecemasan dan ketakutan.  

 
 
RENUNGAN 
PIKIRAN kita adalah MEDAN TEMPUR yang utama.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda mengelola pikiran Anda selama 

ini ketika menghadapi persoalan dalam hidup? 
2. Menurut Anda, mengapa pikiran  adalah medan 

tempur yang utama? 
3. Bagaimana langkah Anda agar pikiran Anda 

senantiasa positif dan sesuai dengan kehendak 
Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat memiliki pikiran 
yang positif dan benar dihadapan-Mu. Karena kami 
percaya, bahwa penyertaan dan perlindungan-Mu 

senantiasa nyata dalam hidup kami. Sehingga apapun 
yang kami hadapi, kami tidak menjadi takut. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mikha;4-5 Wahyu 12 

 

 

 

 



30 JULI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJAGA API ROH ALLAH DALAM DIRI KITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:19 Janganlah padamkan Roh, 
 
Pesta olahraga Olimpiade selalu menjadi perhatian 
banyak orang karena disinilah para atlit dari seluruh 
penjuru dunia bertanding untuk menjadi yang terbaik. 
Selain menyajikan berbagai cabang olahraga, event ini 
menjadi unik dengan adanya api olimpiade yang dibawa 
secara estafet mengelilingi berbagai wilayah. Pada 
Olimpiade Athena 2004, api olimpiade berkeliling di 
lima benua dengan jarak 86 ribu km selama 142 hari. 
Namun, perjalanan terpanjang ditempuh oleh api 
Olimpiade Beijing 2008. Meski hanya membutuhkan 
waktu 130 hari, namun jarak yang ditempuh lebih jauh, 
yakni 137 ribu km! 
 
Dalam perjalanannya mengelilingi dunia, api olimpiade 
pernah padam karena terkena air, tertiup angin kencang 
bahkan pernah sengaja dipadamkan karena adanya 
protes dan sabotase. Namun apapun penyebabnya, api 
olimpiade harus tetap menyala sampai ia kembali ke 
negara penyelenggara Olimpiade. Dengan berbagai 



siasat dan teknologi, api olimpiade dijaga dari 
kemungkinan padam selama perjalanan mengelilingi 
dunia.  Api olimpiade tak boleh padam karena ia adalah 
simbol semangat para atlit yang juga tak boleh padam. 
Apapun yang terjadi, para peserta Olimpiade harus 
tetap bertanding. Kalah dan menang hanyalah predikat 
sementara, namun semangat berjuang dan bertanding 
tetap harus ada dalam jiwa mereka. Itulah semangat 
yang dilambangkan melalui api olimpiade yang tak 
pernah padam! 
 
Jika dunia olahraga memiliki api olimpiade, maka kita 
pun memiliki api, yaitu api Roh Kudus. Jika kita mau 
lepas dan menangkal segala macam ketakutan, depresi, 
dan semua gangguan jiwa atau mental, maka Roh Kudus 
yang ada dalam diri kita  harus benar-benar kita jaga 
agar tidak padam dan terus berkobar! Roh Allah yang 
ada dalam diri kita adalah Roh yang membangkitkan 
kekuatan, kasih dan ketertiban. Jika kita terus 
mengobarkan-Nya, maka kita tidak mungkin dikalahkan 
oleh ketakutan dan kecemasan. Amin. 
 
 
RENUNGAN 
ROH ALLAH yang telah Tuhan karuniakan dalam diri kita 
harus selalu DIKOBARKAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana kehidupan rohani Anda saat ini, sedang 

padam atau berkobar-kobar? Jika sedang padam, 
mengapa?  

2. Dengan apa kita harus menjaga agar Roh Allah yang 
dalam diri kita agar senantiasa berkobar? 

3. Apa komitmen Anda untuk menjaga agar Roh Allah 
yang dalam diri Anda senantiasa berkobar? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah 
mengaruniakan kepada kami Roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kami 
percaya saat Roh-Mu berkobar di dalam kami, semua 
ketakutan dan kecemasan kami akan terbakar habis. 

Sehingga jiwa kami mendapat kelegaan dan 
kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mikha 6-7; Wahyu 13 

 

 

 

 



31 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ROH YANG MELENYAPKAN KETAKUTAN DAN 

MEMBERI KELEGAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 31:8 Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan 
di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia 
tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah 
patah hati." 
 
Tahun 2012, seorang pengusaha menghadapi situasi 
buruk dalam bisnisnya. Perusahaannya harus 
membayar denda sekitar 100 juta rupiah karena 
dituding melakukan kesalahan dalam menghitung nilai 
pajak impor barang. Selama berhari-hari pengusaha 
tersebut berusaha mencari jalan keluar, tetapi 
usahanya berakhir tanpa hasil. Pikirannya dipenuhi 
oleh berbagai kecemasan dan ketakutan sehingga ia 
menjadi depresi. Dalam keputusasaan, pengusaha itu 
datang kepada Tuhan. Ia mengakui keterbatasannya 
dan memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan 
dari Tuhan.  

Roh Kudus pun bekerja dan membuka pikirannya. Ia 
merasa jauh lebih tenang dan damai. Ia pun 



memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang 
aturan penghitungan pajak. Tanpa disangka, 
pengusaha tersebut menemukan sebuah artikel di 
internet yang menjelaskan tentang pajak barang impor. 
Di sana tertulis bahwa caranya menghitung pajak 
sudah benar. Pengusaha itu lalu menghubungi seorang 
konsultan pajak, yang menyatakan jika artikel itu benar 
adanya. Atas dasar peraturan yang ada, pengusaha 
tersebut tidak perlu membayar denda sepeser pun.  

Pikiran yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan 
membuat jiwa kita tertekan dan sakit. Kita tidak lagi 
bisa berpikir dengan logis dan jernih. Akan tetapi 
kesadaran bahwa Roh Allah yang ada di dalam kita 
lebih besar dari roh ketakutan yang menyerang kita, 
akan menangkal setiap tipu daya iblis yang hendak 
menjatuhkan kita. Menyadari penyertaan Roh Kudus 
akan melenyapkan ketakutan dan memberi jiwa kita 
kelegaan. Kita akan mengalami terobosan rohani yang 
luar biasa dan berdampak pada seluruh kehidupan kita. 
Tuhan Yesus memberkati (ABU) 

 
RENUNGAN 
Kesadaran bahwa ROH ALLAH ada DI DALAM dan 
selalu BESERTA kita, akan MELENYAPKAN ketakutan 
dan memberikita KELEGAAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana perasaan Anda ketika sedang 

menghadapi permasalahan atau persoalan dalam 
hidup Anda selama ini? 

2. Menurut Anda, mengapa menyadari Roh Allah ada 
di dalam dapat melenyapkan ketakutan dan 
memberikan kelegaan kepada kita? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar 
ketakutan dalam diri Anda lenyap dan 
memperoleh kelegaan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, ajar kami untuk senantiasa menyadari bahwa 
ada Roh-Mu dalam diri kami. Sehingga kami 

memperoleh kelegaan dalam apapun situasi yang kami 
hadapi. Biar hidup kami senantiasa menjadi saksi-Mu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nahum; Wahyu 14 


