


24 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERBEDAAN BESAR SAAT MENGIKUTI INSTRUKSI 

TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Amsal 19:21 Banyaklah rancangan di hati manusia, 
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 
 
Sebelum kita melakukan segala sesuatu, biasanya telah 
ada seribu satu rencana dalam pikiran kita. Dengan 
berbekal pengetahuan dan pengalaman, langkah demi 
langkah kita rancang sedemikian rupa agar bisa 
mencapai hasil yang kita inginkan. Akan tetapi, tidak 
sedikit dari kita yang mengalami kegagalan, atau apa 
yang kemudian terjadi ternyata meleset jauh dari apa 
yang kita rancangkan. Ada saja keadaan dan kondisi 
yang diluar kendali kita, sehingga kita tidak pernah bisa 
yakin 100 persen akan meraih kesuksesan besar.  

Seperti yang dikatakan dalam ayat rhema kita hari 
ini, kita bisa saja membuat banyak rancangan dari 
segala sisi kemungkinan berdasar prediksi kita, tetapi 
pada akhirnya, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 
Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk selalu 
melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena, 
apa yang kita rancangkan belum tentu sesuai dengan 
keinginan Tuhan. Justru bisa jadi bertolak belakang 



dengan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita (Yes 
55:8). 

Lantas, bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti 
rencana Tuhan dalam hidup kita, serta menyelaraskan 
rancangan kita dengan kehendak Tuhan?  Yaitu dengan 
bertanya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dengan 
mendekatkan diri kepada-Nya, maka Tuhan akan 
memberikan petunjuk jalan yang terbaik bagi kita. 
Mengikutsertakan Tuhan dalam setiap aspek 
kehidupan kita akan memberikan perbedaan yang 
besar daripada ketika kita berjalan sendiri. Ada 
ketenangan dan percaya diri ilahi dalam menghadapi 
segala sesuatu. Kita memang terbatas dan tidak 
mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi 
saat Tuhan ada di pihak kita maka akan selalu ada 
mujizat dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah sang 
pembuat mujizat. 

 

 
RENUNGAN 
Ada PERBEDAAN BESAR saat kita hidup mengikuti 
INSTRUKSI TUHAN dan hidup dengan JALAN KITA 
SENDIRI. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda selama ini? 

Sudahkah Anda mengikuti instruksi dari Tuhan? 
2. Perbedaan besar apa yang Anda temukan saat 

Anda hidup mengikuti instruksi dari Tuhan?  
3. Bagaimana langkah Anda agar senantiasa mengerti 

dan memahami instruksi Tuhan dalam hidup 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Bapa, terima kasih untuk tuntunan dan 
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami jika 
selama ini kami masih berjalan sesuai pikiran kami. 

Ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami 
instruksi yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 32-34; Markus 15:26-47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
HIDUP MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Amsal 4:11-12 Aku mengajarkan jalan hikmat 
kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. 
Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, 
bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. 
 
Sejak lulus pendidikan S1 di UGM, Ruben Raka 
Wicaksana memiliki kerinduan untuk melanjutkan studi 
lanjutan S2 di luar negeri dengan beasiswa. Memasuki 
awal tahun 2020, Ruben justru menghadapi 
pergumulan sebab saat itu merupakan awal dari 
masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dimasa 
penantian atas jawaban doa dari Tuhan, justru menjadi 
sebuah proses pendewasaan bagi Ruben. Ketika semua 
serba tidak pasti, Roh Kudus terus ingatkan Ruben 
untuk melakukan tiga hal. Yaitu menjadi tenang, 
menjadi kuat dan konsisten. 
 
Ia pun belajar untuk taat pada instruksi Tuhan. Pada 
pertengahan tahun 2020, Ruben direkomendasikan 
mentornya untuk bekerja di sebuah Kementerian di 
Ibukota sebagai asisten Dirjen. Tuhan juga berikan 
mujizat lain dengan diterimanya Ruben di 3 universitas 
di Belanda dan Singapura dengan beasiswa. Tak 



 

 

berhenti sampai di sana, kemudahan saat mengurus 
surat dan menyediakan dana untuk keberangkatan, 
menjadi mujizat Tuhan yang selanjutnya. Bahkan 
Ruben tidak menemui kesulitan dalam proses 
pengunduran diri dari pekerjaannya sehingga ia bisa 
segera melanjutkan study S2 nya.  
 
Ya, mengikuti semua petunjuk yang Tuhan berikan 
adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan ketaatan 
pada instruksi  Tuhan, maka hidup kita akan diberkati 
dan menjadi selamat. Oleh karena itu, mari, mulai saat 
ini arahkan roh, tubuh dan jiwa kita untuk terus 
dengar-dengaran akan instruksi Tuhan. Saat kita 
menempel pada Tuhan sang pembuat mujizat, maka 
dari hari ke hari kita akan dibawa Tuhan makin naik 
dan hidup kita adalah hidup yang penuh mujizat.  
 
 
RENUNGAN: 
Hidup mengikuti instruksi Tuhan membuat JALAN 
HIDUP kita DIBERKATI dan menjadi SELAMAT. 
 
APLIKASI 
1.  Respon seperti apa yang sering muncul ketika 

Anda mendapat instruksi dari Tuhan? 
2.  Apa yang membuat Anda terkadang sulit untuk 

taat dengan instruksi yang Tuhan berikan?  



 

 

3.  Apa yang akan Anda kerjakan agar hati Anda 
menjadi hati yang lembut dan  taat kepada semua 
instruksi yang Tuhan berikan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa biarlah kami memiliki hati yang sederhana, yang 
mau senantiasa taat melakukan apa yang menjadi 
kehendak-Mu. Sehingga hidup kami penuh dengan 

berkat kasih dan karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 1-3; Markus 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
 MEMBAYAR HARGA UNTUK KEBERHASILAN 

RHEMA HARI INI 
Ayub 42:2 Aku tahu, bahwa Engkau sanggup 
melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu 
yang gagal. 
 
Bukanlah perkara yang mudah tatkala bisnis yang kita 
jalankan sedang maju lalu kita mendapat rhema untuk 
meninggalkan bisnis tersebut. Hal itulah yang dialami 
oleh Bapak Obaja, dimana saat itu beliau harus 
meninggalkan bisnisnya dan mulai merintis gereja 
baru. Banyak tantangan, perjuangan dan cemooh yang 
diperoleh Bapak Obaja. Semua orang menganggap 
keputusan yang dipilih Pak Obaja adalah sebuah 
keputusan yang salah. Ditambah lagi, perusahaan yang 
ditinggalkan dan dikelola keluarganya akhirnya 
bangkrut dan harus dijual.  
 
Kala itu gereja yang digembalakannya juga seolah 
seperti telur di ujung tanduk. Hutang bank untuk 
membeli gedung gereja mulai macet pembayarannya 
dan bank tidak bisa lagi menaikkan plafonnya. Namun, 
di tengah ujian yang begitu berat, Pak Obaja terus 
menguatkan hatinya. Bagaimanapun sukarnya, 
seberapapun bayar harganya, dan seperti apapun 



komentar orang, Pak Obaja memilih taat dan setia 
pada instruksi Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan mulai 
membalikkan keadaaan. Gereja mengalami terobosan 
dan jiwa-jiwa terus Tuhan kirimkan. Banyak orang yang 
dijamah dan diubah hidupnya secara luar biasa.  
 
Ini merupakan kesaksian dari Pak Obaja yang secara 
manusia sudah terpojok dan tidak berdaya, namun 
sekarang mendapatkan kelegaan besar dari Tuhan 
karena mau membayar harga di awal saat mengikut 
Tuhan. Sungguh merupakan teladan bagi kita untuk 
terus memperjuangkan rhema dan instruksi dari 
Tuhan. Janganlah takut membayar harga untuk 
mengikut Tuhan. Hendaklah tantangan, bahkan ejekan 
dari orang lain tidak menggoyahkan iman kita,  sebab 
Tuhan yang kita ikuti adalah Allah pembuat mujizat. 
Teruslah pandang Tuhan Yesus dan percaya. Harga 
yang kita bayar di awal, pasti akan berakhir dengan 
keberhasilan. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Mengikut Tuhan memang dibutuhkan BAYAR HARGA 
di awal, tetapi akan BERAKHIR dengan KEBERHASILAN. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bayar harga seperti apa yang Anda lakukan saat 

mengikut Tuhan? 
2. Mengapa dibutuhkan bayar harga di awal dalam 

mengikut Tuhan? 
3. Keberhasilan apa yang telah Anda dapatkan ketika 

Anda berani membayar haga di awal?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami mau setia mengikut Engkau 
sepanjang hidup kami. Mampukanlah kami untuk  
membayar harga dalam mengikut Engkau. Kami 

percaya, kami akan melihat mujizat-Mu dinyatakan 
dalam hidup kami.  

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 4-6; Lukas 1:1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGENAL JALAN TUHAN DAN MENIKMATI 

PENYERTAANNYA 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:8-9 Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 

demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit 
dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu 
dan rancangan-Ku dari rancanganmu. 
 
Brian berambisi untuk menjadi seorang jenderal 
Angkatan Darat, namun tes jasmaninya ditolak karena 
ia memiliki telapak kaki yang rata. Meski demikian, 
Brian tidak menjadi kecewa, ia tetap percaya Tuhan 
memiliki rancangan masa depan yang indah baginya. Ia 
pun mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi 
dan menjadi seorang dokter spesialis bedah yang 
handal. Brian menjadi pelopor di bidang pembedahan 
yang beresiko tinggi, sehingga para pasien yang 
seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk sembuh, 
kini mendapat harapan besar untuk bisa terus 
melanjutkan hidupnya. Dimasa tua, Brian melatih para 
ahli bedah lain dengan teknik barunya, dan lebih 
banyak lagi jiwa yang dapat diselamatkan. Brian begitu 
bersyukur karena ia terus mengikuti tuntunan Tuhan 



dan menikmati kehidupan yang penuh berkat 
penyertaan Tuhan.  

Kisah Brian diatas serupa dengan yang dialami oleh 
Ishak. Sekalipun keadaan seolah tidak menguntungkan, 
Ishak memilih untuk mengikuti instruksi Tuhan. Ia tetap 
tinggal di Gerar, bahkan menabur benih disaat 
kelaparan besar terjadi. Ketika semua instruksi Tuhan 
itu dikerjakannya, maka Tuhan memberkati Ishak 
dengan luar biasa. Saat yang lain menghadapi kesulitan 
besar, Ishak menikmati kelimpahan sebab Tuhan 
menyertai segala pekerjaannya.  

Renungan pada hari ini menjadi pengingat bagi kita 
semua, apakah kita mau belajar taat pada tuntunan 
Tuhan, ataukah kita tetap berjalan dengan pengertian 
dan kekuatan kita sendiri? Sadarilah bahwa kita adalah 
manusia yang penuh dengan keterbatasan,  tetapi saat 
kita mengarahkan diri pada tuntunan Tuhan, 
mengenali jalan-jalan-Nya dan menikmati penyertaan-
Nya, maka Tuhan akan membawa kita pada perjalanan 
hidup yang penuh mujizat dan keajaiban.  

 
 
RENUNGAN 
ARAHKAN DIRI pada tuntunan Tuhan, KENALI jalan-
jalan-NYA dan NIKMATI PENYERTAAN-NYA. 
 
 



APLIKASI 
1.  Bagaimana respon Anda selama ini terhadap jalan-

jalan Tuhan? Sudahkah Anda memilih untuk taat?  
2.  Bagaimana cara Anda untuk menikmati 

penyertaan-Nya selama Anda mengikuti tuntunan 
Tuhan?  

3.  Bagaimana komitmen Anda untuk terus 
mengarahkan diri pada tuntunan Tuhan dan 
mengenali jalan-jalan-Nya?  

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami, 

dan senantiasa menuntun hidup kami. Kami rindu 
untuk dapat mengenali jalan-jalan-Mu dan dapat 

menikmati penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 7-9; Lukas 1:21-38 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ADA FAVOR DALAM MENGIKUTI JALAN TUHAN 

RHEMA HARI INI 
2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: ”Pada waktu Aku 
berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada 
hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong 
engkau.” Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu 
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari 
penyelamatan itu. 
 
Bagi sebagian anak-anak, pelajaran berenang menjadi 
mata pelajaran yang menakutkan. Belum bisa 
berenang membuat mereka ketakutan bahkan untuk 
mencelupkan mukanya ke dalam air. Ya, ketidaktahuan 
dan ketidakmampuan merupakan sumber dari 
perasaan takut. Demikian juga dalam hal mengikuti 
jalan Tuhan, ketidakmampuan kita untuk melihat 
rencana Tuhan yang begitu besar, membuat kita 
merasa takut dan ragu.  

Gereja kita pun mengalami hal yang sama. Di masa 
pandemi, ketika semuanya lockdown dan mengalami 
kesulitan ekonomi sehingga pemasukan gereja 
menurun, Tuhan justru memberikan instruksi untuk 
menabur dan menjadi berkat. Di saat semua proyek 
pembangunan di Jakarta terpaksa berhenti, Tuhan 



malah malah berbicara untuk melanjutkan 
pembangunan gedung gereja kita di Jakarta.  

Sungguh sebuah langkah iman yang luar biasa, untuk 
bisa tetap taat dan mengikuti instruksi Tuhan yang bagi 
manusia tidak masuk di akal. Awalnya memang tidak 
mudah dan juga penuh tantangan, tetapi kita bisa 
melihat penyertaan Tuhan yang luarbiasa, bahkan 
penuh dengan favor-Nya yang ajaib. Mujizat demi 
mujizat terjadi, dan semuanya terjadi justru di masa 
pandemi yang paling berat. Pembangunan gereja di 
Jakarta selesai dengan harga mujizat, dan masih 
ditambah lagi dengan dimulainya pembangunan Pusat 
Kegerakan Roh Kudus Global di Solo. Mengikuti jalan 
Tuhan memang tidak berarti bebas dari tantangan, 
bahkan terkadang penuh tantangan. Akan tetapi kita 
juga harus mengakui bahwa perjalanan mengikut 
Tuhan Sang Pembuat Mujizat, pasti akan dipenuhi 
dengan favor-Nya yang membuat kita tak henti 
terkagum. 

 
 
RENUNGAN 
Mengikuti jalan Tuhan memang tidak berarti bebas 
tantangan, bahkan terkadang PENUH TANTANGAN 
tetapi juga PENUH dengan FAVOR TUHAN. 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa mengikuti jalan Tuhan 

tidak menjamin bebas tantangan? 
2. Tantangan apa yang pernah Anda hadapi saat 

Anda berjalan sesuai instruksi Tuhan?  
3. Apa komitmen yang Anda buat untuk terus 

mengikuti jalan Tuhan sekalipun penuh tantangan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, kami  rindu untuk tetap berada dalam jalan-Mu 
dan tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Roh 

Kudus kuatkan kami dan mampukan kami untuk dapat 
menyelesaikan setiap instruksi Tuhan bagi kami, 
sekalipun banyak tantangan di hadapan kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin." 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 10-12; Lukas 1:39-56 

 

 

 

 

 

 

 



29 OKTOBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MELAKUKAN KEHENDAK TUHAN DALAM HIDUP KITA 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 143:10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, 
sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu 
menuntun aku di tanah yang rata! 
 
Alkisah ada dua orang nelayan yang sama-sama ingin 
mencari ikan, tetapi yang ada hanya satu perahu kecil 
dengan dua dayung. Nelayan yang satu ingin berlayar ke  
timur, tempat dimana ia merasa terdapat banyak ikan. 
Sementara nelayan yang lainnya bersikeras untuk 
berlayar ke barat, yang menurutnya lebih mudah 
mendapatkan ikan. Kedua nelayan ini merasa 
pendapatnya masing-masing yang paling benar. 
Akhirnya dalam perahu yang sama, kedua nelayan itu 
mendayung kearah yang saling berlainan. Nelayan yang 
satu mendayung ke arah barat, sementara yang lain 
mendayung ke arah timur.  
 
Kisah diatas menggambarkan hubungan kita dengan 
Tuhan. Setiap kita pasti menginginkan hidup yang 
berhasil, diberkati, bahkan menerima mujizat dari 
Tuhan. Namun disisi lain, kita ingin hidup sesuai 
kemauan dan kehendak kita sendiri. Tidak secara 



kebetulan jika rhema kita minggu ini adalah mengikuti 
instruksi Tuhan, Allah pembuat mujizat. Ini berarti jika 
kita rindu agar Allah melakukan perkara besar bahkan 
mujizat  dalam hidup kita, maka tak ada jalan pintas 
selain mengikuti instruksi-Nya. 
 
Salah satu penghalang terbesar untuk kita bisa 
menerima berkat Tuhan adalah keinginan pribadi kita 
yang berbeda dengan yang  Tuhan inginkan. Ketika kita 
hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kita, 
maka Tuhan pun tidak merasa berkepentingan untuk 
mensupport hidup yang kita inginkan. Akan tetapi jika 
kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan 
dalam hidup kita, maka Tuhan Pembuat Mujizat  akan 
memenuhi segala kebutuhan kita dengan cara-Nya yang 
luar biasa. Amin 
 
 
RENUNGAN 
Jangan hanya melakukan apa yang menjadi keinginan 
kita, tetapi LAKUKAN 
apa yang menjadi KEHENDAK TUHAN dalam hidup kita. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menggambarkan hidup Anda 

selama ini, apakah Anda masih hidup berdasar 
kemauan dan keinginan Anda sendiri, atau berdasar 
kemauan Tuhan?  

2. Menurut Anda, apa bagian tersulit dalam 
melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda?  

3. Bagaimana cara Anda mengatasi setiap kesulitan 
yang muncul saat menyelaraskan keinginan Anda 
dengan kehendak Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur atas berkat yang 
Kau berikan melalui rhema ini. Ampuni kami, ya Tuhan 

yang masih hidup menuruti kemauan dan keinginan 
kami sendiri. Pimpinlah hidup kami agar jadi pribadi 
yang selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 13-15; Lukas 1: 57-80 

 

 

 

 

 



30 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
 RASA HAUS DAN LAPAR AKAN ROH KUDUS 

RHEMA HARI INI 
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 
akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 
Pernahkah kita merasa lapar dan haus? Tentunya 
semua orang pernah mengalaminya. Ketika buru-buru 
pergi ke kantor dan belum sempat sarapan, menjelang 
siang perut kita akan merasa lapar dan ingin segera 
makan. Ketika berjalan kaki di tengah teriknya panas 
matahari, kita akan merasa kehausan dan timbul 
keinginan yang kuat untuk minum. Inilah kebutuhan 
dasar manusia. Setiap hari kita perlu makan dan 
minum agar tubuh kita sehat sehingga bisa menjalani 
aktivitas dengan baik. Jika kekurangan makan dan 
minum, maka kita akan merasa lemas dan tidak 
bertenaga.  

Seperti halnya tubuh kita memerlukan makanan dan 
minuman untuk bisa mendapatkan kekuatan, 
demikianlah manusia roh kita pun memerlukan 
makanan rohani agar bisa bertumbuh kuat dan 
semakin besar. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat 
roh kita semakin peka mendengar instruksi Tuhan 
dengan jelas. Penguasaan Roh Kudus atas kita jugalah 



yang akan memampukan kita untuk melangkah dengan 
keyakinan yang kokoh mengikuti petunjuk Tuhan. 

Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk buka 
hati lebar-lebar dan mengundang Roh Kudus untuk 
datang dan memenuhi hidup kita. Semakin bertambah 
level kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, maka 
semakin detail, semakin jelas, dan semakin banyak Dia 
menuntun hidup kita. Mulai hari ini, ambil komitmen 
untuk terus konsisten memiliki kehausan dan 
kelaparan akan Roh Kudus yang besar. Mintalah Roh 
Kudus memenuhi kita  lebih dan lebih dan lebih lagi. 
Maka kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus 
atas hidup kita begitu luar biasa. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 

 
RENUNGAN 
Milikilah KELAPARAN dan KEHAUSAN akan Roh Kudus. 
 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki rasa haus dan lapar akan 

Roh Kudus selama ini? 
2. Menurut Anda, seberapa penting Roh Kudus bagi 

hidup Anda? Mengapa demikian?  
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat 

mengaplikasikan renungan pada hari ini? 

 



DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, ajar kami untuk senantiasa memiliki kelaparan 
dan kehausan akan Roh Kudus. Karena  Roh Kuduslah 

yang memampukan kami untuk mendengar dan 
melakukan instruksi-Mu. Biarlah kami senantiasa 

berjalan dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, 
sampai kami melihat karya-Mu nyata dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin."  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 16-18; Lukas 2:1-24 

 

 


