


07 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANUGERAH YANG MELIMPAH 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:7 supaya pada masa yang akan datang Ia 
menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya 
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya 
terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
 
Kita mungkin pernah mendengar nama Nick Vujicic. 
Seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki 
tangan dan kaki, tetapi menjadi seorang penginjil dan 
motivator yang sangat menginspirasi dunia. Kita juga 
pasti tidak asing dengan Rahab, seorang wanita tuna 
susila yang berasal dari bangsa non-Yahudi, tetapi 
secara mengejutkan namanya tercantum dalam garis 
silsilah Yesus Kristus.  
 
Perlu kita ketahui, mereka bukan hanya orang-orang 
yang tidak masuk dalam hitungan atau kualifikasi. 
Mereka bahkan termasuk orang-orang yang 
direndahkan, dikucilkan, dan dianggap cacat di mata 
masyarakat. Lalu, apa yang membuat orang-orang 
seperti mereka dipakai Tuhan secara luar biasa? Hanya 
satu jawabannya, yaitu anugerah Tuhan, dan mereka 
meresponi anugerah Tuhan tersebut. Hanya dengan 



anugerah Tuhan, semua kekalahan diubah menjadi 
kemenangan.  
 
Demikian pula dengan kehidupan kita. Semua yang ada 
pada kita saat ini merupakan anugerah dari Tuhan 
semata. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan kita 
bukanlah Tuhan yang pas-pasan, melainkan Tuhan 
yang berkelimpahan. Kasih-Nya, kesabaran-Nya, kuasa-
Nya, hikmat-Nya, mujizat dan anugerah-Nya juga 
sangat berlimpah bagi setiap kita. Mari kita tanggapi 
dengan hati dan pemikiran yang benar, sehingga dari 
hari ke hari kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Saat 
itulah hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dunia dan 
segala kecemasannya, tetapi hidup kita diambil alih 
oleh anugerah Tuhan. Kita akan berkecukupan dalam 
segala sesuatu, bahkan berkelebihan. Kita akan selalu 
berkemenangan dalam segala sesuatu karena kita 
bersama dengan Tuhan dan berada dalam kasih 
karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.  
 
 
RENUNGAN 
Tuhan menyediakan bukan anugerah biasa, tetapi 
ANUGERAH YANG MELIMPAH. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa tanggapan Anda terhadap anugerah yang 

telah Tuhan sediakan bagi Anda?  
2. Renungkanlah, seberapa Anda percaya bahwa ada 

anugerah besar yang telah Tuhan sediakan?  
3. Langkah apa yang akan Anda kerjakan sebagai 

ucapan syukur atas anugerah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapaku yang baik sungguh kami bersyukur karena 
begitu besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau 

terus Kau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, 
sebab hanya ini yang dapat kami lakukan untuk 

membalas anugerah kebaikan-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-hakim 13-15; Lukas 6:27-49 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
                                          ANUGERAH MENJADI TAK 

TERKALAHKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkotbah 9:11 Lagi aku melihat di bawah matahari 
bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang 
cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang 
kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan 
bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk 
yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami 
mereka semua. 
 
Tidak ada seorangpun yang memperhitungkan tim 
Amerika Serikat untuk berprestasi dalam turnamen 
Piala Dunia 25 Juni 1950. Kala itu tim Inggris dikenal 
sebagai "Raja Sepak Bola" dengan rekor 23 
kemenangan, empat kekalahan, dan tiga kali seri. 
Anggota dari tim tersebut adalah pesepakbola 
profesional yang diambil dari liga domestik Inggris. Tim 
Amerika, sebaliknya, telah kalah dalam tujuh 
pertandingan internasional terakhir mereka dengan 
tim yang beranggotakan sejumlah tukang pos, tukang 
cuci piring, guru, dan sopir mobil jenazah.  
 



Sadar tanpa harapan jika dibandingkan materi 
mentereng tim lawan, Bill Jeffrey selaku pelatih timnas 
AS menyebut skuatnya sebagai “domba-domba yang 
siap dibantai”. Siapa mengira sebuah kejutan besar 
terjadi sehingga publik menamai peristiwa tersebut 
sebagai “Mujizat Lapangan Hijau”. Di menit ke 37, 
sundulan Joe Gaetjens, seorang mahasiswa yang 
bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring, berhasil 
menjebol gawang Bert Williams, kiper yang setahun 
sebelumnya merasakan gelar juara FA Cup. Sedangkan 
Frank Borghi si sopir mobil jenazah, sebagai kiper tim 
Amerika, bermain apik dengan menggagalkan semua 
tembakan lawan. Hingga peluit tanda akhir 
pertandingan, skor tetap 1-0 untuk kemenangan tim 
Amerika.  
 
Seperti ayat rhema kita hari ini, rahasia kemenangan 
yang sejati bukanlah keunggulan kita sebagai manusia, 
tetapi anugerah Tuhanlah yang membuat kita menjadi 
orang yang tak terkalahkan. Mungkin hari ini kita 
merasa kemampuan kita tidak ada apa-apanya 
dibandingkan orang lain. Kita tidak punya kekuatan 
ataupun kuasa. Namun jika kita menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada Allah, maka hidup kita akan 
diambil alih oleh anugerah melimpah yang membawa 
kita pada kemenangan. (PF)  
 
 



RENUNGAN 
ANUGERAH yang Tuhan berikan akan membuat kita 
menjadi ORANG YANG TAK TERKALAHKAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah rahasia kemenangan Anda yang sejati?  
2. Apa yang akan Anda lakukan supaya hidup Anda 

bisa mendapat anugerah dan kasih karunia Tuhan? 
3. Anugerah Tuhan yang membawa kemenangan 

apakah yang pernah Anda alami?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, kami menyadari keterbatasan kami 

sebagai manusia. Akan tetapi, dengan Engkau di dalam 
kami, kami lebih dari pemenang. Terimakasih Tuhan, 
kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuat 
kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-hakim 16-18; Lukas 7:1-30 

 
 
 
 
 
 
 



09 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
DIAMBIL ALIH ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 15:10 Tetapi karena kasih karunia Allah aku 
adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih 
karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-
sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada 
mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih 
karunia Allah yang menyertai aku. 
 
Ketika pertama kali kita belajar mengendarai sepeda 
motor atau mobil, perasaan takut dan khawatir 
pastilah ada. Rina pun merasakan hal yang sama. Ia 
sebenarnya tidak berani, tetapi tuntutan pekerjaan 
mengharuskannya bisa mengendarai sepeda motor. 
Rina lalu mulai mempelajari setiap bagian sepeda 
motor dan memberanikan diri untuk berlatih 
mengendarainya. Perlahan ditariknya gas, dan sepeda 
motor pun mulai berjalan maju. Rina pun merasa 
senang.  
 
Namun, saat tiba di lampu merah, mesin sepeda motor 
Rina mendadak mati. Panik dan ketakutan mulai 
merayapi. Badannya gemetar dan keringat dingin 
mengucur di dahinya. Untung saja, saat itu suami Rina 



mendampingi dirinya dan langsung memintanya untuk 
bertukar tempat. Suami Rina dengan sigap segera 
mengambil alih mengendarai sepeda motor dan 
menyalakan kembali mesinnya. Rina merasa lega ketika 
kemudi sepeda motor diambil alih suaminya. Ia tidak 
bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia 
seorang diri dalam kondisi demikian. 
 
Saat kita menjadi anak-anak Tuhan, anugerah-Nya 
telah disediakan bagi kita. Bagaimana cara kita hidup di 
dunia ini akan menentukan seberapa besar anugerah 
Tuhan yang akan kita terima. Karena itu, jangan pernah 
hidup di luar anugerah, tetapi hiduplah dikuasai 
anugerah. Karena dengan anugerah Tuhan, kita bisa 
menang melawan musuh terkuat sekalipun. Kita bisa 
menemukan jalan saat tidak mengetahui jalan, yang 
seharusnya lama menjadi cepat, yang sulit menjadi 
mudah. Sebaliknya, tanpa anugerah, hidup kita akan 
dipenuhi pergumulan dan kesulitan. Oleh karena itu, 
mintalah kuasa dan anugerah Tuhan untuk mengambil 
alih hidup kita. Saat hidup kita diambil alih oleh Tuhan, 
maka anugerah melimpah akan Tuhan berikan pada 
setiap kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Hidup DIAMBIL ALIH ANUGERAH adalah HAL 
TERINDAH dalam hidup kita. 
 



APLIKASI 
1. Apakah tandanya hidup Anda sudah diambil alih 

oleh anugerah? 
2. Mengapa hidup diambil alih anugerah menjadi hal 

terindah dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana agar hidup Anda bisa diambil alih 

anugerah?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya 
untuk Kau ambil alih. Penuhilah hidup kami dengan 

anugerah-Mu. Kami percaya saat hidup kami diambil 
alih anugerah, maka itu akan merupakan hal terindah 
yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-hakim 19-21; Lukas 7:31-50 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI UNTUK HIDUP DI BAWAH ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 6:14 Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh 
dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum 
Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 
 
George Rodonaia, bekerja sebagai ahli syaraf di 
Universitas Moskow. Ia adalah seorang atheis yang 
tidak percaya adanya Tuhan. Suatu hari ia ditabrak 
mobil dan dinyatakan mati. Jenazahnya diletakkan di 
ruang mayat selama 3 hari. Sampai ketika seorang 
dokter melakukan otopsi dengan membuat irisan di 
dadanya, ia hidup kembali. Pengalaman ini 
membuatnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada 
Tuhan, sang sumber anugerah. George berkeputusan 
belajar tentang kekristenan dan meraih gelar doktor 
bidang psikologi agama. Ia ditahbiskan sebagai imam di 
gereja Ortodok Timur dan melayani sebagai Pendeta 
Pertama Persatuan Metodis di Netherland, di negara 
bagian Texas, Amerika Serikat. Dr. George Rodonaia 
M.D. Ph.D. hidup di bawah anugerah Tuhan yang luar 
biasa. 
 



Kisah hidup George mengingatkan kita pada Paulus. 
Awalnya Paulus adalah orang yang menyerahkan 
tubuhnya untuk menjadi senjata kelaliman dan untuk 
menyiksa para pengikut Kristus. Sampai di satu titik, 
Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Momen 
perjumpaan dengan Tuhan Yesus di tengah jalan itu 
mengubah total hidupnya. Tadinya dia sangat 
membenci Yesus, tadinya dia menolak Yesus, tadinya 
dia tidak percaya Yesus. Tetapi akhirnya dia 
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia 
akhirnya percaya, dibaptis, bahkan melayani Tuhan dan 
memakai hidupnya sebagai senjata kebenaran. Dan 
kasih karunia Allah benar-benar nyata dalam hidup 
Paulus sehingga tidak heran ia menjadi rasul paling 
produktif di zamannya. 
 
Hari ini, pengalaman hidup seperti apa yang kita sudah 
alami selama ini? Kalau kita mau hidup dibawah 
anugerah Allah, kita harus berani menyerahkan diri 
kepada Allah. Bukan hanya pengakuan lewat perkataan 
lidah saja, tetapi melangkah dengan tindakan konkret. 
Yaitu mengikuti baptisan air dan melayani Tuhan. 
Dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan 
bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup dalam anugerah-
Nya yang mendatangkan banyak kelegaan dan 
keringanan.  
 
 



RENUNGAN 
KUNCI PERTAMA DAN UTAMA untuk HIDUP DI 
BAWAH ANUGERAH adalah MENYERAHKAN DIRI 
KEPADA ALLAH, sang sumber anugerah. 
 
APLIKASI 
1. Coba renungkanlah apakah selama ini Anda hidup 

di bawah dosa atau di bawah anugerah?  
2. Apa yang harus Anda lakukan untuk bisa hidup di 

bawah anugerah Tuhan?  
3. Perbedaan apa yang Anda temui ketika hidup 

Anda diambil alih oleh anugerah Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang 

teramat besar bagi kami. Kami tidak mau lagi hidup di 
bawah dosa, Bapa, ambil alihlah hidup kami. Biarlah 

kami hidup senantiasa di dalam kasih karunia dan 
anugerah-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Rut 1-4; Lukas 8:1-25 

 

 

 

 



11 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ANUGERAH TUHAN BAGI YANG RENDAH HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 4:6 Tetapi kasih karunia, yang 
dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari pada 
itu. Karena itu Ia katakan: "Allah menentang orang 
yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 
hati."  
 
Tanpa di sadari, kesombongan ada di dalam diri setiap 
orang. Meski bibir dan tingkah laku kita bisa terlihat 
seperti rendah hati, tetapi di dalam hati, kesombongan 
bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikalahkan. Ketika 
kita tidak suka diberi nasihat oleh orang lain, tidak 
menghargai dan menerima pendapat orang lain, 
keinginan untuk dipuji, atau bahkan sesepele lebih 
suka mendahului orang lain saat berjalan bersama 
karena tidak suka berada di belakang, itupun 
merupakan suatu bentuk kesombongan.  
 
Ya, kesombongan membuat kita ingin selalu berada di 
posisi atas, melebihi atau di depan orang lain. 
Sebaliknya kerendahan hati tidak keberatan untuk 
menempatkan diri di bawah, karena sadar dirinya pun 
memiliki kekurangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa 



Indonesia, anugerah didefinisikan sebagai pemberian 
dari pihak atas kepada pihak yang ada di bawah. 
Dengan kata lain, anugerah hanya akan mengalir jika 
kita menempatkan diri di tempat rendah atau di 
bawah.  
 
Ada banyak orang yang tidak mau rendah hati karena 
takut dipandang remeh, tidak dihargai atau 
disepelekan. Tetapi yang sebenarnya, kerendahan hati 
bukan berarti tidak punya kepercayaan diri, tetapi 
merasa bahwa dirinya tidak mampu dan miskin di 
hadapan Allah. Menyadari bahwa tanpa Tuhan kita 
bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat banyak tanpa 
diri-Nya, dan bahwa kesuksesan kita, keberadaan kita 
sebagaimana kita saat ini, semua hanyalah karena 
anugerah Tuhan semata. Pada kita yang memiliki sikap 
hati seperti inilah, Tuhan menaruh belas kasihan dan 
melimpahkan anugerah-Nya. Mari, minta pertolongan 
Roh Kudus untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati 
di hadapan Tuhan, sehingga anugerah Tuhan 
mengambil alih segala kesesakan dan pergumulan kita, 
digantikan dengan kemurahan, kasih  karunia dan 
kemuliaan yang melimpah atas kita.  

 
RENUNGAN 
ANUGERAH TUHAN hanya akan DIBERIKAN kepada 
orang yang MERENDAHKAN DIRI dan MERASA TIDAK 
MAMPU.  



APLIKASI 
1. Apakah definisi rendah hati bagi Anda?  
2. Menurut Anda, mengapa anugerah Tuhan hanya 

diberikan kepada yang rendah hati?  
3. Bagaimana agar Anda dapat memiliki sikap yang 

rendah hati di hadapan Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Roh Kudus, ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang 
rendah hati di hadapan Tuhan. Tolong kami 

membuang segala kesombongan dari hati kami. Kami 
rindu boleh menjadi berkat bagi sesama dan 

memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 1-3; Lukas 8:26-56 

 

 

 

 

 

 

 



12 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENDEKLARASIKAN ANUGERAH PROFETIK 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 18:21 Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka 
menggemakannya, akan memakan buahnya. 
 
Ketika masih kanak-kanak, Isabel suka sekali bermain 
gema. Dulu di halaman rumah tetangganya ada sebuah 
sumur yang cukup dalam. Isabel dan teman-teman 
seringkali meneriakkan suatu kata dan mereka akan 
tertawa-tawa saat suara mereka bergema. Gema 
merupakan suara pantulan yang terdengar setelah 
sumber suara selesai diucapkan. Hasil suara yang 
terdengar dari gema sama persis dengan apa yang kita 
katakan. Suara yang terdengar akan jelas dan berulang. 
Contohnya, ketika kita mengucapkan kata “aku” maka 
nanti setelah selesai diucapkan, gema yang muncul pun 
berbunyi "aku, aku, aku." 
 
Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai 
lidah. Lidah ini berbicara tentang perkataan yang 
keluar dari mulut kita. Selanjutnya firman Tuhan 
berkata siapa yang suka menggemakannya, akan 
memakan buahnya. Menggemakannya artinya 
memperkatakan sesuatu sampai berulang-ulang. 



Artinya kalau Anda memperkatakan sesuatu terus-
menerus dan berulang-ulang, maka itu pula yang akan 
Anda dapatkan. 
 
Hari ini kita akan belajar untuk sering-sering 
memperkatakan anugerah dalam keseharian kita. Bila 
kita selalu menggemakan anugerah maka kita pasti 
juga akan memakan buah anugerah. Jadi bukan hanya 
sebatas mendengarkan kotbah Minggu saja, tetapi kita 
juga harus banyak-banyak mendeklarasikan anugerah 
secara profetik setiap hari. Mari kita katakan dengan 
mantap dan penuh iman, ada anugerah dalam 
pernikahanku! Ada grace buat pekerjaanku! Ada 
pertolongan Tuhan buat pelunasan hutang-hutangku! 
Ada kebaikan Tuhan di setiap musim hidupku! Maka 
anugerah Tuhan yang melimpah akan mengambil alih 
kehidupan kita dan memenuhi hidup kita dengan 
segala hal yang baik.  
 
 
RENUNGAN 
SERINGLAH MENDEKLARASIKAN ANUGERAH 
PROFETIK dalam hidup kita. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang lebih sering Anda perkatakan dalam 

keseharian Anda? Anugerah atau hal-hal yang 
negatif?  

2. Apa yang membuat Anda sulit mendeklarasikan 
anugerah secara profetik?  

3. Bagaimana Anda akan mulai berlatih untuk sering-
sering mendeklarasikan anugerah profetik?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap anugerah 
yang sudah kami terima. Kami bangga punya Allah 
seperti Engkau yang selalu sanggup memberi kami 

kemenangan atas setiap pergumulan kami. Bersama 
dengan Engkau, kami percaya, kami sanggup 

melakukan perkara besar dan kuat menanggung 
semua tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 4-6; Lukas 9:1:17 

 
 
 
 
 
 



13 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERISAI ANUGERAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 5:13 Sebab Engkaulah yang memberkati 
orang benar, ya Tuhan Engkau memagari dia dengan 
anugerah-Mu seperti perisai  
 
Salah satu fungsi perisai yang dikenakan oleh prajurit 
adalah untuk melindungi tubuh dari serangan musuh. 
Sampai saat ini pun kepolisian dalmas atau pengendali 
massa, masih mengenakan perisai sebagai 
perlengkapan perlindungan diri.  Ketika mengendalikan 
aksi massa yang mulai brutal, perisai di tangan mereka 
akan melindungi dari lemparan batu, desakan massa 
yang meringsek maju, bahkan dari senjata tajam 
seperti panah atau bom molotov.  
 
Ya, sekalipun sebagai orang benar kita selalu menjaga 
perkataan dan perbuatan kita dalam kebenaran, 
namun akan ada saja orang-orang yang memusuhi kita. 
Mereka akan selalu berusaha menjatuhkan kita dengan 
fitnah, gosip, intimidasi bahkan aniaya. Akan tetapi 
anugerah Tuhan akan senantiasa memagari kita dari 
segala rencana jahat dan rancangan kecelakaan.  
 



Daud menggambarkan konsep anugerah secara indah 
sebagai pagar dan perisai dalam konteks pertempuran 
melawan musuh. Pagar bicara tentang perlindungan 
yang mengelilingi kita dan memberikan rasa aman 
terhadap serangan dari berbagai penjuru. Sedangkan 
perisai juga melindungi kita dari serangan yang lebih 
spesifik. Berbeda dari pagar, kita perlu mengangkat 
perisai untuk menangkis serangan musuh. Dengan 
perisai anugerah kita akan mampu secara aktif 
menolak kejahatan, menepis pikiran dan hal-hal 
negatif, serta memadamkan panah api si jahat yang 
senantiasa mengincar jiwa kita. Imani bahwa mulai hari 
ini, anugerah Tuhan yang mengambil alih hidup kita 
akan senantiasa menanungi kita. Anugerah-Nya akan 
menjadi seperti perisai yang menjaga hidup kita, yang 
membuat kita tidak bisa dikalahkan. Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
RENUNGAN 
ANUGERAH TUHAN akan MENJADI PERISAI yang 
SELALU MENJAGA hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Seberapa pentingkah anugerah Tuhan dalam hidup 

Anda? Mengapa demikian?  
2. Perisai dalam hal apakah yang Anda perlukan 

dalam hidup Anda saat ini?  



3. Apa pengalaman Anda ketika anugerah Tuhan 
menjadi perisai yang menjaga hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terimakasih atas kasih setia-Mu yang 
tanpa batas pada setiap kami. Seperti perisai, 

anugerah-Mu yang melimpah menjagai hidup kami 
senantiasa. Sehingga kami boleh terhindar dari yang 

jahat dan berjalan dalam kasih karunia. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 7-9; Lukas 9:18-36 

 
 


