


04 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
IMAN ADALAH DASAR PENGHARAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 11:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat 
 
Bahan dasar camilan pisang goreng adalah pisang. 
Tanpa pisang, makanan itu tidak bisa disebut sebagai 
pisang goreng. Seseorang harus memiliki pisang supaya 
bisa membuat pisang goreng. Seperti itu jugalah iman. 
Iman adalah bahan dasar dari semua pengharapan 
yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan dalam 
hidup kita. Kalau kita ingin pengharapan kita menjadi 
kenyataan, kita perlu memiliki iman. Ketika kita 
memiliki iman, pengharapan kita pasti bisa menjadi 
sebuah kenyataan. 
 
Kalau seseorang berkata, “Aku berharap rumah 
tanggaku dipulihkan,” tetapi ia tidak punya iman, ia 
akan terus berpikir negatif tentang rumah tangganya. 
Pengharapannya pun akan terus menjadi sebuah 



pengharapan saja, tanpa pernah menjadi kenyataan. 
Kalau seseorang berkata, “Aku berharap sakitku 
disembuhkan,” tetapi ia tidak punya iman, ia akan 
terus mengeluh tentang kondisinya, sehingga 
pengharapannya untuk sembuh hanyalah tinggal 
pengharapan saja, tanpa ia pernah mengalami mujizat 
kesembuhan. 
 
Apa yang menjadi pengharapan Anda hari-hari ini? 
Ingat, pengharapan Anda hanya akan bisa menjadi 
kenyataan apabila Anda memiliki iman. Iman timbul 
dari pendengaran akan firman rhema. Itu sebabnya 
penting sekali bagi kita untuk senantiasa memfokuskan 
hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Keadaan 
kita dan sekeliling kita boleh saja masih buruk, tetapi 
ketika iman kita timbul setelah menangkap rhema 
firman Tuhan, tinggal tunggu waktu saja sampai 
keadaan yang buruk itu bisa diubahkan menjadi sebuah 
mujizat yang memuliakan nama Tuhan. Ya, iman 
adalah kepastian dan jaminan bahwa Anda sudah 
menerima apa yang Anda harapkan. Oleh sebab itu, 
Anda perlu mengalami ledakan iman. Agar iman besar 
yang Anda miliki bisa menghasilkan mujizat super 
besar. 
 
RENUNGAN 
IMAN adalah DASAR PENGHARAPAN dari segala 
sesuatu yang kita inginkan MENJADI KENYATAAN. 



 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi pengharapan Anda hari-hari ini? 
2. Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan 

pengharapan Anda tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

pengharapan Anda bisa menjadi kenyataan melalui 
iman? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab di dalam Engkau selalu 

ada kepastian. Kami percaya semua pengharapan kami 
telah Kau jamin pasti menjadi nyata ketika kami 

membangun iman kami di atas firman-Mu. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 4-6 

Lukas 4:31-44 



05 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
JENIS IMAN YANG MENENTUKAN REALITA 

PENGHARAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 17:14-21 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 17:20 Ia berkata kepada mereka: "Karena 
kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada 
gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana,  —  maka 
gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil 
bagimu. 
 
Pantai Sukamade di Banyuwangi, Jawa Timur, 
merupakan habitat penyu yang dilindungi. Setiap 
malam di sepanjang tahun, pasti selalu ada penyu yang 
naik ke pinggir pantai untuk bertelur. Sekitar 100 butir 
telur penyu bisa ditemukan setiap malam di sepanjang 
pesisir Pantai Sukamade. Telur-telur penyu itu akan 
menetas dua bulan kemudian dan menghasilkan tukik 
atau anak penyu. Jenis kelamin tukik ditentukan dari 
jenis sarang. Jika sarangnya bersuhu panas, maka akan 
lebih banyak tukik betina yang dihasilkan, sedangkan 



tukik jantan lebih banyak menetas pada sarang yang 
lebih dingin.  
 
Seperti jenis kelamin tukik yang ditentukan dari jenis 
sarangnya, demikian juga pengharapan seperti apa 
yang menjadi kenyataan dalam hidup kita ditentukan 
dari jenis iman seperti apa yang kita miliki dalam hati. 
Jika iman kita kecil, maka pengharapan-pengharapan 
kecil sajalah yang akan menjadi realitas dalam hidup 
kita. Jika iman kita besar, maka pengharapan untuk hal-
hal besarlah yang akan menjadi kenyataan dalam hidup 
kita.  
 
Tuhan kita yang Mahabesar sangat ingin kita memiliki 
iman yang besar, sebab Dia sangat rindu kita bisa 
mengalami hal-hal besar yang sudah disediakan-Nya 
bagi kita. Ketika iman kita kecil, sesungguhnya kita 
sedang membuang banyak sekali potensi dan rencana 
besar Tuhan untuk hidup kita. Itu sebabnya Tuhan 
terus memberikan rhema demi rhema untuk kita, 
supaya iman kita bisa dibangkitkan sampai kita bisa 
mengalami ledakan iman. Ketika kita sudah mengalami 
ledakan iman, maka kita akan berani percaya untuk 
hal-hal yang sangat besar, yang jauh melampaui 
kemampuan kita sebagai manusia. Saat itulah mujizat-
mujizat besar, bahkan mujizat super besar, akan 
dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. 
 



RENUNGAN 
PENGHARAPAN SEPERTI APA yang jadi realita dalam 
hidup kita ditentukan dari JENIS IMAN SEPERTI APA 
yang kita miliki dalam hati kita. 
 
APLIKASI 
1. Jenis iman seperti apa yang Anda miliki dalam hati 

Anda saat ini? 
2. Pengharapan apa yang Anda inginkan menjadi 

realitas dalam hidup Anda? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

pengharapan Anda bisa menjadi realitas melalui 
iman Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk rancangan-Mu yang sangat 
besar dalam hidup kami. Ajar kami bisa mengerti dan 

menangkapnya dengan iman kami, sehingga kami bisa 
mengalami hal-hal yang sangat besar dalam Engkau. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 7-8 

Lukas 5:1-16 



06 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SUPERSIZED FAITH UNTUK MUJIZAT SUPERBESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 15:21-28 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 15:28 Maka Yesus menjawab dan berkata 
kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah 
kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika 
itu juga anaknya sembuh. 
 
Pak David sangat berharap ia bisa memenangkan 
tender dari sebuah proyek besar yang sedang 
dikerjakan di Jawa Timur. Sepanjang sejarah ia menjadi 
kontraktor, ini adalah proyek terbesar yang pernah ia 
perjuangkan. Itu sebabnya, ia sangat ingin 
perusahaannya bisa memenangkan tender tersebut. 
Namun harapannya kandas manakala ia dinyatakan 
kalah tender.  
 
Bukannya menyerah, Pak David mempraktikkan 
perkataan profetik. Dengan imannya yang berkobar-
kobar, setiap hari ia menubuatkan tulang-tulang kering 
tender yang sudah mati itu supaya hidup kembali. 
Benar saja, sepuluh hari kemudian ia dihubungi oleh 



pihak penyelenggara tender untuk datang ke kantornya. 
Ternyata, kontraktor yang memenangkan tender 
mengundurkan diri, dan penyelenggara tender 
menyerahkan proyek tersebut kepada Pak David 
dengan anggaran yang disusun oleh kontraktor 
sebelumnya yang nilainya jauh lebih tinggi daripada 
anggaran yang disusun Pak David. Mujizat besar terjadi 
dalam usaha dan pekerjaan Pak David. 
 
Itulah sepenggal kisah bagaimana iman yang 
superbesar mampu menghasilkan mujizat yang 
superbesar dalam hidup kita. Iman yang superbesar 
adalah iman yang tidak menyerah ketika 
ketidakmungkinan seolah semakin menjulang tinggi 
bak gunung. Ibu dalam rhema firman yang kita baca 
hari ini telah mengalami penolakan berkali-kali, bahkan 
dari Yesus sendiri. Namun, karena imannya yang 
superbesar, ia pantang menyerah dan terus 
memperjuangkan mujizatnya, hingga akhirnya imannya 
itu membuahkan mujizat yang superbesar dalam 
hidupnya, yaitu kesembuhan anaknya. Hari ini, jika ada 
ketidakmungkinan yang menghalangi hidup Anda, 
perjuangkanlah itu dengan iman yang superbesar, 
percayalah bahwa janji Tuhan itu ‘ya’ dan ‘amin’ dan 
mujizat adalah sebuah kepastian bagi kita yang percaya.  
 
RENUNGAN 



Memiliki SUPERSIZED FAITH akan membuat kita 
mengalami MUJIZAT SUPERBESAR. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksudkan dengan iman 

superbesar? 
2. Mengapa kita harus memiliki iman yang 

superbesar? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami mujizat superbesar dalam hidup 
Anda? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya ketika kami pegang teguh 

firman-Mu, maka janji-Mu pasti menjadi nyata dalam 
hidup kami. Tolong kami untuk memiliki iman yang 

besar, sehingga kami tidak mudah menyerah terhadap 
segala tantangan yang menghalangi jalan kami. Kami 
percaya mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. 

Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 9-10 
Lukas 5:17-39 



07 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
LIPATGANDAKAN IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Raja-raja 2:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
2 Raja-raja 2:9 Dan sesudah mereka sampai di 
seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: "Mintalah apa 
yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku 
terangkat dari padamu." Jawab Elisa: "Biarlah kiranya 
aku mendapat dua bagian dari rohmu." 
 
Seorang jemaat bersaksi tentang mujizat kesembuhan 
yang dialami suaminya. Pada hari ulang tahun sang 
suami, tiba-tiba suaminya mengalami serangan jantung. 
Saat itu suaminya kejang-kejang dan matanya terlihat 
terbalik. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Di 
rumah sakit, monitor alat rekam jantung sudah 
menunjukkan tanda garis datar. itu artinya sudah tidak 
ada lagi detak di jantungnya. Namun iman ibu ini justru 
bangkit. Ia berlutut di samping ranjang suaminya lalu 
mulai memperkatakan doa profetik berulang-ulang. 
Bahkan ia juga menelpon kelompok selnya supaya 
mereka juga mendukung dalam doa profetik. Ajaib, 
beberapa saat kemudian, monitor rekam jantung 



menunjukkan bahwa detak jantung suaminya kembali 
lagi!  
 
Dalam perjalanan, suaminya dipindahkan ke rumah 
sakit lain yang lebih canggih. Sang suami sempat drop 
lagi. Dokter pun mengatakan bahwa kemungkinannya 
tinggal dua, yaitu stroke atau meninggal. Sekali lagi, ibu 
ini terus berdoa profetik dengan didukung oleh 
kelompok selnya. Mujizat Tuhan terjadi. Satu minggu 
kemudian, suaminya sudah diizinkan pulang dari 
rumah sakit dalam keadaan sehat, tanpa stroke, 
bahkan langsung bisa berenang.  
 
Benar, manakala keadaan seperti semakin mustahil, 
jangan hanya berjuang untuk memiliki atau 
mempertahankan iman. Berjuanglah untuk 
melipatgandakan iman Anda. Yakinlah bahwa Tuhan 
yang Mahakuasa itu ada di pihak Anda dan siap untuk 
memberikan kemenangan bagi hidup Anda. Ketika 
Anda terus memperbesar iman Anda, maka ledakan 
iman akan terjadi dan mendobrak semua kemustahilan, 
sehingga mujizat super besar melanda hidup Anda.  
 
RENUNGAN 
LIPATGANDAKAN iman, jangan hanya berjuang untuk 
MEMILIKI atau MEMPERTAHANKANNYA saja. 
 
 



APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu melipatgandakan iman? 
2. Bagaimana caranya supaya kita bisa 

melipatgandakan iman? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

melalui pelipatgandaan iman Anda bisa mengalami 
mujizat besar? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, berikan kami hati yang teguh dan percaya 

sepenuhnya kepada-Mu. Ketika keadaan di sekeliling 
kami penuh dengan kemustahilan, justru di situlah 
kami melipatgandakan iman. Kami percaya mujizat 

besar pasti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 11-12 

Lukas 6:1-26 



08 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DAMPAK LEDAKAN IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 1:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 1:8 Pertama-tama aku mengucap syukur kepada 
Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab 
telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia.  
 
Tidak pernah sepi, itulah yang saat ini menjadi julukan 
gereja kita di Solo. Pagi, siang, sore, malam, selalu 
banyak orang berdatangan ke Pondok Daud yang kita 
bangun. Bukan hanya dari kalangan jemaat, bahkan 
dari luar jemaat Keluarga Allah pun banyak yang 
datang ke Pondok Daud di gereja kita. Tidak hanya itu, 
dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri pun 
datang untuk merasakan hadirat Tuhan di Pondok 
Daud. Ya, mereka datang ke Pondok Daud karena 
mereka telah mendengar banyak kesaksian kuasa serta 
mujizat Tuhan dinyatakan melalui Pondok Daud.  
 
Dampak ledakan iman adalah kabar tentang kesaksian 
mujizat kita tersiar sampai ke seluruh dunia. Ketika ada 
iman yang terus semakin naik level, maka di situ ada 



mujizat-mujizat besar terjadi, dan kabar tentang 
mujizat itu akan tersiar sampai ke berbagai penjuru. 
Lalu semakin banyak orang datang untuk melihat 
kegerakan dahsyat dari Tuhan yang sedang terjadi.  
 

Adalah kerinduan hati Tuhan agar banyak orang 
diselamatkan. Namun, bagaimana orang-orang bisa 
datang untuk diselamatkan kalau mereka tidak 
mendengar kabar baik tentang keselamatan dan kuasa 
Tuhan? Bagaimana bisa ada kabar keselamatan dan 
kuasa Tuhan, kalau tidak ada ledakan iman yang 
menghasilkan mujizat? Itu sebabnya, sangat perlu bagi 
kita untuk terus membangun iman, sampai kita 
mengalami ledakan iman. Ketika ledakan iman sudah 
terjadi, maka ledakan mujizat superbesar juga akan 
nyata di tengah-tengah kita.  
 

RENUNGAN 
Dampak LEDAKAN IMAN adalah kabar tentang 
KESAKSIAN MUJIZAT kita TERSIAR sampai ke seluruh 
dunia. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa 

mengalami ledakan iman? 
2. Mengapa kita perlu mengalami ledakan iman? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

kesaksian mujizat Anda tersiar sampai ke berbagai 
penjuru? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu terus membangkitkan iman kami 

sampai kami mengalami ledakan iman yang 
menghasilkan mujizat-mujizat besar dalam hidup kami. 
Kami rindu hidup kami menjadi saksi-Mu dan nama-Mu 
dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 13-15 

Lukas 6:27-49 



09 NOVEMBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KESEDIAAN DIPAKAI OLEH TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 18:18-30 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 18:30 akan menerima kembali lipat ganda pada 
masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia 
akan menerima hidup yang kekal." 
 
Berencana untuk membelikan sepeda untuk Leva, 
anaknya, Ibu Silvie menabung di sebuah bank. Saat 
uangnya sudah cukup dan Ibu Silvie hendak membeli 
sebuah sepeda sepulang dari beribadah di gereja, 
ternyata rencana tersebut harus tertunda atas 
kehendak Tuhan. Di gereja, Ps. Jonatan Setiawan 
sedang menggerakkan jemaat untuk menabur benih 
profetik bagi pekerjaan Tuhan. Ibu Silvie merasa sangat 
digerakkan Tuhan untuk menaburkan benih profetik 
dari uang tabungan yang akan digunakan untuk 
membeli sepeda. Setelah meminta persetujuan dari 
anaknya dan disetujui, tanpa pikir panjang Ibu Silvie 
menaburkan semua uang tabungannya sebagai benih 
profetiknya untuk pekerjaan Tuhan.  



 
Setelah itu, mulailah Ibu Silvie harus menabung 
kembali. Ketika uangnya sudah cukup, akhirnya ia bisa 
membelikan sepeda untuk Leva anaknya. Akan tetapi, 
ternyata rencana Tuhan tidak berhenti sampai di situ 
saja. Dua minggu setelah ia membeli sepeda, ia 
ditelpon oleh pihak bank tempatnya menabung bahwa 
ia memenangkan undian hadiah utama berupa sebuah 
mobil. Benar-benar suatu mujizat besar yang tidak 
terduga bagi Ibu Silvie dan keluarganya. 
 

Ya, kesediaan kita untuk dipakai Tuhan dalam 
kegerakan besar-Nya akan membuat kita mengalami 
mujizat superbesar. Ketika Ibu Silvie bersedia 
mengutamakan kepentingan Tuhan daripada 
kepentingannya sendiri, justru saat itulah Tuhan 
bekerja dan mengadakan mujizat superbesar dalam 
hidupnya. Itu sebabnya, milikilah hati yang bersedia 
untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kita ingin 
berkat atau mujizat, tetapi karena kita rindu banyak 
jiwa bisa diselamatkan dan nama Tuhan semakin 
dipermuliakan. Ketika kita bersedia dipakai oleh Tuhan, 
maka berkat, kuasa, anugerah, serta mujizat pasti 
menyertai setiap langkah kita.  
 

RENUNGAN 
Kesediaan kita untuk DIPAKAI TUHAN dalam 
kegerakan besar-Nya akan membuat kita mengalami 
SUPERSIZED MIRACLE. 



APLIKASI 
1. Apa bukti atau tanda kesediaan kita dipakai oleh 

Tuhan? 
2. Mengapa kita harus memiliki kesediaan hati yang 

mau dipakai oleh Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan kita ambil supaya kita bisa 

selalu dipakai oleh Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan yang sekali 

pun tidak pernah berhutang kepada kami. Meskipun 
persembahan kami tidak seberapa dan tidak ada 

artinya, tetapi Engkau selalu gantikan dengan 
anugerah serta berkat-Mu yang luar biasa dahsyat 

bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 16-18 

Lukas 7:1-30 

 



10 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
AMBIL BAGIAN DALAM WORLDWIDE REVIVAL 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 28:1-20 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
 
Damir dan Tabitha Paroci adalah pasangan misionaris 
yang merintis Keluarga Allah di Serbia. Meskipun 
dengan sumber daya yang serba terbatas, tetapi roh 
mereka menyala-nyala untuk bisa dipakai Tuhan 
membawa kegerakan sampai ke bangsa-bangsa. 
Hambatan serta tantangan mereka lalui dengan 
sukacita dan iman percaya bahwa Tuhan pasti 
memberikan kemenangan bagi mereka.  
 
Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam 
perjalanan pelayanan mereka. Dari yang tidak ada, 
dijadikan-Nya ada secara ajaib dalam anugerah serta 
waktu-Nya yang terbaik. Tuhan terus menambahkan 
jiwa-jiwa dalam pelayanan mereka. Bahkan beberapa 
di antara mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. 



Saat ini, Damir dan Tabitha memiliki kurang lebih tiga 
puluh jiwa dalam penggembalaan mereka. 
Pemeliharaan Tuhan pun nyata bagi mereka dalam hal-
hal sederhana yang mereka alami sehari-hari. 
 
Ketika kita ikut mengambil bagian dalam berjuang 
mewujudkan worldwide revival, hati Tuhan pun 
disukakan dengan hidup kita. Kita akan merasakan 
perkenanan-Nya nyata atas hidup kita. Masalah pasti 
selalu ada, rintangan serta tantangan tidak mungkin 
absen dari hidup kita, tetapi ketika perkenanan-Nya 
dinyatakan, satu per satu persoalan hidup kita akan 
dikerjakan Tuhan secara ajaib. Itu sebabnya, marilah 
kita belajar melakukan sesuatu yang menyenangkan 
hati Tuhan. Lakukan apa yang menjadi keinginan hati-
Nya, perjuangkan apa yang menjadi kerinduan-Nya, 
yaitu jiwa-jiwa, maka kita akan merasakan penyertaan-
Nya yang sempurna itu selalu ada dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Ikutlah AMBIL BAGIAN dalam berjuang mewujudkan 
WORLDWIDE REVIVAL, sehingga HATI TUHAN 
DISUKAKAN melalui hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mengambil bagian dalam 

berjuang mewujudkan worldwide revival? 



2. Mengapa kita harus mengambil bagian dalam 
memperjuangkan worldwide revival? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 
bisa mengambil bagian dalam worldwide revival? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan 

kepercayaan yang sangat besar bagi kami untuk bisa 
turut mengambil bagian dalam worldwide revival yang 
akan Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 19-21 

Lukas 7:31-50 
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