11 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
ROH KUDUS DI ATAS SEMUANYA
RHEMA HARI INI
Yohanes 3:31 Siapa yang datang dari atas adalah di
atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk
pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa
yang datang dari sorga adalah di atas semuanya.
Manute Bol adalah salah seorang pemain basket NBA
tertinggi di dunia. Dengan tinggi badan 231 cm, Manute
mampu memblokir tembakan terbaik yang pernah ada.
Pemain yang berasal dari Sudan ini memiliki lengan
seperti ranting pohon yang mampu menahan hampir
semua tembakan lawan. Bahkan di salah satu
pertandingan, Manute berhasil memblokir empat
tembakan hanya dalam waktu kurang dari enam detik.
Tidak mengherankan bila Manute adalah satu-satunya
pemain yang memiliki lebih banyak blok daripada poin
dalam sejarah NBA.
Kalau manusia yang memiliki tinggi badan paling tinggi
di antara semua manusia yang lain saja bisa selalu
meraih kemenangan, apalagi Roh Kudus yang di atas
semuanya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang
dianugerahkan kepada kita untuk menyertai serta

menolong kita. Dia adalah Roh Allah yang datang dari
sorga dan tinggal dalam hidup kita.
Rhema firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan
bahwa siapa yang datang dari sorga adalah di atas
semuanya. Itu artinya, Roh Kudus lebih dari semuanya.
Roh Kudus lebih dari kemampuan manusia sehebat apa
pun. Roh Kudus lebih dari pengetahuan dan logika
manusia. Roh Kudus lebih dari vonis dokter tentang
penyakit kita. Roh Kudus lebih dari semua kebutuhan,
persoalan, dan tantangan hidup kita. Roh Kudus lebih
dari segala-galanya. Bersama Roh Kudus, kita akan
dimampukan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan
mencapai setiap tujuan mulia-Nya dalam hidup kita. Itu
sebabnya, ketika kita hidup dan berjalan bersama Roh
Kudus yang tanpa batas di tahun 2021 ini, maka jaminan
kemenangan akan menjadi kepastian dalam hidup kita.
RENUNGAN
ROH KUDUS adalah Roh yang DI ATAS SEMUANYA.

APLIKASI
1. Seperti apakah Roh Kudus bagi hidup Anda?
2. Bagaimanakah Roh Kudus bekerja atas hidup Anda,
mengingat bahwa DIA adalah Roh yang di atas
segalanya?
3. Apakah yang menjadi komitmenmu agar Roh Kudus
senantiasa memenuhi hidupmu? Tulis dan
renungkanlah!
DOA UNTUK HARI INI
"Allah, Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari
ini. Ajar kami untuk semakin mengerti bahwa
Engkaulah yang berkuasa di atas segalanya.
Berkuasalah atas hidup kami ya, Roh Kudus, sehingga
kami terus berjalan dalam setiap rancangan besar
Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih, ya Roh Kudus. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 23-24
Yohanes 15

12 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
ROH KUDUS YANG TIDAK TERBATAS
RHEMA HARI INI
Efesus 3:20 Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh
lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam
kita,
Dalam sebuah permainan strategi game online,
terkadang kita dihadapkan pada situasi yang sangat
terjepit. Kita “mati kutu” dan tidak bisa melangkah ke
kanan, ke kiri, bahkan untuk mundur sekalipun. Pada
saat itulah, kita dipaksa untuk menyerah. Begitu
jugalah kenyataan yang ada di dunia. Besarnya
persoalan serta tantangan yang ada dalam hidup kita
seolah-olah membuat kita merasa “mati kutu”. Kita
tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, sampai
akhirnya banyak di antara kita yang putus asa lalu
menyerah.
Namun bersyukur, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus
adalah Roh Allah yang tidak terbatas, dan berita
baiknya, Dia tinggal dalam hidup kita. Dengan
berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita
bukan lagi orang-orang yang terbatas. Sebab Roh

Kudus memiliki kuasa, kasih, dan cara yang tidak
terbatas untuk dikerjakan-Nya dalam hidup kita.
Ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Dia akan
memberikan hikmat sehingga kita bisa memiliki ide
serta kreativitas yang belum pernah terpikirkan oleh
orang lain. Ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja, kita
akan dimampukan mengasihi orang yang berbuat jahat
kepada kita sekalipun. Bahkan, ketika kita terus
membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita,
kuasa-Nya akan mengalir melalui hidup kita, sehingga
kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan tanda ajaib
serta mujizat dalam kehidupan orang lain maupun
hidup kita sendiri. Saat itulah, terobosan demi
terobosan dahsyat akan kita alami dalam hidup kita.
RENUNGAN
Roh Kudus memiliki KUASA, KASIH, DAN CARA yang
tidak terbatas untuk DIKERJAKAN-NYA dalam hidup
kita.

APLIKASI
1. Ketidakterbatasan seperti apakah yang sudah Roh
Kudus kerjakan atas hidup Anda di awal tahun 2021
ini?
2. Hal apakah yang terkadang masih membuat Anda
sulit untuk sepenuhnya menaruh hidup Anda ke
dalam tangan Roh Kudus?
3. Setelah merenungkan renungan hari ini, langkah
seperti apakah yang akan Anda lakukan sehingga
kuasa, kasih, dan cara yang tanpa batas dari Roh
Kudus dinyatakan sepenuhnya atas Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini.
Terima kasih untuk kuasa, kasih, dan cara-Mu yang
tanpa batas yang telah Engkau kerjakan dalam hidup
kami. Ambil alih hidup kami sepenuhnya, ya Roh Kudus,
sehingga kuasa-Mu dinyatakan sempurna atas kami.
Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 25-27
Yohanes 16

13 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MANUSIA TERBATAS, ROH KUDUS TAK TERBATAS
RHEMA HARI INI
Yeremia 10:23 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia
tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang
yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan
langkahnya.
Namanya adalah dr. Richard Teo Keng Siang, seorang
dokter bedah kosmetik terkenal di Singapore. Masih
muda, tetapi sudah menjadi miliuner karena
keahliannya tersebut. Antrian pasiennya bisa mencapai
tiga bulan sebelum mereka bisa mendapatkan
pelayanannya. Banyak orang menyebutnya sebagai
dokter muda yang sangat hebat. Namun, siapa sangka
di puncak hidupnya, tiba-tiba ia divonis menderita
kanker paru-paru stadium 4b. Ia yang selama hidupnya
sangat mengandalkan kemampuannya sendiri dan
merasa tidak butuh Tuhan, tiba-tiba menjadi orang
yang tidak berdaya, sehingga mau tidak mau harus
datang kepada Tuhan. Dr. Richard Teo meninggal dunia
di usianya yang ke-40 tahun dengan meninggalkan
pesan berikut ini: “Kebahagiaan bukan terletak pada
uang, karier, atau sebuah mobil ferrari. Kebahagiaan
sejati datang dari pengenalan akan Tuhan.”

Ya, sehebat-hebatnya manusia, pasti memiliki
keterbatasan. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun di
dunia ini yang bisa mengandalkan dirinya sendiri atau
mengandalkan orang lain sepenuhnya, sebab manusia
sangat penuh dengan kelemahan dan keterbatasan.
Hanya Roh Kudus saja yang tidak terbatas.
Setiap manusia suatu kali pasti akan menghadapi
sesuatu yang melampaui kemampuannya untuk
mengatasi persoalannya. Itu sebabnya, kita
membutuhkan Roh Kudus yang tidak terbatas untuk
selalu menolong dan berjalan bersama kita. Jangan
sampai kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan
melalui cara yang menyakitkan dan pada waktu yang
sudah
terlambat.
Mulailah
sekarang
untuk
mempersilakan Roh Kudus mengambil alih hidup kita.
Bangunlah persekutuan yang intim dengan-Nya setiap
waktu. Biarkan Roh Kudus menggantikan keterbatasan
kita dengan ketidakterbatasan-Nya, dan lihatlah
bagaimana Tuhan akan membawa hidup kita dari
kemuliaan kepada kemuliaan.
RENUNGAN
Sehebat-hebatnya
KETERBATASAN.

MANUSIA,

pasti

memiliki

APLIKASI
1. Renungkan, apa yang seringkali membuat kita tidak
menyadari keterbatasan kita?
2. Pengalaman apa yang seringkali menyadarkan kita
bahwa diri kita ini sangat terbatas?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda
terus hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh
Kudus?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk rhema
firman-Mu yang senantiasa menjadi petunjuk bagi
kami. Kami menyadari bahwa diri kami sangat
terbatas, itu sebabnya kami membutuhkan Engkau Roh
Kudus yang mampu bekerja tanpa batas di dalam
hidup kami. Teguhkan kami untuk terus berjalan dalam
tutunan dan rancangan-Mu yang besar atas kami.
Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 28-29
Yohanes 17

14 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BERSAMA ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
Yeremia 32:27 "Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah
segala makhluk; adakah sesuatu apapun yang mustahil
untuk-Ku?
Mempunyai komorbid, atau penyakit bawaan,
menjadikan ibunda dari drg. Ricky Backer termasuk
pasien COVID-19 yang sulit, bahkan mustahil, untuk bisa
survive. Belum lagi usianya yang sudah mencapai 70
tahun, sehingga daftar kemustahilan itu semakin
bertambah. Namun, ketika Roh Kudus bekerja di ruang
isolasi rumah sakit, tempat ibunda drg. Ricky terus
masuk dalam hadirat Tuhan dengan dibantu oleh siaran
Pondok Daud online gereja kita, maka yang mustahil itu
bisa dibuat menjadi mungkin. Roh Kudus mengubahkan
kegalauan menjadi sukacita, ketakutan menjadi iman
terhadap kuasa Tuhan, sehingga mujizat kesembuhan
pun terjadi atas beliau. Apa yang dikatakan manusia
sebagai sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada
yang mustahil.
Di dalam tangan Tuhanlah, terdapat kuasa untuk
menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak
mungkin menjadi bisa terjadi. Ketika kita mengizinkan

Roh Allah sendiri bekerja dalam hidup kita, maka kita
sebagai manusia yang terbatas ini akan dimampukan
untuk melakukan serta mengalami hal-hal yang di luar
batas kemampuan manusia.
Hari ini, ambilah komitmen untuk mengandalkan Roh
Kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Tanpa Roh
Kudus, kita akan menjadi manusia yang serba terbatas
dan sering kali menemui jalan buntu dalam kehidupan.
Namun bersama Roh Kudus, tidak ada lagi yang
namanya jalan buntu. Bersama Roh Kudus selalu ada
jalan terbuka, sebab Roh Kudus akan memberikan
hikmat dan kuasa kepada kita untuk bisa menjadi
pemenang di setiap musim hidup kita.
RENUNGAN
Roh Kudus MAMPU melakukan hal yang sangat
MUSTAHIL sekalipun.

APLIKASI
1. Roh Kudus adalah Pribadi yang sanggup melakukan
segala hal yang mustahil, hal mustahil apa dalam
hidup Anda yang sudah Roh Kudus kerjakan?
2. Hal apakah yang masih membuat Anda terkadang
sulit untuk sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus
atas segala hal dalam hidup Anda?
3. Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk terus
berjalan dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus,
sehingga setiap visi besar Tuhan digenapi atas hidup
Anda? Renungkan dan tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena
Engkau telah memberikan Roh-Mu untuk tinggal
bersama-sama dengan kami, sehingga melalui Roh
Kudus, kami beroleh hikmat dan tuntunan yang
membuat kami bisa melakukan segala hal yang
mustahil bersama dengan-Mu. Kami mau terus hidup
dalam hikmat dan tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 30-31
Yohanes 18:1-18

15 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
TERANG ROH KUDUS YANG TANPA BATAS
RHEMA HARI INI
Daniel 2:22 Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang
tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa
yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya.
Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa disingkapkan
oleh Roh Kudus. Segala sesuatu terang benderang di
hadapan Roh Kudus. Itulah yang dialami oleh Bpk. Pdt.
Obaja Tanto Setiawan ketika beliau masih menjadi
seorang pengusaha tekstil. Karena keterbatasan modal
yang ada, saat itu Bpk. Obaja membeli sebuah mesin
tekstil yang sudah lama tidak terpakai dan sudah
menjadi besi tua. Kemudian beliau datang ke sebuah
pameran mesin tekstil untuk mencari tahu segala
sesuatu tentang mesin tekstil. Sekembalinya dari
pameran tersebut, Bp. Obaja mulai membangun
kembali mesin tekstil yang sebenarnya bisa dibilang
sudah menjadi rongsokan tersebut. Sangat tidak
mudah bagi beliau, tetapi dengan pencerahan dan
pertolongan dari Roh Kudus, akhirnya mesin tekstil
tersebut bisa berproduksi, sehingga Bpk. Obaja bisa
meraih lebih banyak keuntungan daripada pabrik-

pabrik tekstil lain yang membeli mesin dengan harga
yang mahal.
Roh Kudus adalah sumber terang. Ketika kita menemui
kegelapan dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan
memberikan terang-Nya untuk menyinari kegelapan
kita. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak
terpikirkan oleh akal manusia kita sendiri. Dia akan
memberikan hikmat, menuntun, serta mengajari halhal yang tidak terselami oleh pikiran kita.
Ya, bersama Roh Kudus, tidak ada lagi kebingungan. Roh
Kudus yang tanpa batas selalu bisa memberikan jawaban
untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Kuncinya adalah
melekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Bergaulah secara
intim dengan Roh Kudus setiap hari. Tanggalkan
pemikiran serta ide-ide kita sendiri dan letakkan
semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Maka Roh Kudus akan
dengan leluasa bisa menuntun kita serta memberikan
pencerahan-Nya dalam hidup kita, sehingga kita bisa
meraih keberhasilan di tahun 2021 ini.
RENUNGAN
Bahkan dalam KEGELAPAN sekalipun, TERANG ROH
KUDUS terpancar tanpa batas bagi hidup kita.

APLIKASI
1. Seperti apakah terang Roh Kudus yang tanpa batas
itu terpancar atas hidupmu? Ceritakan!
2. Hal apakah yang sudah Anda lakukan sehingga
terang Roh Kudus yang tanpa batas itu dinyatakan
atas Anda?
3. Pertolongan apa yang sudah Roh Kudus nyatakan
saat Anda di dalam kegelapan, dan komitmen
apakah yang akan Anda lakukan supaya terang Roh
Kudus itu semakin nyata dalam hidup Anda? Tulis
dan renungkanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Allah, Roh Kudus, terima kasih untuk setiap
pertolongan demi pertolongan yang sudah Engkau
nyatakan atas hidup kami. Kami sadar bahwa hanya
terang Roh-Mu saja yang sanggup menyelamatkan
kami dari kegelapan. Kami mau buka hati kami lebarlebar untuk sepenuhnya dituntun oleh-Mu. Terima
kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 32-33
Yohanes 18:19-40

16 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KEMAHAKUASAAN ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
Markus 10:27 Yesus memandang mereka dan berkata:
"Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan
demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah
mungkin bagi Allah."
Putus asa karena pergumulan yang sangat berat, Pak
Maulana yang saat itu belum kenal Tuhan, memutuskan
untuk mengakhiri hidupnya. Namun, belum sampai ia
meminum racun yang sudah ada di tangannya,
seseorang mencegahnya lalu menasihatinya dengan
menggunakan sebuah renungan. Saat itu Pak Maulana
terjamah hatinya dan merasa sangat diberkati melalui
renungan tersebut, yang kemudian diketahui sebagai
Renungan Keluarga Allah (ReKA). Sejak itu, ia terus
mengikuti renungan demi renungan yang ada di ReKA.
Imannya mulai dibangkitkan, semangat hidupnya
dikobarkan kembali, dan hidupnya dipulihkan oleh
Tuhan. Dari seorang yang hidupnya di ujung
kehancuran, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Pak Maulana
diubahkan menjadi seorang anak Tuhan yang penuh
sukacita dan terus bertumbuh dalam Tuhan.

Kehancuran apa pun yang saat ini sedang kita alami,
baik dalam hal kesehatan, keluarga, keuangan, atau hal
yang lain, semua itu sanggup diubahkan Roh Kudus
menjadi pemulihan total, bahkan kemuliaan yang
sangat besar. Sebab Roh Kudus adalah Pribadi Yang
Mahakuasa. Jangankan yang hancur, yang sudah mati
sekalipun sanggup dibangkitkan Tuhan menjadi sesuatu
yang baru. Bagi-Nya, tidak ada sesuatu pun yang
mustahil.
Apa yang sulit bagi kita, sama sekali tidak sulit bagi Roh
Kudus. Sebesar apa pun tantangan yang menghadang di
depan kita, tidak lebih besar dari kuasa Roh Kudus yang
sanggup dikerjakan-Nya dalam hidup kita. Seberat apa
pun pergumulan kita, Roh Kudus dengan kuasa-Nya
yang tanpa batas sanggup untuk menolong kita. Itu
sebabnya, mari kita mengandalkan Roh Kudus di setiap
waktu di sepanjang tahun 2021 ini, maka kita akan
banyak mengalami kemustahilan yang diubah menjadi
keajaiban.
RENUNGAN
ROH KUDUS adalah Pribadi yang MAHAKUASA.

APLIKASI
1. Kemustahilan apa sajakah yang sudah Roh Kudus
kerjakan dalam hidup Anda?
2. Hal apakah yang terkadang masih membuat Anda
sulit untuk sepenuhnya “percaya” terhadap
KEMAHAKUASAAN Roh Kudus?
3. Apa yang menjadi komitmen Anda untuk
menyatakan KEMAHAKUASAAN Roh Kudus?
Renungkan dan tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kuasa demi kuasa
yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami setiap
hari dan setiap saat. Ajar kami untuk semakin
menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan apa pun
tanpa mengandalkan kuasa-Mu. Kami mau sungguhsungguh tetapkan hati kami hanya tertuju kepada-Mu.
Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Tawarikh 34-36
Yohanes 19:1-22

17 JANUARI 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MILIKI VISI BESAR BERSAMA ROH KUDUS
RHEMA HARI INI
Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk
menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel
yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya
keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi."
Seorang putra konglomerat yang sangat kaya raya suatu
kali berkata kepada ayahnya, “Pah, aku mau menjadi
pengusaha yang lebih sukses dengan perusahaan yang
lebih besar dan lebih go international daripada
perusahaan Papah.” Reaksi ayahnya tentu saja bukan
marah, melainkan bangga. Ia bangga karena anaknya
berani memiliki visi yang besar. Ia juga bangga karena
anaknya percaya penuh pada kemampuan ayahnya
untuk menyokong keberhasilannya.
Apa jadinya kalau seorang anak konglomerat bercitacita menjadi seorang pedagang asongan di pinggir jalan?
Tentu saja semua sumber daya besar yang dimiliki oleh
ayahnya akan menjadi tidak berguna dan sia-sia.
Namun, sadarkah kita bahwa banyak di antara kita yang

selama ini hanya berani memiliki visi dan impian kecil,
yang kita anggap masih mampu kita raih dengan
kemampuan kita sendiri? Tanpa sadar, kita sudah
mengecilkan kemampuan serta kuasa Roh Kudus yang
bekerja dalam hidup kita.
Di awal tahun Roh Kudus ini, mulailah untuk menyadari
dan menanamkan dalam hati bahwa Roh Kudus
memiliki sumber daya tanpa batas. Sumber daya yang
bisa membuat kita berhasil mencapai visi besar yang
sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Itu sebabnya,
jangan sia-siakan sumber daya Roh Kudus ini. Beranilah
memiliki visi besar dalam hidup kita. Percayalah bahwa
Bapa di sorga ingin supaya kita, anak-anak-Nya, menjadi
orang-orang yang berhasil dan diberkati. Sebab Dia
rindu memakai kita menjadi saksi-Nya dan menyatakan
kemuliaan-Nya di mana pun kita berada.
RENUNGAN
Beranilah hidup dengan VISI YANG LEBIH BESAR. Jangan
sampai kita MENGECILKAN ROH KUDUS dengan visi kita
yang begitu kecil.

APLIKASI
1. Visi besar apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda
di tahun 2021 ini?
2. Percayakah Anda bisa mencapai visi tersebut di tahun
2021 ini? Mengapa demikian?
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan supaya visi
besar Tuhan itu digenapi atas hidupmu di tahun 2021
ini? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini.
Kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah yang
besar, sehingga kami pun juga diajar dan dituntun
untuk memiliki visi dan impian yang besar bagi hidup
kami. Ampuni kami jika selama ini, kami belum
mengerti dan belum menangkap visi besar yang sudah
Tuhan taruh dan tetapkan atas hidup kami. Mulai hari
ini, kami mau terus pegang visi-Mu dan berjalan
bersama-Mu untuk mencapai visi besar-Mu atas hidup
kami. Terima kasih ya, Allah Roh Kudus. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ezra 1-2
Yohanes 19:23-42

