22 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
MUJIZAT TERUS TERJADI
RHEMA HARI INI
Yohanes 5:17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "BapaKu bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja
juga."
Dalam setiap penginjilan Yesus dua ribu tahun yang lalu,
mujizat selalu ada dan terjadi bagi umat Tuhan. Mereka
mengalami kesembuhan, kelepasan, pemulihan,
kecukupan, dsb. Namun di zaman sekarang, tidak sedikit
orang yang berpikir bahwa mujizat Tuhan hanya berlaku
pada zaman dahulu dan tidak relevan untuk kehidupan
di masa sekarang ini.
Namun faktanya adalah, Tuhan masih melakukan
mujizat-Nya sampai sekarang. Bila ada orang yang tidak
mengalami mujizat, hal itu bukan karena Tuhan tidak
sanggup melakukannya.
Alkitab dengan tegas
menulis: "Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk
Tuhan?"
(Kej. 18:14a).
Sehingga dengan
demikian, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang
percaya!" (Mrk. 9:23b). Melalui ayat-ayat di atas, jelas
dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi
Tuhan! Dia adalah Allah Sang Pembuat Mujizat karena

Dia yang menciptakan bumi dengan segala
isinya. Segala sesuatu yang dilakukan-Nya adalah
ajaib. Karena "Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin
maupun hari ini dan sampai selama-lamanya." (Ibr.
13:8).
Mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Yesus tidak berubah
sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Janji
Tuhan, mujizat itu diberikan-Nya bagi kita, baik untuk
kesehatan, kesembuhan, usaha, bisnis, pekerjaan, dll.
Alkitab mencatat ada 30.000 janji Tuhan bagi kita.
Semua itu siap diberikan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan
yang membuka pintu mujizat, tidak ada satu pun yang
dapat menutupnya. Percayalah bahwa Yesus mampu
melakukan segala perkara. Bahkan kita perlu percaya
walaupun belum melihat kuasa Tuhan dinyatakan; ini
merupakan iman kita kepada Yesus yang mampu
melakukan perkara besar. Percaya artinya kita benarbenar menyerahkan segalanya hanya kepada Tuhan.
Bagian kita adalah percaya saja dan melakukan bagian
kita sebaik-baiknya, maka Tuhan akan melakukan
bagian-Nya serta menurunkan mujizat dari atas bagi
kita.
RENUNGAN
Tuhan MASIH
SEKARANG.

mengerjakan

mujizat-Nya

sampai

APLIKASI
1. Mujizat apa saja yang pernah Anda alami dalam
hidup Anda selama ini?
2. Menurut Anda, hal-hal apa sajakah yang dapat
menyebabkan seseorang tidak mengalami mujizat
Tuhan?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar Tuhan
senantiasa mengerjakan mujizat-Nya dalam hidup
Anda? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus yang luar biasa, kami sungguh bersyukur
jika melihat perjalanan hidup kami sejauh ini. Begitu
banyak pertolongan dan mujizat yang Engkau kerjakan
dalam hidup kami. Kami percaya, mujizat-Mu masih
ada dan selalu ada sampai sekarang. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 30-31
Lukas 13:23-35

23 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MUJIZAT DARI ATAS YANG PERTAMA
RHEMA HARI INI
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.
Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya baik
menurut pandangan mata-Nya. Termasuk Adam dan
Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan
menurut gambar dan rupa Allah. Namun sayangnya,
oleh ketidaktaatan, manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai
saat itulah, sejak dari dalam kandungan, kita telah
dikandung dalam dosa. Dengan kodrat yang demikian,
kita seharusnya tidak akan bisa selamat. Tidak dengan
perbuatan baik ataupun dengan korban-korban yang
kita persembahkan.
Ya, kejatuhan dalam dosa membuat manusia terpisah
dari Allah. Bumi menjadi terkutuk oleh murka Allah, dan
Allah menjadi Allah yang transenden atau jauh. Dalam
kitab Perjanjian Lama, keselamatan dapat diperoleh
melalui Taurat. Manusia dituntut memenuhi hukum

Taurat agar dapat memperoleh keselamatan dan masuk
ke dalam sorga. Namun pada kenyataannya, tidak ada
seorang pun yang mampu memenuhi tuntutan hukum
Taurat seutuhnya. Artinya, tidak ada satu pun yang
dapat selamat karena hidup keagamaannya.
Meski demikian, karena begitu besar kasih Allah akan
kita, manusia yang telah diciptakan-Nya, maka Dia
memberikan Anak-Nya yang tunggal. Oleh karya
keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, hubungan kita
dengan Allah diperdamaikan. Oleh satu korban Anak
Domba yang suci tidak bernoda, untuk sekali dan
selamanya, manusia telah ditebus dari dosa dan neraka.
Inilah mujizat dari atas, sebuah bentuk Pertolongan dari
atas yang paling utama dan pertama. Dalam hal ini,
Tuhan sendiri yang turun tangan dan bergerak untuk
menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Dengan
menyadari bahwa keselamatan adalah semata-mata
anugerah dan pertolongan dari Tuhan, sudah
seharusnya kita terus berjuang untuk menjaga
kekudusan dan keselamatan yang telah kita terima
dengan hidup seturut kehendak-Nya. (PF)
RENUNGAN
Mujizat dari atas yang PERTAMA adalah MUJIZAT
KESELAMATAN dari dosa dan neraka.

APLIKASI
1. Bagaimana Anda memandang keselamatan yang
telah Anda terima?
2. Mengapa mujizat keselamatan disebut mujizat dari
atas yang pertama?
3. Menurut Anda, apa jadinya jika Tuhan tidak
memberikan pertolongan dari atas berupa mujizat
keselamatan? Apa komitmen Anda tentang
keselamatan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas mujizat
keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami.
Kami sungguh menyadari bahwa hanya karena
pertolongan-Mu kami dapat selamat dan beroleh hidup
yang kekal. Berkati kami Tuhan, agar anugerah
keselamatan ini dapat kami gunakan sebaik mungkin
untuk menggenapi rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 1-2
Lukas 14:1-24

24 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KEMUSTAHILAN ADALAH TEMPAT BAGI MUJIZAT
TERJADI
RHEMA HARI INI
Kisah Para Rasul 5:12a Dan oleh rasul-rasul diadakan
banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak.
Arti dari kata mujizat adalah sebuah pertolongan yang
terjadi di luar batas akal, pemikiran, dan kekuatan
manusia. Dengan kata lain, mujizat adalah CAMPUR
TANGAN ALLAH yang secara langsung menolong
manusia untuk mengatasi segala kemustahilan. Tanpa
kondisi yang mustahil, mujizat tidak mungkin terjadi.
Kematian Lazarus mendatangkan mujizat kebangkitan
orang yang sudah mati. Mujizat kesembuhan terjadi
pada orang yang lumpuh, buta bahkan sakit kusta.
Selalu hal ini yang terjadi, di mana ada kemustahilan,
maka mujizat dinyatakan bagi orang yang sungguhsungguh percaya.
Jika kita perhatikan bagaimana kondisi di sekeliling kita
waktu-waktu ini, kita tidak bisa menyangkali bahwa
banyak orang menghadapi kemustahilan. Pukulan di
bidang keuangan, pekerjaan, bahkan kesehatan sangat
telak dirasakan. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya ini

adalah WAKTU TERBAIK BAGI MUJIZAT TUHAN AGAR
BISA TERJADI di tengah-tengah kita? Jika kita
menyadarinya, tentu kita tidak akan pernah kehilangan
pengharapan kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah,
tetapi bukankah kita sudah mendengar dengan telinga
kita sendiri bagaimana ada begitu banyak mujizat
keuangan, mujizat pemulihan hubungan, pekerjaan,
atau pendidikan justru Tuhan nyatakan di tengahtengah gereja kita? Artinya, semakin dunia membawa
kita kepada kegelapan, semakin nyata pula terang
Tuhan dinyatakan atas kita.
Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, janganlah takut
dan gentar. Sekalipun saat ini yang kita lihat hanya
kemustahilan, kesulitan, dan kegelapan. Namun, selama
kita sungguh-sungguh percaya dan hidup melekat erat
dengan Tuhan, kegelapan boleh tetap ada,
kemustahilan boleh tetap datang, TETAPI SEMUA ITU
AKAN DIPAKAI TUHAN UNTUK MENYATAKAN
KEMULIAAN-NYA. Mujizat dan pertolongan dari atas
sungguh nyata terjadi dalam hidup kita. Haleluya!
RENUNGAN
AKHIR ZAMAN adalah masa ketika MUJIZAT PALING
BANYAK bisa terjadi.

APLIKASI
1. Menurut Anda apakah Tuhan BISA mengerjakan
mujizat-Nya bagi Anda?
2. Kendala apa yang perlu Anda atasi supaya iman
Anda tetap terjaga sampai mujizat itu sungguhsungguh dinyatakan dalam hidup Anda?
3. Lihatlah kebelakang, mintalah Roh Kudus
mengingatkan Anda, mujizat apa yang pernah Anda
alami. Komitmen apa yang akan Anda lakukan
supaya iman Anda semakin dikuatkan sampai
mujizat benar-benar dinyatakan?
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, terima kasih atas karya-Mu yang terus
Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh
menyadari bahwa sampai sejauh ini kami tetap ada, itu
semua karena campur tangan dan pertolongan-Mu
yang terus ada, dan hari-hari kami ke depan pun pasti
akan tetap sama. Kami akan semakin melihat mujizatMu nyata dalam hidup kami, dan nama-Mu akan
semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 3-5
Lukas 14:25-35

25 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MUJIZAT TUHAN SELALU TEPAT SASARAN
RHEMA HARI INI
Yesaya 61:8 Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, dan
membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan
memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat
perjanjian abadi dengan kamu.
Bulan Oktober 1962, kapal yang ditumpangi Charles
Doss, diamuk badai saat ia dalam perjalanan penginjilan
di Asia. Sembilan orang penumpang di dalamnya hanya
bisa pasrah karena kapal itu bisa tenggelam setiap saat.
Charles Doss bergegas meninggalkan kabin menuju
geladak yang sudah digenangi air laut. Kapten kapal
mengira Doss sudah gila dan akan bunuh diri. Namun
ternyata Doss berusaha mencapai pagar kapal dan mulai
memerintahkan supaya badai menjadi tenang. Mujizat
pun terjadi. Badai itu reda dan laut menjadi sangat
tenang. Kapten kapal menduga bahwa Doss mempunyai
ilmu gaib dan kekuatan magis. Namun, setelah Doss
bersaksi, kapten kapal itu menjadi percaya Tuhan Yesus.
Ya, mujizat Tuhan selalu datang tepat sasaran dan selalu
mendatangkan kebaikan. Sama halnya seperti saat
bangsa Israel terjepit dalam keadaan yang sangat sulit.

Di hadapan mereka lautan, di samping kiri dan kanan
bukit batu yang tidak dapat dilewati, sedangkan tentara
Mesir mengejar di belakang mereka, bersiap untuk
menangkap lalu membawa kembali ke Mesir. Di tengah
situasi yang menghimpit mereka, pertolongan Tuhan
pun datang. Laut Teberau terbelah dan bangsa Israel
dapat berjalan melewati laut tersebut.
Pertolongan dan mujizat dari atas tidak pernah meleset
sedikit pun, selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, jika
saat ini ada di antara kita yang merindukan mujizat
Tuhan terjadi dan menjawab setiap kebutuhan kita yang
sedang dalam situasi terhimpit dan putus asa, janganlah
menyerah! Tuhan kita siap menolong dan membuat
mujizat-Nya terjadi atas kita semua. Mujizat dari atas itu
nyata, bahkan selalu tepat sasaran. Pertolongan Tuhan
tidak pernah salah dan selalu tepat waktu. Tetaplah
percaya pada Sang Pembuat Mujizat dan nantikan
Tuhan dengan penuh ucapan syukur.

RENUNGAN
Tuhan kita TIDAK PERNAH MELESET dan SELALU TEPAT
SASARAN dalam memberikan mujizat-Nya.

APLIKASI
1.
2.
3.

Mujizat apa yang Anda rindukan terjadi dalam
hidup Anda saat ini?
Menurut Anda, mengapa Tuhan begitu rindu
melakukan mujizat-mujizatNya dalam hidup kita?
Hal-hal apa sajakah yang mampu membuat kita
tidak percaya pada mujizat Tuhan? Renungkanlah!

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu. Kalaupun saat
ini situasi dan kondisi yang kami hadapi tidak sesuai
dengan apa yang kami doakan, kami mau tetap
percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi kami.
Bahkan selalu tepat sasaran. Terima kasih Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 6-8
Lukas 15:1-10

26 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
BAHAN BAKU MUJIZAT
RHEMA HARI INI
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat.
Beberapa bulan terakhir ini, berita di televisi maupun
media sosial mulai memberikan kabar baik. Setiap
pemberitaan tersebut menginfokan tentang turunnya
level pembatasan sosial paska pandemi. Hal tersebut
berarti pemerintah mulai menurukan batasan-batasan
bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah,
seperti tempat wisata maupun mal, tempat makan,
dan tempat ibadah. Hampir semua tempat sudah
diizinkan beroperasi kembali, dengan tetap menjaga
standar protokol kesehatan. Namun, di sisi lain, masih
ada sebagian besar masyarakat yang terdampak
pandemi dan masih mengalami kesulitan secara
finansial. Sampai saat ini pun, pandemi terus
mengakibatkan banyak orang mengalami PHK dan
kebangkrutan dalam usaha.
Mungkin saat ini banyak dari kita yang juga sedang
mengalami hal yang sama. Kehilangan pekerjaan,

kesehatan menurun, usaha menurun, dan masih
banyak lagi hal-hal yang seakan tidak ada jalan keluar.
Kita sudah berusaha dan berjuang sekeras mungkin,
tetapi kenyataannya masih jauh dari apa yang kita
harapkan. Tidak ada modal, tidak ada satu pun
panggilan pekerjaan, dan sebagainya. Dalam situasi
seperti ini, sering kali kita lebih larut dalam kesedihan
dan kekhawatiran. Kita abai dengan Tuhan, bahkan
iman kita pun mulai melemah, sehingga kita semakin
terpuruk dan jauh dari Tuhan.
Apa pun kondisi dan situasi kita saat ini, tetaplah
percaya bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Walaupun
sering kali tantangan di depan mata membuat kita
berkecil hati atau takut, kiranya firman Tuhan hari ini
kembali membangkitkan iman kita untuk semakin giat
membangun iman yang kuat dalam diri kita. Sebab
mujizat berbanding lurus dengan iman. Semakin kuat
iman maka semakin dahsyat mujizat yang Tuhan akan
kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu, bila kita
rindu mengalami mujizat dari atas, kuatkanlah iman
percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya
Pribadi yang dapat menjadikan mujizat itu nyata.
RENUNGAN
BANGUN IMAN YANG KUAT, sebab TANPA iman
TIDAK AKAN ADA mujizat.

APLIKASI
1. Mujizat apa yang sedang Anda harapkan saat ini?
2. Menurut Anda, mengapa mujizat membutuhkan
iman yang kuat?
3. Bagaimana caranya agar mujizat dari atas dapat
terjadi dalam kehidupan Anda? Tuliskan.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami di dalam Engkau.
Kami membutuhkan pertolongan dan mujizat dari
pada-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Kami
percaya, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk
menolong kami. Kami rindu iman kami semakin hari
semakin dibangun, sehingga melalui hidup kami
banyak orang percaya Engkau. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 9-11
Lukas 15: 11-32

27 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KUNCI MENGALAMI MUJIZAT DARI ATAS
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.
Hal pertama yang dilakukan umat Israel ketika mereka
mendapati air di Mara pahit rasanya dan tak dapat
mereka minum adalah mengeluh, mengomel dan
bersungut-sungut. Begitu pula yang diperbuat banyak
orang Kristen ketika merasakan hal-hal pahit dalam
hidupnya, seperti kehancuran rumah tangga, kegagalan
studi, bisnis yang pailit dan sebagainya. Banyak dari kita
yang langsung mengeluh, menggerutu, mengomel,
bersungut-sungut, marah, dan mencari kambing
hitam. Sadar atau tidak, kita malah membesar-besarkan
masalah dan membiarkan kegagalan serta kehancuran
membayang-bayangi langkah kita, sehingga kita tidak
bisa melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi.

Berbeda yang dilakukan Musa. Ketika menghadapi
masalah, ia tahu apa yang harus diperbuatanya. Ia
berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Tuhan pun
menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan
keluar dengan menunjukkan kepadanya sepotong
kayu. Tanpa menunggu lama, Musa "...melemparkan
kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi manis" (Kel.
15:25).
Ya, untuk melihat dan mengalami perkara-perkara ajaib
dari Tuhan perlu sekali bagi kita untuk berdoa dengan
iman serta mempraktikkan iman tersebut dengan
perbuatan yang nyata. Sebab iman yang tidak disertai
perbuatan pada hakekatnya adalah mati (Yak.
2:17).
Jadi, iman selalu bekerja sama dengan
perbuatan! Itu sebabnya, kunci mengalami mujizat dari
atas adalah berani bergerak dalam dimensi kuasa dan
profetik. Mari kita kembali menyadari dan melihat diri
kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kuasa dalam
mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Deklarasikan
secara profetik setiap janji firman Tuhan yang sudah kita
terima dari gembala sidang kita, maka kita akan
mengalami pertolongan yang datangnya dari atas!
RENUNGAN
Kunci mengalami mujizat dari atas adalah BERANI
BERGERAK dalam DIMENSI KUASA dan PROFETIK.

APLIKASI
1.
2.

3.

Sudahkah Anda bergerak dalam dimensi kuasa dan
profetik selama ini? Mengapa demikian?
Menurut Anda, mengapa kunci mengalami mujizat
dari atas adalah berani bergerak dalam dimensi
kuasa dan profetik?
Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan
untuk dapat menerima mujizat dari atas?
Tuliskanlah.

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami berdoa untuk urapan-Mu agar kami dapat
bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik dalam
menggenapi setiap tugas ilahi yang harus kami
selesaikan. Karena kami percaya, saat kami berjalan
sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu, maka kami
akan mengalami mujizat yang luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 12-13
Lukas 16

28 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
PERKATAAN UNTUK MENARIK MUJIZAT DARI ATAS
RHEMA HARI INI
Bilangan 14:28 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku
yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahwasanya
seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, demikianlah
akan Kulakukan kepadamu.
Johan tumbuh sebagai seorang anak yang kurang
mendapat dukungan dari keluarganya. Sedari kecil, ia
sebenarnya memperlihatkan bakat di bidang kesenian,
tetapi talenta itu tidak dapat berkembang karena ayah
Johan lebih menginginkannya menjadi seorang atlet
olahraga. Semua prestasi Johan di bidang kesenian
seolah tidak berharga di mata ayahnya. Hal itu terus
terjadi sampai ia beranjak dewasa. Bukan perkataan
berkat atau dukungan yang keluar dari mulut ayahnya,
tetapi perkataan-perkataan negatif dan kutukan bahwa
usaha apa pun yang dilakukan Johan tidak akan pernah
berhasil. Semua itu pun membuatnya takut untuk
melakukan segala sesuatu.
Hingga suatu kali, teman Johan mengajaknya beribadah
ke GBI Keluarga Allah Solo. Di sana Johan mendengar
banyak kata-kata berkat dan lagu-lagu pujian

penyembahan yang sangat memberkatinya. Johan pun
mengerti harus menggunakan kata-kata yang
membangun saat kondisi buruk terjadi. Perlahan hidup
Johan mulai berubah, setiap menghadapi masalah,
Johan belajar mengucapkan kata-kata yang
membangkitkan imannya, sehingga ia bisa melewati
permasalahan dengan pertolongan Tuhan yang tak
terduga.
Apa yang terjadi pada Johan mungkin juga pernah kita
alami. Kita berada di lingkungan yang lebih banyak
mengucapkan kata-kata negatif daripada kata-kata
berkat. Meskipun demikian, kita harus tetap bisa
menjaga mulut kita, sebab perkataan kita bisa menarik
mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Masalah dan
persoalan bisa datang dalam hidup kita kapan pun,
tetapi justru saat ada masalah, kita harus bisa memakai
perkataan kita untuk menghardiknya. Pakailah
perkataan kita untuk menarik kuasa Allah agar mujizat
terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulai hari ini,
janganlah memakai perkataan kita untuk mengeluh,
tetapi pakai perkataan kita untuk mendatangkan dan
mempercepat mujizat dalam hidup kita. Saat kita
membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan dan
bangkit dalam iman serta mulai berani bergerak dalam
dimensi kuasa, mujizat dari atas itu akan datang kepada
kita. (LEW)

RENUNGAN
Pakai PERKATAAN kita untuk MENARIK mujizat dari
atas untuk datang dalam hidup kita.
APLIKASI
1.

2.
3.

Hal-hal apa saja yang menghalangi Anda bisa
memakai perkataan sesuai dengan kehendak
Tuhan?
Mengapa dengan perkataan Anda bisa menarik
mujizat datang dalam hidup Anda?
Bagaimana cara Anda memakai perkataan Anda
untuk menarik mujizat dari atas?

DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami bersyukur untuk setiap keadaan yang
terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu
menggunakan perkataan kami dengan benar, seturut
kehendak-Mu. Kami percaya, dengan perkataan, kami
bisa menarik mujizat terjadi dalam hidup kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
2 Samuel 14-15
Lukas 17:1-19

