04 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
PUJIAN DAN PENYEMBAHAN DI HATI TUHAN
RHEMA HARI INI
Ibrani 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.
Bagi sebagian orang, pujian penyembahan kepada
Tuhan tidak memiliki porsi sepenting doa dan firman.
Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa telinganya
tidak familier, tidak nyaman, bahkan sama sekali tidak
tertarik dengan lagu-lagu pujian penyembahan.
Sebaliknya, ada juga yang hafal dan bisa menyanyikan
banyak lagu rohani, tetapi mereka pun tidak merasakan
ada sesuatu yang istimewa dalam pujian penyembahan,
sebab mereka hanya sekedar menyanyi. Orang-orang
seperti ini biasanya akan sulit untuk bisa sungguhsungguh mengenal dan mengalami Tuhan secara
pribadi.
Musik dan lagu memang sangat membantu kita untuk
memuji dan menyembah Tuhan. Namun apa yang
dialami oleh Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul
16:24-26, mengajarkan kepada kita tentang rahasia
penyembahan. Saat terbelenggu dalam penjara, sudah

pasti tidak ada musik yang mengiringi mereka. Suara
Paulus dan Silas pun belum tentu merdu didengar.
Meski demikian, ketika mereka berdoa dan menaikkan
puji-pujian kepada Allah dengan lantang, terjadilah
gempa bumi hebat yang membuka semua pintu dan
melepaskan belenggu yang mengikat mereka.
Situasi terburuk memang sedang terjadi pada Paulus
dan Silas. Namun hal ini tidak menyurutkan
kepercayaan Paulus dan Silas. Hati mereka dipenuhi
ucapan syukur karena mempunyai Allah yang dahsyat
dan lantas meluap keluar melalui puji-pujian dari bibir
mereka. Inilah yang membuat Tuhan tidak bisa tinggal
diam. Ya, pujian dan penyembahan yang lahir dari hati
yang mengasihi dan percaya murni tanpa syarat,
memiliki tempat yang spesial di hati Tuhan. Inilah
rahasia penyembahan yang membuat Tuhan berkenan
hadir dan menyatakan mujizat-Nya yang luar biasa
dalam hidup kita. Itu sebabnya, marilah kita belajar
untuk senantiasa bisa mempersembahkan puji-pujian
syukur kita kepada Tuhan, apapun situasi yang tengah
terjadi dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita
melakukannya dengan iman dan tulus hati kepada
Tuhan, maka Tuhanpun akan menyatakan kuasa-Nya
yang tak terbatas dalam hidup kita. (PF)

RENUNGAN
PUJIAN dan PENYEMBAHAN memiliki tempat yang
SPESIAL di HATI TUHAN.
APLIKASI
1. Apa pandangan Anda tentang pujian dan
penyembahan kepada Tuhan?
2. Seberapakah pentingnya posisi pujian dan
penyembahan dalam hidup Anda?
3. Melalui peristiwa apakah Anda bisa merasakan
bahwa pujian dan penyembahan memiliki tempat
yang spesial di hati Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan
kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau
dalam segala keadaan. Mengajarkan untuk kami bisa
mendekat dan bersekutu intim dengan-Mu, sehingga
kami bisa mengalami Engkau secara pribadi. Biarlah
kiranya kami memiliki hati yang senantiasa bersyukur
dan bibir kami dipenuhi pujian atas kebaikan-Mu
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 120-122
1 Korintus 9

05 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
CERMINAN CINTA KEPADA TUHAN DALAM PUJIAN
PENYEMBAHAN
RHEMA HARI INI
Mazmur 63:5 Demikianlah aku mau memuji Engkau
seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namaMu.
Ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia
berada di padang gurun Yehuda, tertuang dalam
Mazmur 63.
Apa yang dikatakan Daud bukan
sekedar lips service saja, tetapi ungkapan ini benarbenar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bagi
Daud, kerinduannya kepada Tuhan tak ternilai
harganya, tidak bisa diukur dengan materi atau
kemewahan yang ia miliki. Ia memenuhi pikirannya
dengan ingatan bagaimana Allah menyertai dan
memberkati nenek moyangnya saat perjalanan menuju
Tanah Perjanjian.
Kapankah kita memuji-muji Tuhan? Mungkin banyak
dari kita yang akan menjawab: saat ibadah di
gereja.
Selain itu, kapan lagi kita memuji-muji
Tuhan?
Apakah ketika mengalami mujizat dan
pertolongan-Nya saja? Bagaimana jika situasi-situasi

yang
kita
alami
tidak
seperti
yang
diharapkan? Masihkah puji-pujian keluar dari mulut
kita?
Perhatikan Daud:
"Aku hendak memuji
Tuhan pada segala waktu; puji-pujian kepadaNya tetap di dalam mulutku" (Mzm. 34:2). Padahal
waktu itu Daud sedang menghadapi masalah yang
berat, tetapi ia bertekad tetap memuji-muji
Tuhan. Frasa “pada segala waktu” berarti puji-pujian
bagi Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi, atau
tergantung suasana hati kita, tetapi memuji-muji Tuhan
adalah wujud cinta kita kepada Tuhan.
Pujian yang keluar dari cinta dan kesetiaan kepada
Tuhan tak mengenal batas waktu. Kapan pun kita bisa
memuji Tuhan, karena Tuhan pun tidak pernah berhenti
menolong kita. Seperti kata Daud, “Puji-pujian kepadaNya tetap di dalam mulutku.” Dengan kata lain, mulut
Daud dipenuhi puji-pujian. Pujian dan penyembahan
merupakan ungkapan cinta yang bergelora, sama
seperti orang yang sedang jatuh cinta. Gelora cinta
membuat pujian dan penyembahan sejati tidak
dilakukan hanya sekali waktu saja. Pujian dan
penyembahan yang terjadi karena cinta akan menjadi
lebih intensif. Pun tidak dilakukan secara sembarangan
atau serampangan. Pujian penyembahan yang didasari
hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan
menyadari Dialah yang mencipta dan menyertai

kehidupan kita, akan membuat hidup kita dipenuhi
mujizat dari-Nya.
RENUNGAN
KESERIUSAN kita terhadap pujian dan penyembahan,
menunjukkan SEBERAPA BESAR CINTA kita kepada
Tuhan.
APLIKASI
1. Bagaimanakah sikap Anda dalam pujian
penyembahan selama ini?
2. Mengapa besar cinta kita kepada Tuhan dapat
tercermin dalam pujian penyembahan kita?
3. Bagaimana Anda akan menyikapi pujian
penyembahan mulai dari sekarang?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang
besar dan tuntunan-Mu yang ajaib dalam hidup kami.
Ajari kami Tuhan, bagaimana kami dapat
menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan kami,
agar kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu
yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 123-125
1 Korintus 10:1-18

06 APRIL 2022
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
PENYEMBAHAN DARI HATI YANG TERDALAM
RHEMA HARI INI
Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap
kekuatanmu.
Masih ingatkah Anda tentang kisah Kain dan Habel?
Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, namun tidak
dengan persembahan Kain. Tuhan sangat berkenan atas
persembahan Habel karena Habel sungguh-sungguh
memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan itu sangat
menyenangkan hati-Nya, sedangkan Kain hanya
memberikan sekedarnya saja. Bukan banyaknya jumlah
persembahan yang Tuhan lihat, akan tetapi sikap hati
dalam memberilah yang IA perhitungkan.
Di Perjanjian Baru pun juga ada kisah tentang seorang
janda yang memberikan hanya dua peser untuk
persembahan di Bait Allah. Sementara itu banyak orang
kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah
banyak. Di mata manusia, mungkin kita melihat bahwa
persembahan yang diberikan orang kaya itu sangatlah
besar. Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid-Nya

bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak. Lagi-lagi,
bukanlah jumlah yang diperhitungkan Tuhan, akan
tetapi kedalaman hati manusia lah yang dilihat-Nya.
Allah kita sangat menyukai pujian dan penyembahan
umat-Nya, akan tetapi Tuhan tidak melihat berdasar
sebagus apa suara kita saat memuji, atau pun sehebat
apa teknik kita saat menyembah, atau bahkan berapa
banyak persembahan yang telah kita berikan. Namun
yang Tuhan lihat adalah bagaimana sikap hati kita saat
memuji dan menyembah-Nya. Apakah kita sudah
memuji dan menyembah Dia dari hati kita dengan
sungguh-sungguh dan dari lubuk hati yang paling
dalam? Karena hanya itulah yang dapat membuat
Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kita.
RENUNGAN
Allah kita SANGAT DISUKAKAN dengan pujian dan
penyembahan dari hati YANG PALING DALAM
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memuji dan menyembah Tuhan
dengan sikap hati yang benar?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita
menaikkan pujian dan penyembahan dari hati yang
paling dalam?

3.

Renungkanlah apa yang dapat kita lakukan agar
pujian penyembahan kita dapat berkenan di
hadapan-Nya!

DOA UNTUK HARI INI
"Tuhan, ampunilah kami apabila sikap hati kami masih
salah dalam memuji dan menyembah-Mu. Kami mau
belajar untuk menyembah-Mu tidak hanya dari luar
saja, tidak hanya dari apa yang nampak di permukaan
saja. Tetapi lebih dari pada itu, kami mau belajar untuk
bisa memuji dan menyembah-Mu dengan sungguhsungguh dari lubuk hati kami yang terdalam. Dan
biarlah Engkau yang disenangkan melalui pujian dan
penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Maz 126-128;
1 Kor 10:19-33

07 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
BERAKAR KUAT DALAM PUJIAN DAN PENYEMBAHAN
RHEMA HARI INI
Yohanes 4:23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah
tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran;
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah
demikian.
Saat raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh
rakyatnya untuk menyembah patung emas yang ia
dirikan, ada tiga orang anak Tuhan, bernama Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego memilih untuk tidak mengikuti
titah raja. Bukan karena berniat memberontak, tetapi
mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang mereka
kenal saja yang boleh mereka sembah. Terbukti,
tindakan mereka itu mendatangkan mujizat. Tuhan
melepaskan Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dari
perapian yang menyala-nyala.
Daniel juga pernah mengalami hal yang sama. Ia
memilih tetap menyembah Tuhan meskipun diancam
akan dimasukkan ke dalam goa singa jika tidak mau
menyembah raja Darius. Bahkan dengan beraninya,
Daniel justru tetap menyembah Tuhan di kamarnya

dengan tingkap-tingkap yang terbuka sehingga bisa
dilihat orang. Pilihan hati Daniel untuk tetap memuji
dan menyembah Tuhan inilah yang membuat hati
Tuhan tersentuh. Sehingga Tuhan pun melepaskannya
dari singa-singa yang kelaparan.
Di tengah dunia yang memberikan banyak pilihan bagi
kita, sudahkah kita memilih menjadi penyembah yang
benar di mata Tuhan? Setiap minggu kita memang
memuji dan menyembah Tuhan, tetapi masih banyak
diantara kita yang melakukannya hanya karena
rutinitas belaka, bukan dari hati yang rindu
menyenangkan hati Tuhan. Bangunlah komitmen untuk
dapat menjadi pemuji dan penyembah yang dicintai
Tuhan. Bangunlah kembali Pondok Daud dalam
kehidupan kita, jangan menghabiskan banyak waktu
untuk hal-hal yang sia-sia. Ketika kita menjadi
penyembah-penyembah yang benar dan dicintai
Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan yang
Ajaib dalam hidup kita.
RENUNGAN
BERAKAR KUAT dalam pujian dan penyembahan akan
menjadikan kita PEMUJI dan PENYEMBAH yang
DICINTAI oleh Tuhan.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda menjadi pemuji dan penyembah
yang dicintai oleh Tuhan?
2. Menurut Anda, mengapa kita harus menjadi
penyembah yang dicintai Tuhan?
3. Apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi
penyembah yang dicintai Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau memilih kami
menjadi penyembah-penyembah-Mu. Urapi kami
senantiasa, ya Bapa, supaya semakin berakar kuat
dalam pujian dan penyembahan sehingga kami boleh
menjadi penyembah-penyembah yang Engkau cintai.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 129-131
1 Korintus 11:1-16

08 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
RAHASIA PENYEMBAH YANG DICINTAI TUHAN
RHEMA HARI INI
Yohanes 12:3 Maka Maria mengambil setengah kati
minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu
meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan
rambutnya; dan bau minyak semerbak diseluruh rumah
itu.
Enam hari menjelang Paskah, Tuhan Yesus berada di
Betania, kota tempat Lazarus tinggal. Di sana sedang
ada perjamuan. Datanglah Maria, saudara Lazarus,
mendekat kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil setengah
kati minyak untuk mengurapi Tuhan Yesus. Bukan
sembarang minyak, Maria menggunakan minyak
narwastu. Narwastu adalah minyak wangi yang dibuat
dari akar serai wangi, dan untuk mempertahankan
keharumannya, minyak tersebut harus disimpan dalam
buli-buli pualam. Sehingga harga minyak narwastu
murni sangatlah mahal, yaitu sekitar tiga ratus dinar.
Setara dengan penghasilan selama setahun penuh.
Sontak saja, semua yang hadir dalam acara perjamuan
tersebut terkejut dengan semerbak wangi yang
memenuhi ruangan itu. Bagaimana tidak, minyak

narwastu yang begitu mahal itu dipecahkan begitu saja
untuk Tuhan Yesus. Namun, Maria tidak mempedulikan
apa kata orang-orang lainnya. Bagi Maria, satu-satunya
cara untuk membuktikan bahwa ia mencintai Tuhan
Yesus adalah dengan memberikan minyak yang terbaik
bagi-Nya. Maria pun tetap sujud menyembah dan
meminyaki kaki Tuhan Yesus serta menyekanya dengan
rambutnya.
Saat kita datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan
sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan
pikiran kita. Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh
dalam memberikan pujian dan penyembahan kepadaNya atau tidak. Oleh karena itu, janganlah berpurapura dalam menyembah Tuhan, tetapi datanglah
kepada Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati
kita. Menyembahlah Tuhan dengan rasa yang penuh
cinta kepada-Nya. Saat kita bisa menyembah dengan
hati yang mencintai Tuhan, Dia pun tidak akan tahan
untuk tidak menyatakan cinta-Nya kepada kita. Itulah
yang menjadi salah satu rahasia penyembahan yang
sesungguhnya. Bukan hanya Tuhan akan mencintai
kita, tetapi mujizat penyembahan pun akan terjadi
dalam hidup kita. (LEW)

RENUNGAN
Menyembah dari HATI yang MENCINTAI TUHAN
adalah rahasia menjadi penyembah yang DICINTAI
TUHAN.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda menjadi penyembah yang
mencintai Tuhan? Jika sudah atau belum,
mengapa?
2. Hal-hal apa yang menjadi penghalang Anda bisa
menyembah dari hati yang mencintai Tuhan?
3. Bagaimana cara Anda agar bisa menjadi
penyembah yang menyembah dari hati yang
mencintai Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mau menjadi penyembahpenyembah-Mu yang menyembah dengan segenap
hati kami, dengan hati yang mencintai Engkau. Kami
rindu bisa menyenangkan hati-Mu, sehingga
perkenanan-Mu boleh datang dalam hidup kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 132-134
1 Korintus 11:17-34

09 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
RAHASIA PENYEMBAHAN YANG BENAR
RHEMA HARI INI
Hosea 6:3 Marilah kita mengenal dan berusaha
sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul
seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Jika kita bekerja di pabrik dengan banyak mesin, kita
tentu perlu mengenal terlebih dahulu bagaimana cara
kerja masing-masing mesin. Begitu juga dengan proses
pengerjaannya, mulai dari satu mesin ke mesin lain,
hingga akhirnya menjadi produk jadi. Kita akan menjadi
berani mengoperasikannya karena kita sudah mengenal
mesin-mesin tersebut dengan baik. Dalam membangun
pengenalan akan Tuhan secara mendalam pun juga
diperlukan hubungan yang intim, sehingga kita betulbetul memahami-Nya.
Banyak orang Kristen menjadi begitu angkuh karena
merasa diri sudah sangat mengenal Tuhan. Pikirnya,
orang yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun,
banyak memberi persembahan, menjadi donatur
gereja, atau sudah terlibat dalam pelayanan, adalah
bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Namun, memiliki

pengenalan yang benar akan Tuhan bukanlah hanya
suatu rutinitas belaka. Semakin kita mengenal Tuhan,
semakin kita tahu hal-hal apa saja yang menjadi
kesukaan Tuhan. Salah satunya adalah penyembahan.
Karena Tuhan adalah pribadi yang senang dipuji dan
disembah.
Tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya masih terasa
kering dan hampa, padahal rasanya sudah melakukan
semua kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Karena
semua dilakukan hanya formalitas saja. Setiap pujian
penyembahan yang keluar dari mulutnya hanya sekedar
hafalan. Melalui rhema hari ini, Tuhan ingin
mengingatkan agar kita belajar menyembah karena kita
mengenal Tuhan, bukan karena liturgi. Sehingga setiap
kata yang keluar dari mulut kita berasal dari hati yang
memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan.
Penyembahan yang seperti inilah yang menarik kuasa
Tuhan sehingga kita bisa mengalami mujizat
penyembahan.
RENUNGAN
Belajarlah MENYEMBAH karena KENAL TUHAN secara
MENDALAM.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda melakukan penyembahan karena
Anda mengenal Tuhan secara mendalam?
2. Menurut Anda, apa pentingnya pengenalan akan
Tuhan dalam menyembah?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar dapat
mengenal Tuhan secara mendalam? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa di sorga, urapi kami agar semakin bertumbuh
dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh
menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di
hadapan-Mu. Kami rindu, Engkau disenangkan melalui
penyembahan kami. Biar hidup kami senantiasa ada
dalam berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 135-136
1 Korintus 12

10 APRIL 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENGENAL TUHAN MELALUI FIRMAN DAN
PENGALAMAN PRIBADI
RHEMA HARI INI
Mazmur 139:23-24 Selidiki aku ya Allah, kenallah
hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku;
lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di
jalan yang kekal!
Don Moen, hampir tidak ada orang Kristen yang tidak
pernah mendengar namanya. Ia dianggap sebagai
pelopor musik ibadah modern. Pada usia 12 tahun, ia
menggarisbawahi sebuah ayat pada Mazmur 27:4, "Satu
hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini;
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Selama
tiga dekade, ayat ini menjadi dasar pelayanannya. Ia
percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan
kepadanya. Don Moen pun meyakini, kesuksesan
pelayanannya tidak terlepas dari pertolongan Tuhan.
Selain doa-doa dan ayat-ayat firman Tuhan yang
ditulisnya menjadi lagu penyembahan, beberapa
lagunya, seperti “God Will Make A Way” dan “I Will
Sing”, terinspirasi dari pengalaman kehidupannya
sendiri dengan Tuhan.

Kisah Doen Moen tidak berbeda jauh dengan Daud,
pemazmur yang begitu disenangi Tuhan. Daud adalah
pribadi yang mengenal Tuhan dan terus berusaha untuk
mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga, hidupnya
mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Tidak
heran jika beberapa pasal di Mazmur yang kita kenal
adalah berdasarkan pengalaman pribadinya bersama
Tuhan, sehingga menjadi kesaksian akan kehebatan
Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Daud.
Kehidupan mereka mengajarkan kita untuk berusaha
mengenal Tuhan secara mendalam melalui fiman dan
pengalaman pribadi kita bersama-Nya. Itu bisa
didapatkan dengan belajar lewat firman Tuhan,
menggali lebih dalam setiap kebenaran-Nya serta
merenungkannya siang dan malam. Semakin kita
mengenal hati dan kebaikan Tuhan, hati kita pun akan
dilimpahi dengan pujian yang tulus kepada-Nya,
sehingga penyembahan kita tidak mungkin menjadi
penyembahan yang biasa-biasa saja. Saat kita menjadi
penyembah yang bisa menggugah hati Tuhan, kita pun
akan mengalami mujizat penyembahan. Kehidupan kita
akan menjadi kesaksian, bukan hanya untuk kita sendiri,
tetapi juga menguatkan orang-orang yang kita kenal.

RENUNGAN
Kenali Tuhan secara MENDALAM melalui pendalaman
FIRMAN TUHAN dan PENGALAMAN PRIBADI berjalan
bersama Tuhan.
APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda membangun pengenalan
akan Tuhan yang mendalam selama ini?
2. Menurut Anda, mengapa firman Tuhan dan
pengalaman pribadi dapat membuat kita mengenal
Tuhan?
3. Apa langkah yang akan kita ambil agar dapat
mengenal Tuhan secara mendalam?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, kami sungguh rindu mengenal Engkau lebih
dalam lagi. Sehingga, setiap langkah dan apa pun yang
kami kerjakan, seturut dengan kerinduan dan kehenakMu. Biar hidup kami menjadi kesaksian di mana pun
kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 137-139
1 Korintus 13

