09 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
UPGRADE ROHANI KITA DENGAN DOA PUASA
RHEMA HARI INI
Yoel 2:12 “Tetapi sekarang juga,” demikianlah firman
Tuhan, “berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu,
dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan
mengaduh.”
Kitab Yoel diawali dengan kisah umat Yehuda yang
sangat memprihatinkan pada waktu itu. Serbuan
belalang yang bertubi-tubi dan musim kering yang hebat
melanda tanah mereka. Hasil ladang mereka musnah.
Setiap lapisan masyarakat Yehuda hancur. Bisa kita
bayangkan betapa hebat penderitaan yang mereka
alami. Secara manusia tidak ada lagi alasan untuk
berharap. Tiada jalan lain selain datang dan berseruseru kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Sebab
hanya itulah jalan untuk dapat dipulihkan, yaitu dengan
berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh.
Ya, doa puasa yang benar sangat besar kuasanya. Puasa
yang benar menggerakkan tangan Tuhan untuk
bertindak, sehingga segala perkara dapat diatasi, dari
yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin; dari hal
yang mustahil menjadi ya dan amin. Doa puasa juga

merupakan salah satu disiplin rohani dalam mengupgrade rohani kita. Bukan hanya untuk mendapatkan
berkat fisik, tetapi doa puasa memperbarui manusia roh
kita. Sehingga akal budi kita, hati kita, jiwa kita, dan
segenap kekuatan kita terus diterangi oleh hadirat
Tuhan. Dengan kata lain, berdoa dan berpuasa
menjadikan kita semakin intim dan peka akan kehendak
Tuhan.
Itu sebabnya, doa dan puasa adalah kekuatan yang
paling utama yang perlu kita jalani sebagai anak-anak
Tuhan. Tanpa berdoa dan berpuasa, hidup kita akan
terus-menerus dirudung berbagai serbuan belalang
penghancur dan dilanda musim gersang, sehingga kita
pun mengalami berbagai kekalahan serta kehancuran
yang tidak diinginkan. Hanya dengan berdoa dan
berpuasa kita bisa mengalami peningkatan rohani dan
mengalami kemenangan demi kemenangan bersama
Tuhan dalam berbagai aspek hidup kita.

RENUNGAN
DISIPLIN ROHANI yang perlu kita lakukan untuk
UPGRADE ROHANI adalah DOA PUASA.

APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda meng-upgrade rohani Anda
selama ini?
2. Menurut Anda, mengapa doa dan puasa dapat
mengupgrade rohani kita?
3. Bagaimana komitmen Anda agar konsisten memiliki
disiplin rohani?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, bimbing kami agar kami dapat
melakukan disiplin rohani yang bisa meningkatkan
kerohanian kami, sehingga hidup kami tidak lagi kalah,
tapi penuh kuasa. Sehingga kami boleh melakukan
perkara-perkara yang membawa kemuliaan bagi
nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 11-13
Efesus 4

10 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
PEKERJAAN TUHAN DALAM DOA PUASA
RHEMA HARI INI
Galatia 2:20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di
dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya
untuk aku.
Jam istirahat makan siang adalah hal yang selalu di
tunggu-tunggu Yuni. Bersama dengan rekan-rekan dari
berbagai divisi dan cabang kantor tempatnya bekerja,
mereka pergi ke suatu tempat dan makan bersama.
Namun tahun ini Yuni memutuskan untuk ikut
kegerakan doa puasa yang diadakan oleh gerejanya.
Waktu jam istirahat tiba, Yuni kembali ke kosnya yang
jaraknya tidak jauh dari kantor. Di sana ia bersaat teduh
dan mengikuti Pondok Daud online. Selain berpuasa
makan, Yuni juga mengurangi waktu bermedia sosial
dan menggantikannya dengan membaca serta
merenungkan firman Tuhan.
Selama menjalankan doa puasa, Yuni merasakan ada
yang berbeda dalam dirinya. Yang tadinya merasa

begitu tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja, kini
timbul semangat dan gairah yang baru. Dalam saat
teduhnya, Tuhan bukakan bahwa banyaknya waktu
yang ia gunakan bersama rekan-rekannya saat istirahat,
bukan saja kurang bermanfaat, tetapi juga sering
berakhir dengan bergosip atau membicarakan hal-hal
yang kurang baik tentang kantor dan atasan mereka.
Prasangka negatif dan ketidakpuasan itulah yang
membuat Yuni merasa pekerjaannya seperti beban yang
berat. Dengan paradigma yang baru dari Tuhan, kinerja
Yuni meningkat drastis. Ia menjadi sangat produktif dan
hal ini mendapat perhatian serta apresiasi dari
atasannya.
Sebagai manusia roh, ketika hati dan pikiran kita terlalu
penuh akan hal-hal duniawi, manusia roh kita akan
kehabisan ruang untuk bertumbuh. Bukannya
mengalami upgrade tetapi malah downgrade. Kita
menjadi mudah khawatir, mengalami kelelahan psikis,
dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ini
merupakan tanda bahwa kita perlu masuk dalam doa
puasa, sebab salah satu fungsi doa puasa adalah
memberi ruang bagi Tuhan untuk bisa meng-upgrade
kualitas manusia roh kita. Doa puasa akan memangkas
hal-hal yang tidak diperlukan oleh manusia roh kita dan
mengeliminasi kedagingan yang masih melekat dalam
diri kita. Manusia roh kita akan disegarkan kembali dan
siap untuk diisi hal-hal baru dari Tuhan. (PF)

RENUNGAN
Doa puasa akan MEMBERI RUANG BAGI TUHAN untuk
bisa MENG-UPGRADE KUALITAS MANUSIA ROH kita.
APLIKASI
1. Menurut Anda, kapankah waktunya Anda perlu
masuk dalam doa puasa?
2. Hal apa sajakah yang membuat manusia roh Anda
justru mengalami downgrade?
3. Pengalaman apa yang Anda dapatkan ketika
manusia roh Anda mengalami upgrade melalui doa
puasa? Bagikanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering kali melupakan
kebutuhan manusia roh kami. Kami rindu Tuhan,
melalui doa puasa kami ini, manusia roh kami semakin
diperbaharui. Makin kuat dari hari ke hari dan siap
menerima lawatan-Mu yang luar biasa dalam hidup
kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 14-16
Efesus 5:1-16

11 MEI 2022
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
KOMITMEN YANG KUAT UNTUK BERAKAR DAN
BERBUAH
RHEMA HARI INI
Matius 13:23 Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah
orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan
karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada
yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali
lipat.”
Tahun 1977, Michael yang ketika itu berumur 12 tahun,
duduk di pantai Teluk Meksiko. Ia tampak susah payah
membuat perangkap ikan. Sementara itu, orangtua dan
saudara laki-lakinya sedang memancing. Saudaranya
berkata kepada Michael, "Kamu hanya membuangbuang waktu saja, ambil pancingmu dan bergabunglah
dengan kami." Tanpa mau berhenti, Michael terus
mengerjakan
karyanya,
sekalipun
keluarganya
menganggap hal itu tidak ada gunanya. Sore harinya,
ketika yang lain selesai memancing, ia mulai
melemparkan perangkap ikannya ke air. Saat makan
malam, keluarganya mulai mengolok-oloknya karena ia
pulang dengan tangan kosong.

Setelah makan malam selesai, Michael pergi memeriksa
perangkap ikannya. Luar biasanya, ada lebih banyak
ikan dibandingkan seluruh ikan yang ditangkap
keluarganya. Ketekunan dan komitmen yang kuat
menjadikannya seorang pengusaha sukses tujuh belas
tahun kemudian. Michael Dell menjadi produsen
komputer keempat terbesar di Amerika.
Satu hal yang perlu kita ketahui, kehidupan yang
berakar dan berbuah adalah kehidupan yang memiliki
komitmen kuat. Kalau kita menginginkan pekerjaan
yang bisa berbuah, maka butuh komitmen untuk
bekerja dengan segenap hati. Demikian juga dengan
pernikahan yang berbuah sukacita dan kebahagiaan,
pastikan kita memperkuat komitmen kita pada
pernikahan serta keluarga kita. Jangan buka celah untuk
siapa pun juga masuk dan menjadi orang ketiga dalam
pernikahan kita. Pelayanan yang berbuah pun
membutuhkan komitmen, untuk tekun dan taat pada
setiap tugas, mengikuti pemuridan, dan terus tertanam
pada gereja lokal. Jika kita ingin mengalami peningkatan
rohani, kita pun perlu komitmen dalam menjalankan
disiplin rohani kita. Ambil langkah untuk memiliki
komitmen dalam setiap aspek hidup kita, sampai kita
berakar dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.

RENUNGAN
MILIKI KOMITMEN YANG KUAT bila ingin hidup kita bisa
BERAKAR dan BERBUAH.
APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki komitmen yang kuat
dalam setiap aspek hidup Anda selama ini?
2. Menurut Anda, mengapa penting untuk memiliki
komitmen yang kuat agar hidup kita berakar dan
berbuah?
3. Apa langkah yang akan Anda ambil agar dapat
memiliki komitmen yang kuat dan konsisten di
setiap aspek hidup Anda? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan
dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ajar kami
untuk dapat bisa memiliki komitmen yang kuat dalam
menjalani hidup kami, sehingga hidup kami dapat
berakar dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 17-19
Efesus 5:17-33

12 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MEMBALIKKAN SITUASI NEGATIF MENJADI POSITIF
RHEMA HARI INI
Ezra 8:23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal
itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan
kami.
Setiap kali teringat akan hutang-hutangnya, Lila merasa
kepalanya pusing tujuh keliling. Saking terlalu sering
memikirkannya, ia jadi kesulitan tidur. Ia dihantui
pikiran-pikiran negatif akan apa yang terjadi kelak. Mau
makan rasanya tidak enak, mau bertemu teman-teman
rasanya malu, sehingga ia memilih banyak mengurung
diri di rumah dan menangisi keadaannya. Sebenarnya,
Lila menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya,
yaitu berhutang dengan jumlah yang melebihi
penghasilan suaminya. Namun semuanya sudah
terlanjur dan waktu tidak bisa diputar kembali.
Di tengah kekhawatirannya itu, suaminya mengingatkan
Lila untuk berserah kepada Tuhan. Lila diajak suaminya
untuk mengikuti doa puasa yang diadakan gerejanya.
Mereka pun mulai berdoa, memuji, dan menyembah
Tuhan bersama setiap hari. Meskipun hutangnya belum
bisa dibayar, Lila kini merasa lebih tenang dan yakin

Tuhan Yesus pasti akan membantunya dan memberikan
jalan keluar. Saat semakin mendekat kepada Tuhan, ia
pun bisa berpikir positif. Singkat cerita, tiba-tiba usaha
sampingan jualan online Lila sangat laris, bahkan banyak
pesanan dalam jumlah yang besar diterimanya. Satu per
satu hutang Lila pun mulai bisa dicicil bahkan diunasi.
Apa yang terjadi dalam kehidupan kita memang tidak
selamanya sesuai dengan keinginan kita. Terkadang
Tuhan izinkan sesuatu yang kurang menyenangkan
terjadi dalam hidup kita. Namun, di tengah masalah dan
persoalan hidup, sangat baik jika kita semakin mendekat
kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup
menolong, di saat kita sudah mulai kehilangan harapan.
Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami
peningkatan rohani dan kita pun bisa memiliki pikiran
positif atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita.
Meskipun keadaan yang kita alami negatif, tetapi saat
kita bisa terus berpikir positif, keadaan pun akan
berangsur berubah menjadi positif. Oleh karena itu,
milikilah kemampuan untuk selalu berpikir positif, agar
kita bisa membalikkan keadaan yang negatif menjadi
positif. (LEW)
RENUNGAN
MILIKI KEMAMPUAN TERUS BERPIKIR POSITIF,
sehingga kita bisa MEMBALIKKAN SITUASI yang
NEGATIF MENJADI POSITIF.

APLIKASI
1. Selama ini apakah Anda sering berpikir positif atau
negatif dalam menghadapi persoalan hidup Anda?
Mengapa?
2. Mengapa dengan berpikir positif, situasi negatif
bisa berubah menjadi positif?
3. Bagaimana cara Anda agar selalu dapat berpikir
positif?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk setiap
keadaan dan permasalahan yang kami hadapi. Kami
percaya semua terjadi atas kehendak-Mu dan semua
ada dalam kendali tangan-Mu. Kiranya kami bisa selalu
berpikir positif sehingga hidup kami bisa berdampak
dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 20-22
Efesus 6

13 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KUNCI UNTUK UNTUK BISA BERAKAR DAN BERBUAH
RHEMA HARI INI
1 Korintus 9:25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil
bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam
segala hal. Mereka berbuat demikian untuk
memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita
untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Di dunia yang menawarkan banyak hal menarik dalam
segala hal, penguasaan diri menjadi seni yang sulit
untuk dipraktikkan. Namun, mau tak mau, Prita harus
melatih diri untuk menahan keinginan hatinya. Demi
menjadi prima ballerina, ia bukan saja harus berlatih
berjam-jam. Ia juga menghindari makanan-makanan
manis dan berlemak, mengorbankan waktu untuk
bersenang-senang dengan teman-temannya di
berbagai café terkini, melewatkan film-film terbaru,
dan menjaga pola tidurnya. Dibandingkan dengan
semua hal yang menyenangkan tersebut, ia
mendorong dirinya untuk menonton video-video
dokumenter dari berbagai pertunjukkan balet
terkemuka, meminta pelajaran tambahan dari
pelatihnya, bahkan merekam latihan-latihannya sendiri
untuk ditinjau kemudian. Tentu saja semua itu tidak

mudah dan kadang membosankan, tetapi pada
akhirnya segenap upaya Prita terbayar. Ia berhasil
memperoleh peran utama di berbagai pertunjukkan
besar.
Kalau untuk meraih sesuatu yang bersifat fana dan
sementara di dunia ini saja diperlukan usaha serta
pengendalian diri sedemikian rupa, terlebih lagi kita
perlu berupaya untuk hal-hal rohani yang kekal dan
akan berlangsung selamanya. Memang tidak mudah,
kedagingan kita cenderung menuntut untuk
disenangkan. Namun, bila keinginan daging itu terusmenerus dituruti tanpa pernah diredam, lamakelamaan kita akan tergelincir pada kesia-siaan. Hidup
yang semula dirancang penuh dengan tujuan oleh Allah
menjadi tidak terpenuhi dan berakhir sia-sia.
Tahun ini adalah tahun untuk berakar dan berbuah.
Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan
ke-5. Sudah sejauh manakah kita berakar dalam
Tuhan? Apakah kita masih menjalani hari-hari kita
begitu saja dan abai pada disiplin rohani yang
seharusnya kita bagun kuat setiap waktunya? Melawan
daging memang tidak mudah, tetapi Tuhan sudah
menyediakan sebuah cara, yaitu dengan berdoa puasa.
Dengan berpuasa, kita menekan kedagingan kita dan
membangun roh kita. Saat roh kita semakin kuat, kita
pun akan mengalami peningkatan rohani semakin lebih

lagi, sehingga kita kuat berakar dalam Tuhan dan
berbuah lebat bagi Kerajaan-Nya. (MV.L)
RENUNGAN
PENGUASAAN DIRI sangat kita perlukan UNTUK BISA
BERAKAR DAN BERBUAH.
APLIKASI
1. Seberapa jauh Anda bisa menguasai diri Anda?
2. Mengapa penguasaan diri berkaitan erat dengan
berakar dan berbuah dalam Kristus?
3. Bagaimana Anda bisa menguasai diri lebih lagi?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami
tidak bisa menguasai diri dengan baik. Bantulah kami,
agar kami bisa menguatkan hati kami dan melatih
penguasaan diri kami. Kami mau taat dan dekat-dekat
dengan-Mu, sehingga kami bisa berakar kuat dan
berbuah lebat dalam-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 23-25
Filipi 1

14 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
CARA UNTUK MELATIH PENGUASAAN DIRI KITA
RHEMA HARI INI
Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak
Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan
yang sempurna.
Seseorang yang kuat secara fisik, berbadan besar dan
berotot, belum tentu juga kuat secara roh serta mampu
menguasai dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari
kehidupan Simson. Alkitab mencatat bahwa ia sangat
kuat, bahkan mampu mengalahkan ribuan orang Filistin
dan menguasai sebuah kota. Namun Simson tidak
berdaya di hadapan Delilah.
Ia tak mampu
mengendalikan nafsu kedagingannya sehingga dengan
mudahnya ia diperdaya oleh seorang wanita. Maka
akibat tidak dapat menguasai diri, Simson harus
mengalami nasib yang tragis. Dari kisah ini kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa penguasaan diri
seseorang ternyata lebih utama daripada kekuatan fisik,
karena hal itu berhubungan dengan karakter.

Rasul Paulus pun mengajarkan agar kita tidak menjadi
serupa dengan dunia ini. Dalam hal inilah, kita sangat
membutuhkan yang namanya penguasaan diri.
Keinginan daging memang sangatlah menarik,
menggoda, dan sulit untuk kita tolak. Namun, kita dapat
melatih penguasaan diri kita melalui doa puasa. Doa dan
puasa adalah cara yang teruji untuk membantu kita
membatasi kedagingan kita, sehingga roh kita bisa terus
berkembang dan menjadi semakin kuat.
Saat berpuasa, kita menahan diri dari makanan atau
keinginan yang menggoda. Kita berusaha menguasai
hati dan emosi agar tidak marah-marah, kita juga belajar
mendisiplinkan diri untuk tidak berpikir yang negatif.
Awalnya, mungkin tidak mudah, tetapi dengan
pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa melaksanakan
doa puasa dengan benar, mengalahkan kedagingan kita,
dan memiliki kehausan roh yang selalu mau lebih lagi
akan Tuhan. Saat itulah, kita akan mengalami
peningkatan rohani dan penguasaan diri kita mulai
terbentuk semakin kuat.
RENUNGAN
Doa Puasa adalah CARA YANG SANGAT AMPUH untuk
MELATIH PENGUASAAN DIRI kita.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki penguasaan diri dalam
menjalani hidup Anda selama ini?
2. Menurut Anda, seberapa pentingnya doa puasa
dalam melatih penguasaan diri kita?
3. Bagaimana komitmen Anda agar dapat
menjalankan doa puasa untuk melatih penguasaan
diri Anda? Tuliskanlah!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, mampukan kami untuk melakukan komitmen
doa puasa empat puluh hari sehingga kami boleh
melatih penguasaan diri kami dan kami semakin
bertumbuh dalam iman. Biar hidup kami semakin hari
tidak semakin serupa dengan dunia ini, melainkan
semakin seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 26-27
Filipi 2

15 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MENINGKATKAN LEVEL HIDUP LEWAT DOA PUASA
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 5:4 sebab semua yang lahir dari Allah,
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang
mengalahkan dunia: iman kita.
Meski sedang berada di zaman percepatan dalam
segala hal, bukan berarti semua orang dengan mudah
mengalami percepatan atau peningkatan sesuai
keinginannya. Sampai kapan pun, dunia tidak akan
pernah membiarkan anak-anak Tuhan mengalami
peningkatan dalam hidupnya. Ada anak Tuhan yang
ingin mengalami peningkatan dalam hubungannya
dengan Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhan terasa
sangat jauh dan sulit dirasakan kehadiran-Nya. Ada
yang ingin mengalami peningkatan hubungan sesama
anggota keluarga, tetapi nyatanya kasih di tengahtengah keluarga seakan semakin dingin. Ada yang ingin
mengalami peningkatan dalam karier, studi, keuangan,
tetapi yang terjadi malah semakin tidak produktif
dalam bekerja, nilai-nilai di sekolah semakin anjlok, dan
keuangan semakin merosot.

Bila saat ini kita bukannya mengalami peningkatan
dalam hidup, tetapi malah sebaliknya, hari ini firman
Tuhan mengingatkan kita akan status setiap kita
sebagai anak-anak Allah. Bahwa semua yang lahir dari
Allah mengalahkan dunia yang juga sedang berjuang
menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kemenangan atas
dunia ini bisa kita raih hanya dengan iman. Lalu,
bagaimana caranya kita mengaplikasikan iman yang
mengalahkan dunia? Lewat doa puasa 40 hari yang
akan segera kita laksanakan.
Persiapkanlah diri kita dan berkomitmen untuk
mengikuti doa puasa 40 hari dengan taat dan setia.
Minta Roh Kudus untuk menguatkan setiap kita dalam
menjalankannya. Percayalah, di akhir doa puasa nanti,
bahkan bisa saja selama kita menjalankan doa puasa,
tanpa sadar kita akan mengalami peningkatan yang
signifikan dalam rohani dan juga banyak hal di hidup
kita.
RENUNGAN
Ambil komitmen untuk IKUT DOA PUASA 40 HARI,
sehingga
HIDUP
KITA
AKAN
MENGALAMI
PENINGKATAN dalam banyak hal.

APLIKASI
1. Dalam hal apa saja Anda mau mengalami
peningkatan dalam hidup?
2. Sudahkah Anda berdoa dan berpuasa dalam
memperjuangkan setiap kerinduan
Anda?
Mengapa demikian?
3. Apa komitmen Anda kepada Tuhan melalui
kegerakan doa puasa 40 hari nanti?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap
percepatan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap
kami. Melalui kegerakan doa puasa 40 hari nanti, kami
mau berkomitmen untuk taat dan setia mengikutinya
sehingga kami boleh mengalahkan dunia dan
mengalami peningkatan yang luar biasa dalam hidup
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 28-29
Filipi 3

