16 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
DOA PUASA ADALAH SESUATU YANG
MENYENANGKAN
RHEMA HARI INI
Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal
makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai
sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Banyak dari kita sering kali membayangkan sesuatu hal
yang belum tentu terjadi, tetapi sudah membuat kita
ketakutan. Terlebih jika hal tersebut adalah suatu hal
yang sifatnya jarang kita lakukan atau hal baru. Seperti
ketika seorang anak kecil yang belum pernah berpuasa
sebelumnya, kemudian diajak orangtuanya untuk ikut
berpuasa, biasanya ia akan merasa khawatir, takut tidak
kuat menahan rasa lapar, takut sakit, takut menjadi
lemas, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Rasa
ketakutan yang melintas itu tak jarang membuat anakanak akhirnya enggan untuk ikut berpuasa.
Puasa adalah sebuah tindakan ketika kita tidak makan
atau minum meskipun merasakan lapar dan
mengalihkannya dengan hal-hal yang bersifat rohani.
Baru membayangkannya saja mungkin sudah membuat
kita merasa takut dan menganggap doa puasa bukanlah

hal yang penting. Namun, di dalam Alkitab ada banyak
tokoh yang memberikan teladan kehidupan doa puasa.
Seperti Daniel yang pernah berpuasa selama 10 dan 21
hari. Ada pula Ester yang berpuasa selama tiga hari
penuh, Musa yang berpuasa empat puluh hari empat
puluh malam, lalu Elia, Daud, Nehemia, Ezra, Yosafat,
dan masih banyak lagi. Bahkan, sewaktu masih hidup di
dunia pun, Tuhan Yesus juga melakukan doa puasa
selama empat puluh hari.
Mempelajari semua kisah puasa tersebut, kita dapat
belajar, ketika mereka berpuasa, mereka mengalami
perkara-perkara ajaib. Tubuh jasmani mereka justru
terlihat lebih sehat dan kehidupan rohani mereka
meningkat. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu dan
bimbang untuk berdoa puasa! Mintalah kekuatan dari
Tuhan untuk memampukan dan menolong. Doa puasa
bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tetapi doa
puasa adalah hal yang sangat menyenangkan. Mulai hari
ini, ambil komitmen untuk mengikuti doa puasa. Kita
akan melihat bagaimana Tuhan memberi kekuatan dan
akan ada pengalaman-pengalaman rohani yang baru
dengan Tuhan. (LEW)
RENUNGAN
DOA PUASA bukanlah sesuatu yang MENAKUTKAN dan
harus kita hindari; DOA PUASA itu MENYENANGKAN.

APLIKASI
1. Bagaimana anggapan Anda mengenai doa puasa?
2. Mengapa doa puasa bukanlah sesuatu yang
menakutkan dan harus Anda hindari?
3. Apakah komitmen yang bisa Anda ambil dalam doa
puasa? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, berikanlah kami kemampuan dan
kekuatan untuk berani melakukan doa puasa. Kiranya
kami bisa menjalani doa puasa dengan penuh ucapan
syukur dan sukacita, sehingga hidup kami semakin
seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 30-31
Filipi 4

17 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KUASA BESAR DI BALIK DOA PUASA
RHEMA HARI INI
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa
mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Ketenangan dan keamanan di Yerusalem terusik ketika
seseorang datang membawa kabar kepada raja Yosafat.
Suatu laskar yang amat besar sedang dalam perjalanan
untuk menyerang Yosafat dan rakyat Yehuda. Rasa takut
menyerbu hati Yosafat setelah mengetahui musuh yang
akan mereka hadapi adalah bani Moab, bani Amon dan
sepasukan orang Meunim. Bani Moab dan bani Amon
adalah bangsa pemuja berhala yang sangat keji. Jika
kedua bani ini berperang, bukan tentara musuh saja
yang dibinasakan, tetapi wanita dan anak-anak pun tak
luput dari pembantaian.
Karena itu, ketika Yosafat mengambil keputusan untuk
menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa,
maka segenap keluarga mereka, bersama dengan istri
dan anak-anak mereka turut berpuasa serta berseru

kepada Tuhan. Keputusan bijak yang diambil oleh
Yosafat, berkenan di mata Tuhan. Penyertaan Tuhan
membuat bangsa Yehuda bahkan tidak perlu
mengangkat senjata. Sebab ketika mereka sampai di
medan peperangan, musuh-musuh mereka telah saling
bunuh-membunuh sampai habis seluruhnya. Jarahan
yang didapat bangsa Yehuda begitu banyaknya sehingga
memerlukan waktu tiga hari untuk mengangkutnya.
Kuasa dari doa puasa banyak dituliskan di dalam Alkitab.
Bagaimana bangsa pilihan Tuhan, ternyata justru kerap
kali menimbulkan sakit hati Tuhan dengan kedegilan
mereka. Namun sesuai dengan janji yang telah
difirmankan-Nya, setiap kali bangsa Israel menyadari
kesalahan mereka, bertobat, dan merendahkan diri
mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni
lalu memulihkan keadaan mereka. Janji Tuhan ini pun
berlaku bagi kita semua. Ketika kita menyadari begitu
besar kesalahan kita, atau saat kita tidak mengerti
mengapa begitu banyak masalah berat menyerang.
Sewaktu kita bertekuk lutut dalam penyesalan yang
mendalam, mengangkat tangan dan berseru kepada
Tuhan dalam doa puasa, maka kita akan melihat
kekuatan doa puasa bekerja serta kuasa Tuhan yang
ajaib terjadi dalam hidup kita. Bukan kita yang
berperang, tetapi tangan Tuhan yang memberi
kemenangan dan memulihkan keadaan kita. (PF).

RENUNGAN
Ada KUASA YANG BESAR di balik DOA PUASA.
APLIKASI
1. Apakah Anda pernah mengambil langkah untuk
masuk dalam doa puasa? Apa yang mendasari
keputusan Anda untuk melakukan doa puasa?
2. Kuasa doa puasa apa yang pernah Anda alami
dalam hidup Anda?
3. Bagaimana Anda bisa mengambil komitmen lebih
lagi untuk berdoa puasa?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami percaya akan besarnya kuasa-Mu.
Engkau Allah yang melihat kesungguhan hati kami.
Mengerti besarnya pengharapan dan pertolongan yang
kami butuhkan. Kami memang tidak mampu, tetapi
Engkau, Allah yang kami sembah, jauh lebih besar dari
semua masalah yang kami hadapi. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 32-33
Kolose 1

18 MEI 2022
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
DOA PUASA YANG MENDATANGKAN PEMBEDAAN
AJAIB
RHEMA HARI INI
Keluaran 8:23a Sebab Aku akan mengadakan
perbedaan antara umat-Ku dan bangsamu.
Hidup terpisah dari orang-orang Mesir yang sarat
dengan keduniawian justru mendatangkan berkat
tersendiri bagi orang-orang Israel. Yakub dan anakanaknya yang tinggal di Gosyen terpelihara hidupnya,
terluput dari bencana kelaparan dan kekeringan. Begitu
pula ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir
dengan mendatangkan tulah, tempat tinggal orangorang Israel tetap berada dalam perlindungan
Tuhan. Itulah Gosyen, tempat yang dibedakan Tuhan
untuk umat pilihan-Nya, di sanalah orang-orang Israel
mendapatkan perlakuan khusus dan pengecualian dari
Tuhan.
Sering kali, ada begitu banyak kekecewaan dirasakan
oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan saat melihat
orang fasik bahkan orang-orang yang mengaku percaya
tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hidup mereka tetap
baik-baik, malah semakin makmur saja. Namun, Tuhan

mengingatkan bahwa fokus pandangan kita seharusnya
tidak diarahkan kepada hal-hal yang kasat mata, tetapi
diarahkan kepada diri pribadi-Nya, dan melakukan apa
yang seharusnya kita lakukan dalam kehendakNya. Salah satunya yaitu dengan doa puasa, karena doa
puasa akan mendatangkan pembedaan ajaib dari Tuhan
yang membuat kita tidak sama dari yang lainnya.
Jika kita rindu mendapatkan perlakuan yang istimewa
dan berbeda dari Tuhan, ambillah komitmen untuk
memiliki cara hidup yang berbeda dan 'terpisah' dari
dunia. Memang puasa tidak diwajibkan dalam
kehidupan orang percaya. Namun sesungguhnya, puasa
itu baik untuk dilakukan dengan tujuan melatih
penguasaan diri, membuat kita menjadi lebih fokus
dalam berdoa, dan juga melatih kepekaan rohani. Saat
kita berdoa disertai puasa, hal itu berarti kita
merendahkan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan
kesungguhan hati, sehingga kuasa Tuhan turun atas kita
dan kekuatan puasa terwujud di hidup kita.
RENUNGAN
DOA PUASA akan mendatangkan PEMBEDAAN AJAIB
dari Tuhan yang membuat kita BERBEDA dengan yang
lainnya.

APLIKASI
1. Pernahkah Anda menjalani doa puasa selama ini?
Apa yang Anda rasakan?
2. Menurut Anda, mengapa doa puasa mendatangkan
pembedaan yang ajaib dari Tuhan?
3. Bagaimana langkah Anda agar hidup Anda
dibedakan dari yang lainnya oleh Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami mengalami
pembedaan yang ajaib. Kami rindu hidup kami
dibedakan dari yang lain. Ajar kami untuk dapat
melakukan kerinduan dan kehendak-Mu dalam hidup
kami, termasuk melakukan doa puasa. Biar hidup kami
senantiasa menjadi berkat di mana pun kami berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 34-36
Kolose 2

19 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MANFAAT MELAKUKAN DOA PUASA DENGAN BENAR
RHEMA HARI INI
1 Korintus 10:23 "Segala sesuatu diperbolehkan.”
Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala
sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala
sesuatu membangun.
Dipilih untuk dilatih secara khusus untuk bekerja dalam
istana raja dan diberikan makanan serta anggur yang
biasa disantap raja adalah suatu kemewahan bagi para
tawanan. Namun Daniel, Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan
makanan serta minuman dari istana raja. Mereka
memilih untuk berpuasa dengan cara hanya makan
sayuran dan minum air saja. Waktu itu, pengawal yang
bertugas mengurus mereka berempat sempat kuatir
akan keputusan mereka. Pengawal itu berpikir, kalau
mereka puasa, maka mereka akan lemas, loyo, dan
makin bodoh, dan tentu ia akan dihukum oleh raja.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sepuluh hari
setelah mereka berpuasa, Daniel dan teman-temannya
justru menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan mereka
didapati lebih pintar sepuluh kali lipat dibandingkan
orang terpandai di kerajaan Babel.

Sebagian besar dari kita pasti memiliki cara berpikir
yang sama dengan pengawal istana Babel itu. Kalau
orang berpuasa pasti aktivitasnya menjadi tidak
produktif. Tubuh jadi lemas, pikiran sulit fokus, lalu
badan kekurangan gizi sehingga mudah mengantuk dan
bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan. Logika
seperti itu ada benarnya juga. Kalau kita berpuasa
dengan cara yang salah, bisa jadi puasa akan
mendatangkan dampak yang buruk. Sebaliknya, jika
kita melakukan doa puasa dengan benar, maka hal itu
justru akan membuat kita lebih sehat dan sangat
produktif, karena saat kita berpuasa, Tuhan turut
bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan
cara kita berpuasa. Percayalah, Tuhan akan memberi
kita kekuatan saat kita merendahkan diri dan berserah
penuh kepada-Nya. Saat itulah, kita akan melihat
pertolongan Tuhan. Terobosan besar terjadi, segala
yang kita kerjakan akan menjadi berhasil serta
beruntung, dan pastinya tubuh kita akan lebih sehat.
RENUNGAN
Melakukan DOA PUASA dengan BENAR justru akan
membuat kita LEBIH SEHAT dan SANGAT PRODUKTIF.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda melakukan doa puasa dengan
benar selama ini? Apa yang Anda rasakan saat itu?
2. Mengapa doa puasa membuat kita lebih sehat dan
menjadi sangat produktif?
3. Bagaimana komitmen Anda untuk dapat mengikuti
gerakan doa puasa dengan benar di gereja kita?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat mengikuti
gerakan doa puasa. Karena kami percaya, doa puasa
akan mendatangkan kekuatan dan pembentukan Roh
dalam diri kami. Roh Kudus, mampukan kami sehingga
kami bisa berkomitmen menjalankan doa puasa
dengan konsisten dan benar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 37-38
Kolose 3

20 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KUASA UNTUK MEMBALIKKAN KEADAAN
RHEMA HARI INI
Ester 9:1 Dalam bulan yang kedua belas — yakni
bulan Adar —, pada hari yang ketiga belas, ketika titah
serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada
hari
musuh-musuh
orang
Yahudi
berharap
mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya:
orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci
mereka.
Mina adalah seorang mahasiswi semester akhir yang
sedang mengemban studi di negeri asing, jauh dari
keluarganya. Setiap tahun, ia harus memperpanjang
visa pelajarnya supaya ia bisa tetap terus melanjutkan
studinya. Bulan itu, sama seperti tahun-tahun
sebelumnya, adalah bulan ketika Mina harus
memperpanjang visa pelajarnya. Seperti biasa, jauhjauh hari ia sudah menyerahkan paspor beserta berkasberkas
yang
diperlukan
untuk
pengurusan
perpanjangan visa ke kampusnya. Segala sesuatunya
berjalan lancar seperti biasa, sehingga ia pun tidak
mengkhawatirkan apa-apa.

Hingga suatu hari, Mina mendapat telepon dari pihak
imigrasi bahwa ia terlambat memperpanjang visa
pelajarnya sehingga ia terancam dideportasi. Alangkah
terkejutnya Mina karena ia sudah mengumpulkan
berkasnya jauh sebelum masa berlakunya habis.
Ternyata, staf universitas lupa mengumpulkan paspor
Mina. Mina tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pihak
universitas berjanji berusaha membantunya, tetapi
keputusan ada di tangan pihak imigrasi. Mina pun
berdoa dan berpuasa meminta mujizat kepada Tuhan.
Singkat cerita, pihak imigrasi akhirnya mau membantu
karena kesalahan ada di pihak universitas, sehingga
visa pelajar Mina pun akhirnya berhasil keluar.
Sering kali, saat kita mengalami masalah atau berada
dalam keadaan terjepit, yang pertama kali kita mintai
bantuan adalah manusia. Entah itu keluarga, teman,
atau bahkan mengandalkan diri kita sendiri. Namun,
hari ini kita perlu menyadari bahwa dalam keadaan
terdesak, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah
berdoa dan berpuasa. Carilah Tuhan karena ada kuasa
dalam doa puasa, dan pada akhirnya, satu-satunya
yang dapat menolong kita hanyalah Tuhan. Ya, saat
kita merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan,
kekuatan puasa bekerja dan kuasa Tuhan dinyatakan,
sehingga jalan yang semula seolah buntu, Tuhan
balikkan seketika itu juga.

RENUNGAN
Salah satu KUASA dalam BERDOA PUASA adalah
sanggup MEMBALIKKAN KEADAAN.
APLIKASI
1. Apakah yang biasanya Anda lakukan saat Anda
berada dalam keadaan terjepit?
2. Sudahkah Anda berdoa puasa? Menurut Anda,
apakah pentingnya berdoa puasa?
3. Bagaimana berdoa dan berpuasa dapat
membalikkan keadaan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, ampuni kami selama ini kalau kami kurang
aktif dalam berdoa dan berpuasa. Kami tahu bahwa
ada kuasa Allah yang besar dalam berdoa dan
berpuasa. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengupgrade manusia roh kami dengan doa dan puasa
sampai kuasa-Mu dinyatakan dengan dahsyat dalam
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 39-40
Kolose 4

21 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
BERDOA PUASA DALAM KESATUAN
RHEMA HARI INI
Ezra 8:23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal
itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan
kami.
Selama 70 tahun bangsa Israel hidup dalam
pembuangan di negeri Babel, jauh dari Yerusalem dan
negeri mereka. Namun ketika Babel dikalahkan oleh
Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Koresh, mereka
diperintahkan untuk kembali ke negeri asal mereka dan
membangun kembali Bait Allah yang telah rusak.
Bahkan Raja Koresh juga mengembalikan emas dan
perak yang dulu dirampas Nebukadnezar dari Bait Allah.
Melihat kondisi umat Allah yang belum cukup kuat
secara mental maupun fisik untuk mengadakan
perjalanan kembali pulang ke Yerusalem, Ezra
menyerukan kepada umat Allah untuk berdoa puasa.
Mereka bersama-sama merendahkan diri di hadapan
Allah dan memohon jalan yang aman bagi mereka, bagi
anak-anak mereka, dan bagi harta benda mereka.
Kesatuan umat Allah dalam berdoa dan berpuasa,

menyediakan pengawalan yang lebih aman daripada
pengawalan yang bisa diberikan oleh tentara dan orangorang berkuda milik raja Persia, sehingga umat Allah
bisa tiba di Yerusalem dengan selamat.
Doa puasa akan terasa lebih ringan dan menyenangkan
apabila dilakukan secara bersama-sama. Seperti umat
Allah yang berdoa puasa secara bersama-sama untuk
merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga mereka
bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, demikianlah
juga ketika kita berdoa puasa bersama-sama, maka doa
puasa kita akan terasa lebih ringan dan kita akan
mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa seperti
yang dialami oleh Bangsa Israel. Itu sebabnya jangan siasiakan momen doa puasa raya selama 40 hari yang
diadakan di gereja kita. Ikutilah dan bergabunglah.
Ketika kita masuk dalam doa puasa secara bersamasama, selain kita merasakan doa puasa kita terasa lebih
ringan, kita juga akan mengalami terobosan-terobosan
besar dalam hidup kita.
RENUNGAN
Doa puasa akan terasa LEBIH RINGAN dan
MENYENANGKAN kalau kita lakukan secara BERSAMASAMA.

APLIKASI
1. Apakah Anda sudah ikut dalam gerakan doa puasa
massal 40 hari yang diadakan di gereja?
2. Apakah yang seringkali menjadi kendala bagi Anda
untuk mengikuti doa puasa massal 40 hari?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda
bisa mengikuti doa puasa massal 40 hari?
DOA UNTUK HARI INI
“Roh Kudus, kami percaya dengan kekuatan yang
berasal dari-MU, kami pasti dimampukan untuk
melakukan doa puasa. Kami rindu masuk dalam
kesatuan bersama saudara-saudara seiman untuk
mengambil bagian dalam gerakan doa puasa ini. Kami
percaya akan ada banyak terobosan yang Engkau akan
kerjakan di momen doa puasa ini. Terimakasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yes 41-42; 1 Tes 1

22 MEI 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
KUNCI MENDATANGKAN SESUATU YANG SANGAT
BESAR
RHEMA HARI INI
Yunus 3:10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya
yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka
yang telah dirancangkan-Nya terhadap mereka, dan Ia
pun tidak jadi melakukannya.
Kebanyakan kita mengerti bila sebuah gerobak yang
ditarik dua ekor kuda akan dapat berjalan dua kali lebih
cepat daripada yang hanya ditarik oleh seekor kuda.
Dalam Imamat 26:8 juga menjelaskan tentang prinsip
kesatuan. Ayat tersebut mengatakan bahwa lima orang
dapat mengalahkan seratus orang, yang artinya satu
banding dua puluh. Secara logika, hal itu berarti seratus
orang dapat mengalahkan dua ribu orang. Namun luar
biasanya, ayat tersebut juga mengatakan, saat seratus
orang berperang bersama, maka mereka bisa
mengalahkan sepuluh ribu musuh. Bukan hanya satu
banding dua puluh lagi, tetapi satu banding seratus.
Itulah yang disebut kuasa kesatuan!

Dalam hal berpuasa, ada saatnya kita melakukannya
sendirian tanpa sepengetahuan orang di sekeliling kita.
Namun, ada saatnya kita berpuasa bersama-sama
sebagai suatu kegerakan yang masif. Seperti Ester yang
mengajak semua orang Israel untuk berpuasa bersama
dengan dia. Begitu pula dengan kejadian saat Ninewe
hendak dihukum Tuhan. Waktu itu, raja kota Ninewe
memerintahkan puasa massal bagi seluruh warganya,
baik dewasa, anak-anak, bahkan ternaknya sekalipun.
Ketaatan mereka untuk masuk dalam kegerakan puasa
bersama tersebut begitu menyentuh hati Tuhan,
sehingga Tuhan mengampuni Niniwe.
Ya, ketika kita berpuasa bersama-sama, ada percepatan,
ada kasih karunia yang begitu kuat, ada keselamatan,
dan ada mujizat besar. Oleh karena itu, ambil komitmen
untuk ambil bagian dalam kegerakan doa puasa 40 hari
di gereja kita secara bersama-sama. Miliki kesungguhan
hati untuk berjuang dan terus konsisten dalam
melakukan doa puasa dengan benar sesuai kehendak
Tuhan. Yakinlah, ketika Tuhan melihat kesungguhan hati
dan iman kita, maka kekuatan puasa akan terjadi dan
sesuatu yang sangat besar akan Tuhan kerjakan di
tengah-tengah kita!

RENUNGAN
KESUNGGUHAN HATI untuk berjuang dalam kegerakan
DOA PUASA BERSAMA, mendatangkan SESUATU YANG
SANGAT BESAR di tengah kita.
APLIKASI
1. Apakah Anda berkomitmen untuk sungguhsungguh mengikuti dalam kegerakan doa puasa
bersama 40 hari?
2. Mengapa doa puasa bersama besar kuasanya dan
dapat mendatangkan sesuatu yang sangat di
tengah kita?
3. Bagaimana persiapan Anda untuk mengikuti
kegerakan doa puasa kali ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami berdoa untuk kegerakan doa puasa
bersama saat ini agar kami memiliki roh kesatuan
sehingga kami boleh melihat sesuatu yang besar
terjadi. Beri kami kekuatan dan keteguhan hati,
sehingga kami bisa mengikuti doa puasa ini dengan
konsisten dan kesungguhan hati.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yesaya 43-44
1 Tesalonikas 2

