


 

 

19 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
RHEMA TUHAN YANG MENUNTUN KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:105  Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 
terang bagi jalanku. 
 
Hal utama yang diperlukan setiap orang ketika harus 
berjalan di kegelapan yang pekat bukanlah sesuatu 
yang biasanya sangat mereka andalkan dalam keadaan 
normal. Dalam kegelapan, yang paling mereka 
butuhkan adalah pelita atau penerangan. Sebagai 
bagian dari tabernakel Musa, pelita atau menorah 
dalam bahasa Ibrani, digunakan sebagai alat 
penerangan yang dinyalakan mulai sore hari hingga 
keesokan harinya. Seperti fungsinya, maka pelita akan 
membantu kita dalam kegelapan untuk bisa melihat 
dan menuntun perjalanan kita. Sehingga langkah kaki 
kita tidak akan terantuk batu, terperosok ke lubang 
ataupun tersesat.  

Dunia saat ini sedang diliputi kegelapan dalam segala 
aspek. Karenanya, banyak orang dihantui rasa was-was 
dan ketakutan. Kegelapan membuat arah hidup tidak 
kelihatan dan kita tidak tahu kemana harus melangkah. 
Namun seperti kata pemazmur, firman Tuhan adalah 



 

 

pelita bagi kaki kita dan yang menerangi jalan-jalan 
yang kita tempuh di dunia yang gelap. Meskipun tidak 
seperti lampu sorot yang besar, pelita yang kecil 
mempunyai cukup cahaya terang untuk kaki kita 
melangkah hari demi hari. Sebab itulah kita sangat 
membutuhkan firman Tuhan setiap hari untuk 
menuntun kita.  

Memberi rhema adalah cara Tuhan untuk menuntun 
kita secara lebih spesifik. Rhema Tuhan inilah yang 
akan membangkitkan kekuatan kita dan menunjukkan 
jalan keluar dalam setiap permasalahan yang pastinya 
sangat personal dan berbeda bagi kita masing-masing. 
Oleh karena itu, jika saat ini kita merasa menghadapi 
jalan buntu, segeralah datang pada Tuhan. Bangun 
kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka 
Tuhan akan memberikan rhema yang akan membawa 
kita mengalami mujizat supersize yang luar biasa.  

 
RENUNGAN 
Memberi RHEMA adalah CARA TUHAN untuk 
menuntun kita secara spesifik   
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda menerima Rhema dari Tuhan? 

Dalam hal apakah itu?  
2. Menurut Anda, mengapa rhema Tuhan merupakan 

tuntunan yang spesifik bagi kita? 



 

 

3. Apa yang Anda alami setelah Anda menerima dan 
melakukan rhema Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk 
dengan pemikiran dan kekuatan kami sendiri dalam 

menjalani hidup. Ajar kami agar senantiasa 
mengandalkan Engkau. Berilah kami rhema agar kami  

mengerti kemana kami harus melangkah. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 11-12; Matius 26:1-25 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
JANGAN MATIKAN RHEMA YANG KITA TERIMA 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 4:12a  sebab firman Allah hidup dan kuat dan 
lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun;  
 
Mina lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang 
sangat sederhana. Meski ia tidak pernah kekurangan, 
tetapi ia juga tidak pernah merasakan kelimpahan. 
Kondisi tersebut membuatnya memiliki impian untuk 
bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan 
menaikkan taraf hidup keluarganya. Mina sudah 
merencakan dengan detail, tentang bagaimana dan 
apa yang akan dia  lakukan untuk mengejar visinya 
tersebut. Terlebih ketika ia berdoa, ia mendapatkan 
rhema Mazmur 1:3, bahwa apa saja yang diperbuatnya 
akan dibuat Tuhan berhasil. Segera Mina pun 
mengamini dan mengimani rhema itu dalam hatinya. 

Akan tetapi setelah sekian lama waktu berlalu, Mina 
tak juga berhasil meraih impiannya. Bahkan sebaliknya, 
ia seolah justru semakin jauh dari visinya. Sampai di 
satu titik Mina merasa lelah dan memilih untuk 
melupakan impian dan rhema yang dahulu begitu 
menyala. Mina menyerah dan mengaku kalah terhadap 



kondisi yang ada. Mina tidak menyadari bahwa firman 
Tuhan adalah sesuatu yang hidup, dan semua yang 
hidup perlu diberi makan serta dirawat agar tetap 
hidup. Rhema Mazmur 1:3, akan tergenapi dalam 
hidup Mina jika ia menghidupi ke dua ayat sebelumnya 
dan tidak melulu mengandalkan kekuatannya sendiri. 

Ya, ketika menerima rhema Tuhan, kita pasti sangat 
terbakar dan berapi-api. Akan tetapi untuk menjaga api 
itu tetap menyala sampai akhir, tidaklah mudah untuk 
dilakukan. Ingatlah selalu bahwa firman Tuhan itu 
hidup, walaupun keadaan justru bertolak-belakang dari 
janji Tuhan dan rhema yang kita terima, tetaplah 
menghidupinya! Jangan biarkan rhema itu mati. 
Teruslah menggali firman, perkatakan dan renungkan 
siang dan malam. Tetaplah berdoa dan percaya akan 
kebenaran firman Tuhan, maka rhema yang kita terima 
akan Tuhan nyatakan secara supersize dalam hidup 
kita. Itulah cara Tuhan bekerja.  

 
RENUNGAN 
Jangan biarkan RHEMA yang telah kita terima dari 
Tuhan tersebut MATI.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda menerima rhema dari Tuhan 

tetapi pada akhirnya rhema tersebut mati? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

menjaga rhema yang kita terima tetap hidup dan 
menyala? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar rhema yang 
Tuhan berikan bagi Anda terus menyala? 
Renungkanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, terima kasih atas atas rhema yang telah 
Engkau berikan. Mampukan kami, agar kami dapat 

menjaga rhema itu tetap hidup. Tidak peduli apapun 
yang terjadi di sekeliling kami, biarlah kami tetap 

beroleh hati dan iman yang kokoh. Hingga rencana-Mu 
tergenapi dalam kehidupan kami.  

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 13; Matius 26:26-50 

 

 

 

 

 

 



21 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUHAN BEKERJA MELALUI KETAATAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 1:14  Hiduplah sebagai anak-anak yang taat 
dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu 
pada waktu kebodohanmu, 
 
Kebanyakan wanita, khususnya yang sudah memiliki 
keluarga, pastilah bisa memasak. Akan tetapi, belum 
tentu mereka yang bisa memasak juga bisa membuat 
roti atau kue. Sebab membuat roti berbeda dengan 
memasak sayur atau masakan. Diperlukan 
pengetahuan, keahlian, konsistensi dan keakuratan 
dalam mempersiapkan bahan dan cara mengolah. 
Dalam pembuatan roti, takaran bahan haruslah benar-
benar sesuai dengan resep yang kita miliki. Kita tidak 
bisa sesuka hati menambahkan bahan  atau 
berimprovisasi, karena akan mengubah bahkan 
merusak rasa dan juga hasil akhir pembuatan roti.  
 
Sesudah takaran bahan sesuai dengan resep, yang juga 
perlu diperhatikan adalah cara mengaduk atau 
mencampur. Kitapun harus mengikuti aturan resep 
dengan presisi agar menghasilkan roti yang enak dan 
lembut. Kalau kita tidak mengikuti resep yang dengan 



benar, maka biasanya roti kita akan bantat, keras, tidak 
mengembang atau gosong. Sehingga ketaatan mutlak 
diperlukan dalam mengikuti resep untuk bisa 
menghasilkan roti sesuai yang kita inginkan.  
 
Jikalau dalam membuat roti saja kita perlu taat pada 
resep, terlebih lagi dalam menjalani kehidupan. Untuk 
bisa hidup bahagia, damai dan sukacita, kita harus 
selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Hari 
ini, Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa taat 
kepada perintah-Nya dan tidak mengikuti hawa nafsu 
kita. Apapun yang Roh Kudus taruh dalam hati kita 
untuk dilakukan, lakukanlah dengan taat dan tidak 
menyimpang, sebab cara Tuhan bekerja dalam hidup 
kita adalah melalui ketaatan. Maka kita akan melihat 
bagaimana Tuhan akan berkarya semakin indah 
dengan caranya yang ajaib untuk memperbesar dan 
memperluas kehidupan kita. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Cara Tuhan BEKERJA adalah melalui KETAATAN.  
 
APLIKASI 
1. Ketaatan seperti apakah yang Tuhan inginkan dari 

Anda?  
2. Mengapa diperlukan ketaatan Anda untuk Tuhan 

bisa bekerja?  



3. Apa yang membuat Anda seringkali sukar untuk 
taat dan bagaimana cara Anda untuk terus belajar 
hidup dalam ketaatan?  

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, hari ini kami berkomitmen untuk 

senantiasa hidup taat kepada-Mu. Kami mau selalu 
mengikuti apa yang menjadi kehendak dan kemauan-
Mu. Kami percaya Engkau yang akan memampukan 

kami.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 14; Matius 26:51-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CARA TUHAN BERBEDA DENGAN CARA KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:8   Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 
demikianlah firman TUHAN. 
 
Dua orang pemuda pergi bersama-sama untuk 
menghadiri pertemuan staff kantor mereka di sebuah 
lokasi. Pemuda pertama berkata, “Aku sudah pernah 
ke tempat itu sekitar 10 tahun yang lalu, rasanya aku 
ingat jalannya.” Satu jam sudah mereka mencari 
tempat pertemuan tersebut, namun tak juga mereka 
temukan. Pemuda pertama tadi merasa lelah dan 
kembali berkata, “Aku lupa-lupa ingat, sebab sudah 
banyak sekali perubahan di sekitar sini, baik jalan 
maupun bangunannya." 

Berbeda dengan pemuda pertama, pemuda kedua 
tidak perlu berpikir panjang. Ia segera membuka 
handphonenya dan memilih menu Google Maps, 
kemudian mengetik alamat lokasi tempat diadakannya 
pertemuan. Langsung aplikasi tersebut mengarahkan 
mereka. Tidak memerlukan waktu lama, sekitar 15 
menit kemudian sampailah mereka ke tempat yang 



mereka tuju. Sekalipun memiliki tujuan yang sama, 
namun ada dua cara kerja yang berbeda antara 
pemuda satu dengan pemuda yang ke dua. Kita 
seringkali terpaku pada satu cara, hingga mengabaikan 
cara yang lain. 

Demikian pula dengan kita dan Tuhan, cara yang Dia 
ambil terkadang berbeda dengan cara kita. Cara kita 
mungkin adalah dengan melihat fakta terlebih dahulu, 
menilai untung rugi ataupun cara-cara dunia yang 
masuk akal lainnya. Sedangkan cara Tuhan seringkali 
sangat bertolak belakang,  seperti yang telah Dia 
firmankan (Yes 55:8). Yang harus selalu kita ingat dan 
tanamkan dalam hati ialah, cara Tuhan selalu lebih baik 
dari rencana terbaik kita. Rancangan-Nya teramat 
besar, luas dan mulia bagi setiap kita. Karena itu, 
biarlah setiap kali kita melangkah, persilahkan Tuhan 
untuk terlibat dan turut bekerja. Sekalipun kita belum 
memahami dan belum melihat, percayalah, tuntunan-
Nya akan mendatangkan mujizat yang sangat luar 
biasa. 

 
RENUNGAN 
Cara TUHAN BEKERJA seringkali BERBEDA dengan cara 
kita.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Seberapa sering cara Anda salah dalam mengambil 

langkah? Renungkan. 
2. Adakah pengalaman pribadi Anda, ketika Anda 

mengijinkan Tuhan bekerja dengan cara-Nya 
dalam hidup Anda, sesuatu yang besar terjadi?  

3. Apa kendala yang sering Anda hadapi ketika Anda 
belajar mengijinkan Tuhan bekerja seutuhnya atas 
hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, ampuni kami ketika seringkali kami berpikir 
dengan akal manusia kami. Mulai saat ini kami mau 
belajar untuk terus menyerahkan hidup kami dalam 
tangan-Mu dan percaya sepenuhnya pada cara-Mu 
bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus,kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 15-16; Matius 27:1-26 

 

 

 

 

 

 

 



23 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MELANGKAH DENGAN IMAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Raja-raja 17:15  Lalu pergilah perempuan itu dan 
berbuat seperti yang dikatakan Elia; maka perempuan 
itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan 
beberapa waktu lamanya. 
 
Saat ini hampir setiap kendaraan sudah menggunakan 
alat navigasi Global Positioning System (GPS). Alat ini 
akan menolong pengendara mengetahui arah yang 
tepat untuk sampai ke tujuan. Perangkat canggih ini 
mengandalkan satelit untuk menentukan koordinat 
posisi. Meskipun tidak sedikit pula yang terkadang 
masih juga tersesat saat mengikuti petunjuknya, tetapi 
alat ini tetap menjadi acuan utama bagi para 
pengendara saat mereka membutuhkan arahan 
menuju tempat tujuan mereka. 

Ya, dibutuhkan kepercayaan dalam melangkah 
mengikuti suatu arahan. Tanpa rasa percaya, kita tidak 
mungkin akan berani maju mengambil langkah. Hal ini 
dialami oleh janda Sarfat ketika Elia meminta 
dibuatkan roti dari persediaan tepung dan minyak 
terakhir yang dipunyainya. Tanpa iman atau rasa 



percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, 
janda itu tidak akan mau dan berani mempertaruhkan 
makanan yang sangat berharga saat itu bagi ia dan 
anaknya untuk diberikan kepada Elia.  

Seperti itulah cara kerja Tuhan, janda Sarfat itu harus 
mengambil langkah iman terlebih dahulu, supaya 
Tuhan bisa menolong dan mengerjakan mujizat dalam 
hidupnya. Bagaimana dengan kita? Jika kita berani 
mempercayai teknologi GPS yang terkadang bisa 
menyesatkan kita, mengapa begitu sulit untuk percaya 
pada firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati? 
Apapun rhema yang Tuhan berikan bagi kita, belajarlah 
untuk taat dan melangkah dengan iman terlebih 
dahulu. Pola ketaatan seperti inilah yang menghasilkan 
mujizat dan terobosan iman yang luar biasa.  

RENUNGAN 
POLA KETAATAN yang menghasilkan mujizat luar biasa 
adalah MELANGKAH dengan iman TERLEBIH DAHULU. 
 
APLIKASI 
1. Pola ketaatan seperti apa yang menghasilkan 

mujizat yang luar biasa dalam hidup Anda?  
2. Apa yang Anda perlukan supaya Anda berani 

melangkah dengan iman?  
3. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin Anda 

melangkah dengan iman terlebih dahulu?  

 



DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, tolong kami untuk dapat menangkap 

pewahyuan yang baru dalam pengenalan akan Engkau, 
sehingga kami memiliki keberanian untuk taat  dan  

melangkah dengan iman terlebih dahulu sebelum kami 
melihat kenyataannya. Di dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 17-18; Matius 27:27-50 

 

 

 

 

 

 



24 SEPTEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

UPAH BAGI KETAATAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1 : 7   Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu 
dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai 
dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan 
kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah 
menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau 
beruntung, ke manapun engkau pergi. 
 
Berbicara tentang ketaatan, ada banyak tokoh dalam 
Alkitab yang memberikan teladan bagi kita karena 
ketaatan mereka kepada Tuhan. Beberapa diantaranya 
adalah Abraham yang taat akan perintah Tuhan untuk 
pergi ke tanah Kanaan, suatu negeri yang asing baginya. 
Karena ketaatan Abraham, Tuhan  tidak hanya 
membawanya sampai ke tanah Kanaan, tapi IA juga 
berikan berkat berlimpah sampai ke keturunannya. Ada 
pula Daniel yang taat untuk terus beribadah dan 
menyembah Tuhan, walaupun ada ancaman akan 
dimasukkan ke gua singa bagi yang melakukannya. Akan 
tetapi Tuhan melindungi Daniel dengan melepaskannya 
dari cengkraman singa-singa buas yang lapar. Bahkan 



Tuhan terus mengangkatnya sampai menjadi pejabat di 
Kerajaan Persia.  
 
Kisah-kisah di atas menggambarkan bagaimana TUHAN 
memberi upah dengan sangat luar biasa bagi mereka 
yang taat kepada-Nya. Upah ketaatan yang besar adalah 
supersize miracle, sebab ketaatan akan menggenapkan 
rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita! Tidak 
secara kebetulan rhema hari ini mengingatkan kepada 
kita untuk terus menguatkan iman percaya kita kepada 
Tuhan dan terus melangkah dalam ketaatan. Apapun 
kondisi dan situasi kita, jangan pernah menyimpang ke 
kiri dan ke kanan, tetapi tetaplah percaya dan taat.  
 
Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam jika 
melihat ada hati yang mau taat dan percaya penuh 
kepada-Nya. Sekalipun terasa berat, tetaplah taat untuk 
melayani, taat untuk terus berdoa, taat mengampuni, 
taat untuk bergerak dan taat untuk melangkah. Mujizat 
terobosan iman dan hidup yang diperbesar dengan luar 
biasa adalah cara Tuhan untuk memberi upah bagi kita 
yang setia dalam ketaatan. Amin 
 
RENUNGAN 
Upah dari KETAATAN adalah SUPERSIZE MIRACLE. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda berada dalam kondisi yang terasa 

berat untuk percaya dan taat pada janji Tuhan? Jika 
ya, dalam kondisi apakah itu?  

2. Upah apa yang telah Anda terima dari Tuhan karena 
ketaatan Anda?  

3. Apa komitmen Anda untuk terus percaya dan taat 
pada TUHAN sehingga Anda layak menerima 
SUPERSIZE MIRACLE? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali kurang 
percaya dan taat kepada-Mu. Seringkali kami 

meragukan kuasa-Mu terutama saat keadaan terasa 
begitu berat. Kami rindu untuk terus percaya dan taat 
kepada-Mu dalam segala kondisi dan situasi sehingga  
kami layak menerima SUPERSIZE MIRACLE dari-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Imamat 19-20; Matius 27:51-66 
 
 
 
 
 



25 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
DAMPAK MELANGKAH DALAM KETATAAN 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 19:5  Jadi sekarang, jika kamu sungguh-
sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang 
pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta 
kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, 
sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 
 
Ketaatan adalah masalah yang terlihat mudah untuk 
dijalankan ketika kita sedang dalam keadaan yang 
serba baik. Namun bisa menjadi masalah yang sulit 
ketika kita berada dalam kesesakan. Kenyataannya ada 
banyak orang yang tergiur dengan berbagai godaan 
ketika berada dalam keadaan terjepit. Mereka jatuh 
dalam pilihan tindakan yang jahat di mata Tuhan, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bertentangan 
dengan firman Tuhan.  

Jika bisa, tentu kita ingin hidup kita selalu lancar tanpa 
masalah. Akan tetapi hal ini tidak mungkin bisa terjadi. 
Akan selalu ada waktunya kita menghadapi tantangan 
dan kesulitan. Ada waktunya iman kita akan diuji. 
Pertanyaannya, mampukah kita terus taat dan terus 
berjalan dalam tuntunan Tuhan, atau kita justru jatuh 



dalam ketidak sabaran kita? Apa yang dunia dan iblis 
tawarkan memang selalu lebih mudah, lebih cepat dan 
hasil yang begitu menggiurkan. Namun kesemuanya itu 
akan menjadikan kita sebagai pemberontak yang 
menolak untuk taat kepada kehendak Tuhan.  

Seperti perjalanan bangsa Israel pada Perjanjian Lama, 
kita bisa melihat bahwa ketidaktaatan bangsa ini justru 
membuat mereka harus mengalami banyak kesulitan. 
Sedangkan ketaatan dan iman Yosua kepada Tuhan, 
membawanya memimpin bangsa Israel generasi 
berikutnya masuk dan menduduki tanah Kanaan 
seperti yang Tuhan telah janjikan. Ketaatan memang 
tidak mudah untuk dilakukan, tetapi langkah ketaatan 
kita akan mendatangkan perkembangan besar yang 
belum pernah kita alami sebelumnya. Ketika kita taat 
untuk mengampuni, taat untuk menabur, taat untuk 
terus melayani, daging kita mungkin akan berteriak dan 
menangis. Namun jika kita terus belajar untuk taat 
sekalipun belum melihat, maka Tuhan akan bisa 
memulai pekerjaan-Nya yang ajaib dalam hidup kita. 
Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 

 
RENUNGAN 
LANGKAH KETAATAN kita akan mendatangkan 
PERKEMBANGAN BESAR yang BELUM PERNAH kita 
alami sebelumnya.  
 



APLIKASI 
1. Langkah ketaatan apa yang pernah Anda ambil 

ketika Tuhan menginginkan Anda melakukan 
sesuatu?  

2. Perkembangan besar apa yang Anda alami saat 
Anda memutuskan untuk mengambil langkah 
ketaatan?  

3. Apa komitmen Anda untuk terus melangkah dalam 
ketaatan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajarlah kami untuk selalu taat pada rhema yang 
kami terima, sehingga kami mengalami perkembangan 

besar dalam hidup kami. Biarlah hidup kami yang 
menjadi saksi kebesaran-Mu dimanapun kami berada. 

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 21-22; Matius 28 

 


