


26 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SALAH SATU KUNCI UNTUK MENJADI LEBIH BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 5:16 “Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti 
yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, 
supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah 
yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.” 
 
Kisah perjalanan hidup Joyce Meyer yang semasa 
kecilnya sempat menjadi korban pelecehan oleh 
ayahnya sendiri, dapat menjadi inspirasi dan teladan 
bagi kita orang percaya. Tentu tidak mudah untuk bisa 
mengampuni, bahkan masih menghormati orangtua 
yang telah menggoreskan kenangan yang begitu 
menyakitkan. Akan tetapi firman Tuhan tidak pernah 
salah dan terjamin kepastiannya. Tuhan pada akhirnya 
membawa Joyce Meyer menjadi salah satu penginjil 
ternama di dunia.  

Kesaksiannya telah menguatkan dan mengubahkan 
hidup banyak orang. Ia diberkati Tuhan dengan 
seorang suami yang begitu mendukungnya dalam segi 
rohani dan kehidupan sehari-hari. Joyce yang memilih 
untuk melepaskan pengampunan dan bahkan 
memelihara kehidupan ayahnya dimasa tuanya, 



memberikan sebuah rumah untuk  beliau tinggali. 
Penghormatan yang Joyce berikan pada ayahnya, 
membuat firman Tuhan yang menjadi rhema kita hari 
ini, tergenapi dalam hidupnya.  

Jika rasa hormat yang kita miliki terhadap orang tua 
kita akan membawa dampak yang luar biasa dalam 
hidup kita, terlebih lagi dengan memiliki rasa hormat 
kepada Tuhan. Sebab memiliki rasa hormat adalah 
salah satu kunci menjadi lebih besar dan 
mendatangkan spiritual blessing dalam hidup kita. 
Tuhanlah yang akan memperhitungkan ketaatan kita 
dan Ia bukan pribadi yang ingkar atas janji-janjiNya. 
Akan datang hari dimana Ia akan memperluas dan 
memperbesar hidup kita dengan berkat-berkatNya. 
Bahkan sikap hormat yang kita taburkan hari ini, 
menjadi warisan yang baik bagi anak cucu kita. Itu 
sebabnya menghormati Tuhan dengan segenap hati 
adalah hal paling utama yang harus kita miliki.  

 

RENUNGAN 
Memiliki RASA HORMAT adalah salah satu KUNCI 
menjadi LEBIH BESAR. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki rasa hormat kepada 

Tuhan selama ini? 
2. Mengapa rasa hormat menjadi salah satu kunci 

menjadi lebih besar? 
3. Dengan cara bagaimana Anda menunjukkan rasa 

hormat Anda kepada Tuhan dan sesama?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, ampuni jika adakalanya kami tidak 
menunjukkan rasa hormat kami kepada-Mu. Kami mau 

terus belajar untuk menghormati-Mu dengan 
melakukan firman-Mu dan berjalan sesuai kehendak-

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 23-24; Markus 1:1-22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TAHU CARA MENGHORMATI TUHAN 

RHEMA HARI INI 
1 Samuel 2:30 Sebab itu – demikianlah firman TUHAN, 
Allah Israel – sesungguhnya Aku telah berjanji: 
Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku 
selamanya, tetapi sekarang – demikianlah firman 
TUHAN –: Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa 
yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa 
yang menghina Aku, akan dipandang rendah. 
 
Kita pasti tidak asing dengan istilah “Masuk telinga 
kanan, keluar telinga kiri.” Saat kita masih anak-anak 
atau remaja, entah sudah berapa banyak kali kita 
melakukannya. Semua perkataan orangtua kita 
memang terdengar oleh telinga kita, tetapi semua 
kata-kata itu menguap entah ke mana. Mereka 
menyuruh kita belajar, kita malah bermain. Mereka 
mengajari kita menabung, kita diam-diam jajan. 
Mereka meminta kita mengerjakan tugas rumah, kita 
pun menghindar dengan seribu satu alasan. 
 
Ketika  orangtua melarang kita pulang malam dan  
bergaul dengan teman-teman tertentu, kita 
menganggap mereka kaku dan kuno. Kita merasa lebih 
tahu dan lebih pintar daripada orangtua kita. Bahkan 



menuduh mereka mengekang kebebasan kita. Pada 
akhirnya, kita bersikap seenak sendiri dan bersikap 
tidak hormat dengan mengabaikan semua nasehat 
serta larangan orangtua kita.  
 
Tidak secara kebetulan jika renungan hari ini 
mengingatkan kita untuk menghormati otoritas di atas 
kita. Mari coba renungkan, bila dengan orangtua yang 
terlihat saja kita tidak menghormati, bagaimana 
mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang tidak 
terlihat secara jasmani? Oleh karena itu, mari kita 
belajar untuk memiliki rasa hormat, terutama kepada 
Tuhan. Kalau kita tahu cara menghormati Tuhan, maka 
Dia akan menjadikan hidup kita terhormat. Hidup yang 
semula biasa-biasa saja akan dijadikan-Nya lebih luas 
dan lebih besar sehingga orang dapat melihat 
perbedaan yang Tuhan berikan bagi kita yang tahu cara 
mengormati-Nya.  

 

RENUNGAN: 
Hanya saat kita tahu CARA MENGHORMATI Tuhan, 
maka Tuhan akan menjadikan hidup kita 
TERHORMAT. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Coba renungkan, bagaimana cara Anda 

menghormati Tuhan selama ini? 
2. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat Anda 

berjuang untuk menghormati Tuhan?  
3. Hall-hal apa yang Anda alami ketika Anda mulai 

belajar menghormati Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, kami mau terus belajar untuk menghormati 
Engkau sehingga hati-Mu disukakan, nama-Mu 

ditinggikan dan tangan-Mu yang ajaib berkarya atas 
kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa 

berkenan di hati-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 25; Markus 1:23-45 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERIBADAH ADALAH BENTUK PENGHORMATAN 

PADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Imamat 19:30 Kamu harus memelihara hari-hari sabat-
Ku dan menghormati tempat kudus-Ku; Akulah TUHAN. 
 
6 hari lamanya Allah menciptakan bumi dan seisinya. 
Pada hari ke 7 Dia berhenti dari segala pekerjaan 
penciptaan-Nya,  lalu Allah memberkati dan 
menguduskan hari tersebut. Allah menyebut hari ke-7 
ini sebagai Hari Sabat,  yaitu hari yang di khususkan 
untuk beristirahat dari segala pekerjaan dan beribadah 
kepada-Nya. Tuhan memberi kita jumlah hari yang 
sama dalam seminggu dan  hari Minggu menjadi hari 
libur bagi kebanyakan orang. Di hari Minggu itulah kita 
bisa datang beribadah ke rumah Tuhan.  
 
Memang kita bisa beribadah dimana saja dan kapan 
saja, akan tetapi Tuhan lebih menyukai apabila kita 
meluangkan waktu khusus untuk beribadah kepada-
Nya dengan datang ke gereja. Bukan hanya kehadiran 
secara formalitas saja,  tetapi kesungguhan hati kita 
dalam beribadah. Sangat disayangkan,  masih ada 
banyak orang yang meremehkan ibadah. Mereka 



menganggapnya hal yang sia-sia, membuang-buang 
waktu dan hanya menjadi beban. Tentu saja Tuhan 
tidak berkenan dengan ibadah yang dilakukan dengan 
setengah hati.  
 
Ibadah seharusnya kita lakukan dengan segenap hati, 
sebab itulah salah satu cara kita menunjukkan 
penghormatan kepada Tuhan. Saat kita menghormati 
ibadah, berarti kita juga sedang menghormati Tuhan. 
Jika kita melakukan ibadah dengan ketulusan hati dan 
rasa hormat kepada Tuhan, maka hal itu akan 
mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tuhan akan 
mengadakan perbedaan antara kita dan orang-orang 
dunia. Saat mereka mengalami downgrade, kita justru 
upgrade, bahkan terus mengalami perkara-perkara 
yang supersize. Hidup kita akan makin diperbesar dan 
diperluas sampai ukuran yang super besar. (LEW)   
 
RENUNGAN 
BERIBADAH kepada-Nya adalah salah satu bentuk 
PENGHORMATAN kita kepada Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apa arti ibadah bagi Anda selama ini?  
2. Mengapa beribadah merupakan salah satu bentuk 

penghormatan kepada Tuhan? 
3. Adakah yang perlu Anda perbaiki dari ibadah Anda 

dan apa komitmen Anda?  



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada-Mu dengan 

segenap hati kami. Sebagai tanda hormat dan 
pengagungan kami kepada Engkau yang telah 
menyelamatkan, memelihara, menuntun dan 

memberkati kami dengan segala yang baik. Kiranya 
ibadah kami berkenan di hati-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. 

Amin. " 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Imamat 26-27; Markus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERKAT DALAM BERIBADAH 

 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 23:25 Tetapi kamu harus beribadah kepada 
TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti 
makananmu dan air minumanmu dan Aku akan 
menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 
 
Seorang anak Tuhan datang ke tempat cukur untuk 
merapikan rambut. Saat mencukur rambut, mereka 
membicarakan banyak hal termasuk tentang Tuhan. Si 
tukang cukur berkata, "Saya tidak percaya Tuhan itu 
ada." Anak Tuhan itu bertanya kenapa. "Begini, coba 
Anda perhatikan di luar sana. Jika Tuhan itu ada, 
mengapa ada orang sakit? Kenapa ada anak terlantar? 
Jika Tuhan itu ada, pasti semuanya akan baik. Saya 
tidak dapat membayangkan bagaimana Tuhan Yang 
Maha Penyayang akan membiarkan hal-hal buruk itu 
terjadi." Anak Tuhan itu diam untuk berpikir sejenak, ia 
tidak segera merespon karena tidak ingin memulai adu 
debat.  

Setelah selesai, anak Tuhan itu meninggalkan tempat 
cukur itu. Beberapa langkah kemudian ia melihat 
seseorang dengan rambut acak-acakan, brewok kacau 



tidak tercukur dan terlihat kotor tidak terawat. Anak 
Tuhan itu segera kembali ke tempat cukur dan berkata, 
"Menurutku, sepertinya tidak ada tukang cukur disini! 
Jika ia benar ada, tidak akan ada orang dengan rambut 
panjang dan brewok kacau seperti orang diluar itu." 
Tukang cukur itu menjawab, "Tukang cukur tetap ada, 
itu adalah salah mereka sendiri, kenapa mereka tidak 
datang ke saya?" Anak Tuhan itu menyahut, "Betul, 
demikian juga dengan Tuhan." 

Ya, banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika ada 
begitu banyak permasalahan dalam hidupnya. Mereka 
tidak sadar bahwa mereka sering kali mengabaikan 
Tuhan. Sesungguhnya, ada berkat Tuhan bagi umat-
Nya yang beribadah kepada-Nya. Ketika kita datang 
beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu dan 
memandangnya sebagai hari yang mulia, hari yang kita 
hormati dengan khusus, maka Tuhan berjanji akan 
membawa kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi 
dengan kendaraan kemenangan. Hidup kita tidak akan 
tetap sempit, tetapi mengalami perluasan sampai 
ukuran super besar.  

 

RENUNGAN 
Ada BERKAT TUHAN bagi umat-Nya yang beribadah 
kepada-Nya. 
 
 



APLIKASI 
1.  Sudahkah Anda beribadah kepada Tuhan dengan 

benar selama ini? 
2.  Menurut Anda, mengapa Tuhan memberikan 

berkat bagi umat-Nya yang beribadah kepada-
Nya? 

3.  Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengimplementasikan renungan hari ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Bapa, kami rindu menjadi pribadi yang senantiasa 
menyenangkan hati-Mu. Biarlah melalui ibadah kami, 
Engkau semakin disenangkan. Ajar kami untuk dapat 

tetap menghormati-Mu sesuai kehendak-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 1-2; Markus 3:1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KEJUJURAN DAN INTEGRITAS YANG DIKENAN ALLAH 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 14:11 Rumah orang fasik akan musnah, tetapi 
kemah orang jujur akan mekar. 
 
Tidak mudah menjadi orang yang jujur di zaman di 
mana banyak orang yang hidup dalam 
ketidakjujuran. Kejujuran dianggap sebagai sesuatu 
yang merugikan bahkan kebodohan. Dalam kamus 
bahasa Indonesia, arti jujur adalah lurus hati, tidak 
berbohong dan tidak curang. Jujur berarti ya adalah ya, 
dan tidak adalah tidak. Berhubungan erat dengan 
kejujuran adalah integritas. Integritas berarti berpikir 
dan melakukan apa yang benar setiap saat, apa pun 
konsekuesinya. Ketika kita memiliki integritas, kita 
selalu ingin untuk hidup sesuai standar dan 
kepercayaan kita meskipun tidak ada yang 
memerhatikan. 

Itulah yang terjadi dalam hidup Yakub. Yakub tadinya 
seorang penipu, awalnya ia berpikir supaya hidupnya 
sukses ia harus menipu. Itu sebabnya Yakub menipu 
saudaranya sendiri untuk mendapatkan berkat dari 
ayahnya. Namun akibatnya, Yakub justru hampir 



dibunuh oleh Esau sampai harus melarikan diri dari 
rumah dan hidup dihantui rasa bersalah. Dalam 
perjalanan hidupnya kemudian, Yakub berjumpa 
dengan Tuhan. Yakub disadarkan akan cara hidupnya 
yang salah dan ia berusaha memperbaiki diri dengan 
belajar hidup dalam kejujuran dan integritas.  

Renungan kita hari ini mengingatkan kita untuk 
senantiasa hidup bersih dan jujur. Karena orang yang 
jujur dikasihi Tuhan, orang yang jujur akan dijaga 
Tuhan, dibela Tuhan dan tentunya diberkati Tuhan. 
Mari, berani ambil komitmen untuk berpegang pada 
kejujuran dan integritas, sekalipun dalam kondisi yang 
sepertinya tidak menguntungkan. Maka kita akan 
melihat Tuhan berkarya secara luar biasa. Kita tidak 
akan merugi karena kejujuran, justru hidup kita akan 
semakin diperluas dan diperlebar oleh Tuhan. Amin. 

 
RENUNGAN 
Menjadi orang yang JUJUR dan BERINTEGRITAS dapat 
membuat hidup kita diperluas dan diperbesar. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi orang yang jujur dan 

berintegritas selama ini? Jika belum, mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kejujuran dibutuhkan 
untuk dapat mengalami berkat Tuhan? 



3. Apa komitmen Anda untuk menjadi orang yang 
jujur dan berintegritas? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, pimpin kami agar kami selalu hidup dalam 
kejujuran dan integritas yang tinggi sehingga kami 

boleh mengalami berkat-Mu yang melimpah.  
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. 

Amin  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 3-4; Markus 3:20-35 

 

 

 

 

 

 



01 OKTOBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJADI PRIBADI YANG HIDUP BERSIH DALAM 
KEJUJURAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ayub 8:6-7 kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia 
akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan 
rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang 
dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang 
kemudian akan menjadi sangat mulia 
 
Pernahkah Anda membaca slogan: “Berani Jujur, 
Hebat!” Ya, itulah slogan kampanye anti korupsi yang 
digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sejak tahun 2011. Melalui slogan ini, semua warga 
negara Indonesia diajak untuk bersikap jujur sebagai 
pedoman untuk meraih keberhasilan. Namun kita juga 
pasti akrab dengan slogan satire atau sindiran yang 
berbunyi “Jujur sama dengan hancur” yang artinya saat 
kita berkata jujur, maka justru hidup kita akan hancur 
atau tidak berhasil. Sindiran ini merujuk pada fenomena 
banyaknya orang yang mendapatkan jabatan dan 
kekayaan melalui cara-cara yang tidak jujur. 
 



Sebagai anak Tuhan, tentu kita harus bersandar pada 
hidup yang bersih dan jujur sesuai Firman-Nya. Memang 
bukan perkara yang mudah saat kita hidup di tengah-
tengah budaya hedonisme dan kedagingan. Dimana 
cara-cara yang tidak jujur bahkan kotor untuk 
mendapatkan uang atau meraih posisi yang lebih baik 
dianggap hal yang biasa. Mungkin kita sendiri 
menyaksikan bagaimana hidup orang-orang yang tidak 
jujur justru berhasil dan terlihat memiliki segala yang 
diinginkan hatinya.  
 
Akan tetapi, keberhasilan orang fasik atau orang yang 
tidak jujur hanyalah sekejap saja, karena Tuhan sendiri 
yang akan memusnahkan semua yang mereka miliki. 
Sementara kebahagiaan orang-orang saleh yang 
hidupnya jujur dan bersih, akan terus ada sampai 
selama-lamanya. Seperti Ayub yang dalam kondisi 
apapun, tetap hidup bersih dan jujur sehingga Tuhan 
kembali mengangkatnya dengan kehormatan dan 
kekayaan yang bahkan lebih dari sebelumnya. Hidup 
kita pun akan diangkat Tuhan jika kita hidup bersih 
dalam kejujuran. Berkat Tuhan akan turun atas kita dan 
menjadikan hidup kita lebih luas dan lebih besar. Amin 
 
RENUNGAN 
Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita apabila kita 
HIDUP BERSIH dalam KEJUJURAN. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda hidup bersih dalam kejujuran 

dalam setiap aspek hidup Anda?  
2. Menurut Anda, bagaimana caranya hidup bersih 

dalam kejujuran di tengah jaman yang dikuasai 
kedagingan seperti sekarang ini? 

3. Apa komitmen Anda agar selalu hidup bersih dalam 
kejujuran?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rhema yang Kau 

berikan hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami 
masih tidak jujur demi kepentingan diri sendiri.  Ajar 
kami menjadi pribadi yang berkenan bagi-Mu. Yang 

hidup bersih dalam kejujuran sehingga kami layak Kau 
percaya akan hal-hal yang besar. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 5-6; Markus 4:1-20 

 
 
 



02 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI MENGALAMI PERBESARAN DAN PERLUASAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 5:8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, 
karena mereka akan melihat Allah. 
 
Secara tidak sadar kita seringkali tidak menghargai dan 
menghormati Tuhan dalam keseharian kita. Salah 
satunya, kita tidak mengikutsertakan Tuhan dalam 
setiap rencana dan langkah-langkah kita.  Setelah 
menemui jalan buntu dan mendapati banyak masalah, 
barulah kita ingat Tuhan. Terkadang bukannya 
menyadari kesalahan kita, tapi kita justru menyalahkan 
Tuhan atas kegagalan yang kita alami. Kita mulai 
merasa kecewa dan tidak puas karena iri hati dan 
cemburu terhadap orang-orang di luar Tuhan yang 
seolah-olah hidupnya lebih mujur dan beruntung. Lalu 
kita tidak mau lagi berdoa, tidak mau baca Alkitab, dan 
tidak mau turut terlibat dalam pelayanan pekerjaan 
Tuhan. 

Sikap hormat terhadap Tuhan juga tidak bisa dibuat-
buat. Hal ini tidak cukup hanya ditunjukkan dengan 
kalimat doa atau sikap tubuh, tetapi dari sikap batin 
yang tersembunyi. Mudah untuk memberi kesan 
kepada orang lain bahwa kita menghormati Tuhan, 



tetapi yang di dalam belum tentu demikian. Banyak 
orang bahkan merasa sudah menghormati Tuhan, 
tetapi kenyataannya tidak.  

Renungan hari ini mengingatkan kepada kita betapa 
pentingnya untuk hidup menghormati Tuhan, dan 
menjadi pribadi yang jujur sekaligus berintegritas. 
Karena saat itulah, kita akan mengalami perbesaran 
dan perluasan dalam hidup kita. Mungkin bukan suatu 
hal yang mudah, tetapi saat kita berkomitmen untuk 
mau berubah, maka pemulihan juga akan terjadi dalam 
hidup kita. Jadi hadirkanlah sikap hidup dan sikap hati 
menghormati Tuhan Yesus yang benar didalam 
kehidupan kita agar kita menjadi anak anak Tuhan yang 
berkenan dihadapan-Nya. Sehingga Tuhan pun akan 
menggenapi janji-Nya dalam hidup kita, yakni 
pemulihan dan terobosan besar-besaran dalam hidup 
kita. (ABU).  

 

 
RENUNGAN 
Hiduplah dengan MENGHORMATI TUHAN dan jadilah 
pribadi yang JUJUR dan BERINTEGRITAS sehingga 
perbesaran dan perluasan dapat kita alami. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi pribadi yang 

menghormati Tuhan, jujur dan berintegritas? 
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 

memiliki hidup yang jujur dan berintegritas? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar hidup Anda dapat 

mengalami perluasan dan perbesaran? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajar kami untuk selalu menghormati-MU dan 
menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Kami 

rindu hidup kami mengalami perluasan dan 
perbesaran, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi-

Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 7-8; Markus 4:21-41 

 


