


10 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERJALAN DENGAN TUHAN YESUS SETIAP HARI 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 4:19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, 
ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 
manusia." 
 
Mudah sekali bagi setiap orang yang sedang 
mengalami kesulitan, dalam keadaan terjepit atau 
dalam keadaan tidak berdaya, untuk mempertanyakan 
kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti 
itu, Tuhan terasa begitu jauh dan kita merasa berjalan 
sendirian. Kita mulai meragukan janji-janji, bahkan 
keberadaan Tuhan. Namun setelah semua kesulitan 
berlalu, saat kita menengok ke belakang, barulah kita 
menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita. Karena Dia jugalah kita sanggup 
melewati badai.  

Berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari adalah rahasia 
mengalami gelombang mujizat terus menerus. 
Sebelum mengikut Yesus dalam perjalanan-Nya, para 
murid Yesus kebanyakan adalah nelayan biasa yang 
hidupnya juga biasa-biasa saja. Akan tetapi saat 
mereka mengikuti ajakan Yesus untuk berjalan 



bersama-Nya, maka rentetan mujizat mulai mereka 
lihat dan alami. Bahkan mereka bukan lagi penjala ikan, 
melainkan penjala manusia.  

Hidup kitapun saat ini mungkin sepertinya biasa saja, 
tidak ada yang istimewa, apalagi perkara-perkara besar 
dan ajaib. Diantara kita bahkan mungkin ada yang 
sangsi, apakah benar mujizat itu nyata? Sebenarnya, 
Tuhan telah mengulurkan tangan-Nya kepada kita dan 
mengajak kita untuk berjalan bersama-Nya. Ketika kita 
meresponi ajakan-Nya dan berjalan mengikuti-Nya 
setiap hari, maka seperti gelombang laut yang susul 
menyusul. Keajaiban demi keajaiban, mujizat demi 
mujizat, akan kita alami dan rasakan terus menerus 
bersama dengan Yesus sang Pembuat Mujizat.  

 
 
RENUNGAN 
BERJALAN DENGAN Tuhan Yesus SETIAP HARI adalah 
rahasia mengalami GELOMBANG MUJIZAT terus 
menerus.  
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu berjalan bersama Tuhan 

Yesus setiap hari? 
2. Mujizat apa yang Anda perlukan saat ini?  
3. Dengan cara bagaimana Anda akan berjalan 

dengan Tuhan Yesus setiap hari? 



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah immanuel, 

yang selalu beserta kami. Kami mau terus berjalan 
bersama-Mu setiap hari sehingga kami boleh 

mengalami gelombang mujizat terus-menerus terjadi 
dalam hidup kami.  

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." 
 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 29-31; Markus 9:1-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TETAPLAH MENGIKUTI DAN BERJALAN BERSAMA 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 10:52   Lalu kata Yesus kepadanya: "Pergilah, 
imanmu telah menyelamatkan engkau!" Pada saat itu 
juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam 
perjalanan-Nya. 
 
Max Lucado dalam salah satu bukunya menuliskan 
pengalamannya berjalan bersama Yesus. Tulisnya, 
"Rasanya hidup ini seperti sebuah perjalanan dengan 
mengendarai sepeda tandem. Awalnya aku yang selalu 
ingin memimpin di depan, namun saat perjalanan 
menjadi semakin sulit, maka aku menyerahkan kemudi 
di depan kepada Kristus. Lalu Ia membawaku dalam 
sebuah perjalanan yang penuh petualangan. Ia 
membawaku melalui jalan-jalan panjang dan berkelok-
kelok namun penuh dengan keindahan. Kadang-kadang 
melalui puncak-puncak gunung yang tinggi dan melalui 
jalan-jalan penuh dengan batu-batuan dengan 
kecepatan yang tinggi. Satu-satunya yang dapat 
kulakukan ialah bertahan jangan sampai jatuh. 
Walaupun kadang-kadang keadaannya kelihatannya 
seperti suatu yang tak masuk akal, Ia mengajakku 



untuk terus mengayuh. Sampai Ia membawaku ke 
tempat-tempat yang belum pernah kupikirkan 
sebelumnya.” 
 
"Jalan serta Yesus, jalan serta-Nya setiap hari. Jalan 
serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, 
jalan dalam duka, jalan serta-Nya, setiap hari. Jalan 
dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.” 
Lirik lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak Sekolah 
Minggu. Meski sejak kecil kita diajarkan untuk berjalan 
bersama Tuhan Yesus baik dalam suka maupun duka, 
tetapi seringkali di saat suka kita melupakan Yesus.  
 
Kisah Bartimeus, orang buta yang setelah menerima 
mujizat kesembuhan lalu mengambil langkah untuk 
mengikuti Yesus, merupakan teladan bagi kita untuk 
terus mengikut dan berjalan bersama Yesus setiap hari 
meskipun kita telah mendapatkan apa yang kita minta. 
Bukan hanya dalam duka kita menempel pada Yesus, 
tetapi justru saat kita bersukacita, kita harus semakin 
dekat berjalan bersama Yesus. Karena dari Dialah, Allah 
Pembuat Mujizat, datangnya pertolongan, 
kemenangan dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN: 
Tetaplah MENGIKUTI dan BERJALAN bersama Yesus 
meskipun kita TELAH MENDAPATKAN apa yang kita 
minta.  



APLIKASI 
1.  Menurut Anda, apa yang seringkali membuat kita 

melupakan dan meninggalkan Yesus?  
2.  Apa respon Anda setelah Anda mendapatkan apa 

yang Anda minta kepada Tuhan Yesus?  
3.  Apa komitmen Anda untuk terus mengikut dan 

berjalan dengan Yesus setiap hari?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Ya Bapa, kami yakin ketika kami terus berjalan dalam 

tuntunan dan rencana-Mu maka kami akan terus 
menerima sukacita besar. Bawa kami senantiasa 

berjalan bersama-Mu setiap waktu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 32-34; Markus 9:30-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERBEDAAN OLEH KEBERADAAN YESUS 

 
RHEMA HARI INI 
Maleakhi 3:18 Maka kamu akan melihat kembali 
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara 
orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang 
tidak beribadah kepada-Nya. 
 
Saat hidup di dunia, Tuhan Yesus banyak melakukan 
mujizat. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ mujizat pasti 
terjadi. Tidak diragukan lagi, Tuhan Yesus memiliki 
kuasa untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa 
dilakukan manusia pada umumnya. Petrus menjadi 
salah satu murid yang menyaksikan bagaimana Tuhan 
Yesus melakukan mujizat-mujizat-Nya. Bukan hanya 
melihat, Petrus juga pernah merasakan dan mengalami 
mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam 
hidupnya. 
 
Hari itu, setelah seharian mencari ikan, Petrus tidak 
juga mendapatkan ikan seekor pun. Namun situasi 
berubah dengan cepat, saat Tuhan Yesus ada di dalam 
kapalnya dan memerintahkannya untuk menebarkan 
jala. Dalam satu lemparan saja, jala itu terisi penuh 
dengan sejumlah besar ikan sampai nyaris terkoyak. Ini 



merupakan pengalaman tak terlupakan bagi Petrus 
selama menjadi nelayan. Petrus menyadari, keajaiban 
itu ia terjadi karena ada Tuhan Yesus yang bersama 
dengan mereka.  
 
Hal yang serupa juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ada 
kalanya kita merasa tidak mampu dan hendak 
menyerah dengan keadaan yang terjadi dalam hidup 
kita. Tuhan Yesus yang sama akan melakukan mujizat 
yang sama yang pernah Petrus alami juga bagi kita. 
Syaratnya pun sama, asalkan ada Tuhan Yesus dalam 
hidup kita. Itulah yang membedakan kita dengan 
mereka yang tidak mengikuti dan berjalan bersama 
Yesus. Meskipun masalahnya sama, kondisinya sama, 
ada atau tidaknya Yesus dalam hidup kita, membawa 
pengaruh yang sangat berbeda. Allah pembuat mujizat 
akan berkarya dalam hidup kita saat kita berjalan 
bersama-Nya setiap hari. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
ADA atau tidaknya YESUS dalam hidup kita, membawa 
pengaruh yang sangat BERBEDA.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda memperlakukan Tuhan Yesus 

dalam hidup Anda selama ini? 
2. Mengapa ada atau tidaknya Tuhan Yesus akan 

membawa pengaruh yang berbeda dalam hidup 
Anda?  

3. Apa saja yang Anda lakukan agar Tuhan Yesus 
selalu ada dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami mau selalu hidup menurut 
kehendak-Mu. Kami rindu hidup kami selalu berada 

dalam tuntunan-Mu. Teruslah tinggal di dalam hidup 
kami, menjadi Tuhan dan raja kami.  Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 35-36; Markus 10;1-31 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RINDU UNTUK DEKAT-DEKAT DENGAN YESUS 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 8:34  Lalu Yesus memanggil orang banyak dan 
murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 
 
Kevin Systom melihat dan memprediksi bahwa 
perusahaan teknologi akan mempunyai masa depan 
cerah dan menguasai dunia. Itu sebabnya setelah lulus 
SMA, ia masuk ke Stanford University sembari bekerja 
paruh waktu. Lulus dari Stanford, ia bekerja di Google 
sebagai manajer pemasaran produk. Ia menangani 
Gmail, Google Calender, Docs dan Spreadsheets. 
Setelah bergabung di Google 3 tahun, Kevin 
memutuskan membangun perusahaannya sendiri dan 
menciptakan aplikasi yang dikenal dengan nama 
Instagram. Dalam  1 tahun, Instagram mencapai lebih 
dari 10 juta pengguna, dan pada tahun 2012, Instagram 
sukses memikat pesaingnya, Facebook.  
 
Kevin Systom mengikuti perkembangan teknologi 
dengan cara ada di dekat, bahkan di dalam Google, 
yang pada akhirnya, bukan hanya melihat kemajuan 



teknologi yang ada, tapi juga belajar mengelola 
teknologi itu sendiri. Meski banyak waktu dan tenaga 
yang ia korbankan, pada akhirnya ia meraih sukses 
besar dalam usahanya. Petrus pada mulanya diajak 
oleh Yesus untuk mengikuti-Nya. Selanjutnya Petrus 
bukan hanya mengikut Yesus, tetapi ia juga 
memutuskan untuk terus tinggal bersama dengan 
Yesus. Ia melihat mujizat demi mujizat yang luar biasa 
yang dikerjakan Yesus. Kedekatan Petrus pada Yesus 
inilah yang menjadikan hidupnya penuh mujizat.  
 
Kebanyakan kita rindu mengalami mujizat sehingga kita 
memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Akan 
tetapi tidak semua orang mau dekat-dekat dengan 
Yesus. Sebab untuk bisa dekat, melekat dan berjalan 
dengan Yesus setiap hari, kita perlu sama seperti 
Petrus yang meninggalkan segala sesuatunya. 
Keinginan daging kita, cita-cita kita, bahkan seluruh 
hidup kita, dan mengikut kemanapun Tuhan memimpin 
perjalanan kita. Bukan sesuatu hal yang mudah, namun 
saat kita berkomitmen,  mujizat akan menjadi bagian 
hidup keseharian kita.  
 
RENUNGAN 
Ada banyak orang yang MENGIKUTI Yesus, tetapi  tidak 
semua orang MAU DEKAT-DEKAT dengan Yesus. 
 
 



APLIKASI 
1.  Menurut Anda, apa perbedaan sekedar mengikuti 

Yesus dan dekat-dekat dengan Yesus?  
2.  Pengalaman apa yang Anda alami dan rasakan saat 

Anda dekat-dekat dengan Yesus? 
3.  Apa komitmen Anda agar senantiasa konsisten 

dekat-dekat dengan Yesus? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Ya Bapa yang baik, ampuni kami jika selama ini kami 
hanya mengikuti Engkau dari jauh. Kami mau tinggal 
dekat dengan-Mu Tuhan, karena kami percaya, hanya 

dekat-dekat dengan-Mu saja, kami akan beroleh 
ketenangan, pertolongan dan mujizat. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 1-3; Markus 10:32-52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BAHAN UTAMA MUJIZAT 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 4:17 -seperti ada tertulis: "Engkau telah 
Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" --di 
hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah 
yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan 
dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 
 
Bayangkan ketika kita sudah menyiapkan segala 
bumbu yang dibutuhkan, bahkan ditambah dengan 
topping aneka macam daging yang lezat, tetapi kita 
lupa menyediakan nasi putih saat kita akan memasak 
nasi goreng. Tentu saja nasi goreng tidak akan pernah 
berhasil dibuat, karena bahan utamanya yaitu nasi 
tidak ada. Apakah memungkinkan kita membuat 
sesuatu jika bahan utama yang dibutuhkan tidak 
tersedia? Sekalipun diganti dengan bahan yang lain, 
pasti hasilnya akan berbeda. 
 
Dalam segala sesuatu kita membutuhkan yang 
namanya bahan utama. Kita semua tentunya rindu 
untuk mengalami mujizat, namun sadarkah kita bahwa 
bahan utama mujizat adalah firman Tuhan? Adalah 
sesuatu yang sangat sulit terjadi, jika kita 



mengharapkan mujizat tetapi kita malas membaca dan 
merenungkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita 
tidak akan melihat mujizat apapun terjadi dalam hidup 
kita, sebab firman adalah Tuhan sendiri yang 
merupakan Sang Pembuat Mujizat.  
 
Ya, tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi,  
sebab firman mempunyai kuasa untuk menjadikan dan 
menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh 
karena itu, jangan sampai kita melupakan bahan utama 
mujizat. Mari secara pribadi ataupun bersama dengan 
teman-teman komsel, kita mulai belajar mendisiplin 
diri dalam firman. Kitapun bisa mengikuti bacaan 
Alkitab setahun di dalam ReKA gereja kita, sehingga 
iman kita semakin bertumbuh karena ada Yesus setiap 
hari dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
FIRMAN TUHAN adalah BAHAN UTAMA mujizat.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan 

bahan utama?  
2. Seberapa besar kebutuhan dan kehausan Anda 

akan firman Tuhan?  
3. Apa yang menjadi bagian Anda jika Anda rindu 

mengalami mujizat?  
 



DOA UNTUK HARI INI 
"Roh Kudus Penolong kami, jamah setiap kami agar 

kami selalu hidup dipenuhi dengan firman-Mu. 
Taruhlah kerinduan dan kehausan dalam hati kami 

akan firman-Mu yang menghidupkan kami. Sehingga 
kami boleh mengalami anugrah-Mu setiap hari. Di 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 4-6; Markus 11:1-18 

 
 
 
 
 
 



15 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENJADIKAN AGENDA YESUS SEBAGAI AGENDA 

HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 3:30 Ia harus makin besar, tetapi aku harus 
makin kecil. 
 
Sejak bangun pagi, kebanyakan dari kita pasti telah 
memiliki serangkaian agenda tentang berbagai 
kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang hari 
tersebut. Mulai dari bekerja, memasak, berolahraga, 
bersekolah, atau menghabiskan waktu bersama 
keluarga. Jika ditanya untuk apa kita melakukan semua 
itu, pasti kebanyakan dari kita menjawab bahwa itu 
adalah sebuah kewajiban, untuk keberhasilan, atau 
untuk menyenangkan diri sendiri serta orang-orang 
yang kita kasihi.  
 
Agenda hidup atau tujuan hidup manusia, memang 
cenderung berpusat pada kepentingan dan urusan diri 
sendiri. Sementara agenda Tuhan, lebih sering 
terabaikan, bahkan tidak pernah terpikir sama sekali. 
Penyebabnya adalah agenda Tuhan itu tidak enak 
untuk daging kita. Bahkan seringkali merupakan 
sesuatu yang sangat tidak kita sukai dan kita hindari. 



Ada hobi dan kebiasaan yang harus kita tinggalkan, ada 
ego yang harus ditundukkan, kesombongan yang harus 
diremukkan dan segala pengorbanan lain yang pastinya 
membuat kita enggan untuk mencari tahu apa agenda 
Tuhan dalam hidup kita.  
 
Namun seperti wisatawan yang harus mengikuti 
agenda dari biro travel, memaksakan agenda pribadi 
bisa jadi membuat kita tertinggal dan pada akhirnya 
hilang tersesat di sebuah negara asing. Jika kita berkata 
bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita dan kita 
ingin berjalan bersama-Nya, maka kita harus 
menjadikan agenda Yesus sebagai agenda hidup kita. 
Apapun yang menjadi tujuan dan keinginan Yesus, 
jadikanlah itu sebagai tujuan dan keinginan kita juga. 
Walaupun sepertinya tidak nyaman, percayalah, Tuhan 
sangat tahu apa yang Dia kerjakan. Taati saja, biarlah 
Dia menjadi makin besar dan kita makin kecil. Maka 
Yesus akan membawa kita menempuh perjalanan yang 
penuh mujizat dan hal-hal besar yang membuat kita 
sangat bersukacita.  
 
 
RENUNGAN 
Berjalan BERSAMA YESUS berarti kita menjadikan 
AGENDA YESUS sebagai agenda hidup kita.  
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mencari tahu apa agenda Tuhan 

dalam hidup Anda? Tentang hal apakah itu?  
2. Adakah agenda Yesus yang bertentangan dengan 

agenda hidup Anda pribadi dan apa respon Anda 
dalam menanggapinya?  

3. Apa pengalaman Anda selama Anda terus belajar 
menjadikan agenda Yesus sebagai agenda hidup 
Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rhema yang sudah 
Kau berikan bagi kami pada hari ini. Ampuni kami 

Tuhan, yang lebih mementingkan hidup dan 
kesenangan kami sendiri. Ajar kami menjadi pribadi 
yang menempatkan-Mu sebagai tujuan utama hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 7-9; Markus 11:19-33 
 
 
 
 



16 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI MENGALAMI PERKARA-PERKARA YANG AJAIB 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14 : 23  Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi 
Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan 
mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan 
diam bersama-sama dengan dia. 
 
Ibu Susana dan Pak Sugianto telah menikah selama 3 
tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. 
Mereka sudah berkonsultasi ke beberapa dokter, tetapi 
hasil diagnosa yang didapat berbeda-beda. Dalam 
kebingungan, merekapun menuruti nasehat teman 
untuk berkonsultasi dengan paranormal. Meski hati 
mereka tidak damai sejahtera, mereka tetap mencoba 
karena sangat merindukan kehadiran anak dalam 
keluarga mereka. Akan tetapi, hasilnya tetap saja nihil. 
 
Akhirnya setelah melalukan berbagai upaya, mereka 
akhirnya menyerah kepada Tuhan. Manusia yang 
diharapkan dapat menolong mereka ternyata tidak bisa 
berbuat apa-apa. Mereka membawa seluruh masalah 
ini dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh 
kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Ibu Susana 
akhirnya dinyatakan hamil. Mereka saling berpelukan 



dan menangis penuh sukacita. Ternyata Tuhan 
berkenan menyatakan kasih karunia-Nya dan sanggup 
melakukan perkara yang ajaib bagi mereka.  
 
Terkadang yang membuat hidup kita jauh dari mujizat 
adalah karena kita punya kehendak sendiri dan tidak 
mau menundukkannya sesuai keinginan dan rencana 
Tuhan. Kalau kita hidup dengan keehndak kita saja, 
maka di satu titik Tuhan tidak merasa punya 
kepentingan untuk mengerjakan mujizat dalam hidup 
kita. Oleh karena itu, hiduplah bersama Tuhan dan 
bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka hidup 
kita akan dipenuhi dengan gelombang keajaiban 
Tuhan. Waktu kita memilih untuk  hidup setiap hari 
dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan dipenuhi 
mujizat dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. 
Tuhan Yesus memberkati. (ABU) 
 
 
RENUNGAN 
Pilihlah MENGIKUTI dan HIDUP BERSAMA Yesus, maka 
hidup kita akan mengalami PERKARA-PERKARA yang 
ajaib.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Perkara ajaib apakah yang pernah Anda alami 

selama mengikuti dan hidup bersama Yesus?  
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 

memilih mengikuti dan hidup bersama Yesus? 
3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar dapat 

mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, meskipun ada banyak tantangan tetapi 
kami memilih untuk terus mengikuti dan hidup 

bersama Engkau dengan setia. Sebab bagi-Mu tidak 
ada yang mustahil dan kami akan mengalami perkara-
perkara ajaib bersama dengan Engkau. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 10-12; Markus 12:1-27 

 
 


