


17 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DEKLARASI PROFETIK YANG DISERTAI DENGAN IMAN 

RHEMA HARI INI 
Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, 
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana.” 
 
Di gereja kita, telah sering diajarkan pentingnya 
mendeklarasikan perkataan profetik. Namun sebagian 
dari kita masih belum melakukannya. Kita merasa aneh 
dan tidak nyaman di hati untuk memperkatakan 
sesuatu yang belum terjadi, bahkan berlawanan 
dengan kenyataan yang ada. Meskipun banyak dari kita 
hafal ayat-ayat Alkitab, dan kita juga sering membaca 
ayat-ayat emas baik dari buku atau media sosial, tetapi 
semua itu hanya menjadi kata-kata indah saja saat kita 
mengucapkannya tetapi tidak ada iman di dalamnya.  

Kita perlu mengerti bahwa perkataan profetik bukanlah 
perkataan yang sia-sia belaka. Seperti dunia diciptakan 
Tuhan dengan kata-kata atau firman-Nya, demikianlah 
Tuhan telah menaruh kuasa yang besar dalam 
perkataan kita. Bahwa hanya dengan perkataan firman, 
apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Kebenaran firman 
Tuhan adalah absolut, sehingga kenyataan harus 
tunduk pada kebenaran firman. Oleh sebab itu, 



perhatikanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut 
kita. Sebab apapun yang kita ucapkan di hadapan 
Tuhan, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup 
kita (Bil 14:28). 

Baik dalam keseharian kita ataupun dalam doa pribadi 
dan Pondok Daud, teruslah deklarasikan iman kita yang 
didasarkan pada firman Tuhan. Perkatakan 
kesembuhan kita, pemulihan keluarga yang kita 
harapkan, atau pekerjaan dan keuangan yang kita 
butuhkan. Saat ini mungkin kita sedang mengalami 
pergumulan yang terasa begitu berat dan seakan  tidak 
ada jalan keluar. Namun, ada satu kunci yang sanggup 
membuka pintu mujizat untuk kita, yaitu deklarasi 
profetik yang disertai iman. Ucapkan firman Tuhan atas 
masalah-masalahmu dan percayalah bahwa mujizat 
sudah terjadi atas hidup kita. Yakinlah Tuhan sudah 
mendengar doa-doa kita dan sudah menjawabnya. 
Melalui iman dalam perkataan kita, Tuhan akan 
kerjakan mujizat dalam hidup kita. (Rdf.) 

 
 
RENUNGAN 
MUJIZAT menjadi NYATA saat kita 
MENDEKLARASIKAN PROFETIK dengan IMAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda mengalami mujizat saat 

mendeklarasikan secara profetik iman Anda? Apa 
yang Anda alami saat itu? 

2. Menurut Anda, mengapa iman itu penting saat 
Anda mengucapkan deklarasi profetik?  

3. Apa komitmen Anda agar memiliki iman yang 
teguh kepada Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Bapa, apapun yang kami hadapi saat ini, kami 
percaya bahwa  Engkau turut bekerja untuk 

mendatangkan kebaikan bagi kami. Dengan iman kami 
perkatakan, rencana-Mu indah atas kami dan mujizat-

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 13-15; Markus 12:28-44 

 

 

 

 

 

 

 



18 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
NUBUATAN ADALAH PERNYATAAN PIKIRAN ALLAH 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 42:9 Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang 
sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak 
Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku 
mengabarkannya kepadamu." 
 
Seorang hamba Tuhan dari Australia, Ev. Terry Hunter, 
di tahun 1989 menyampaikan nubuatan kepada Bapak 
Obaja, tentang gereja kita GBI Keluarga Allah. 
"Perkumpulan ini sangat khusus, unik di dalam Tuhan, 
dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal khusus melalui 
saudara. Saat ini saudara baru mencicipi awal dari 
kebangunan rohani yang akan dikerjakan Allah. 
Sekarang nampaknya hanya seperti benih yang kecil, 
tetapi benih ini nanti akan bertumbuh menjadi pohon 
yang besar. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baru 
di tengah-tengah saudara melalui pelayanan saudara. 
Allah akan ungkapkan hal-hal yang baru bagi kita, di 
tengah-tengah kita dan bertumbuh makin besar dan 
makin besar sampai menyebar ke seluruh dunia.” 
 
Kita bisa melihat nubuatan yang disampaikan Ev. Terry 
Hunter satu demi satu Tuhan nyatakan di tengah-
tengah kita. Dimulai dari awal pandemi, semua gereja 



tutup, namun Tuhan bukakan untuk kita mulai 
bergerak melalui media sosial. Yang dulunya kita tidak 
mengerti bagaimana menjangkau jiwa sampai ke ujung 
bumi, saat ini dengan media internet kita bisa 
menjangkau, melayani dan selamatkan jiwa sampai ke 
berbagai kota, pulau bahkan negara.  
 
Ya, nubuatan saat disampaikan, mungkin terdengar 
tidak masuk akal bagi kita. Akan tetapi kita perlu 
menyadari bahwa nubuatan asalnya dari pemikiran 
Tuhan. Nubuatan adalah pengungkapan rencana Tuhan 
atas hidup kita, baik secara pribadi ataupun global, dan 
Tuhan ingin agar hal itu terjadi dalam hidup kita. 
Karena itu, mari kita buka hati, tanggapi apa yang 
Tuhan pikirkan untuk kita. Janganlah kita menganggap 
remeh nubuatan sehingga kita tertinggal atau 
terlewatkan ketika nubuatan itu Tuhan nyatakan.  
 
RENUNGAN: 
NUBUATAN adalah PERNYATAAN dari apa yang ada di 
PIKIRAN ALLAH. 
 
APLIKASI 
1.  Pernahkah Anda menerima nubuatan? Apakah itu? 
2.  Bagaimana respon Anda ketika menerima suatu 

nubuatan? 
3.  Apa yang harus Anda kerjakan agar nubuatan itu 

tergenapi dalam hidup Anda?  



DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, biarlah iman kami semakin bertumbuh besar 

dan teguh. Kami mau senantiasa membuka hati  kami 
untuk menggapi dan mengimani setiap nubuatan-Mu 

atas hidup kami, sampai tiba saatnya Engkau 
menggenapi apa yang Engkau rancangkan atas setiap 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 16-18; Markus 13:1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ALKITAB ADALAH BUKU NUBUATAN 

RHEMA HARI INI 
2 Petrus 1:21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan 
oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 
 
Alkitab merupakan sebuah buku yang terlaris 
sepanjang masa, sebab Alkitab adalah satu-satunya 
buku yang mempunyai jawaban yang selalu relevan 
dengan segala permasalahan hidup manusia di jaman 
manapun mereka hidup. Sejarah terbentuknya Alkitab 
dapat ditelusuri pada abad ke 2 SM ketika kelompok-
kelompok Yahudi diketahui telah menyebut kitab-kitab 
dalam Alkitab sebagai kitab-kitab suci (scriptures) dan 
menyebutnya kudus atau suci dalam bahasa Ibrani. 
Pada abad ke 13 Stephen Langton membagi Alkitab ke 
dalam pasal-pasal atau bab, dilanjutkan oleh seorang 
tukang cetak Prancis bernama Robert Estienne pada 
abad ke 16, yang membaginya ke dalam ayat-ayat.  
 
Alkitab sendiri ditulis oleh berbagai orang yang 
berbeda-beda latar belakang dan hidup waktu yang 
berlainan. Seperti Musa, Daud, Yeremia, Nehemia, 
Petrus, Paulus dan penulis kitab-kitab yang lainnya. 
Saat menulis, mereka tentu tidak secara sembarangan 



menulis, melainkan apa yang mereka peroleh dari 
Allah. Sehingga di dalam Alkitab kita bisa menemukan 
sekitar 3.628 janji dari hasil pemikiran Tuhan yang 
dibagikan langsung oleh Tuhan kepada kita. 
 
Meski tidak ada kepastian waktu kapan nubuatan akan 
terjadi, tetapi  Allah sendiri telah memberikan janji 
bahwa apa yang diucapkan-Nya pasti akan digenapi. 
Oleh karena itu kita perlu membaca, belajar dan 
banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Jika hari-
hari ini kita mulai mengabaikan Alkitab, buka dan baca 
kembali Alkitab kita, maka kita akan diteguhkan 
kembali dengan janji Tuhan yang tertulis di sana. 
Walau belum terlihat oleh mata, miliki iman dalam 
dimensi profetik, sehingga Allah Pembuat mujizat bisa 
berkarya  dalam hidup kita. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Segala TULISAN dan JANJI TUHAN di dalam ALKITAB 
adalah hasil PEMIKIRAN TUHAN yang dibagikan 
langsung oleh Tuhan kepada kita. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya bahwa segala tulisan dan 

janji Tuhan di dalam Alkitab adalah hasil pemikiran 
Tuhan? Jika belum, mengapa? 

2. Apa dampak dari mengetahui bahwa segala tulisan 
dan janji Tuhan dalam Alkitab adalah hasil 
pemikiran Tuhan  bagi hidup Anda?  

3. Bagaimana supaya Anda dapat lebih lagi 
memahami nubuatan-nubuatan yang telah Tuhan 
rencanakan terjadi dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membagikan 
hasil pemikiran dan rencana-Mu atas hidup kami di 

dalam Alkitab kami. Kami percaya setiap janji-Mu pasti 
akan Kau genapi dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 19-21; Markus 13:21-37 

 

 

 

 

 

 

 



20 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
 NUBUATAN MELALUI PERJUMPAAN PRIBADI 

DENGAN TUHAN 

RHEMA HARI INI 
Kejadian 12:1  “Berfirmanlah Tuhan kepada Abram: 
“Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan 
dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan 
Kutunjukkan kepadamu; 
 
William Colgate lahir pada tanggal 25 Januari 1783, di 
kota Kent, Inggris. Ayahnya, Robert, adalah petani yang 
dikenal sebagai intelektual yang berani dan memiliki 
pemikiran politik yang tajam dan pendukung 
kemerdekaan negara koloni Inggris. Suatu kali Robert 
mendapat ancaman dari pihak penguasa. Namun, 
Tuhan campur tangan dengan mengirim orang di 
tengah malam untuk memperingati keluarga Colgate. 
Dengan segera mereka terbang meninggalkan negara 
Inggris. Keluarga Colgate tinggal di Amerika dan 
menetap di kota Maryland. Robert pun memulai usaha 
pembuatan sabun dan lilin. William membantu orang 
tuanya, tetapi kenyataan berkata lain. Usaha itu gagal, 
dan Robert kembali ke perkebunan.  

William pun memutuskan untuk memulai usahanya 
sendiri, tetapi ia kekurangan modal dan menutup 



usahanya itu. Suatu hari, temannya yang bekerja di 
sebuah kanal kapal menubuatkan William, "Berikan 
hatimu bagi Kristus, berikan kepada Tuhan apa yang 
menjadi milikmu, buatlah sabun dengan baik, dan 
seseorang akan menjadi pembuat sabun ternama di 
New York. Orang itu mungkin saja engkau." Malam itu 
juga William dijamah Tuhan dan mengalami 
perjumpaan pribadi dengan Tuhan. William Colgate 
bangkit kembali dengan perusahaan sabunnya, dan 
dalam 6 bulan saja perusahaannya berhasil membuat 
produk-produk baru berupa sabun tangan, sabun 
toilet, dan sabun cukur.  

Memang tidak setiap orang mendapat kesempatan 
seperti Abraham, Musa atau nabi-nabi besar lainnya, 
untuk berjumpa langsung dengan Tuhan yang 
menampakkan diri-Nya. Akan tetapi bukan sesuatu 
yang mustahil jika Tuhan berkenan menjumpai kita 
secara pribadi melalui lawatan Roh Kudus. Selain 
perjumpaan pribadi yang nyata atau suara audible, Roh 
Kudus bisa berbicara dalam hati kita dan 
menyampaikan nubuatan. Berani terima dan berani 
percaya dengan iman dimensi profetik, maka mujizat 
dan perkara luar biasa akan Tuhan kerjakan di tengah-
tengah kita.  

RENUNGAN 
NUBUATAN akan kita dapatkan saat kita MENGALAMI 
PERJUMPAAN PRIBADI dengan TUHAN. 



APLIKASI 
1.  Pernahkah Anda mengalami perjumpaan pribadi 

dengan Tuhan? Dalam bentuk dan peristiwa 
apakah itu?  

2.  Nubuatan apa yang Tuhan sampaikan kepada 
Anda?  

3.  Apa komitmen yang Anda ambil untuk meresponi 
nubuatan dari Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi 
dengan-Mu dan  mendapatkan nubuatan dari-Mu atas 

hidup kami. Karena kami percaya, nubuatan yang 
daripada-Mu mampu mengubahkan hidup kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 22-24; Markus 14:1-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
NUBUAT DARI TUHAN PASTI TERJADI 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari 
mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang 
Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang 
Kusuruhkan kepadanya. 
 
Sangat menakjubkan jika kita melihat ada lebih dari 
300 nubuatan tentang kedatangan Kristus yang 
tersebar di Perjanjian Lama, yang beberapa memiliki 
detail begitu terperinci dalam Perjanjian Baru. Kita 
mendapati penggenapan yang mengherankan dari 
nubuatan-nubuatan ini. Tidak diragukan lagi, semua 
nubuatan tentang Mesias dan kegenapannya 
memberikan bukti bahwa ada suatu kuasa ilahi dalam 
firman Tuhan.  

Kita mungkin pernah menerima nubuatan dari hamba 
Tuhan, lawatan Roh Kudus ataupun pewahyuan 
pribadi. Kita mungkin merasa ragu dan sulit untuk 
percaya, sebab nubuatan itu terlihat begitu besar, tak 
terjangkau, bahkan seperti mengada-ada. Namun yang 
harus senantiasa kita sadari, setiap firman nubuatan 
yang berasal dari Tuhan  pasti akan terjadi! Kita boleh 



yakin dan percaya sebab yang akan menjadikan 
nubuatan itu terjadi adalah Tuhan yang membuat 
keajaiban dan yang menjadikan semua nubuatan yang 
tadinya belum ada menjadi ada. Tuhan yang bernubuat 
sesuai dengan kapasitas-Nya yang tidak terbatas!  

Oleh karena itu, ketika nubuatan firman Tuhan datang 
dalam hidup kita, terimalah dengan iman dimensi 
profetik. Sekalipun kelihatannnya mustahil, jika Tuhan 
sudah mengatakannya, maka tidak bisa tidak, 
nubuatan itu pasti akan terjadi. Percayai dengan 
segenap hati dan mulai kerjakan dengan sungguh-
sungguh, maka kita akan melihat manifestasi kuasa 
Allah bekerja menggenapi setiap nubuat yang sudah 
dilepaskan-Nya bagi kita.  

RENUNGAN 
NUBUAT yang BERASAL dari TUHAN PASTI AKAN 
TERJADI. 
 
APLIKASI 
1. Apa pendapat dan pandangan Anda tentang 

nubuatan?  
2. Nubuatan firman Tuhan apakah yang telah 

tergenapi dalam hidup Anda?  
3. Apa bagian Anda agar nubuatan yang berasal dari 

Tuhan atas hidup Anda dapat tergenapi?  

 
 



DOA UNTUK HARI INI 
"Roh Kudus, bekerjalah dalam  hati kami agar kami 

dapat menerima dan percaya sepenuhnya akan setiap 
nubuat yang  berasal daripada-Mu. Sehingga kami 
semakin dikuatkan, diteguhkan dan memiliki masa 
depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin." 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 25-27; Markus 14:27-53 

 

 

 

 

 

 



22 OKTOBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMPERKATAKAN APA YANG TUHAN KATAKAN 

RHEMA HARI INI 
Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 
pendengaran oleh firman Kristus. 
 
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, media 
sosial memiliki peran terbesar untuk kita bisa menerima 
berbagai informasi dengan mudah. Begitupun 
sebaliknya, kita bisa dengan mudah pula 
mengemukakan pendapat kita. Tentu, banyak hal positif 
yang bisa kita ambil,  namun ada banyak pula sisi negatif 
yang menyertainya. Seperti munculnya berita palsu 
atau hoax dan perundungan atau bullying melalui media 
sosial.  
 
Sangat disayangkan, justru banyak orang lebih percaya 
dengan kebohongan dan kepalsuan di dunia maya 
ketimbang berita kebenaran firman Tuhan. Tanpa sadar, 
karakter seseorang dapat berubah menjadi suka 
berkata kasar, mengumpat, menghakimi, egosentris, 
dan suka memamerkan kekayaan. Tidak sedikit yang 
telah menjadi korban, hidupnya hancur bahkan bunuh 
diri akibat hal-hal negatif yang dibaca atau didengarnya.  
 



Sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa mulut dan lidah 
kita bukan sekedar organ tubuh untuk makan atau 
berkomunikasi dengan teman. Mulut dan lidah kita 
punya kuasa dan dampak yang lebih besar daripada itu. 
Dengan perkataan, kita bisa membangun atau 
meruntuhkan iman. Karena itu janganlah kita 
menggunakan lidah kita untuk memperkatakan hal yang 
jahat, tetapi perkatakan apa yang Tuhan katakan! Miliki 
kehausan dan kerinduan untuk mendengar hal-hal yang 
benar, sehingga kita bisa memperkatakan kebenaran. 
Berkata-kata yang baik dan deklarasikan perkataan 
profetik dari Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh 
makin kuat dan kita akan melihat hari-hari yang baik, 
penuh dengan mujizat dan anugerah dari Tuhan. Amin.  
 
 
RENUNGAN 
PERKATAKAN apa yang TUHAN KATAKAN agar IMAN 
kita BERTUMBUH 
MAKIN KUAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda menilai perkataan Anda 

selama ini? Sudahkah Anda memperkatakan apa 
yang Tuhan katakan?  

2. Dari mana saja Anda bisa mendapatkan perkataan 
Tuhan untuk Anda perkatakan?  

3. Apa dampak nyata dalam pertumbuhan iman Anda 
ketika Anda memperkatakan apa yang Tuhan 
katakan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rhema yang Kau 
berikan bagi kami. Agar kami senantiasa 

memperkatakan apa yang Engkau katakan dan iman 
kami bertumbuh semakin kuat dalam kebenaran 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 28-29; Markus 14:54-72 

 

 

 

 

 



23 OKTOBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN IMAN AKAN NUBUATAN DENGAN 

PERKATAAN 

RHEMA HARI INI   
Yosua 21:45 Dari segala yang baik yang dijanjikan 
TUHAN kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak 
dipenuhi; semuanya terpenuhi. 

Ivan baru saja menjalani operasi yang dirujuk oleh 
dokter THT, dan operasinya berjalan dengan baik. 
Empat hari kemudian ia diwajibkan untuk kontrol. 
Dokter berkata bahwa telah ada kemajuan dalam proses 
pemulihan Ivan, dan ia diharapkan datang untuk kontrol 
kembali seminggu kedepan. Tetapi malam sebelum 
jadwal kontrol keduanya, saat membersihkan hidung, 
Ivan melakukan gerakan yang salah sehingga luka bekas 
operasinya terbuka kembali. Darah mengucur deras dan 
ia pun segera dibawa keluarga ke IGD Rumah Sakit 
tempatnya menjalani operasi.  

Petugas di IGD rupanya  tidak cukup cekatan, sehingga 
kondisi Ivan semakin parah. Bahkan, hingga keesokan 
harinya belum ada kejelasan tindakan yang akan diambil 
oleh pihak Rumah Sakit. Sementara Ivan sudah tidak 
sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Di saat itulah Ivan 
meneguhkan imannya dan mulai berkata profetik 
terhadap penyakitnya. Bahwa oleh bilur Tuhan Yesus, ia 



telah menerima kesembuhan. Secara ajaib, hari itu juga 
pendarahan Ivan berhenti. Ia pun dinyatakan sembuh 
dan tidak perlu ada tindakan medis.  

Lidah kita seperti sebuah setir yang bisa menentukan 
arah hidup kita. Apa yang kita alami hari ini adalah buah 
dari apa yang kita perkatakan di waktu lalu. Itu sebabnya 
firman Tuhan berkata kalau kita perlu menjaga lidah 
kita. Berhenti memakai lidah dan mulut kita untuk 
memperkatakan situasi kita. Sebab bukan keadaan kita 
yang sekarang, yang menentukan masa depan kita, 
tetapi apa yang kita perkatakan. Mari kita menjalani 
hidup dengan penuh harapan dan penuh ucapan syukur. 
Kalaupun hari ini Tuhan belum memberikan atau 
menjadikan nubuat-Nya, kita tetap mengucap syukur 
karena kita telah selangkah lebih dekat pada 
penggenapan janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati  
(ABU). 

 
RENUNGAN 
BANGUNLAH IMAN yang TEGUH dan terus 
PERKATAKAN serta HARAPKAN setiap NUBUATAN 
MENJADI NYATA. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda meresponi setiap nubuatan yang 

diberikan Tuhan kepada Anda selama ini? 
2. Mengapa penting untuk membangun iman Anda 

dan terus  perkatakan setiap nubuatan sampai 
nubuatan itu menjadi nyata? 

3. Apakah yang menjadi dasar Anda untuk tetap 
percaya dan berharap pada setiap nubuatan 
Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajar kami untuk selalu memperkatakan janji Mu 
dan senantiasa memiliki  pengharapan. Kami percaya 
saat kami  mendeklarasikan firman-Mu, mujizat-Mu 

akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus,nkami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 30-31; Markus 15:1-25 

 

 


