


14 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANUGERAH YANG INDAH DAN PENUH KEAJAIBAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 77:12 Aku hendak mengingat perbuatan-
perbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat 
keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.  
 
Jika kita teliti dan kita renungkan, ada begitu banyak 
anugerah yang sudah Tuhan sediakan dan bahkan 
sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Salah satu 
dari kesaksian jemaat gereja kita beberapa waktu lalu, 
dari seorang yang awalnya tidak punya apa-apa, 
namun hanya dalam dua tahun, Tuhan mengubahkan 
hidupnya. Beliau menjadi seorang kontraktor besar, 
memiliki usaha sendiri, rumah dan juga kendaraan 
pribadi. 
 
Bukan hanya itu saja, masih ada sangat banyak 
kesaksian mujizat yang dialami oleh jemaat Keluarga 
Allah. Hal-hal yang tidak masuk akal, yang di luar 
logika, namun Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. 
Kabar baiknya adalah, Tuhan masih ingin terus 
berkarya dalam hidup setiap kita. Dia rindu membanjiri 
kita dengan anugerah-Nya yang indah dan penuh 



keajaiban, sehingga hari lepas hari hidup kita semakin 
diubahkan dan mengalami terobosan.  
 
Mungkin saat ini ada sebagian dari kita masih 
mengalami kemunduran dalam pekerjaan. Masih 
kesulitan dalam ekonomi, keluarga yang belum 
mengalami pemulihan, pelayanan terasa stagnan dan 
lain sebagainya. Tidak kebetulan jika Tuhan ingin 
menyampaikan pesan-Nya pada hari ini, bahwa jangan 
sampai kita kehilangan pengharapan. Mungkin kita 
memang tidak punya kemampuan, keadaan boleh 
berada di luar kendali kita, tetapi anugerah Tuhan akan 
membuatnya menjadi indah dengan cara yang ajaib. 
Mari buka hati, percaya ada anugerah Tuhan yang 
melimpah bagi kita semua. Ketika tiba waktunya, 
Tuhan akan membuat kita tercengang-cengang oleh 
karya perbuatan-Nya. Terus pegang janji Tuhan ini dan 
alami anugerah-Nya yang penuh dengan keajaiban. 
Tuhan memberkati. 
 
 
RENUNGAN 
Anugerah Tuhan begitu INDAH karena PENUH dengan 
KEAJAIBAN. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1.  Anugerah seperti apa yang sudah Tuhan nyatakan 

atas hidup Anda?  
2.  Apa respon yang Anda berikan atas keajaiban 

anugerah Tuhan itu? 
3.  Langkah apa yang akan Anda kerjakan agar dapat 

terus berjalan dalam anugerah Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, kami mau buka hati kami untuk terus percaya 

bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami siap 

menerima anugerah-Mu yang penuh keajaiban, terjadi 
atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 10-12; Lukas 9:37-62 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
                         SELALU ADA KEBAJIKAN DAN 

KEMURAHAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan 
mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam 
dalam rumah TUHAN sepanjang masa. 
 
Sudah hampir satu dekade sejak Denis memulai 
merintis usaha yang dimulainya dari nol. Segala 
sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Hingga 
tiba-tiba pada tahun 2020 pandemi melanda seluruh 
dunia. Banyak pengusaha gulung tikar, bahkan 
perusahaan-perusahaan besar pun sulit untuk 
bertahan. Tak ayal, usaha Denis pun terkena imbasnya. 
Dalam situasi serba tidak menentu, ia segera mencari 
Tuhan untuk mendapatkan petunjuk. Setelah 
peneguhan demi peneguhan diterimanya, Denis 
memantapkan hati menutup usahanya. Meski Denis 
saat itu tidak tahu bagaimana caranya agar ia bisa 
mendapatkan penghasilan, namun ia percaya ketika 
Tuhan memerintahkan, maka Tuhan pasti akan 
memeliharanya. 
 



Bulan demi bulan berlalu, Denis tidak pernah 
kekurangan sekalipun usahanya telah tutup. Ada saja 
berkat yang Tuhan kirimkan. Bahkan kini setelah dua 
tahun lebih berlalu, Denis mendapatkan pekerjaan 
baru. Pekerjaan yang sebenarnya telah Tuhan taruh 
dalam hati Denis bertahun-tahun yang lalu namun 
sempat ia lupakan. Denis sangat bersyukur karena 
anugerah, kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa 
mengikutinya ketika ia memilih untuk taat.  
 
Saat pandemi melanda, seluruh umat manusia juga 
mengalami hal yang sama. Akan tetapi Tuhan 
mengadakan pembedaan terhadap anak-anak-Nya 
yang mengasihi dan mengandalkan-Nya. Tidak peduli 
bagaimanapun keadaan dunia, Tuhan tidak akan 
pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Akan 
selalu ada kebajikan dan kemurahan Tuhan bagi kita 
yang hidup di bawah anugerah.  
 
 
RENUNGAN 
Tidak peduli bagaimanapun KEADAAN DUNIA, selalu 
ada KEBAJIKAN dan KEMURAHAN Tuhan bagi kita yang 
hidup di bawah anugerah. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1.  Apa dampak keadaan dunia saat ini dalam 

kehidupan Anda?  
2.  Pembedaan apa yang Anda lihat dalam kehidupan 

anak-anak Tuhan?  
3.  Bagaimana cara Anda untuk senantiasa hidup di 

bawah anugerah Tuhan?  
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang 

melimpah bagi kami, anak-anak-Mu. Ampuni jika 
seringkali kami meragukan kuasa-Mu dan mengisi hati 
kami dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau 

sepenuhnya mengandalkan Engkau, sebab kami 
percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami telah percaya dan 

berdoa. Amin." 

                                           BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 13-14; Lukas 10:1-24 

 

 

 

 

 

 

 



16 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ANUGERAH YANG MEMBERI OTORITAS DAN KUASA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan 
kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan 
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan 
musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan 
kamu. 
 
Melly adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan dan 
selalu berusaha hidup sesuai teladan-Nya. Tidak heran 
banyak orang yang menyukai Melly. Di manapun Melly 
berada, ia selalu membawa damai dan sukacita. 
Dengan kata-katanya, Melly bisa memberi motivasi dan 
membangkitkan semangat orang lain. Sehingga bukan 
hanya di gereja, tetapi di rumah, di lingkungan 
pergaulan dan di tempat kerja, Melly selalu diberi 
kepercayaan yang lebih besar dibandingkan dengan 
teman-temannya. 
 
Melly menjadi orang kepercayaan pimpinannya, meski 
awalnya ia hanyalah seorang staf biasa. Oleh karena 
caranya bekerja dan menghadapi permasalahan di 
kantor, pimpinan Melly merasa senang dan percaya 
kepadanya. Melly pun menerima promosi sebagai 



pimpinan cabang pembantu. Ia memiliki otoritas penuh 
untuk memimpin kantor barunya dan kuasa untuk 
mengambil keputusan-keputusan penting demi 
kemajuan perusahaannya. Melly sangat bersyukur 
pada Tuhan akan kepercayaan yang diberikan 
pimpinannya terhadap dirinya. 
 
Ya, Tuhan Yesus telah menyediakan anugerah 
melimpah bagi setiap kita. Anugerah terbesar yang 
telah kita terima adalah anugerah keselamatan. Saat 
kita menerimanya, Alkitab mencatat bahwa kita pun 
diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita harus tahu 
bahwa anugerah dan kuasa adalah satu paket yang 
tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, janganlah tawar 
hati jika menghadapi permasalahan, tetapi pakailah 
otoritas dan kuasa yang telah Tuhan berikan. Pakailah 
mulut kita untuk memberi perintah bahkan 
menghardik permasalahan dengan kuasa yang dari 
Tuhan. Dengan anugerah Tuhan yang menyertai kita, 
maka kita berani berkata-kata dan memerintahkan 
firman Tuhan terjadi atas setiap masalah kita.  (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa Tuhan sudah memberikan OTORITAS 
dan KUASA untuk anak-anak-Nya. 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana Anda megetahui bahwa Tuhan sudah 

memberikan otoritas dan kuasa dalam hidup 
Anda? 

2. Mengapa Tuhan mau memberikan otoritas dan 
kuasa untuk anak-anak-Nya? 

3. Bagaimana agar Anda memperoleh otoritas dan 
kuasa dari Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terima kasih untuk otoritas dan kuasa 
yang Engkau berikan pada kami. Kami percaya saat 
kami hidup  dalam anugerah-Mu, perkara besar dan 

ajaib akan Kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 15-16; Lukas 10:25-42 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HIDUP YANG MENJADI SAKSI KEMURAHAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:2-3 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai 
suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa 
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 
 
Nelson Mandela adalah seorang pemimpin gerakan 
untuk mengakhiri sistem pemisahan ras yang 
diterapkan pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. 
Mandela adalah seorang pengacara yang bergabung 
dengan Kongres Nasional Afrika atau ANC. Sebuah 
organisasi politik kulit hitam tertua di Afrika Selatan. Ia 
mengawali sebagai pemimpin sayap pemuda 
Johannesburg dari ANC, lalu menjadi wakil presiden 
nasional ANC. Mandela menganjurkan perlawanan 
tanpa kekerasan terhadap apartheid, namun tahun 
1961, ia ditangkap dan dipenjara di Penjara Pulau 
Robben.  
 
Pada tahun 1964, Mandela diadili dan divonis penjara 
seumur hidup. Ia dikurung di sel kecil tanpa tempat 
tidur, bahkan melakukan kerja paksa di sebuah 
tambang. Mandela bisa menulis dan menerima surat 



setiap enam bulan sekali, dan setahun sekali diizinkan 
bertemu dengan pengunjung selama 30 menit. Meski 
menghadapi perlakuan yang sangat buruk, namun 
Mandela tetap teguh pada pendiriannya. Apartheid 
harus diakhiri di negaranya. Setelah mendekam selama 
27 tahun di penjara, akhirnya Nelson Mandela 
dibebaskan, bahkan terpilih menjadi Presiden Afrika 
Selatan. Mandela juga menerima lebih dari 250 
penghargaan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian 
pada tahun 1993 untuk upayanya mengakhiri 
apartheid. 
 
Terkadang Tuhan mengijinkan kita melalui test atau 
ujian supaya kehidupan kita bisa menjadi kesaksian 
akan kemurahan Tuhan. Ingatlah bahwa ujian 
bertujuan untuk mengeluarkan apa yang terbaik dari 
diri kita. Yang pada akhirnya akan membawa kita naik 
level dalam kemuliaan. Karena itu, jika saat ini kita 
tengah menghadapi berbagai ujian hidup, terimalah 
sebagai suatu kesempatan. Saat kita meresponi dengan 
benar, anugerah Tuhan yang melimpah tidak akan 
meninggalkan kita. Kita akan mengalami keindahan 
anugerah-Nya dan mulut kita akan memuliakan 
kebesaran-Nya.  
  
 
 
 



RENUNGAN 
Tuhan mengijinkan kita melalui TEST agar kehidupan 
kita bisa menjadi TESTIMONI akan KEMURAHAN 
TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengijinkan kita 

melalui test kehidupan?  
2. Test kehidupan seperti apa yang pernah atau 

sedang Anda alami?  
3. Bagaimana Anda akan meresponi test agar hidup 

Anda menjadi kesaksian akan kemurahan Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang Kau 

ijinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya, 
anugerah-Mu bukan saja memampukan kami, tetapi 
juga menjadikan hidup kami sebagai kesaksian bagi 
kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 17-18; Lukas 11:1-28 

 

 

 

 



18 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
JANGAN TAKUT DAN JANGAN TAWAR HATI 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 28:20 Lalu berkatalah Daud kepada 
Salomo, anaknya: “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 
dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah 
tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai 
engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan 
engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di 
rumah Allah selesai. 
 
Setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada berbagai 
pergumulan. Tantangan demi tantangan seolah tak ada 
habis-habisnya. Seringkali yang kita hadapi terlihat 
begitu besar dan menakutkan, sampai-sampai kita 
merasa betapa kecil, lemah dan tidak berdaya. Mulai 
dari situ, timbullah rasa takut, khawatir dan putus asa. 
Hati kita menjadi tawar dan lebih memilih untuk 
bersikap masa bodoh atau bahkan menyerah kalah 
pada keadaan.  
 
Pastinya kita semua berharap bahwa hidup kita akan 
selalu baik-baik saja, berjalan mulus tanpa ada 
pergumulan. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi, 
bahkan bagi orang yang dikenan Tuhan sekalipun. 



Selama kita masih hidup, proses pembelajaran akan 
terus berjalan. Ya, memang benar kita mendapat janji-
janji Tuhan, tetapi sama seperti Yosua yang 
menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar 
dari Mesir. Yosua menghadapi tantangan berat karena 
bangsa Israel adalah bangsa yang jumlahnya besar 
sekaligus tegar tengkuk. Maka Tuhan berpesan sampai 
3 kali kepada Yosua: kuatkan dan teguhkanlah hatimu!   
 
Sadarilah, anugerah Tuhan yang indah itu disediakan 
melimpah atas hidup kita, tetapi bagian kitalah untuk 
menguatkan hati dan tidak menjadi tawar. Percayalah, 
janji Tuhan YA dan AMIN, Dia pun tidak pernah 
terlambat. Selama hidup kita berkenan di hadapan 
Tuhan, maka anugerah-Nya yang melimpah akan 
menolong kita tepat pada waktunya.  
 
RENUNGAN 
Janganlah menjadi TAKUT dan TAWAR HATI. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang Anda lakukan ketika hati Anda takut 

dan gentar?   
2. Menurut Anda, apa yang membuat hati seseorang 

menjadi tawar?  
3. Tulis dan renungkanlah setiap janji Tuhan atas 

hidup Anda dan komitmen apa yang Anda buat 
sampai janji tersebut tergenapi dalam hidup Anda?  



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, terimakasih untuk renungan firman-Mu 

pada hari ini. Kami akan terus memandang Engkau dan 
mempercayai janji-Mu atas hidup kami. Jauhkanlah 
hati yang tawar, sehingga kami Engkau dapati tetap 
teguh dan setia saat janji-Mu digenapi dalam hidup 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 19-21; Lukas 11:29-54 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KEPEKAAN ILAHI UNTUK MERASAKAN MOMENTUM 

ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup 
kita juga dipimpin oleh Roh. 
 
Sebagai seorang teman karib, Joana merasa prihatin 
dan terbeban melihat kehidupan Tommy. Bisa 
dikatakan Tommy adalah seorang agnostik yang tidak 
terlalu yakin akan adanya Tuhan. Segala sesuatu selalu 
dipandang dari sisi yang logis dan dapat diterima oleh 
akal sehat. Ketika Tommy menghadapi masalah besar, 
Joana mengambil kesempatan itu untuk bercerita 
tentang kebesaran Tuhan. Namun tanggapan yang 
tidak pernah serius dari Tommy membuat Joana 
akhirnya merasa segan untuk terus berusaha 
membawa Tommy kepada Tuhan.  
 
Untuk beberapa waktu, mereka pun tidak saling 
mengontak. Sebenarnya Joana seringkali teringat akan 
Tommy dan merasakan dorongan kuat untuk 
menghubunginya. Akan tetapi ada saja kesibukan yang 
membuatnya menunda-nunda, atau rasa enggan yang 
mendadak muncul. Sampai akhirnya Joana mendengar 



kabar bahwa Tommy meninggal dunia karena sakit. 
Joana merasakan kesedihan dan penyesalan yang 
sangat mendalam karena kurang gigih berjuang untuk 
memberitakan Injil keselamatan kepada Tommy. 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata momen 
diartikan sebagai “waktu yang pendek atau saat,” 
sementara momentum diterjemahkan menjadi “saat 
yang tepat. “Untuk bisa merasakan momentum 
anugerah yang datang dalam hidup kita, diperlukan 
kepekaan ilahi untuk menangkap sinyal dari Tuhan. 
Ketika Tuhan memberikan rhema dalam hati kita, atau 
petunjuk untuk melakukan sesuatu, janganlah 
menunda-nunda untuk melakukannya. Sebab itulah 
momen anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita.  Bila 
kita segera meresponinya, maka Tuhan akan 
menyertai. Apapun yang kita kerjakan akan dibuat-Nya 
berhasil, dan kita akan melihat betapa indahnya 
anugerah Tuhan yang dinyatakan-Nya dalam hidup 
kita.  
 
 
RENUNGAN 
Milikilah KEPEKAAN ILAHI dari Tuhan untuk bisa 
merasakan MOMENTUM ANUGERAH. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Momentum apakah yang pernah Anda lewatkan 

dan Anda sesalkan?  
2. Menurut Anda, anugerah Tuhan apakah yang Anda 

terima jika Anda tidak kehilangan momentum 
tersebut?  

3. Bagaimana Anda akan mulai dan terus belajar 
untuk memiliki kepekaan ilahi dari Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, ampuni jika kami seringkali 
mengabaikan sinyal-sinyal yang Engkau berikan. Beri 

kami hati yang taat dan peka akan petunjuk-Mu, 
sehingga kami dapat mengerjakannya seturut 

kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 22-24; Lukas 12:1-31 
 
 
 
 
 
 



20 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MELAKUKAN APA YANG TUHAN PERINTAHKAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 3:5 Dengan diri kami sendiri kami tidak 
sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah 
pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami 
adalah pekerjaan Allah. 
 
Dalam film Letters To God, diceritakan tentang seorang 
anak bernama Tyler yang menderita penyakit kanker 
otak. Tyler adalah anak yang kuat, ia tidak pernah 
sekalipun mengeluh atau menyalahkan Tuhan atas apa 
yang terjadi dalam hidupnya. Bagi Tyler, penyakit yang 
perlahan-lahan membunuhnya tidak menjadi alasan 
baginya untuk menyerah dan berdiam diri menanti 
kematian. Bahkan sebaliknya, Tuhan menggerakannya 
untuk memberkati orang-orang di sekitarnya.  
 
Dengan anugerah dari Tuhan, Tyler masih dapat 
menolong Brady, seorang tukang pos yang suka 
mabuk, untuk mengalami pertobatan dan pemulihan 
hidup. Melalui surat-surat yang ditulisnya untuk Tuhan, 
yang berisikan doa-doa untuk semua orang yang 
dikasihinya, Tyler telah menjadi berkat di sisa 
hidupnya. Meski akhirnya ia mati di usia yang masih 



sangat muda, namun ia berhasil memberkati banyak 
orang.  
 
Kisah di atas membawa pesan bagi kita, bahwa kalau 
Tuhan yang memberi perintah, maka Tuhan akan 
memberikan support penuh dan mencurahkan kasih 
karunia-Nya. Kekuatan, kemampuan dan segala yang 
kita butuhkan, akan Tuhan sediakan. Sebaliknya jika 
Tuhan memberikan lampu merah, maka jangan pernah 
kita melanggarnya. Sebab jika Tuhan berkata jangan 
lakukan, maka tidak ada kasih karunia Tuhan di 
dalamnya. Kita pasti akan gagal dan berakhir dalam 
penyesalan. Tuhan Yesus memberkati.  
 
RENUNGAN 
Kalau Tuhan yang MEMERINTAHKAN, maka Tuhan 
pasti memberikan SUPPORT PENUH dan mencurahkan 
KASIH KARUNIA-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkan Tuhan memerintahkan Anda untuk 

melakukan sesuatu? Hal apakah itu?  
2. Apa yang Anda alami ketika Anda melakukan 

perintah Tuhan?  
3. Mengapa penting bagi Anda untuk peka akan 

perintah dan larangan Tuhan?  
 
 



DOA UNTUK HARI INI 
"Bapa, berilah kami kepekaan untuk mendengar suara-
Mu. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi 
perintah-Mu. Kami percaya saat kami berjalan dalam 
tuntunan-Mu, kasih karunia dan anugerah-Mu akan 
senantiasa menyertai dan menolong kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 25-26; Lukas 12:32-59 

 
 
 


