


21 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGAWALI  DAN BERTUMBUH DALAM KASIH 

KARUNIA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih 
karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, 
sekarang dan sampai selama-lamanya. 
 
Memulai atau mengawali sesuatu, hampir selalu 
merupakan bagian yang paling berat. Bagi seorang 
pengusaha, membuka jenis usaha baru memerlukan 
kejelian, pengamatan, strategi pasar, modal, dan 
banyak hal lain yang tentunya berat di awal. Bagi yang 
baru menikah, tahun-tahun awal diwarnai dengan 
banyak kejutan yang tidak semuanya menyenangkan. 
Ada saja sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan pasangan 
yang baru terlihat setelah menikah.  
 
Demikian pula dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. 
Bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengawali saat 
teduh setiap pagi atau merenungkan firman Tuhan. 
Butuh perjuangan ekstra untuk melawan rasa kantuk 
dan malas untuk bangun lebih pagi. Kita juga harus 
mengatur waktu, meninggalkan kegiatan yang 



sebenarnya kita sukai dan  berlatih menenangkan jiwa 
untuk bisa menggali firman. Namun kalau kita mau 
menyadari, sesungguhnya disitulah awal dari hidup 
yang disertai dengan grace atau anugerah Tuhan. 
Ketika kita terus membangun hubungan yang kuat 
dengan Sang sumber anugerah, maka hidup kitapun 
akan dipenuhi dengan anugerah. 
 
Jika sejak awal hidup kita sudah dipenuhi dengan 
grace, maka hasilnya pasti berbeda dengan yang 
memulai tanpa grace. Saat kita mengawali dengan 
grace dan terus bertumbuh dalam kasih karunia, maka 
kita akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan 
segala pekerjaan baik, seperti yang dikehendaki Tuhan. 
Karena itu, jika kita rindu untuk mengawali dan 
bertumbuh dalam grace, libatkanlah Tuhan senantiasa 
dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Mintalah 
terlebih dahulu petunjuk dan rhema dari Tuhan. Ketika 
kita mengandalkan dan mengutamakan Tuhan, maka 
hidup kita akan dipenuhi dengan kasih karunia dan 
anugerah Tuhan dari awal sampai akhir.  
 
  
RENUNGAN 
AWALI segala sesuatu dengan GRACE dan teruslah 
BERTUMBUH dalam KASIH KARUNIA Tuhan.  
 
 



APLIKASI 
1.  Menurut Anda, mengapa grace adalah sesuatu 

yang penting?  
2.  Apa perbedaan yang Anda rasakan ketika Anda 

mengawali segala sesuatu dalam grace dengan 
ketika Anda mengandalkan kekuatan sendiri?  

3.  Bagaimana supaya Anda bisa terus berada dalam 
grace dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, terima kasih atas anugerah yang sudah Engkau 
sediakan bagi setiap kami. Kami rindu hidup kami 

senantiasa sesuai kehendak-Mu. Pimpin dan bimbing 
kami dalam setiap pengambilan keputusan dan jadilah 

penguasa dalam setiap aspek hidup kami. Kami 
percaya, kami akan melihat banyak karya ajaib-Mu 

Kau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 27-29; Lukas 13:1-22 
 
 
 
 
 
 
 



22 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PERKENANAN DAN ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 1:16 Karena dari kepenuhan-Nya kita semua 
telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; 
 
Sebagai mahluk sosial, kita pasti mempunyai teman 
dan sahabat. Kita tentu bisa merasakan jika ada 
seseorang yang sangat mengasihi kita, orang tersebut 
pasti sangat menghargai kita. Bahkan sesibuk apapun, 
ia pasti selalu punya waktu untuk kita. Ia juga tidak 
pernah perhitungan dengan kita, serta suka memuji 
hal-hal positif yang ada pada kita. Bukan karena ada 
maksud tersembunyi, tetapi lahir dari ketulusan hati. 
Sahabat yang demikian sudah pasti menyukakan hati 
kita. Kita pun tentu akan merespon balik dengan 
perhatian dan keinginan untuk menyukakan hatinya 
juga.  
 
Ya, perbuatan yang baik sangatlah menyukakan hati. 
Favor atau perkenanan akan datang ketika kita 
melakukan tindakan yang menyukakan hati Tuhan. 
Itulah yang membuat Tuhan mengarahkan wajah-Nya 
pada kita dan melimpahkan grace atau anugerah-Nya 
kepada kita. Berbeda dengan kita manusia yang 



terbatas, Tuhan kita tidak pernah menahan kebaikan-
Nya. Saat hidup kita berkenan di hati Tuhan, anugerah-
Nya melimpah bagi kita.  
 
Karena itu kejarlah perkenanan Tuhan terlebih dahulu 
dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebab di mana ada 
Favor Tuhan, di situ ada Grace. Favor bukan hanya 
mengangkat kita dari kehidupan yang seakan tidak ada 
artinya, tetapi juga menjadikan hidup kita senantiasa 
dipenuhi dengan grace. Serahkanlah hidup kita kepada 
Tuhan dan berjalanlah dalam ketaatan. Maka kita akan 
melangkah dalam kasih karunia demi kasih karunia. 
Teruslah bersekutu intim dengan Tuhan dalam doa, 
pujian dan penyembahan. Mintalah hikmat untuk bisa 
menyukakan hati-Nya, maka kita akan makin 
bertumbuh dalam anugerah Tuhan yang melimpah.  
 
RENUNGAN: 
Dimana ada FAVOR, di situ ada GRACE  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa kunci untuk mendapatkan 

anugerah dari Tuhan?  
2. Seperti apakah tindakan yang mendatangkan 

perkenanan Tuhan? Sudahkah Anda 
melakukannya?  



3. Apa komitmen Anda untuk bisa terus berkenan di 
hati Tuhan dan mengalami anugerah-Nya yang 
melimpah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, berilah kami hikmat dan pengertian 
dalam segala perbuatan kami, agar apa yang kami 

lakukan senantiasa menyukakan hati-Mu. Kami 
percaya, ada kemurahan dan anugerah-Mu dalam 

setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 30-31; Lukas 13:23-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PENGENALAN YANG MENDATANGKAN KASIH 

KARUNIA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 1:2 Kasih karunia dan damai sejahtera 
melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan 
Yesus, Tuhan kita. 
 
Sebagai bagian dari keluarga yang tinggal dalam satu 
rumah, kita pasti bisa membedakan suara dari setiap 
anggota keluarga kita. Tanpa harus melihat sosoknya, 
kita bisa tahu, siapakah yang sedang berbicara atau 
memanggil kita. Hal ini terjadi karena setiap hari kita 
berinteraksi sangat dekat dengan mereka. Kita jadi 
mengenali nada suara, gaya bahasa, intonasi dan 
segala ciri khususnya masing-masing.  
 
Samuel kecil, awalnya tidak mengenali suara Tuhan 
yang memanggilnya ketika ia tidur di samping tabut 
Allah, di Bait Suci di Silo. Sampai 3 kali Tuhan 
memanggil Samuel. Baru setelah imam Eli 
memberitahunya, Samuel lantas menyadari bahwa itu 
adalah suara Tuhan. Ketidaktahuan Samuel disebabkan 
karena saat itu ia belum mengenal Tuhan (1 Sam 3:7). 
Berjalannya waktu, Samuel makin bertumbuh dalam 



pengenalan akan Allah. Alkitab mencatat, bahwa Tuhan 
menyertai dia dan tidak ada satu pun dari apa yang 
telah difirmankan-Nya kepada Samuel dibiarkan-Nya 
gugur.  
 
Kita perlu menyadari bahwa kasih karunia dan 
pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan. Sebab 
Allah adalah sumber segala kasih karunia. Ketika kita 
memiliki kerinduan dan membuka hati untuk lebih 
mengenal Tuhan, maka kasih karunia-Nya akan 
semakin dinyatakan atas hidup kita. Memang bukan 
sesuatu yang instan, butuh waktu, butuh proses dan 
pengalaman untuk kita bisa semakin mengenal siapa 
Tuhan kita. Itu sebabnya, sediakanlah lebih banyak 
waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab, 
karena Alkitab adalah pintu pertama untuk mengenal 
Tuhan. Tetaplah setia bertumbuh dalam gereja lokal 
dan ikuti semua program Skema Pertumbuhan Rohani 
yang ada di gereja kita. Semakin kita bertumbuh dalam 
pengenalan akan pribadi Tuhan, maka kita pun akan 
semakin bertumbuh dalam anugerah-Nya yang 
melimpah.  
 
 
RENUNGAN 
Semakin kita bertumbuh dalam PENGENALAN akan 
Tuhan, maka semakin NYATA manifestasi KASIH 
KARUNIA-NYA dalam hidup kita.  



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengenal dan mengalami Tuhan 

secara pribadi? 
2. Bagaimana cara Anda untuk semakin bertumbuh 

dalam pengenalan akan Tuhan? 
3. Apa saja yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda, 

saat Anda semakin bertumbuh dalam pengenalan 
akan Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu 
dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu 
dan bawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam 

lagi. Sebab kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh 
dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 1-2; Lukas 14:1-24 

 

 

 

 

 

 

 



24 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
                                    ANUGERAH MELIMPAH BAGI 

ORANG BENAR   

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 5:13 Sebab Engkaulah yang memberkati 
orang benar, ya TUHAN; Engkau memagari dia dengan 
anugerah-Mu seperti perisai. 
 
Hizkia adalah sosok raja yang hidupnya benar di 
hadapan Tuhan. Ia taat kepada Tuhan, tidak 
menyimpang, dan berpegang pada perintah-perintah-
Nya. Hizkia juga menjauhkan dirinya dan segenap 
rakyat Yehuda dari penyembahan berhala. Ketaatan 
Hizkia tersebut membuat Tuhan menyertai Hizkia 
kemanapun ia pergi. Tuhan memberikan anugerah 
kemenangan baginya sehingga pada masa 
pemerintahan Hizkia, tidak ada musuh yang dapat 
menang melawannya.  
 
Tak dapat dipungkiri jika saat ini kita sedang berada di 
dalam dunia yang gelap. Banyak orang yang 
mengabaikan kekudusan dan tidak peduli lagi dengan 
dosa. Dari kisah raja Hizkia kita dapat belajar, ketika 
kita terus hidup dalam kekudusan, integritas dan 
menjauhi dosa, maka anugerah Tuhan yang melimpah 



akan menyertai kita. Memang, hidup dalam ketaatan 
tidaklah mudah. Diperlukan komitmen dan 
kesungguhan hati untuk menjaga integritas kita  terus 
hidup dalam kekudusan. Ingatlah bahwa dosa tidak 
akan pernah menambah kasih karunia, tetapi dosa 
justru menyusutkan dan mengerdilkan anugerah Tuhan 
dalam hidup kita. 
 
Namun sesulit apapun, selama kita menyadari bahwa 
Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, maka kita 
akan bisa mengalahkan godaan dosa. Sebab kita tidak 
ingin menyakiti hati Tuhan dan lebih ingin 
menyenangkan hati-Nya. Mintalah pertolongan Roh 
Kudus supaya kita mampu untuk hidup kudus. Terus 
mendekat dan membangun hubungan dengan Tuhan, 
maka kita akan semakin kuat dalam ketaatan dan terus 
semakin bertumbuh dalam kasih karunia serta 
anugerah Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Terus hidup dalam KEKUDUSAN, INTEGRITAS, dan 
MENJAUHI DOSA mendatangkan ANUGERAH yang 
berlimpah dalam hidup kita.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Mengapa Anda memilih hidup kudus dan menjauhi 

dosa? 
2. Apa yang Anda lakukan agar dapat senantiasa 

hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa?  
3. Pernahkah Anda mengalami anugerah Tuhan 

ketika Anda menjauhi dosa? Jika pernah, 
ceritakanlah! 

 
"Bapa, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam 

menyertai dan membimbing hidup kami. Jauhkanlah 
kami dari segala godaan dosa dan mampukan kami 
untuk selalu hidup dalam kekudusan. Kami percaya, 
saat kami taat, anugerah-Mu akan selalu tercurah 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 3-5; Lukas 14:25-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 NOVEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERTOBATAN AKAN MENGEMBALIKAN ANUGERAH 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 28:13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya 
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan 
meninggalkannya akan disayangi 
 
Kisah ini berawal dari seorang anak kecil bernama 
Johny, yang mencuri pensil teman sekelasnya. Setelah 
perbuatan yang ia lakukan itu, Johny merasa hatinya 
sangat gelisah. Ia takut kalau-kalau ada yang 
mengetahui perbuatannya dan ia jadi dijauhi oleh 
teman-temannya. Perasaan ini terus menghantuinya 
sampai jam pulang sekolah tiba. Dalam 
ketidaknyamanan dan kebingungan menghadapi 
perasaannya, Johny dengan kepolosannya, datang 
kepada Tuhan. Dalam doanya, ia jujur mengakui 
perbuatan yang telah ia lakukan.  
 
Tuhan pun berbicara dengan lembut dalam hati Johny, 
“Aku mengampunimu anak-Ku. Besok pagi, temuilah 
temanmu dan  mintalah maaf padanya.” Keesokan 
harinya, Johny langsung menghampiri temannya. Ia 
kembalikan pensil milik temannya dan meminta maaf 
atas kesalahannya. Tak disangka, temannya tidak 



marah tetapi justru memeluknya dan berkata, “Aku 
memaafkanmu. Kamu boleh memiliki pensilku karena 
ayahku membelikan banyak untukku.” Seketika 
perasaan lega dan senang membanjiri hati Johny. 
Mereka berdua pun bermain bersama dengan hati 
riang.  
 
Sebenarnya Tuhan sangatlah rindu untuk melimpahkan 
anugerah-Nya kepada kita anak-anak-Nya. Namun 
seringkali dosa membuat anugerah menjauh dari hidup 
kita. Kita mungkin bisa menyembunyikannya dari mata 
orang lain, tetapi tidak dari Tuhan. Karena itu mulailah 
dengan mengakui dosa kesalahan kita dan bertobat 
dari jalan-jalan yang jahat. Dengan demikian, kita 
mengembalikan anugerah Tuhan ke dalam hidup kita 
dan kita akan semakin bertumbuh dalam anugerah. 
Tuhan mengasihi kita semua. Amen. 
 
RENUNGAN 
DOSA membuat anugerah MENJAUH dari hidup kita, 
tetapi PERTOBATAN akan MENGEMBALIKAN anugerah 
Tuhan ke dalam hidup kita.  
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasa anugerah Tuhan 

menjauhi hidup Anda?  
2. Periksalah hati Anda, adakah dosa yang belum 

Anda akui di hadapan Tuhan?  



3. Apa langkah pertobatan yang Anda ambil untuk 
mengembalikan anugerah Tuhan ke dalam hidup 
Anda?  

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu melimpah 

bagi kami. Kami percaya Engkau telah mengampuni 
segala dosa dan pelanggaran kami. Lihatlah 

penyesalan kami dan terimalah pertobatan kami. 
Mampukan kami untuk menjauhi dosa dan menjaga 
hidup kami kudus senantiasa. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 6-8; Lukas 15:1-10 

 

 
 

 



26 NOVEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BERTUMBUH SAAT TERTANAM DI RUMAH TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 92: 14-15 mereka yang ditanam di bait 
TUHAN akan bertunas dipelataran Allah kita. Pada 
masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk 
dan segar, 
 
Setiap orang percaya pasti memiliki kerinduan untuk 
bertumbuh dan berbuah. Namun pada kenyataannya, 
banyak anak Tuhan yang kesulitan atau bahkan tidak 
pernah bertumbuh. Tahun demi tahun berlalu dan 
tidak ada perkembangan yang berarti dalam hidup 
mereka. Iman mereka naik turun seperti permainan 
roller coaster. Dalam keadaan seperti ini, tentu akan 
sangat sukar bagi anak Tuhan untuk mengalami 
pertumbuhan, apalagi untuk berbuah.  
 
Seperti tanaman kentang yang ditanam di dataran 
rendah, pertumbuhan umbinya tidak akan semaksimal 
jika ditanam di dataran tinggi. Kita pun tidak akan 
maksimal bertumbuh jika tidak tertanam di tempat 
yang seharusnya. Tempat yang paling tepat untuk kita 
bisa bertumbuh dan terus berbuah di segala musim 



adalah ketika kita tertanam di Rumah Tuhan. Kita akan 
bertunas, hingga masa tua pun kita akan masih tetap 
produktif menghasilkan buah-buah yang manis.  
 
Mari, ambil komitmen untuk tertanam di gereja lokal. 
Bukan sekedar tertanam biasa, tetapi mulailah 
mengikuti Skema Perjalanan Rohani secara lengkap 
dan ambil bagian dalam pelayanan. Janganlah berpikir 
bahwa pelayanan itu tidak penting dan merepotkan, 
sebab melayani Tuhan mendatangkan anugerah besar 
dalam hidup kita. Akan ada anugerah pembedaan bagi 
kita yang beribadah, tertanam, dan memilih untuk 
menjadi anak Tuhan yang melayani Bapa dan sekaligus 
Tuhan kita. Kita juga akan memiliki keluarga rohani dan 
komunitas yang sehat, yang saling mendukung dan 
menguatkan, sehingga kita semakin bertumbuh dalam 
kasih karunia. 
 
 
RENUNGAN: 
Hidup kita akan terus BERTUMBUH dalam KASIH 
KARUNIA ketika kita TERTANAM di rumah Tuhan. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki komitmen untuk 

tertanam di gereja lokal?  
2. Mengapa penting bagi Anda untuk tertanam di 

rumah Tuhan?  
3. Penghalang apa yang membuat Anda belum 

tertanam di rumah Tuhan? Langkah apa yang akan 
Anda ambil untuk dapat menyingkirkan 
penghalang tersebut? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Terima kasih Tuhan, atas kemurahan-Mu dalam hidup 
kami. Saat ini kami mau ambil komitmen untuk 

tertanam di rumah-Mu dan melayani Engkau. Urapi 
kami Tuhan, agar kami senantiasa taat pada perintah-
Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 9-11; Lukas 15: 11-32 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MENERIMA ANUGERAH IMPARTASI SAAT 
TERTANAM  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 133:2 Seperti minyak yang baik di atas kepala 
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun 
dan ke leher jubahnya. 
 
Sejak berumur 1,5 th, Narendra terpaksa harus tinggal 
berpindah-pindah mengikuti saudara ibu atau ayahnya. 
Ibu Narendra bekerja di luar negeri dan ayahnya juga 
bekerja di tempat yang jauh. Ibunya sangat bersyukur 
ada keluarga yang bersedia merawat anaknya, tetapi 
juga sedih mendengar bahwa Narendra tumbuh 
menjadi anak yang emosional, pemberontak dan sulit 
dimengerti. Sekembalinya ibu Narendra ke tanah air, ia 
membawa anaknya ke psikolog. Ternyata Narendra 
merasa tidak diperhatikan dan tidak diinginkan. 
Narendra juga tidak suka harus terus berpindah dan 
beradaptasi dengan pola asuh yang berbeda-beda.  
 
Merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus bertindak 
bagaimana, ibu Narendra pun datang ke Pondok Daud. 
Ia mendapat rhema dan petunjuk untuk menunjukkan 



kasihnya kepada Narendra dan mengenalkan anaknya 
kepada Tuhan. Ibu Narendra pun memutuskan untuk 
tertanam di gereja Keluarga Allah  dan konsisten 
mengajak anaknya ke sekolah Minggu. Kurang dari 1 
tahun, Narendra mengalami perubahan. Ia menjadi 
anak yang penurut, penuh kasih, cinta Tuhan dan selalu 
ceria.  
 
Telah begitu banyak jemaat yang memberi kesaksian di 
gereja kita. Mereka mengalami pemulihan, terobosan 
dan mujizat yang tidak masuk akal. Rhema firman 
Tuhan hari ini berkata, impartasi mengalir dari atas 
menuju ke bawah. Gereja kita sejak awal berdirinya, 
penuh anugerah Tuhan. Kalau kita tertanam di gereja 
yang penuh anugerah, maka kita akan menerima 
impartasi anugerah yang sama. Karena itu mari kita 
tertanam lebih lagi, ambil bagian dalam pelayanan, dan 
kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan 
terimpartasi dalam hidup kita. 
 
 
RENUNGAN: 
Ketika kita tertanam di GEREJA yang PENUH 
ANUGERAH, maka kita juga akan MENERIMA 
IMPARTASI anugerah yang SAMA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang menjadi dasar Anda memilih gereja lokal 

untuk Anda tertanam? 
2. Mengapa penting bagi Anda untuk tertanam di 

gereja yang penuh anugerah Tuhan?  
3. Impartasi anugerah apakah yang pernah Anda 

terima saat Anda tertanam di gereja?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pengajaran-Mu 
hari ini. Kami percaya, bukan kebetulan kami tertanam 

di gereja Keluarga Allah. Kami tidak hanya akan 
melihat dan mendengar, tetapi kami akan mengalami 
impartasi anugerah yang sama yang Kau berikan pada 
gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 12-13; Lukas 16 

 

 

 

 

 

 

 


