


07 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HIDUP YANG TANPA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 127:1 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan 
TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha 
orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang 
mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 
 
Alkitab mencatat bahwa hikmat dan kekayaan raja 
Salomo jauh melebihi semua raja di bumi (1 Raj. 10:23). 
Ia pun ia tidak menahan diri terhadap apa pun yang 
disukainya. Setelah menjalani hidup penuh kelimpahan 
dan kegemilangan, Salomo menulis kitab Pengkhotbah. 
Lewat kata-kata, ia mengutarakan kesedihannya saat ia 
meninjau ulang kehidupannya. Tak terukur kekecewaan 
atas pilihan-pilihan yang ia buat dan investasi kekekalan 
yang tidak ia buat. Dalam tulisannya, Salomo 
membagikan kepada kita akan apa yang telah ia pelajari 
sepanjang usianya, bahwa hidup tanpa Tuhan adalah 
sia-sia.  
 
Ya, bisnis yang berkembang dan menjanjikan, 
banyaknya deretan angka nol di saldo tabungan, 
tingginya jabatan atau pendidikan, berapa banyak dari 
kita yang mengira bahwa kesuksesan di dunia akan 



menjadikan hidup kita memiliki arti? Kita bekerja keras, 
supaya bisnis kita semakin maju, supaya anak-anak kita 
bisa mendapat pendidikan terbaik yang menjamin masa 
depannya. Kita berusaha sedemikian rupa, agar 
keluarga kita hidup dalam kelimpahan dan kebahagiaan.  
 
Namun, siapa mengira akan ada begitu banyak hal tak 
terduga terjadi dua tahun belakangan ini. Pandemi, 
resesi ekonomi, dan berbagai kesukaran, tiba-tiba 
menghampiri dan meruntuhkan apa yang telah lama 
kita bangun. Apa yang kita kira sudah kokoh, ternyata 
begitu rapuh. Hanya karena virus tak terlihat yang tidak 
berhenti bermutasi, kehidupan umat manusia di seluruh 
dunia mengalami perubahan besar. Benarlah kata 
Salomo, jika tanpa Tuhan, sia-sialah usaha kita. Tanpa 
Tuhan, manusia dengan semua kegemilangannya 
ternyata tidak berarti apa-apa. Karena itu, sudah 
waktunya kita lebih memikirkan perkara kekekalan 
ketimbang perkara duniawi. Sebab, visi untuk 
memperoleh kesuksesan kekal justru akan membuat 
hidup kita menjadi berarti. (PF) 
 
 
RENUNGAN 
TANPA TUHAN, manusia dengan semua 
kegemilangannya, TIDAK BERARTI APA-APA.  
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimanakah yang disebut hidup 

yang berarti?  
2. Apa yang membuat Anda menyadari bahwa tanpa 

Tuhan, semua kegemilangan manusia tidak berarti 
apa-apa?  

3. Apa yang akan Anda lakukan agar bisa memiliki 
hidup yang berarti? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari, bahwa tanpa 
Engkau, hidup kami ini tidak memiliki arti. Kami mau 

belajar lebih lagi untuk menjadikan kekekalan sebagai 
visi hidup kami. Sebab bagi kami, menjadi berarti di 

mata-Mu, jauh lebih berharga dari semua 
kegemilangan yang dunia tawarkan. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 51-53 

Roma 2 



08 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MELIHAT KEHIDUPAN DARI KACAMATA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:7 Tetapi apa yang dahulu merupakan 
keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena 
Kristus 
 
Teleskop Luar Angkasa James Webb atau James Webb 
Space Telescope yang biasa disingkat JWST, merupakan 
teropong observasi angkasa yang diluncurkan pada 25 
Desember 2021. Teleskop super canggih ini dibuat  
untuk dua tujuan utama, yaitu untuk melihat lebih jauh 
mengenai kehidupan planet dan benda-benda angkasa 
yang berada di luar tata surya kita, kemudian 
mempelajari evolusi galaksi, bintang-bintang, serta 
planet lain. Dari gambaran mengenai kecanggihan 
teleskop JWST ini, dapat kita tangkap mengenai 
bagaimana usaha manusia yang begitu gigih untuk 
dapat melihat hal-hal yang tak dapat dilihat oleh panca 
indranya.  
 
Manusia memang cenderung penasaran untuk dapat 
melihat sesuatu di luar apa yang dapat dilihat oleh 
penglihatannya. Lalu bagaimana dengan penglihatan 
rohani kita? Pernahkah kita penasaran untuk dapat 



melihat rencana Tuhan yang sebenarnya dalam hidup 
kita? Pernahkah kita penasaran mengenai apa tujuan 
sesungguhnya Allah menempatkan kita di bumi? Banyak 
anak Tuhan yang memahami tujuan hidupnya dari 
kesuksesan duniawi semata. Sekolah tinggi, mendapat 
gelar akademik yang baik, sukses dalam berbisnis, 
menempati posisi penting dalam dunia kerja, menjadi 
orang kaya, dan sejenisnya. Tak disangkal, banyak dari 
kita seringnya memandang perkara di dunia, tetapi 
gagal melihat perkara sorga.  
 
Sejak Paulus diubahkan Tuhan dan mendapatkan 
meujizat kesembuhan, ia tidak hanya disembuhkan 
mata jasmaninya, tetapi Tuhan juga membukakan mata 
rohaninya, sehingga ia bisa melihat apa arti kesuksesan 
yang sesungguhnya. Caranya melihat kesuksesan hidup 
pun berubah. Oleh karena itu, marilah kita datang 
kepada Tuhan dan memohon agar Dia mencelikkan 
mata rohani kita sehingga kita bisa melihat apa arti 
kehidupan sesungguhnya dan kesuksesan kekal. 
Sadarilah bahwa kesuksesan tidak diukur dengan apa 
yang kita punyai di dunia di bawah sini saja. Lebih 
daripada itu, kesuksesan adalah apa yang kita peroleh di 
sorga. Amin.  
 
 
 
 



RENUNGAN 
Mintalah Tuhan MEMBUKAKAN mata rohani kita 
supaya BISA MELIHAT kehidupan dari KACAMATA-NYA 
TUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Apa deskripsi kesuksesan menurut pendapat 

pribadi Anda?  
2. Sudahkah Anda mencapai kesuksesan itu? Jika 

belum, mengapa?  
Jika sudah, dalam hal apa Anda merasa sudah 
mencapai kesuksesan? 

3. Apa komitmen Anda agar dapat melihat kehidupan 
dan kesuksesan dari kacamata Allah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala yang sudah 
Kau berikan bagi kami. Ampuni kami jika kami belum 

dapat membalas kebaikan-Mu. Ampuni kami yang 
lebih suka mengejar kebahagiaan duniawi daripada 

mencari kebenaran-Mu. Bentuk kami, ya Tuhan, agar 
mampu melihat kehidupan ini seperti Engkau 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 54-56 
Roma 3 



09 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA UNTUK SUKSES KEKAL 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 29:18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah 
rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada 
hukum. 
 
Kristo dan adiknya, Rendra, dibesarkan sebagai pewaris 
grup besar yang mencakup berbagai bidang usaha di 
Indonesia. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan 
dan masa pelatihannya, Kristo dipercayakan jabatan 
penting untuk menjalankan perusahaan keluarga 
mereka. Ia pun berhasil menunaikan semua 
kewajibannya dan mengatasi semua permasalahan yang 
muncul. Semua orang terlihat puas dengan 
keterlibatannya di perusahaan. Lima tahun kemudian, 
Rendra juga mulai bekerja di perusahaan.  
 
Namun, Rendra tidak puas dengan semua prosedur dan 
program yang selama ini berjalan. Ia tidak ingin produk-
produk mereka hanya ternama di dalam negeri, tetapi 
juga di luar negeri. Ia pun mulai menyusun strategi 
untuk menaklukkan pasar global. Tak terbilang dana 
yang dikucurkannya untuk membuka toko cabang di 
luar negeri. Saat usaha pertamanya gagal, ia malah lebih 



banyak berinvestasi dan melancarkan berbagi promosi. 
Tak dinyana, produk mereka banyak di-review orang di 
media sosial luar dan penjualan pun meledak. Bukan 
hanya untuk sesaat, tetapi dari waktu ke waktu, produk 
mereka semakin dikenal dan dicari-cari orang di 
berbagai negara. 
 
Ya, itulah kekuatan visi. Terkadang sebagai anak Tuhan, 
kita pun lupa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar 
masuk ke sorga. Kita berfokus dengan bagaimana hidup 
sebaik-baiknya di dunia ini seturut dengan ajaran 
firman, lalu sering kali kecewa ketika kemalangan 
menimpa kita. Kita lupa hidup di dunia ini hanya 
sementara dibandingkan dengan di sorga kelak. Kita 
jarang membayangkan bagaimana kita akan menjalani 
hidup di kekekalan nanti. Kalau saja kita bisa menangkap 
visi kekal dari Tuhan, maka kita pun akan menyikapi 
hidup ini dengan cara yang berbeda. Berbagai 
pencobaan boleh datang menghampiri, kita bisa saja 
terjatuh dan terjatuh lagi, tetapi kita juga akan terus 
bangkit kembali dan melakukan langkah-langkah besar. 
Karena kita tahu, hidup yang dijalani bersama Tuhan 
adalah hidup yang sungguh berarti. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
KESUKSESAN hanya bisa diperoleh jika kita MEMILIKI 
VISI.  
 



APLIKASI 
1. Sudahkan Anda memiliki visi kekal dalam hidup 

Anda? Mengapa demikian?  
2. Mengapa visi sangat menentukan kesuksesan, 

terlebih lagi sukses kekal?  
3. Bagaimana Anda bisa memiliki visi kekal? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
belum menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan. 
Ajari kami bagaimana untuk memiliki visi kekal dan 
tuntunlah langkah-langkah kami, agar hidup kami 

boleh menjadi suatu kesaksian yang hidup dan 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 57-59 

Roma 4 



10 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENJADI SUKSES DI BUMI DAN DI SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:19-20 Janganlah kamu mengumpulkan harta 
di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan 
pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi 
kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat 
dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak 
membongkar serta mencurinya. 
 
Suatu kali, Pdt. Dr. George W. Truett dijamu di rumah 
seorang yang kaya di Texas. Setelah makan malam, ia 
mengajak Truett ke atap rumahnya. Sambil menunjuk 
ladang minyaknya, ia berkata, "Dr. Truett, semuanya itu 
milik saya. Saya datang ke negara ini 25 tahun yang lalu 
tanpa uang sepeser pun, sekarang saya memiliki 
segalanya sejauh yang dapat anda lihat itu." Lalu ia 
menunjuk ladang gandum yang luas dan sekawanan 
ternak, juga sebuah hutan yang luas, "Semuanya itu 
milik saya juga. Saya memiliki segala yang kita bisa lihat 
dari rumah ini." Ia berhenti sejenak, menantikan 
kekaguman dan pujian dari Truett. Namun, Dr. Truett 
malah dengan penuh kasih meletakkan tangannya di 
pundaknya, menunjuk ke atas, dan bertanya, "Dan 



sahabatku, seberapa banyakkah yang engkau miliki di 
sana?" 
 
Dalam Injil Lukas 16:19-25 diceritakan ada seorang kaya 
di suatu waktu. Ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain 
halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 
Orang ini sangat haus pujian dari manusia. Ia selalu 
tampil menawan dan senang saat bisa memukau banyak 
orang. Ia puas ketika orang lain kagum kepadanya. 
Namun kesuksesannya di bumi, tidak membuat 
Kerajaan Sorga terpesona. Karena namanya tidak 
tercatat dan disebutkan dalam kitab kehidupan.  
 
Dari kisah di atas, kita dapat belajar, bahwa kesuksesan 
di bumi, tidak menjamin kita juga sukses di sorga. Kita 
pun perlu mengingat kembali bahwa kehidupan di bumi 
ini hanyalah sementara, sedangkan di sorga ada 
kehidupan kekal. Oleh karena itu, kita harus bijaksana 
dalam menjalani hidup ini. Mulai hari ini, berani ambil 
komitmen untuk terus berjuang memperoleh 
kesuksesan di sorga. Miliki visi untuk sukses kekal dan 
memprioritaskan hal-hal sorgawi lebih dari apa pun. 
Maka, kita akan memiliki kehidupan yang berarti dan 
melihat bagaimana Tuhan membuat kita berhasil di 
bumi dan di sorga. Haleluya! 
 
 
 



RENUNGAN 
Sukses di bumi TIDAK MENJAMIN kesuksesan DI 
SORGA.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun kesuksesan di sorga 

sepanjang hidup Anda selama ini? Mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa sukses di bumi tidak 
menjamin kesuksesan kita di sorga? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar Anda 
memperoleh kesuksesan di bumi dan di sorga? 
Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk tuntunan dan 

penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah 
membuat segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi 

berhasil. Ajar kami agar tidak hanya membangun 
keberhasilan di bumi, tetapi untuk di sorga juga. 

Sehingga Engkau disenangkan dengan hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 60-62 

Roma 5 

 



11 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
LOLOS MASUK SORGA VS. SUKSES DI SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan 
bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, 
sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk 
bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. 
 
Sebuah perusahaan ternama, gaji besar, lingkungan 
kerja dan fasilitas yang nyaman, serta jenjang karier 
yang menjanjikan. Siapa yang tidak menginginkan 
masuk dan bekerja di tempat seperti itu? Banyak para 
pencari kerja, bahkan yang sudah bekerja pun, akan 
berjuang dengan segala daya untuk dapat masuk dan 
mendapatkan posisi di perusahaan tersebut. Namun, 
bagi beberapa orang yang kurang beruntung, mungkin 
hanya akan mendapatkan posisi di bagian umum atau 
staf, dengan mempertimbangkan pengalaman kerja 
sebelumnya, riwayat nilai selama kuliah, riwayat 
keikutsertaan dan keaktifan dalam organisasi, dan 
masih banyak lagi. 
 
Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita 
sebelumnya, akan sangat memberi pengaruh besar 
pada tujuan akhir kita. Jika selama kuliah, kita hanya 



asal-asalan, bahkan saat bekerja juga tidak 
memberikan hasil yang terbaik, maka saat kita bersaing 
dengan orang yang lain untuk masuk di perusahaan 
besar atau ketika menantikan promosi jabatan, kita 
akan kalah dengan mereka yang sudah melakukan 
banyak hal. Kita akan kalah dengan mereka yang lebih 
memilih bangun pagi untuk belajar di saat kita tertidur 
lelap. Atau dengan mereka yang lebih memilih 
mengikuti training sepulang kerja, sewaktu kita 
nongkrong di café sepulang kerja. 
 
Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan 
kerohanian kita. Semua orang berlomba untuk masuk 
ke sorga. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan 
sekedar lolos masuk sorga saja? Ataukah kita akan 
sukses di sorga, ikut memerintah bersama Tuhan? Itu 
semua tergantung bagaimana kita menjalani hidup kita 
selama di dunia. Apakah kita lebih memilih jalan-jalan 
dengan teman-teman kita, di saat yang lain lebih 
memilih datang kelompok sel. Atau mungkin kita lebih 
memilih sibuk dengan kesenangan kita, sementara 
yang lain bersemangat untuk selamatkan jiwa. Jika kita 
rindu sukses di sorga, maka mulai hari ini ambil 
komitmen untuk sungguh-sungguh bekerja untuk 
Tuhan dan memiliki visi untuk sukses kekal. Dengan 
demikian kita akan memiliki hidup yang berarti. Kita 
tidak hanya lolos masuk sorga, tetapi juga sukses di 
sorga. 



RENUNGAN 
LOLOS masuk sorga TIDAK SAMA dengan SUKSES di 
sorga.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjalani kehidupan Anda selama 

ini secara optimal agar sukses di sorga? 
2. Menurut Anda, mengapa sukses di sorga menjadi 

suatu hal yang penting? 
3. Apa komitmen Anda agar kelak Anda tidak hanya 

lolos masuk sorga, tetapi juga sukses di sorga? 
Tuliskanlah.   

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang 

Kau berikan bagi kami. Kami tidak mau menyia-
nyiakan hidup kami. Sehingga kami tidak hanya asal 
masuk sorga, tetapi juga bisa memerintah bersama-
Mu kelak di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 63-65 

Roma 6 
 
 
 



12 MARET 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA SUKSES DI BUMI DAN DI SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 
 
Awalnya Francis Jane Crosby terlahir normal, tetapi saat 
berusia enam minggu, ia mengalami infeksi mata. Meski 
sudah ke dokter, alih-alih sembuh, mata Jane justru 
menjadi buta karena orang yang mengaku sebagai 
dokter itu meletakkan semangkuk sup panas di atas 
kelopak matanya. Beberapa bulan kemudian, ayahnya 
meninggal, sehingga ibu Jane harus bekerja untuk 
menghidupi keluarganya. Sejak saat itu, Jane dititipkan 
di tempat neneknya. Nenek Jane dengan penuh 
kesabaran menjaga Jane, juga sering membacakan 
Alkitab dan menjelaskan iman Kristen kepadanya.  
 
Kitab Taurat, Injil, Amsal, Mazmur, dan Kidung Agung 
pun dihafalkannya. Meskipun buta, Jane tidak pernah 
merasa sedih, ia justru menganggap bahwa kebutaan 
adalah hal terindah dalam hidupnya. Nyatanya, 



kebutaan tidak menghalangi Jane untuk berkarya. 
Semasa hidupnya ada sekitar 9000 hymne yang sudah 
ditulisnya. Salah satu yang cukup terkenal sampai 
sekarang adalah “Kuberbahagia, Yakin Teguh”. Bahkan 
pernah suatu kali, Jane mengungkapkan bahwa jika bisa 
dilahirkan kembali, ia ingin terlahir buta, karena saat 
sampai di sorga nanti, yang pertama kali ingin dilihatnya 
adalah Juruselamatnya.  
 
Banyak orang berlomba untuk meraih kesuksesan di 
dunia ini. Memiliki pekerjaan mapan, penghasilan tinggi, 
rumah mentereng, dan mobil mewah adalah hal yang 
dianggap menjadi ukuran kesuksesan seseorang. 
Namun, seharusnya pandangan tersebut tidak berlaku 
bagi kita, anak-anak Tuhan. Kemewahan bukanlah 
ukuran kesuksesan sesungguhnya, karena sukses di 
sorgalah  yang paling penting. Oleh karena itu, andalkan 
Tuhan senantiasa dengan konsisten mendengarkan 
firman, membangun mezbah doa, komitmen menjadi 
pelaku firman, dan masih banyak lagi. Sehingga kita 
akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam 
hidup kita. Dengan demikian, kita sudah membuat 
hidup kita berarti karena visi sukses kekal sudah kita 
miliki saat di bumi ini. (LEW) 
 
RENUNGAN 
RAHASIA untuk bisa sukses di bumi sekaligus sukses di 
sorga adalah FIRMAN TUHAN.  



APLIKASI 
1. Apa yang menjadi pandangan Anda selama ini 

tentang makna sebuah kesuksesan? 
2. Menurut Anda, mengapa firman Tuhan menjadi 

salah satu kunci untuk sukses di bumi dan di sorga? 
3. Bagaimana cara Anda  memperlakukan firman 

Tuhan dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau memiliki visi sukses kekal 
bersama-Mu di sorga nanti. Karena itu, tuntunlah kami 

agar selalu hidup seturut dengan firman-Mu dan 
biarlah firman-Mu selalu menjadi yang utama bagi 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 66-67 

Roma 7 



13 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUNCI SUKSES DI BUMI DAN DI SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 126:5-6 Orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-
sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis 
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai 
sambil membawa berkas-berkasnya. 
 
Dalam dunia profesi, seseorang dapat mengalami 
promosi atau lebih dikenal dengan naik jabatan. Pada 
umumnya hal ini tidak diputuskan secara subjektif. 
Namun karena atasan mereka menilai karyawan 
tersebut memiliki ketaatan dan loyalitas, serta 
dipandang berhasil mengelola pekerjaan di level yang 
sebelumnya. Sehingga, ia dipercayai dengan tanggung 
jawab yang lebih besar. Hal seperti ini juga berlaku 
dalam Kerajaan Sorga, saat kita mau taat pada perintah 
Tuhan, secara bertahap kita akan terus dibawa naik dan 
dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. 
 
Kita dapat belajar mengenai promosi ini dari salah satu 
tokoh Alkitab bernama Abraham, seorang yang sangat 
sukses di bumi. Ia sangat kaya, memiliki ternak 
melimpah, bisa membangun pasukan, sangat dihormati, 



dll. Bukan hanya itu, ia juga sangat sukses di sorga. Di 
sorga pun ia mendapatkan kedudukan yang begitu 
terhormat; ia menjadi salah satu tangan kanan Allah 
sendiri. Ketaatan dan rasa percaya Abraham kepada 
Tuhan sudah tidak diragukan lagi. Ketika Tuhan 
memerintahkan agar dia pergi ke tempat yang belum 
pasti, Abraham TRUST AND OBEY. Percaya dan taat. 
Bahkan, ketika Tuhan meminta agar Abraham 
mempersembahkan Ishak, anaknya. Abraham pun 
percaya dan taat. Trust and obey Abraham pada firman 
Tuhan Inilah yang membuat Abraham sukses di Bumi 
dan di Sorga!  
 
Sedikit trust and obey, sedikit sukses di Bumi dan di 
Sorga. Banyak trust and obey, besar sukses di Bumi dan 
di Sorga. Jika kita rindu meraih kesuksesan di bumi dan 
di sorga, maka milikilah trust and obey sebanyak 
mungkin. Ambil komitmen untuk dapat hidup seperti 
Abraham. Miliki visi untuk sukses kekal dan andalkanlah 
Roh Kudus setiap saat, sehingga hidup kita senantiasa 
dalam kendali-Nya. Maka, kita akan melihat bagaimana 
Tuhan yang akan membuat kita sukses di Bumi dan di 
Sorga, sehingga kita pun memiliki kehidupan yang 
berarti.  
 
RENUNGAN 
Semakin BANYAK kita Trust and Obey, semakin BESAR 
pula KESUKSESAN di bumi serta di sorga.  



APLIKASI 

1. Apa yang dapat membuat seseorang mengalami 
kesuksesan di bumi dan di sorga? 

2. Mengapa kesuksesan berhubungan erat dengan 
trust and obey? 

3. Bagaimana komitmen kita agar dapat 
meningkatkan trust and obey kita kepada Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk pengurapan-Mu agar kami 

semakin taat dan percaya untuk melakukan segala 
perintah firman-Mu. Lawat hati kami agar semakin 

bertumbuh dalam iman. Sehingga kami akan melihat 
Engkau berkarya secara luar biasa atas hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 68-69 
Roma 8:1-21 

 


