


28 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERDAYAKAN HIDUP YANG SINGKAT 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 90:5-6 Engkau menghanyutkan manusia; 
mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh 
di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu 
petang lisut dan layu. 
 
Satu ketika saat Winnie berkendara, ia melihat sebuah 
rumah dengan tangga naik ke suatu kamar mungil di 
bagian depan. Winnie langsung teringat ketika masih 
remaja, ia pasti akan sangat menyukai kamar dengan 
akses tersendiri seperti itu. Sampai sekarang pun 
sebenarnya ia masih suka, tetapi lututnya mulai terasa 
sakit ketika menaiki tangga. Ia pun terkejut menyadari 
begitu cepatnya waktu berlalu.  
 
Sepanjang jalan, Winnie teringat akan apa saja yang 
telah ia alami sampai saat ini. Kesadaran bahwa waktu 
yang telah ia lalui tidak mungkin bisa terulang kembali, 
membuatnya menyesali banyak hal. Namun Winnie 
tahu ia tidak boleh terlarut dalam perasaan. Ia kini akan 
memperhatikan bagaimana ia hidup, sebab apa yang 
bisa ia lakukan sekarang akan segera berlalu. Tanpa 
terasa, ia akan sampai di waktu ia tidak bisa lagi 



bepergian sendiri sesuka hati. Kekuatan fisiknya mau 
tidak mau akan terus menurun seiring dengan 
bertambahnya usia. Sekarang selagi tubuhnya masih 
kuat, Winnie bertekad akan melakukan yang terbaik 
dalam hidupnya.  
 
Seperti baru kemarin kita merayakan tahun baru 2022 
dan sekarang sudah hampir memasuki bulan keempat, 
kita mungkin merasa hari-hari berlari semakin cepat. Ya, 
hidup manusia sebenarnya sangatlah singkat. Saat kita 
menyadarinya, kita pun tak lagi akan membuang-buang 
waktu dengan hal-hal yang tidak berarti. Perselisihan, 
dendam, gosip, iri hati, mengejar kesenangan duniawi, 
semua itu selain tidak berguna juga tidak membuat hati 
Tuhan disenangkan. Hidup kita pun tidak akan menjadi 
lebih berarti karenanya. Sebaliknya, jika kita 
menggunakan setiap detik dari waktu kita untuk 
melakukan yang terbaik, maka kehidupan kita akan 
memiliki arti. Baik di mata Tuhan dan juga di mata 
sesama. (PF) 
 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa HIDUP manusia di dunia ini begitu 
SINGKAT. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang membuat Anda menyadari bahwa 

hidup manusia di dunia ini begitu singkat?  
2. Menurut Anda, jika sampai saat ini Tuhan masih 

memelihara hidup Anda, apakah yang Tuhan 
kehendaki untuk Anda lakukan?  

3. Tindakan terbaik apa yang bisa dan akan Anda 
lakukan dalam hidup Anda mulai saat ini?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami 
bahwa waktu hidup kami di dunia sangatlah singkat. 

Tolong kami Tuhan, untuk bisa menemukan kehendak-
Mu atas hidup kami dan melakukan yang terbaik untuk 
menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 105-106 

1 Korintus 3 
 



29 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
HIDUP DENGAN BIJAK 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:15-16 Karena itu, perhatikanlah dengan 
saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti 
orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan 
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini 
adalah jahat. 
 
Kita banyak melihat orang, bahkan diri kita sendiri, 
sering kali tidak bijaksana dalam bertindak atau 
mengambil keputusan, sehingga yang kemudian terjadi 
malah merugikan diri sendiri. Fakta kehidupan yang 
mengisahkan banyaknya kasus kawin cerai, kumpul 
kebo, jeratan narkoba, atau tersandung maut demi 
posisi selfie yang bagus, memperlihatkan banyak orang 
tidak memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana 
seharusnya menjalani hidup ini. Dampak hidup yang 
sembarangan ini pun akhirnya hanya menimbulkan 
luka, kepedihan, dan juga rasa bersalah bagi anggota 
keluarga.  
 
Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka 
dapat memiliki kehidupan seperti orang arif dan bukan 
orang bebal. Orang arif adalah orang yang dapat 



menggunakan setiap kesempatan dan waktu yang 
Tuhan berikan dengan melakukan apa yang Tuhan 
kehendaki dalam hidup mereka. Mereka memahami 
bahwa hidup yang singkat ini sebenarnya adalah untuk 
memenuhi panggilan Tuhan dalam setiap langkah 
kehidupan mereka.  
 
Nasihat Paulus ini juga menjadi nasihat bagi kita semua 
supaya menggunakan waktu bukan hanya sebagai 
kronos atau sekadar waktu yang berjalan saja, tetapi 
juga kairos, yaitu kesempatan untuk mengerti kehendak 
Tuhan dan memuliakan-Nya di sepanjang kehidupan 
kita. Janganlah memandang hidup dari apa yang kita 
raih, miliki, dan duduki, melainkan sejauh mana hidup 
kita dapat menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. 
Tuhan Yesus sudah mempercayakan dalam hidup kita, 
harta, kemampuan, maupun waktu itu sendiri, 
manfaatkanlah dengan sebaik mungkin sesuai dengan 
kehendak-Nya, sehingga kehidupan kita tidak lagi biasa-
biasa saja, tetapi menjadi sangat berarti. 
 
 
RENUNGAN 
PERHATIKANLAH dengan SAKSAMA bagaimana kita 
hidup. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda menggunakan waktu Anda 

selama ini?  
2. Mengapa Anda perlu memperhatikan hidup Anda 

dengan saksama? 
3. Bagaimana Anda bisa memperhatikan dengan 

saksama bagaimana Anda hidup? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 

tidak bijak menggunakan waktu dalam hidup kami. 
Bukakan mata hati kami, ya Tuhan, dan tuntun setiap 

langkah kami, agar kami bisa hidup seturut dengan 
kehendak dan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 107-109 

1 Korintus 4 
 



30 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENYELIDIKI SUPAYA MENGERTI 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 40:9 aku suka melakukan kehendak-Mu, ya 
Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku." 
 
Sudah seminggu ini Cherish diam-diam membuntuti 
mamanya. Bahkan ia beranikan diri juga untuk 
mengintip handphone milik mamanya, ia penasaran 
halaman apa saja yang sering dibuka disitu. Semuanya 
itu ia lakukan karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya 
menjadi kesukaan mamanya. Sebab satu bulan lagi 
mama yang sangat dicintainya itu akan berulang tahun, 
dan Cherish sangat ingin bisa memberikan hadiah 
kejutan yang bisa menyenangkan hati mamanya. 
Setelah dua minggu penuh menyelidiki mamanya, 
akhirnya Cherish mendapati bahwa mamanya sedang 
menginginkan sebuah gaun santai berwarna pink 
dengan merk tertentu. Ketika Cherish menghadiahkan 
gaun tersebut sebagai kado ulang tahun untuk 
mamanya, mamanya begitu terharu dan bahagia karena 
keinginannya selama ini ternyata bisa ia miliki melalui 
anak kesayangannya.  
 



Untuk mengerti keinginan, kesukaan, atau kehendak 
seseorang, seringkali kita perlu menyelidikinya. 
Demikian juga kalau kita ingin mengerti kehendak 
Tuhan, kita harus menyelidiki Firman Tuhan. Firman 
Tuhan adalah pikiran Tuhan, bahkan Firman Tuhan 
adalah pribadi Tuhan sendiri. Ketika kita terus 
menyelidiki Firman Tuhan, maka kita akan semakin 
mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, 
maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. 
 
Itu sebabnya penting sekali bagi kita memiliki waktu 
rutin untuk membaca dan merenungkan Firman Tuhan. 
Jangan pernah melewatkan satu haripun tanpa 
membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Kita 
bersyukur di gereja kita sudah ada fasilitas renungan 
harian yang bisa kita dapatkan setiap pagi, siang dan 
malam. Melalui renungan Firman Tuhan ini kita akan 
dibawa semakin mengenal Pribadi Tuhan dan apa 
kehendak-Nya atas hidup kita. Saat itulah kita akan 
dituntun untuk berjalan di dalam kehendak-Nya 
sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang penuh 
dengan anugerah Tuhan.  
 
 
RENUNGAN 
Untuk MENGERTI KEHENDAK TUHAN, kita harus 
MENYELIDIKI FIRMAN TUHAN. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda rutin membaca dan merenungkan 

Firman Tuhan? 
2. Berkat apakah yang Anda terima ketika Anda 

menyelidiki Firman Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa semakin mengerti kehendak Tuhan atas hidup 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu mengerti kehendak-MU dalam 
hidup kami. Berikanlah kepada kami kelaparan dan 
kehausan untuk menyelidikinya melalui Firman-MU. 

Kami percaya Firman-MU akan menuntun hidup kami 
kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah dan 
kemuliaan-MU. Terimakasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Maz 110-112; 1 Kor 5 

 



31 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERANAK CUCU DAN BERTAMBAH BANYAK SECARA 

ROHANI 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah 
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi." 
 
Setelah Tuhan Allah selesai menciptakan bumi dan 
segala isinya, Dia memberikan mandat-mandat kepada 
Adam dan Hawa untuk dijalankan. Salah satu tugas yang 
Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah agar 
mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Tentu 
saja, dengan beranak cucu dan bertambah banyak, bumi 
yang awalnya hanya terisi oleh dua orang manusia 
menjadi dipenuhi oleh manusia-manusia lain.  Pada 
akhirnya, dari Adam dan Hawa inilah lahir keturunan-
keturunan yang menyebar ke seluruh penjuru bumi.  
 
Ternyata, Tuhan memberikan perintah untuk beranak 
cucu dan bertambah banyak bukan hanya kepada Adam 
dan Hawa saja, tetapi Nuh serta Yakub juga 



mendapatkan mandat yang sama. Bahkan Tuhan sendiri 
pernah berjanji kepada Abraham untuk membuat 
keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit 
banyaknya. Ini berarti, dari Abraham akan lahir banyak 
bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Di sini kita bisa 
melihat, bagaimana akhirnya keturunan-keturunan 
terus dilahirkan. Kehendak Tuhan atas manusia pun 
tergenapi dengan banyaknya manusia yang tersebar di 
seluruh bumi ini.  
 
Jikalau pada zaman nabi-nabi, Tuhan memberikan 
perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, 
pada zaman sekarang pun kita juga menerima mandat 
yang sama. Namun, bukan semata beranak cucu secara 
jasmani saja, tetapi Tuhan menginginkan setiap kita bisa 
menghasilkan banyak anak, cucu, maupun cicit rohani 
selama kita hidup di dunia ini. Kerinduan terbesar Tuhan 
adalah banyak jiwa diselamatkan dan menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juruselamat pribadi. Oleh karena itu, 
jangan sampai anugerah keselamatan yang telah kita 
terima terhenti di diri kita, tetapi teruskanlah berita 
keselamatan itu kepada banyak orang. Sehingga banyak 
jiwa diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Kita harus 
terus berjuang dan bayar harga agar kita bisa 
menghasilkan banyak anak cucu rohani yang menerima 
anugerah keselamatan. Alangkah membahagiakan saat 
kita bisa melakukan hal terbaik selama kita hidup, yaitu 
dengan menggiring jiwa-jiwa yang terhilang datang 



pada Tuhan. Dengan demikian, kita pun membuat hidup 
kita jauh lebih berarti. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Salah satu KEHENDAK TUHAN dalam hidup kita adalah 
BERANAK CUCU dan BERTAMBAH BANYAK. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan 

dalam hidup kita adalah beranak cucu dan 
bertambah banyak? 

2. Sudahkah Anda memenuhi salah satu kehendak 
Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak 
secara rohani? Jika belum, mengapa? 

3. Bagaimana agar Anda bisa menghasilkan anak cucu 
rohani dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami mau menggenapi amanat 
agung-Mu dalam hidup kami dengan menghasilkan 

anak cucu rohani selama kami hidup. Berikanlah kami 
keberanian dan kemampuan untuk bisa membawa jiwa 
datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 113-115 

1 Korintus 6 



01 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
WARISAN TERBAIK UNTUK GENERASI KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 11:18-19a Tetapi kamu harus menaruh 
perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu; 
kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada 
tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di 
dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-
anakmu dengan membicarakannya 
 
John Sung, anak ke-6 dari Pendeta Sung, sudah dikenal 
masyarakat Hinghwa sebagai pendeta cilik. Setiap kali 
ayahnya berhalangan, John Sung selalu 
menggantikannya berkhotbah. Di usia delapan belas 
tahun, John Sung mendapat beasiswa dan belajar ke 
Amerika. Ia pun melanjutkan studinya lebih tinggi lagi 
sampai mendapat gelar doktor dan filsafat. 
Mengetahui kehebatan anaknya, sang ayah meminta ia 
bekerja di universitas pemerintah untuk membantu 
biaya adik-adiknya. Akan tetapi, John Sung memilih 
untuk mengabarkan Injil. John Sung pun kemudian 
menjadi penginjil terbesar dalam sejarah Tiongkok. 
Ratusan ribu orang bertobat dari pelayanannya. Ia pun 
disebut Sang Obor Asia. 
 



Keputusan John Sung memilih menjadi penginjil 
dibandingkan menikmati kesuksesannya di dunia 
pastilah tak lepas dari peran ayahnya. Warisan yang 
diturunkan Pendeta Sung sudah barang tentu 
mengajarkan hal-hal yang rohani. Sehingga, sekalipun 
John Sung sempat hidup dan belajar di Amerika, 
bahkan memiliki kesempatan besar untuk menjadi 
sukses secara dunia, tetapi ia memiliki dasar yang kuat 
dan kokoh dalam hidupnya. Ia tahu bahwa kesuksesan 
yang bersifat kekallah yang lebih penting. 
 
Rhema hari ini mengajarkan betapa pentingnya kita 
mewariskan hal-hal rohani bagi keturunan kita. Bukan 
hanya anak cucu secara jasmani, tetapi juga secara 
rohani. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan cara-cara 
untuk mengelola perusahaan, itu baik. Namun yang 
terbaik adalah mewariskan hal-hal rohani. Bagaimana 
bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, 
percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Karena 
kesuksesan sejati adalah sukses bersama Tuhan. Ini 
adalah hal terbaik yang kita bisa kerjakan dalam hidup 
kita, sehingga generasi kita akan tumbuh menjadi 
pribadi yang luar biasa. 
 
RENUNGAN 
Meneruskan HAL ROHANI adalah HAL TERBAIK yang 
bisa KITA WARISKAN kepada generasi kita. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda meneruskan hal rohani kepada 

generasi di bawah Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa warisan rohani adalah 

hal yang terbaik untuk generasi kita? 
3. Hal rohani apa saja yang akan Anda teruskan 

kepada generasi Anda? Tuliskan! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, kami rindu agar dapat meneruskan hal 

rohani kepada generasi kami. Roh Kudus, bimbing kami 
agar kami tidak salah jalan. Sehingga generasi kami 

menjadi pribadi yang kokoh, kuat, dan senantiasa 
mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 116-118 

1 Korintus 7:1-19 

 

 

 

 

 

 

 



02 APRIL 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGUMPULKAN HARTA KEKAYAAN SEJATI 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 12:20-21 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai 
engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan 
diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, 
untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, 
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." 
 
Menurut parameter dunia, Salomo adalah raja yang 
sangat sukses. Ia punya semua harta kekayaan dunia 
yang diimpikan oleh manusia. Ia bekerja keras dan 
berjerih lelah untuk mengumpulkan kekayaan dunia 
yang lebih besar dan lebih besar lagi, sehingga ia 
menjadi orang terkaya dalam sejarah umat manusia. 
Akan tetapi, sampai di suatu titik dalam hidupnya, ia 
sadar bahwa kalau ia tidak mempunyai harta kekayaan 
sorgawi, semua harta kekayaan duniawinya pun sia-sia. 
Harta yang tidak ada tara itu ternyata pada akhirnya 
tidak juga membuat Salomo bahagia! Ia tahu bahwa 
semuanya bersifat sementara saja.  
 



Firman Tuhan berkata bahwa yang dapat terlihat adalah 
sementara sifatnya (2 Kor. 4:18). Yang artinya, suatu 
saat hal itu akan habis atau berubah nilainya. Sama 
seperti warisan uang, rumah, perusahaan, dan masih 
banyak lagi. Itu semua bersifat sementara. Berbeda 
dengan warisan nama baik misalnya, lebih bersifat kekal 
dan akan selalu diingat turun-temurun. Itu sebabnya, 
Tuhan Yesus menasihati kita agar mengumpulkan harta 
di Kerajaan Sorga.  
 
Lebih dari kita berjuang untuk mengumpulkan harta di 
dunia, seharusnya kita lebih lagi berjuang untuk 
mengumpulkan harta di sorga! Ambil komitmen untuk 
konsisten mendekat dan menyenangkan hati Tuhan! 
Seperti tertulis dalam Alkitab, muliakanlah Tuhan 
dengan hartamu: biarlah hartamu berguna untuk 
memperluas Kerajaan Allah! Pakai waktu, tenaga, 
pikiran, dan talenta kita untuk melayani Tuhan! Jadilah 
saksi Kristus dan selamatkan sebanyak mungkin jiwa! 
Melalui itu semua, sama halnya seperti kita sedang 
menabung dan mengumpulkan kekayaan yang sejati. 
Itulah hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup 
kita ini. 
 
 
RENUNGAN 
Kumpulkanlah harta KEKAYAAN YANG SEJATI. 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud kekayaan yang 

sejati? 
2. Seberapa penting mengumpulkan kekayaan sejati 

selama kita hidup? 
3. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar 

memiliki kekayaan yang sejati? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terangi hati kami agar dapat melihat dan 
percaya akan firman-Mu, sehingga kami boleh 

mengambil tindakan yang benar untuk mengumpulkan 
harta kekayaan yang sejati. Biar melalui hidup kami, 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 119:1-88 

1 Korintus 7:20-40 

 



03 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENABUNG HARTA KEKAL 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. 20 Tetapi 
kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat 
dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak 
membongkar serta mencurinya. 
 
“Wah ... murah banget!” Demikian jargon yang sering 
diucapkan oleh salah seorang pengguna media sosial di 
kontennya saat membeli barang-barang dengan harga 
selangit. Orang-orang yang tergiur dengan kemewahan 
yang dimiliki pria ini pun berbondong-bondong 
mengikuti jejaknya dalam mengumpulkan harta. 
Bukannya untung malah buntung. Begitu kira-kira nasib 
orang-orang yang terlanjur percaya dengan cara yang 
ditawarkannya. Ternyata pemilik jargon yang sangat 
viral ini mengumpulkan hartanya dengan cara yang 
salah. Akibatnya, ia harus berurusan dengan pihak 
berwajib dan menjadi penghuni rutan. 
 
Tidak ada yang salah dengan memiliki harta selama kita 
di bumi. Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, dan masih 



banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang juga kaya 
raya. Namun mereka tidak menghabiskan waktu di 
bumi hanya untuk mengumpulkan harta yang pada 
akhirnya mereka tinggalkan. Merekapun tidak 
mengumpulkan harta untuk kepentingan mereka 
sendiri, tetapi mereka memakai harta tersebut untuk 
menjadi berkat. Selama hidupnya, para nenek moyang 
rohani kita ini mengumpulkan harta yang bisa mereka 
bawa sampai kekekalan. Tuhan sudah memperingatkan 
kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi karena 
bisa hilang begitu saja. Tuhan ingin agar kita 
mengumpulkan harta di sorga yang bersifat kekal. 
 
Mumpung masih ada kesempatan, lakukanlah hal 
terbaik selama kita masih hidup. Bangun Pondok Daud 
yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. 
Menaburlah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 
Melayanilah agar talenta kita semakin berlipat kali 
ganda. Saksikanlah kebesaran Tuhan dalam hidup kita 
kepada banyak orang hingga mereka juga 
diselamatkan. Jadilah KKS dan gembalakanlah domba-
domba Tuhan seperti kerinduan-Nya. Inilah sebagian 
yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan harta di 
sorga. Tabunglah harta kekal mulai saat ini, karena 
hanya harta kekal yang bisa kita miliki di sorga kelak. 
 
RENUNGAN 
Kumpulkanlah HARTA YANG KEKAL di sorga. 



APLIKASI 
1. Selama ini harta apa yang lebih banyak Anda 

kumpulkan, harta di bumi atau di sorga? 
2. Bagaimana cara Anda mengumpulkan harta di 

sorga? 
3. Mengapa Anda harus mengumpulkan harta di 

sorga? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami bila selama ini kami 
lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

mengumpulkan harta di bumi. Saat ini kami mau 
berkomitmen untuk mulai mengumpulkan harta di 
sorga. Mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 119:89-176 
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