


15 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENTINGNYA MENJAGA KONEKSI HATI DENGAN 

RUMAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 69:10a sebab cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan aku,  
 
Kita mungkin pernah mengalami saat melakukan 
komunikasi dengan seseorang lewat telepon, tiba-tiba 
terputus karena masalah koneksi jaringan. Jika itu 
adalah urusan yang sangat penting, kita pasti akan 
terus mencoba lagi berulang kali sampai terhubung 
kembali. Atau mungkin kita punya pengalaman saat 
melakukan perjalanan ke suatu tempat baru 
menggunakan GPS (Global Positioning System), namun 
kemudian sinyalnya terputus, tentu akan menjadi 
sangat membingungkan. Alat GPS menjadi tidak bisa 
berfungsi dan kita bisa saja tersesat dan terlambat 
sampai di tujuan. 

Permasalahan koneksi dalam teknologi komunikasi 
mungkin saja bisa membuat orang panik, bingung dan 
cemas. Namun lebih dari itu, kita harus lebih waspada 
agar jangan sampai koneksi atau keterhubungan antara 
kita dengan Rumah Tuhan sampai terputus. Tanda-



tanda hubungan kita dengan Rumah Tuhan mulai 
terputus biasanya dimulai dengan hilangnya gairah 
seseorang untuk datang ke Rumah Tuhan. Tidak lagi 
ada kerinduan untuk beribadah ke Rumah Tuhan dan 
mulai mengabaikan perintah Tuhan dalam 
kehidupannya. Apabila hal ini terjadi terus menerus 
dalam hidup kita, maka kita akan semakin jauh dari 
Tuhan dan penyertaan-Nya.  

Adalah sangat penting untuk kita menjaga koneksi hati 
dengan Rumah Tuhan, karena koneksi itulah yang bisa 
membakar cinta kita akan Rumah Tuhan. Daud 
merupakan seorang yang sangat mengerti akan hal ini, 
seperti yang tertulis dalam mazmur-mazmur 
gubahannya. Daud menuliskan rasa cintanya pada 
rumah kediaman Tuhan. Daud menuliskannya jauh 
sebelum ada bangunan-bangunan gereja seperti 
sekarang ini, dan bait suci di Yerusalem pun belum 
dibangun. Koneksi hati Daud akan Rumah Tuhan 
membuatnya terbakar untuk memberi yang terbaik 
bagi Rumah Tuhan. Sehingga ia pun menjadi orang 
yang sangat berkenan di hati Tuhan, bahkan 
membuahkan perjanjian kasih karunia Tuhan bagi 
keturunan Daud. 

 
RENUNGAN 
KONEKSI HATI dengan Rumah Tuhan-lah yang bisa 
MEMBAKAR CINTA kita akan Rumah Tuhan.  



APLIKASI 
1. Seberapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa 

menjaga koneksi hati kita dengan Rumah Tuhan? 
2. Mengapa koneksi hati dengan Rumah Tuhan bisa 

membakar cinta kita akan Rumah Tuhan? 
3. Bagaimana cara Anda agar hati Anda tetap 

terkoneksi dengan Rumah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat senantiasa 
menjaga hati kami agar selalu terkoneksi dengan 

Rumah-Mu. Sehingga cinta kami akan Rumah Tuhan 
senantiasa terbakar. Karena kami percaya, dalam 

Rumah-Mu ada hadirat-Mu yang memberikan 
kelegaan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 18-19; Matius 6:1-18 

 

 

 

 

 

 

 



16 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
LAWATAN TUHAN DALAM IBADAH 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 18:20 Sebab di mana dua atau tiga orang 
berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-
tengah mereka." 
 
Kalau kita berkenalan dengan seseorang, yang pertama 
kita pasti ingin tahu siapa namanya. Lantas kita 
bertanya di mana tempat tinggal atau alamatnya. 
Kemudian nomor handphone atau apapun yang 
memudahkan kita berkomunikasi dengannya. Karena 
kalau hanya berkenalan sekilas tanpa menjalin 
komunikasi lagi, biasanya akan mudah terlupakan. 
Terlebih jika kita berkenalan dengan orang penting, 
misalnya pejabat, pemimpin perusahaan atau dosen 
pembimbing. Kita akan memahami mengapa kita butuh 
untuk menjalin hubungan dengan orang-orang penting 
ini. Sebab jika kita memiliki koneksi yang akrab dengan 
mereka, maka kita akan mendapat banyak 
kemudahan.  

Jika koneksi dengan orang-orang penting di dunia saja 
sangat berguna bagi kita, terlebih lagi kalau kita 
memiliki koneksi yang dekat dengan Tuhan Yesus. 



Sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa Tuhan 
lebih dari sekedar penting, sehingga kita harus 
menjalin komunikasi dengan-Nya. Tidak perlu menjadi 
orang sukses, kaya ataupun mempunyai jabatan tinggi 
terlebih dahulu, dimana ada hati yang tulus, terbuka, 
haus dan rindu, disitu Tuhan berkenan menyatakan 
hadirat dan lawatan-Nya.  

Gereja adalah sebuah tempat dimana kita bisa 
berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk 
beribadah. Puji Tuhan, hampir di semua jam ibadah 
gereja kita, kita bisa merasakan lawatan Roh Kudus. 
Banyak orang yang mendapat jamahan Roh Kudus 
mulai bercucuran air mata dan mengalami perjumpaan 
pribadi dengan Tuhan. Bahkan sejak dari tempat parkir 
gereja, tidak sedikit yang bersaksi, bahwa hadirat 
Tuhan sudah terasa begitu tebal menjamah hati 
jemaat. Inilah bukti adanya koneksi hati antara Tuhan 
dan jemaat di gereja kita. Hati yang terbakar oleh cinta 
kepada Tuhan dan rumah-Nya membuat hati dan mata 
Tuhan terus tertuju pada kita umat kesayangan-Nya. 
(PF)  

 

RENUNGAN 
LAWATAN TUHAN dalam ibadah adalah bukti adanya 
KONEKSI HATI antara jemaat dan Tuhan.  
 
 



APLIKASI 
1. Perasaan apa yang Anda miliki kepada gereja 

Tuhan dimana Anda tertanam saat ini? 
2. Menurut Anda, apakah yang membuat ada 

lawatan Tuhan dalam ibadah? 
3. Bagaimana cara Anda untuk terus menjaga koneksi 

hati Anda dengan rumah Tuhan? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas gereja 

tempat kami Kau tanamkan saat ini. Rumah di mana 

kami bisa bertemu dengan Engkau dan memuji 

memuliakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. 

Kiranya hati kami senantiasa terbakar oleh cinta akan 

rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 20-22; Matius 6:19-34 

 

 

 

 

 

 



17 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
 PERHATIAN KHUSUS DARI TUHAN UNTUK 

RUMAH-NYA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 6:40  Sebab itu, ya Allahku, kiranya mata-
Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada 
doa yang dipanjatkan di tempat ini. 
 
Namanya saja rumah Tuhan, pastinya berbeda dengan 
rumah biasa. Jika di rumah biasa kita bisa melakukan 
apapun, tidak demikian di rumah Tuhan. Kita harus bisa 
menjaga perkataan, perilaku, bahkan pikiran kita. 
Mengapa? Karena rumah Tuhan adalah sebuah tempat 
yang kudus, tempat yang dikhususkan untuk kita 
datang menjumpai Tuhan, Sang Empunya langit dan 
bumi. Rumah Tuhan berarti rumah dimana Tuhan 
tinggal dan berkuasa di sana.  
 
Setelah Salomo selesai mendirikan Bait Allah, lihatlah 
bagaimana Salomo memperlakukan Bait Allah. Salomo 
begitu menyadari bahwa tempat tersebut adalah 
tempat yang kudus, karena disanalah tabut Allah yang 
melambangkan hadirat Tuhan ditempatkan. Dengan 
kata lain, bait Allah adalah tempat Tuhan bertahta. 
Salomo pun meminta kepada Tuhan supaya mata-Nya 



tetap tertuju pada bait Allah dan telinga Tuhan terus 
mendengar apa yang dinaikkan dari bait Allah tersebut.  
 
Karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu 
terkoneksi dengan Rumah Tuhan. Memang, kita bisa 
melakukan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan di 
rumah kita masing-masing, tetapi ada urapan dan 
kuasa yang lebih besar mengalir ketika kita berdoa, 
memuji dan menyembah Tuhan bersama saudara-
saudara seiman. Sebab Tuhan memberi perhatian 
khusus kepada tempat yang dikuduskan menjadi 
Rumah Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi bermalas-
malasan untuk datang ke Rumah Tuhan. Ketika kita 
datang ke rumah-Nya dengan motivasi yang benar, 
maka kita akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Hati 
yang terbakar dengan cinta itulah yang membuat 
koneksi hati kita dengan Rumah-Nya akan semakin 
kuat. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Dalam sebuah tempat yang DIKUDUSKAN menjadi 
RUMAH TUHAN, ada PERHATIAN KHUSUS dari Tuhan 
untuk tempat tersebut.  
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh mencintai 

rumah Tuhan? Jika belum, mengapa? 
2. Mengapa Tuhan memberikan perhatian khusus 

untuk tempat yang dikuduskan menjadi rumah 
Tuhan? 

3. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Tuhan 
memberikan perhatian khusus untuk rumah 
Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan Yesus, kami mau mencintai rumah Tuhan seperti 
Engkau telah mencintai kami. Biarlah kami semakin 

sungguh-sungguh dalam membangun koneksi dengan 
rumah Tuhan karena kami tahu Engkau memberikan 

perhatian khusus akan rumah-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 23-24; Matius 7 

 

 

 

 

 

 

 



18 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KONEKSI HATI ANTARA TUHAN DENGAN UMAT-NYA 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:17a Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: 
"Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah 
doa bagi segala bangsa?  
 
Suatu malam, seorang pria Kristen sedang berjalan ke 
gereja dan bertemu dengan empat anak lelaki yang 
sedang bermain di pojok jalan. Ia pun mengajak 
mereka menghadiri kebaktian bersamanya. Keempat 
anak lelaki itu mau, dan masing-masing dari mereka 
juga bersedia kembali ke gereja bersamanya minggu 
berikutnya. Kejadian inilah yang menjadi cikal bakal 
kelas Sekolah Minggu yang diajar oleh pria itu. 
Bertahun-tahun kemudian, ia mencoba menghubungi 
keempat anak lelaki itu untuk mengetahui kabar 
mereka. Keempatnya lalu mengirim kabar melalui 
surat. Salah satu dari mereka menjadi misionaris di 
China, satu lagi menjadi presiden Federal Reserve 
Bank, satunya lagi adalah sekretaris pribadi Presiden 
Herbert Hoover, dan yang keempat adalah Presiden 
Amerika Serikat ke 31, Herbert Hoover sendiri.  



Ya, ketika mereka berempat berkomitmen untuk mulai 
beribadah di Rumah Tuhan kemudian mulai 
membentuk Sekolah Minggu, koneksi hati yang khusus 
dengan Tuhan pun terbangun dengan indah. Bukan 
kebetulan kalau kemudian mereka berempat berhasil 
dan sukses dalam hidupnya. Bukan hanya hidup yang 
diberkati Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi 
banyak orang.  

Oleh karena itu, jika kita rindu mengalami terobosan 
dan mengalami keajaiban karya Tuhan Yesus dalam 
hidup kita, ambillah komitmen untuk membangun 
koneksi dan persekutuan intim dengan Tuhan. Miliki 
kerinduan dan cinta yang berkobar akan Rumah-Nya, 
tempat dimana kita bisa berdoa, memuji, menyembah 
dan mendengarkan suara Tuhan. Sebab ada koneksi 
hati yang khusus antara Tuhan dengan umat-Nya di 
Rumah Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan di Rumah 
Tuhan akan mendapat sambungan langsung kepada 
Tuhan karena hati Tuhan jelas melekat pada orang-
orang yang datang dan mencintai Rumah-Nya. 

 
 
RENUNGAN 
Ada KONEKSI HATI yang khusus antara Tuhan dengan 
umat-Nya di RUMAH TUHAN.  
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kerinduan untuk selalu 

berada di Rumah Tuhan dan membangun koneksi 
hati dengan Rumah Tuhan? 

2. Mengapa ada koneksi hati yang khusus antara 
Tuhan dengan umat-Nya di Rumah Tuhan? 

3. Bagaimana komitmen Anda agar selalu ada 
koneksi hati dengan Rumah Tuhan? 
Renungkanlah!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Bapa, kami selalu rindu untuk hadir dan berada di 
Rumah-Mu. Karena kami tahu, saat berada di Rumah-
Mu, akan ada koneksi hati yang khusus antara Engkau 

dengan setiap kami. Saat itulah kami akan 
memperoleh kelegaan, pertolongan dan mujizat. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 25-26; Matius 8:1-17 

 

 

 

 

 

 

 



19 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI MENERIMA IMPARTASI PENGURAPAN DAN 

ANUGERAH 

 
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. 
 
Salah satu hal yang membedakan antara orang percaya 
dengan orang yang belum percaya adalah adanya 
pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut 
Kristus, pengurapan dan anugerah Tuhan bukanlah 
menjadi sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian 
yang penting dan tidak terpisahkan dalam perjalanan 
iman dan keseharian kita.  

Impartasi  pengurapan dan anugerah Tuhan akan 
terjadi saat hati kita berkiblat pada kegerakan Tuhan. 
Kiblat di sini adalah berbicara tentang kiblat hati kita. 
Kalau hati kita terkoneksi dengan hati Tuhan di rumah-
Nya, maka saat itulah kuasa pengurapan dinyatakan. 
Itu sebabnya kita harus menjaga koneksi hati kita untuk 
senantiasa terhubung pada kegerakan Tuhan. Maka 
Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pengurapan 



dan anugerah yang kita butuhkan untuk terus berjalan 
dalam kegerakan-Nya.  

Beberapa diantara kita mungkin ada yang memiliki 
kerinduan untuk bisa beribadah di gereja secara onsite. 
Akan tetapi karena keadaan, misalnya sedang sakit 
atau berada di luar kota, kita jadi tidak bisa datang ke 
gereja. Meski demikian, ada satu kabar baik. Selama 
kiblat hati kita tetap pada kegerakan Tuhan dan 
percaya akan karya Roh Kudus atas gereja kita, maka 
percayalah, di manapun kita berada, kita akan tetap 
menerima impartasi pengurapan dan anugerah yang 
sama, yang Tuhan berikan atas gereja kita. Kalau kita 
sungguh-sungguh memahami hal ini, maka mulai hari 
ini hidup kita tidak akan jauh dari anugerah Tuhan. Saat 
kita mengerti ada kuasa Allah yang bekerja dan 
mengalir saat hati kita terkoneksi dengan rumah 
Tuhan, maka mulai hari ini hati kita akan semakin 
terbakar dengan cinta akan rumah Tuhan.  

 
RENUNGAN 
Selama HATI kita tetap BERKIBLAT pada kegerakan 
Tuhan, kitapun akan tetap MENERIMA impartasi 
pengurapan dan anugerah dari Tuhan. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan hati yang berkiblat 

pada kegerakan Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus memiliki hati 

yang berkiblat pada kegerakan Tuhan? 
3. Bagaimana komitmen kita agar dapat memiliki hati 

yang senantiasa berkiblat pada kegerakan Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Roh Kudus, jamah hati kami agar senantiasa 

terhubung dengan  kegerakan-Mu supaya kami boleh 

mendapat pengurapan dan mengalami anugerah 

penyertaan-Mu, sehingga kami menjadi  berkat bagi 

sesama. Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus Kristus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 27-28; Matius 8:18-34 

 

 

 

 

 



20 AGUSTUS 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TERTANAM LEBIH DALAM DI GEREJA LOKAL 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 23:6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan 
mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam 
dalam rumah TUHAN sepanjang masa. 
 
Seorang ahli tanaman melakukan percobaan terhadap 
bunga-bunga mawar yang dimilikinya. Mawar yang 
pertama diberi pupuk yang cukup, ditempatkan di pot 
yang lebih besar dan disiram air setiap sore. Namun 
setiap tiga minggu sekali, ia sengaja dipindah-pindah 
dari pot satu ke pot yang lain. Sementara mawar yang 
kedua, hanya ditanam di pot kecil, dengan media tanah 
tanpa pupuk dan disiram hanya tiga kali seminggu. Tiga 
bulan kemudian, ternyata mawar yang pertama tidak 
dapat berbunga bahkan terlihat layu. Sedangkan 
mawar yang kedua justru tampak lebih subur dan 
mulai mengeluarkan kuncup bunga mawar.  
 
Kesimpulan dari penelitian diatas adalah, sebaik 
apapun tumbuhan dirawat, jika terlalu sering 
berpindah-pindah media tanam, ia tidak akan pernah 
tumbuh sehat karena perbedaan unsur-unsur kimia 



dalam setiap media tanam. Akibatnya, akar tumbuhan 
menjadi lemah dan tidak maksimal dalam menyerap 
nutrisi. Sementara tumbuhan yang walau hanya 
dirawat dan disiram air secukupnya, namun jika 
ditempatkan disatu wadah, tanpa harus berpindah 
media tanam, justru akan tumbuh subur secara alami.   
 
Penelitian tentang tumbuhan diatas sebenarnya sama 
dengan kehidupan rohani kita. Banyak anak Tuhan 
yang imannya tidak dapat berakar, bertumbuh dan 
berbuah dengan baik karena mereka tidak mau 
tertanam di gereja lokal. Dengan berpindah-pindah 
gereja, mereka tidak memiliki koneksi hati yang kuat 
dengan Rumah Tuhan. Berbeda dengan yang mau 
tertanam lebih dalam lagi di gereja lokal, rasa cinta dan 
memiliki akan mulai tumbuh, sehingga menciptakan 
koneksi hati dengan Rumah Tuhan. Rasa cinta inilah 
yang membuat kita rela berkorban bagi Rumah-Nya. 
Maka segala hal baik akan Tuhan nyatakan bagi kita 
yang terbakar oleh cinta bagi Rumah Tuhan. Amin.  
 
 
RENUNGAN 
Cara utama untuk meningkatkan KONEKSI HATI kita 
dengan rumah Tuhan adalah dengan TERTANAM LEBIH 
DALAM lagi di gereja lokal.  
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah tertanam dengan baik di 

gereja lokal? Jika belum, mengapa demikian?  
2. Apa cara yang bisa Anda lakukan sebagai wujud 

cinta Anda kepada Rumah Tuhan? 
3. Apa komitmen Anda untuk meningkatkan koneksi 

hati Anda dengan rumah Tuhan? 
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, terimakasih telah mengingatkan kami 
untuk tertanam lebih dalam di gereja lokal dimana 

Engkau telah tempatkan kami. Kami akan 
berkomitmen untuk lebih lagi mencintai bahkan rela 
berkorban untuk Rumah-Mu. Sebab kami rindu hati 

kami lebih lagi terkoneksi dengan Engkau dan Rumah-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 29-30; Matius 9:1-17 

 
 

 

 

 



21 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HATI DENGAN RASA MEMILIKI RUMAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 2:17 Maka teringatlah murid-murid-Nya, 
bahwa ada tertulis:  "Cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku." 
 
Konsep cinta dan rasa memiliki tidak dapat dipisahkan 
dari kerelaan untuk berkorban. Bagaimana manusia 
menyatakan kasih yang sejati dengan pengorbanan 
sepenuh hati dan tanpa paksaan. Sepanjang sejarah 
manusia banyak contoh mengenai cinta dan 
pengorbanan sebagai wujud kesejatian cinta. Misalnya, 
cinta tanah air sehingga rela mengorbankan jiwa dan 
raganya untuk membela negara. Rasa cinta untuk 
keluarga dan sesama menjadikan manusia bisa 
berkorban secara luar biasa, yaitu memberikan organ 
tubuhnya untuk kelangsungan hidup orang lain.  

Demikian pula rasa cinta akan Rumah Tuhan akan 
menjadikan kita rela berkorban waktu, tenaga, harta, 
pikiran dan segalanya bagi Tuhan. Cinta yang terbakar 
seperti ini ditunjukkan oleh Yesus,  ketika Dia marah 
besar saat Rumah Tuhan dijadikan tempat berjual beli. 
Tempat yang seharusnya kudus dan digunakan untuk 



beribadah kepada Bapa-Nya justru dikotori oleh 
kepentingan pribadi.  

Melalui kisah ini, kita diingatkan untuk mempunyai hati 
dengan rasa memiliki Rumah Tuhan. Dimulai dari hal 
sepele, turut andil menjaga kebersihan gereja dengan 
tidak membuang sampah sembarangan. Juga dengan 
menjaga dan merawat fasilitas gereja dan tetap 
memberitakan berita positif ketika ada begitu banyak 
hal-hal negatif yang kita dengar. Ketika kita belajar 
mulai dari hal yang terkecil, maka koneksi hati kita 
dengan Rumah Tuhan akan mulai terbangun. Dengan 
koneksi hati yang kuat, manifestasi kuasa dan 
anugerah Tuhan pun akan mengalir dengan deras 
dalam hidup kita sekalian. (ABU) 

RENUNGAN 
HATI YANG MEMILIKI rumah Tuhan akan menjadikan 
kita RELA BERKORBAN waktu, tenaga, harta, pikiran 
dan segalanya bagi Tuhan.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang rela berkorban 

waktu, tenaga dan pikiran bagi Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

membangun hati dengan rasa memiliki Rumah 
Tuhan? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil agar 
memiliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan? 



DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat membangun hati 

dengan rasa memiliki Rumah-Mu. Sehingga kami 
memiliki hati yang rela berkorban waktu, tenaga dan 
pikiran bagi Engkau. Biar hidup kami menjadi teladan 

dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di  dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 31-32; Matius 9:18-38 

 

 


