


04 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DASAR DARI SEGALA SESUATU 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri."   
 
Kasih adalah hukum utama bagi orang percaya.  Perihal 
kasih ini Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan 
penting dan sekaligus perintah yang harus kita taati, 
yaitu mengasihi Tuhan dan juga sesama.  Ini 
menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap 
hati, jiwa, dan kekuatan merupakan suatu amanat yang 
sangat penting bagi orang percaya, karena Tuhan sudah 
terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan 
mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak mengasihi 
berarti tidak mengenal Allah (1 Yoh. 4:7-8). 
 
Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan itu, inilah 
waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan berapa 
besar kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar 
mengasihi Tuhan? Kasih kita kepada Tuhan bukan hanya 
diuji ketika harus menghadapi penganiayaan, tetapi saat 



kita menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika 
kita diperhadapkan antara menghormati atasan kita 
dengan tuntutannya yang salah atau mengikuti 
kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika 
kita diperhadapkan pada pilihan berbohong untuk 
menjaga nama baik atau terbuka untuk memuliakan 
nama Tuhan, dan masih banyak lagi. 
 
Ya, kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan 
segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang artinya, tidak ada 
tempat sekecil apa pun yang bisa mencuri posisi Tuhan 
dalam hidup kita, termasuk pasangan, orangtua, 
saudara, anak-anak, teman, atau bahkan uang, 
pekerjaan, dan jabatan. Kita harus mengasihi Tuhan 
dengan sepenuhnya. Mengasihi Tuhan sepenuhnya 
membutuhkan tindakan yang radikal. Inilah yang 
dilakukan Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan 
pribadi dengan Yesus. Ia rela meninggalkan semua hal 
berharga dalam hidupnya, keluarganya, pencapaian di 
masa lalunya, jabatannya, dan juga nama baiknya. 
Semua itu hanya bisa ia lakukan karena ia telah 
menemukan dasar dari segala sesuatu adalah mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati. 
 
RENUNGAN 
HATI YANG MENGASIHI TUHAN dengan SEGENAP HATI 
adalah DASAR dari segala sesuatu. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap 

hati Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa mengasihi Tuhan dengan 

segenap hati dapat menjadi dasar dari segala 
sesuatu dalam hidup kita? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengaplikasikan renungan hari ini? Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa 
syarat bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki 
Engkau sebagai satu-satunya Allah kami. Kami rindu 

membalas kasih-Mu dengan senantiasa mengasihi-Mu 
dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 12-14 
Markus 5:21-43 

 
 

 



05 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Maleakhi 3:18 Maka kamu akan melihat kembali 
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara 
orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang 
tidak beribadah kepada-Nya. 
 
“Jika kamu mau ingin tahu apakah suamimu sungguh-
sungguh mengasihimu, suruhlah ia pergi berbelanja ke 
pasar atau mencuci piring.” Ujaran Alisha ini segera 
mengundang gelak tawa dan berbagai respons dari 
teman-teman yang sedang berkumpul merayakan ulang 
tahunnya. Meski kedengarannya konyol, tetapi apa 
yang dikatakan Alisha ada benarnya juga. Orang yang 
sungguh-sungguh mengasihi akan rela melakukan 
sesuatu yang sebenarnya sangat tidak disukainya, 
bahkan sebetulnya pantang untuk ia lakukan.  
 
Kita manusia kebanyakan berpikir bahwa mengasihi itu 
adalah ‘merasakan yang baik tentang seseorang’. 
Namun hal ini tidak sepenuhnya sama dengan arti 
mengasihi yang dimaksud Tuhan dalam Alkitab. Karena 
arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan erat 
dengan TINDAKAN, dan arti spesifik dari mengasihi 



Tuhan dengan segenap hati adalah melakukan apa yang 
Tuhan inginkan, yaitu perintah-perintah-Nya dan 
kehendak-Nya (Yoh 14:15). 
 
Perbedaan yang sangat besar akan terlihat saat kita 
menghadapi sesuatu yang berlawanan dengan firman 
Tuhan. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati dan 
orang lain berkomentar, “Biasa sajalah, tidak usah 
terlalu berlebihan.” Saat kita ingin terlibat dengan 
kegerakan gereja, teman kita mengingatkan, “Jangan 
masuk terlalu dalam, nanti kau akan kecewa jika tahu isi 
dapur gereja.” Atau ketika kita sangat ingin melakukan 
sesuatu, tetapi firman Tuhan berkata JANGAN. Saat 
itulah kita akan bisa menilai apakah diri kita sudah 
mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau masih 
setengah-setengah. Seperti besarnya perbedaan 
tindakan yang kita pilih untuk lakukan, demikian pula 
besarnya perbedaan yang Tuhan akan kerjakan bagi 
mereka yang mengasihi-Nya segenap hati dengan yang 
tidak. Akan ada anugerah, perlindungan, berkat dan 
penyertaan yang berbeda Tuhan sediakan bagi kita yang 
sungguh-sungguh mengasihi-Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
PERBEDAAN YANG SANGAT BESAR terlihat saat kita 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI atau 
TIDAK. 
 



APLIKASI 
1.    Apa arti mengasihi Tuhan dengan segenap hati bagi 

Anda? 
2.   Seberapa besar Anda mengasihi Tuhan selama ini?  

Sudahkah Anda mengasihi-Nya sepenuh hati Anda? 
3.   Apa yang akan Anda lakukan sebagai bukti bahwa 

Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami belum 

mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terus 
ajar kami untuk mengerti bagaimana cara mengasihi 

Engkau dengan seluruh kekuatan dan hati kami. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 15-16 
Markus 6:1-29 



06 OKTOBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MELAKUKAN SEGALA SESUATU DENGAN SEGENAP 

HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 26:16 “Pada hari ini Tuhan, Allahmu, 
memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan 
peraturan ini; lakukanlah semuanya itu dengan setia, 
dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 
 
Satu saat, sampul majalah mingguan ‘Herald Tribune’ di 
New York, menampilkan foto Patung Liberty yang 
tampak dari atas. Gambar tersebut menunjukkan 
puncak kepala patung tersebut dan memperlihatkan 
bagian rambut patung yang terlihat sangat rapi dan 
begitu nyata. Pemahat patung Liberty tersebut telah 
melakukan pekerjaan dengan sangat detil dan cermat, 
bahkan pada bagian rambut yang sangat kecil sekalipun. 
Sang pemahat sangat meyakini bahwa sekalipun mata 
yang akan melihat detil rambut itu hanyalah mata 
burung-burung camar yang terbang ke sana, tetapi ia 
tetap mengerjakan semuanya itu dengan segenap 
hatinya. 
 
Ia menyelesaikan bagian rambut tersebut dengan 
ketelitian yang sangat tinggi. Sama seperti yang 



dilakukannya pada bagian wajah, tangan, obor, dan 
bagian lain yang dapat dilihat orang saat mereka 
berlayar di teluk dekat patung Liberty berdiri. Benar 
saja, kesungguhan hatinya dalam mengerjakan patung 
tersebut menjadikan karya monumental itu berhasil 
menjadi icon bagi kota besar New York. Bahkan menjadi 
kebanggaan bangsa Amerika. Karena segala sesuatu 
yang dikerjakan dengan kesungguhan hati pasti akan 
menghasilkan karya yang berbeda daripada yang 
dikerjakan dengan asal-asalan. 
 
Ya, saat kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh 
hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang 
sepadan. Kita mendapati bagaimana Tuhan Yesus pun 
sudah memberi teladan yang terbaik buat kita, ketika 
Dia berkorban dengan sepenuh hati untuk menebus kita 
dari kematian kekal. Begitulah seharusnya kita kepada 
Tuhan, yaitu dengan melakukan bagian kita sepenuh 
hati. Apa pun yang bisa kita perbuat untuk membalas 
kebaikan-Nya, kita harus melakukan itu dengan 
sepenuh hati. Baik dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, 
bahkan dalam membangun hubungan pribadi kita 
dengan Tuhan. Apa pun juga yang kita kerjakan, lakukan 
itu dengan sepenuh hati. Lakukan dengan segenap hati 
yang mengasihi Tuhan. Sebab seperti itulah seharusnya 
jati diri kita, sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. 
 
 



RENUNGAN 
JADILAH ANAK TUHAN YANG melakukan SEGALA 
SESUATU dengan SEGENAP HATI. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap Anda sebagai anak Tuhan 

selama ini? Sudahkah Anda melakukan segala 
sesuatu yang Anda kerjakan dengan segenap hati? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 
melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar dapat 
secara konsisten melakukan segala sesuatu dengan 
segenap hati? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini 

yang telah mengingatkan kepada kami untuk 
senantiasa dapat melakukan segala sesuatu dengan 

sepenuh hati. Seperti yang telah Engkau lakukan bagi 
kami. Ajar kami agar kami dapat melakukan segalanya 

dengan sepenuh hati, sesuai dengan kerinduan hati-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 17-19 

Markus 6:30-56 

 



07 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CIRI ORANG YANG MENGASIHI TUHAN DENGAN 

SEGENAP HATI  

 
RHEMA HARI INI 
Markus 12:33 Memang mengasihi Dia dengan segenap 
hati dan dengan segenap pengertian dan dengan 
segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia 
seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada 
semua korban bakaran dan korban sembelihan.” 
 
Senyum terus menghiasi wajah Jono karena ia berhasil 
memenangkan hati Siti. Akhir minggu yang biasa 
dihabiskan dengan teman-temannya, sekarang ia 
gunakan untuk berkunjung ke rumah sang pujaan hati. 
Apalagi minggu depan adalah hari peringatan satu bulan 
jadian. Jono sampai rela hanya makan dua kali sehari 
demi menabung untuk membeli hadiah pada hari 
spesial tersebut. Segala yang dipikirkannya adalah 
bagaimana dan apa yang akan menyenangkan sang 
kekasih hati, termasuk baju apa yang akan dipakai saat 
kencan. 
 
Manis sekali ketika melihat orang jatuh cinta yang rela 
melakukan apa saja bagi orang yang dikasihinya. Apa 
saja yang dilakukan pasti ujung-ujungnya demi kekasih 



tersayang. Daya upaya, waktu, juga harta diberikan 
dengan ikhlas kepada pribadi yang dikasihi. Demikian 
juga jika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap 
hati. Ia secara otomatis akan menjadikan Tuhan sebagai 
pusat kehidupannya. Tuhan akan menjadi alasan 
utamanya untuk hidup, bekerja, melayani, dan dalam 
mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. 
Besar maupun kecil.  
 
Seperti Paulus yang mendedikasikan seluruh hidupnya 
kepada Tuhan, kiranya kita dapat hidup meneladani 
Rasul Paulus, yaitu hidup yang mengasihi Tuhan 
segenap hati. Kasih kepada Tuhan juga membuat 
seseorang tidak mudah kecewa apa pun yang dihadapi, 
baik atau buruk, mudah atau sulit, sehat atau sakit. 
Tidak secara kebetulan rhema hari ini mengatakan 
bahwa mengasihi Tuhan dan sesama lebih utama dari 
pada semua korban bakaran atau sembelihan. Sebab 
Tuhan melihat kepada hati yang rela dan ikhlas 
ketimbang korban yang cenderung berdasarkan 
keakuan manusia dan rentan terhadap kekecewaan. 
Mulai hari ini, beranilah mengambil langkah untuk 
berani berkomitmen mengasihi Tuhan dengan segenap 
hati, sehingga kita akan menjadikan Tuhan sebagai 
pusat kehidupan kita. Maka hati kita akan senantiasa 
terjaga dari segala kekecewaan dan keputusasaan 
dalam segala situasi. 
 



RENUNGAN 
Orang yang MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP 
HATI akan MENJADIKAN TUHAN sebagai PUSAT 
KEHIDUPANNYA. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi pusat kehidupan Anda saat ini? 

Sudahkah Anda menjadikan Tuhan sebagai pusat 
kehdiupan Anda? 

2. Menurut Anda, apa pentingnya mengasihi Tuhan 
dengan segenap hati? 

3. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati? Langkah apa yang 
akan Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan 
renungan hari ini? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan 
hari ini. Kami rindu dapat kembali ke dasar kasih mula-

mula yang mengasihi-Mu dengan segenap hati dan 
menjadikan Engkau pusat kehidupan kami. Dengan 
demikian kami menjadi pribadi yang tidak mudah 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 20-22 
Markus 7:1-13 



08 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BUKTI MENCINTAI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:19 Kita mengasihi, karena Allah lebih 
dahulu mengasihi kita. 
 
Tak lama setelah kematian Yosua, bangsa Israel 
meninggalkan Tuhan, berpaling dari-Nya dan mengikuti 
allah lain. Karena itulah, Tuhan menyerahkan mereka ke 
dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada 
musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak 
sanggup lagi menghadapi musuh mereka (Hak. 2:14). 
Namun, Tuhan juga membangkitkan hakim-hakim untuk 
menolong dan membebaskan Israel dari musuh-
musuhnya, di antaranya ada Otniel, Ehud, Samgar, 
Debora, dan masih banyak lagi. Meski demikian, setelah 
Tuhan membebaskan mereka dari tangan para musuh, 
mereka pun kembali berbuat jahat di mata Tuhan.  
 
Dari kisah bangsa Israel di atas, dapatkah kita temukan 
hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tentu 
kita pun tahu bahwa kualitas hati bangsa Israel sangat 
buruk dalam hal mengasihi Tuhan. Namun sadarkah 
kita, masih banyak anak Tuhan yang secara tidak sadar 
melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan 



bangsa Israel. Mengasihi Tuhan hanya ketika sedang 
beribadah di gereja, saat membutuhkan pertolongan, 
dan di saat-saat genting? Ketika semua keadaan baik-
baik saja, atau sedang banyak deadline pekerjaan, 
kesibukan pelayanan, maka hati yang mengasihi Tuhan 
dan merindukan Tuhan itu seolah-olah hilang. Begitu 
mudah kita mengatakan: “Aku mengasihi Tuhan,” tetapi 
sesungguhnya hati kita tidak lagi merasakan cinta 
kepada-Nya.  
 
Oleh karena itu, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita 
kembali ke dasar dan dan mengizinkan Tuhan 
menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh 
mengasihi-Nya setiap waktu, atau seperti bangsa Israel 
yang hanya mengasihi Tuhan di saat-saat tertentu saja. 
Ambil komitmen untuk senantiasa menyenangkan hati-
Nya dengan membangun hubungan yang dekat setiap 
waktu. Selalu libatkan Tuhan dalam segala hal dan 
jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam setiap hal yang 
kita lakukan. Percayalah, bagi siapa pun yang memiliki 
kualitas hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap 
waktu, ia akan ada di dalam perkenanan-Nya dan karya-
Nya akan semakin nyata dalam hidupnya. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
MENCINTAI TUHAN SEGENAP HATI berarti kita HARUS 
MENCINTAI TUHAN SETIAP WAKTU.  
 



APLIKASI 
1. Hal apakah yang Anda lakukan sebagai bukti Anda 

mengasihi-Nya setiap waktu? 
2. Menurut Anda, apa yang akan Anda rasakan dan 

alami ketika Anda mengasihi-Nya? 
3. Apakah komitmen Anda untuk melawan segala hal 

yang membuat Anda tidak bisa mengekpresikan 
kasih Anda kepada Tuhan setiap waktu? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas kasih-Mu yang telah 
terlebih dahulu mengasihi kami. Kami rindu mengasihi-

Mu lebih lagi di dalam hidup kami setiap waktu dan 
bukan hanya di saat tertentu saja. Ingatkan kami, Roh 
Kudus, jika api cinta kami mulai padam, supaya kami 

bisa terus mengbarkannya kembali dan semakin 
mengasihi Tuhan apa pun keadaan kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 23-25 

Markus 7:14-37 

 

 

 

 

 



09 OKTOBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

 MENCINTAI TUHAN SETIAP WAKTU 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:19 Kita mengasihi, karena Allah lebih 
dahulu mengasihi kita. 
 
Anak adalah kebanggaan tersendiri saat kita 
dipercayakan untuk memilikinya. Pun dengan Melly 
yang Tuhan anugerahkan dua orang anak dalam 
pernikahannya. Melly sangat mengasihi dan mencintai 
anak-anaknya, bahkan terkadang ia lebih 
mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak-
anaknya dibanding kepentingannya sendiri. Ia pun 
berusaha memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, 
bukan hanya kebutuhan berupa barang tetapi 
kebutuhannya akan kasih sayang maupun kebutuhan 
akan kehadirannya. 
 
Mencintai anak-anak dengan sepenuh hati dan tanpa 
syarat bagi Melly berarti ia mencintai mereka setiap 
waktu. Ia selalu berusaha ada untuk mereka. Ia dan 
suaminya selalu merawat dan menjaga mereka dengan 
sepenuh hati sepanjang waktu. Tidak ada kata lelah 
dalam mencintai anak-anaknya. Meskipun terkadang 



Melly juga memiliki masalah maupun pergumulan 
sendiri, tetapi ia tidak pernah mengesampingkan anak-
anaknya. Baginya, anak-anak adalah kepercayaan yang 
Tuhan berikan dan harus ia jaga sebaik-baiknya 
sepanjang hidupnya. 
 
Seperti kita bisa mencintai manusia lain dengan segenap 
hati, seharusnya kita juga bisa mencintai Tuhan dengan 
segenap hati, bahkan lebih. Sepertinya mudah hanya 
mencintai, tetapi untuk tetap mencintai dalam segala 
keadaan bukanlah perkara yang mudah. Lihatlah Petrus 
yang berkata bahwa ia sanggup memberikan nyawanya 
bagi Yesus (Yoh. 13:37). Namun ketika Yesus ditangkap, 
ia dicekam ketakutan dan ia menyangkal Yesus 
sebanyak tiga kali (Yoh. 18:17,25-27). Janganlah kita 
menjadi seperti Petrus, tetapi hendaknya  kita 
mencintai Tuhan sepanjang waktu, selama sisa 
kehidupan kita di bumi ini. Tuhan harus selalu ada dalam 
hati dan pikiran kita, baik pagi, siang, sore, dan malam 
hari. Di mana pun, kapan pun dan apa pun yang sedang 
kita kerjakan, kita harus selalu mencintai Tuhan Yesus. 
Kembalilah ke dasar dengan selalu mengasihi Tuhan 
dengan segenap hati dan setiap waktu kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
MENCINTAI TUHAN SEGENAP HATI berarti kita HARUS 
MENCINTAI TUHAN SETIAP WAKTU.  
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah mencintai Tuhan dengan 

segenap hati? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Apakah tanda Anda sudah mencintai Tuhan dengan 

segenap hati? 
3. Mengapa kita harus mencintai Tuhan setiap waktu 

jika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau mencintai Engkau dengan 
segenap hati kami. Kami juga mau mencintai Engkau 
setiap waktu dalam kehidupan kami. Mampukanlah 
kami selalu mencintai-Mu tanpa syarat dalam sisa 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 26-28 

Markus 8 

 
 
 
 
 
 
 



10 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGASIHI TUHAN DALAM SEGALA SITUASI 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 11:13-14 Jika kamu dengan sungguh-sungguh 
mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu 
pada hari ini, sehingga kamu mengasihi TUHAN, 
Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan 
memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, 
hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat 
mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu 
 
Ada seorang lelaki yang sedang jatuh cinta kepada 
seorang gadis. Namun sayangnya, mereka harus 
terpisah jarak. Karena si wanita sedang menempuh 
studi di kota, sedangkan si pria tinggal di desa. Akan 
tetapi, situasi tersebut tidak mengurung niat si lelaki 
untuk bertemu dan menunjukkan rasa sayang kepada si 
wanita. Terbukti, si pria rutin untuk menjemput 
pacarnya tiap akhir pekan. Walau jarak tempuh dari 
desa ke kota tempat kuliah pacarnya kira-kira lima jam. 
Total sepuluh jam perjalanan yang ditempuh si pria 
hanya untuk pulang-pergi.  
 



Dari kisah dua insan yang sedang jatuh cinta ini, tentu 
dapat ditarik sebuah pelajaran yang sederhana, bahwa 
saat seseorang sedang jatuh cinta, orang yang ia cintai 
akan menjadi pusat hidupnya, sehingga ia akan 
mengasihinya dalam segala situasi. Begitu pula saat kita 
menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka setiap 
tindakan, pikiran, dan kepercayaan kita haruslah 
berdasarkan firman. Sehingga saat mengalami lahir baru 
dan kepenuhan kasih Kristus yang sudah berkorban bagi 
kita di atas kayu salib, kita akan dimampukan untuk 
mengasihi Tuhan di segala waktu dan situasi. 
 
Tuhan Yesus sendiri memanifestasikan kasih-Nya 
kepada kita bukan hanya melalui firman-Nya, teapi juga 
mengerjakannya dengan mengorbankan diri-Nya di atas 
kayu salib demi menebus kita. Itu sebabnya, mulai saat 
ini mari ambil keputusan untuk menjadikan Tuhan pusat 
hidup kita. Sehingga, situasi apa pun yang sedang kita 
hadapi saat ini, kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Kita 
akan berjalan dalam firman-Nya dan melakukan 
kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka, kita akan 
melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan begitu luar 
biasa dalam hidup kita. Kita akan dimampukan 
mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan melakukan 
segala firman serta perintah-Nya yang mungkin 
sebelumnya terasa berat, sehingga kemuliaan Tuhan 
pun semakin dinyatakan dalam hidup kita. 
 



RENUNGAN 
Jadikan TUHAN PUSAT HIDUP KITA dengan SEGENAP 
HATI MENGASIHI-NYA di SEGALA WAKTU DAN 
SITUASI. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan Tuhan pusat hidup kita? 

Sudahkah Anda menjadikan Tuhan pusat hidup 
Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa kita perlu menjadikan 
Tuhan sebagai pusat hidup kita? 

3. Bagaimana kita dapat menjadikan-Nya demikian 
dengan segenap hati? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus tuntun kami agar kami senantiasa 

menjadikan Tuhan pusat hidup kami dan semakin 
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga 

kami boleh mengalami kasih karunia demi kasih 
karunia Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun 

kami untuk dapat dengan segenap hati mengasihi 
Tuhan di segala waktu dan situasi kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 29-31 

Markus 9:1-29 


