


11 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGENAL BAHASA KASIH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:14 Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 
kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan. 
 
Menurut teori psikologi yang dirumuskan oleh Gary 
Chapman, ada 5 jenis bahasa kasih yang dimiliki 
manusia. Tetapi sayangnya, tidak setiap orang dapat 
memahami dan menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Seperti contohnya yang terjadi di dalam 
kehidupan pernikahan Dino. Sekalipun sudah menikah 
selama tiga tahun, namun masih saja sering ada kesalah-
pahaman antara Dino dengan istrinya. Dino yang bahasa 
kasihnya adalah memberi hadiah, kerap kali 
membelikan istrinya ini dan itu. Yang tetapi kemudian 
disalah-artikan oleh istrinya sebagai sebuah 
pemborosan. Sehingga tidak jarang hal itu memicu 
perdebatan diantara mereka. 
 
Sebaliknya, bahasa kasih yang dimiliki istrinya adalah 
waktu yang berkualitas. Akan tetapi, Dino sering 
menghabiskan waktunya untuk bekerja. Karena 
pikirnya, jika ia semakin giat bekerja, maka ia akan bisa 



membelikan istrinya ini dan itu, dan ia merasa bahwa 
istrinya akan disenangkan melalui perjuangan dan 
pengorbanannya itu.  Masalah yang mereka alami 
sebetulnya sangatlah sederhana. Sama seperti saat 
orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Jepang 
bepergian ke Jepang. Karena adanya perbedaan bahasa 
maka mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik 
sebagaimana mestinya. 
 
Demikian pula dalam hubungan kita dengan orang-
orang di sekitar kita, sekalipun kita sudah lama 
mengenalnya atau bahkan sudah lama hidup bersama, 
tetapi apabila kita tidak bisa memahami bahasa kasih 
mereka, maka kita pun juga tidak dapat berkomunikasi 
dengan baik. Juga terlebih lagi dalam hubungan kita 
dengan Tuhan. Tidak bisa kita hanya mengatakan kita 
mengasihi tanpa kita menyatakannya dengan 
perbuatan kita. Untuk itu, marilah kita saling belajar 
untuk dapat memahami dan juga mempraktekkannya 
dalam kehidupan kita sehari-hri. Sehingga kasih yang 
kita ingin sampaikan pun dapat diterima dengan baik 
dan juga membuahkan hasil yang baik juga. 
 
RENUNGAN 
Seperti manusia yang memiliki 5 BAHASA KASIH, 
demikian pula dengan Tuhan. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memahami apa bahasa kasih 

keluarga Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa memahami bahasa kasih 

sangat penting dalam menjalin hubungan? 
3. Renungkanlah, komitmen apakah yang akan Anda 

lakukan untuk dapat menerapkan bahasa kasih 
tersebut kepada Tuhan dan juga sesama?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas pembukaan baru yang telah 
Engkau berikan. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa 
lebih lagi mengasihi dan mengungkapkan kasih kami 

kepada-Mu dan sesama dengan benar. Sehingga kami 
tidak hanya berkata-kata tapi kami juga dapat 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 32-34; Mrk 9:30-50 

 

 

 



12 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
WAKTU YANG BERKUALITAS 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 17:17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap 
waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 
 
"Sahabat sejati adalah seseorang yang menghampiri 
kita, sementara seluruh dunia meninggalkan kita." 
Demikian pendapat Walter Winchell, seorang wartawan 
dan juga komentator radio kenamaan Amerika. Artinya, 
seorang sahabat yang sejati itu bukan hadir di kala 
senang saja, melainkan juga saat susah.  Alkitab lebih 
jelas menyatakan bahwa  "seorang sahabat menaruh 
kasih setiap waktu".  Kualitas seorang sahabat akan 
teruji saat sahabatnya sedang berada di  'bawah'  atau 
jatuh.  Didasari oleh kasih yang tulus, seorang sahabat 
akan tetap berada di sisi sahabatnya di segala keadaan 
dan selalu menyediakan waktunya di tengah kesibukan 
sekalipun. 
 
Ya, untuk beberapa orang, yang mereka perlukan tidak 
selalu tentang uang atapun hadiah. Namun, yang sering 
kali dibutuhkan adalah waktu. Baik itu waktu dengan 
sahabat, pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat. 
Sering kali, kita bekerja terlalu keras untuk 



menyenangkan keluarga kita, tetapi justru yang mereka 
butuhkan adalah kehadiran kita. Terkadang, kita terlalu 
fokus membanjiri pasangan kita dengan hadiah yang 
berlimpah, tetapi tidak sekali pun kita pernah 
meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Alhasil, 
meski menurut kita, kita telah melakukan yang terbaik 
bagi orang yang kita kasihi, mereka tetap saja tidak 
merasa dicintai.  
 
Sadarkah kita, seperti waktu adalah hal yang berharga 
dan sangat dibutuhkan bagi beberapa orang, Tuhan pun 
kerap merindukan waktu yang kita habiskan hanya 
bersama-Nya. Selama ini, mungkin kita merasa telah 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak segan 
merogoh kocek dalam-dalam untuk memberikan 
persembahan yang tidak sedikit. Kita melakukan segala 
hal yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan. 
Namun kita lupa, betapa Tuhan menantikan kita untuk 
duduk diam di kaki-Nya. Semua yang kita lakukan untuk 
Tuhan adalah baik, tetapi ada saatnya, yang terbaik bagi 
Tuhan adalah ketika kita berdiam di hadirat-Nya dan 
bersekutu intim dengan-Nya. 
 
RENUNGAN 
Bahasa kasih yang kedua adalah WAKTU YANG 
BERKUALITAS. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memberikan waktu yang 

berkualitas bagi Tuhan? Jika sudah atau belum, 
mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa penting untuk 
memberikan waktu yang berkualitas bagi Tuhan? 

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

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari 
ini. Kami rindu untuk dapat memberikan waktu yang 
berkualitas bagi-Mu. Ajar kami untuk dapat secara 

konsisten melakukannya, sehingga hidup kami dapat 
menjadi sahabat yang mengerti isi hati-Mu dan tetap 
melekat kepada-Mu di setiap waktu. Di dalam nama 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 35-36 
Markus 10:1-31 



13 OKTOBER 2021 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MELAYANI SEBAGAI TINDAKAN KASIH 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 10:43 Tidaklah demikian di antara kamu. 
Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu, 
 
Joe adalah cucu kesayangan kakeknya. Bagaimana tidak, 
ketika cucu-cucu yang lain sibuk menghabiskan waktu 
dengan kegiatan dan urusan mereka masing-masing, 
tidak demikian dengan Joe. Ia selalu meluangkan waktu 
untuk membantu kakeknya membereskan pekerjaan 
dan menyiapkan segala keperluan Sang Kakek. Baginya, 
melayani kakeknya adalah sebuah kesempatan yang 
berharga. Suatu ketika, Sang Kakek berulang tahun dan 
semua cucunya berkumpul untuk merayakannya. Satu 
per satu dari mereka maju memberikan hadiah kepada 
Sang Kakek. Ada yang memberikan mantel tebal yang 
sangat mahal, kacamata baca yang dilapisi perak yang 
indah, dan lain sebagainya. Tak ketiggalan pula dengan 
Joe. Ia menghadiahi kakeknya sebuah buku harian. 
Semua saudara Joe mencibir hadiahnya. Mereka pikir 
Joe sungguh tidak mengerti cara mengambil hati kakek. 
Betapa terkejutnya mereka, ketika Sang kakek 
mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan segala 



usaha dan propertinya untuk dikelola Joe. Semua itu 
karena Sang Kakek merasa tersentuh oleh kesetiaan Joe 
dalam melayaninya.  
 
Belajar dari kisah Joe, mungkin kita bertanya-tanya 
apakah salah jika kita seperti cucu-cucu kakek yang lain 
yang menyatakan kasih mereka dengan pemberian yang 
mahal dan indah-indah? Tentu tidak salah. Namun 
semua itu tidak akan menjadi sempurna tanpa bahasa 
kasih yang satu ini, yaitu MELAYANI. Melayani adalah 
perbuatan memberikan diri untuk membantu dan 
menolong orang lain, tentu saja untuk kepentingan 
orang tersebut. Bukan demi keuntungan diri sendiri. 
 
Hal yang sama pun berlaku untuk kita. Di mana pun kita 
ditempatkan, jangan pernah lupakan bahasa kasih yang 
satu ini. Pastikan kita melakukannya bukan untuk diri 
sendiri, tetapi sungguh-sungguh untuk kepentingan 
orang yang kita layani, bahkan juga untuk Tuhan. Mari 
kita teladani Tuhan Yesus yang datang ke dunia bukan 
untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk 
memberikan nyawa-Nya bagi kita (Mat. 20:28). Pegang 
perkataan Tuhan bahwa ketika kita bisa melayani 
dengan segenap hati, justru kita akan ditinggikan. 
Sungguh, kita tidak akan dirugikan. Haleluya! 
 
 
 



RENUNGAN 
Bahasa kasih yang terakhir adalah TINDAKAN 
PELAYANAN. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa melayani bisa menjadi Bahasa kasih? 
2. Pernahkan Anda menghadapi tantangan ketika 

Anda melayani? Tantangan apa yang paling sukar 
untuk Anda hadapi ketika Anda melayani, dan 
bagaimana Anda bisa menang? 

3. Jika Anda sungguh-sungguh mau melayani dengan 
segenap hati, apakah yang menurut Anda akan 
Anda terima? Tuliskan kesaksian Anda tentang ini! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Yesus turun ke dunia bukan 

untuk dilayani, tetapi untuk melayani kami semua. 
Itulah bahasa kasih yang termulia yang pernah kami 

terima, yaitu ketika Engkau mati bagi kami semua. Dan 
ini komitmen kami, ya Tuhan, untuk belajar melayani 
Engkau dan orang-orang di sekeliling kami, supaya 
kasih-Mu semakin terpancar melalui hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 1-3 

Markus 10:32-52 



14 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENYATAKAN KASIH KEPADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu 
akan menuruti segala perintah-Ku. 
 
Kita tentu sudah sangat hafal dan familier dengan kisah 
orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10:25-37. 
Sebuah perumpamaan yang menceritakan seseorang 
dari bangsa yang dianggap sebelah mata oleh orang 
Yahudi pada masa itu justru bertindak menolong 
seorang Yahudi. Padahal bisa saja orang Samaria 
tersebut enggan atau takut menolong, tetapi atas dasar 
kemanusiaan dan rasa belas kasihan, ia memberanikan 
diri. Dalam hal ini, ia secara tidak langsung telah 
melakukan hukum taurat yang dipegang teguh oleh 
orang Yahudi. 
 
Kisah orang Samaria ini tidak jarang menjadi rhema dan 
inspirasi bagi banyak orang percaya untuk bertindak 
nyata dalam mengasihi sesama. Namun, menyatakan 
kasih kepada Tuhan tidak terbatas pada menolong 
sesama saja. Kita juga perlu mengerti bahasa kasih 
Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari setiap kita masing-
masing. Bisa jadi Tuhan sedang ingin menghabiskan 



waktu berkualitas dengan kita atau sebuah pujian untuk 
kita naikkan di hadapan-Nya. Sayangnya, sering kali kita 
bukannya tidak peka akan suara Roh Kudus, melainkan 
kita mengabaikan-Nya. Mari mengasihi Tuhan dengan 
segenap hati dan memahami bahasa kasih Tuhan.  
 
Kalau kita ingin menunjukkan kasih kepada Tuhan, 
mulailah dengan menuruti segala perintah-Nya.  Segala 
perintah-Nya berarti tidak untuk dipilih-pilih mana yang 
akan kita turuti dan mana yang tidak. Mungkin tidak 
selalu mudah bagi kita untuk melakukannya, tetapi 
didasari atas kasih kepada Tuhan, kita akan rela 
melakukan apa pun demi menyenangkan hati-Nya. Jika 
orang Samaria yang dianggap kafir oleh bangsa Yahudi 
saja dapat berbuat baik atas dasar kemanusiaan, 
terlebih orang percaya yang telah mengenal kasih 
Tuhan akan sewajarnya berhasrat untuk menyatakan 
kasih kepada Tuhan dengan menuruti segala perintah-
Nya. 
 
 
RENUNGAN 
Tidak hanya kepada manusia, tetapi NYATAKANLAH 
juga bahasa kasih kepada Tuhan. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahasa kasih 

orang lain dan juga Tuhan?  
2. Mengapa Anda perlu menyatakan bahasa kasih 

kepada Tuhan? 
3. Bagaimana cara Anda menyatakan kasih kepada 

Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau menunjukan kasih kepada-Mu 
dengan menuruti segala perintah-Mu, sekalipun 
terkadang sulit karena keegoisan kami sebagai 

manusia, tetapi kami mau bekajar supaya nama-MU 
semakin dipermuliakan melalui hidup kami. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 4-6 
Markus 11:1-18 



15 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERSEMBAHKAN YANG MENYENANGKAN HATI 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 9:7 Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati 
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita. 
 
Elena Frings berusia dua puluh tahun ketika dokter 
berkata bahwa organ hatinya begitu lemah sehingga ia 
hanya bisa hidup enam bulan lagi. Mendengar hal itu, 
ia memutuskan meninggalkan pekerjaannya di 
Santiago, Chili, dan menjadi sukarelawan sebagai 
organisator komunitas di tengah perumahan kumuh. 
"Dengan cara itu, saya akan meninggal dengan 
bahagia," katanya kepada seorang teman. Elena Frings 
mengerjakan pelayanannya dengan begitu baik sampai 
ia diundang ke New York untuk memberikan ceramah 
tentang program pelayanannya. Hingga suatu hari, 
Tuhan mempertemukannya dengan seorang ahli bedah 
yang pada akhirnya berhasil mengoperasi organ 
hatinya yang cacat.  
 



Elena Frings sekarang sudah kembali ke Amerika Latin 
dan membantu kaum miskin yang tinggal di pinggiran 
kota. Kisah hidupnya menjadi kesaksian yang luar biasa 
mengenai ketekunan dan kegigihan dalam melayani, 
apa pun kondisi yang menimpanya. Elena Frings 
mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 
Bahkan ketika penyakitnya itu membuat hari-hari 
dalam hidupnya menjadi sangat terbatas, justru ia 
memberikan yang terbaik untuk melayani, bukan 
meratapi dan berputus asa. 
 
Tuhan pun rindu agar kita giat mempersembahkan 
yang terbaik, baik itu waktu, uang, tenaga, pikiran, 
maupun seluruh hidup kita. Apa pun yang kita berikan 
untuk Tuhan, itu bukan hanya untuk mengisi waktu, 
mengikuti tren, atau karena tuntutan orang lain. 
Artinya, setiap persembahan yang dari hati itu sangat 
menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya, mulai hari ini, 
kita harus mulai introspeksi diri, ketika kita 
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apakah 
yang menjadi dasar atau alasan bagi kita untuk 
melakukannya? Sudahkan kita melakukannya karena 
kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan ingin 
mengekspresikannya dalam bahasa kasih yang 
menyentuh hati-Nya? Karena pada akhirnya, hanya 
yang berasal dari hati kitalah yang akan sampai ke hati-
Nya Tuhan. 
 



RENUNGAN 
Persembahan yang MENYENANGKAN hati Tuhan 
adalah PERSEMBAHAN yang dari hati. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memberi persembahan kepada 

Tuhan dengan sepenuh hati? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa persembahan yang dari 

hati akan menyenangkan hati-Nya Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar 

persembahan Anda dapat menyenangkan hati 
Tuhan? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat 

yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami agar 
dapat membalas segala kebaikan-Mu dengan 

memberikan persembahan sepenuh hati kami. Baik 
waktu, uang, maupun hidup kami. Sehingga Engkau 
disenangkan dengan persembahan kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 7-9 

Markus 11:19-33 

 

 



16 OKTOBER 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PELAYANAN YANG MENYENANGKAN HATI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah 
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
 
Sesederhana ketika kita memutuskan untuk mengasihi 
anggota keluarga terdekat kita, dapat dipastikan kita 
akan mengusahakan yang terbaik bagi orang tersebut. 
Semisal, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, 
tempat tinggal yang terbaik, dan juga waktu kita yang 
paling berharga. Demikian pula bila kita mengaku 
sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh 
pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, maka hati kita 
pasti tidak akan tahan untuk tidak membalas kasih-Nya 
dalam hidup kita dengan cara melayani Dia. 
 
Jiwa melayani dengan segenap hati inilah yang juga 
didemonstrasikan oleh Tuhan sendiri dengan turun ke 
dunia dan mengambil rupa manusia untuk menanggung 
dosa kita. Bahkan selama hidupnya, Dia tidak pernah 
berhenti untuk melayani setiap orang yang Dia jumpai. 
Tuhan Yesus melayani orang-orang sakit, mendoakan, 



dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus bahkan 
pernah melayani murid-murid-Nya dengan cara 
membasuh kaki mereka dan membuatkan sarapan bagi 
mereka. Pelayanan Tuhan Yesus yang timbul dari hati 
yang mengasihi Bapa di sorga ini sangat berkenan di hati 
Bapa, sehingga Alkitab mencatat setiap lutut akan 
bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. 
 
Itu sebabnya, jangan ragu untuk melayani, apalagi 
menunda melayani. Jangan berpikir takut melayani! 
Ambil komitmen untuk melayani Tuhan sekarang dalam 
hidup Anda secara pribadi maupun dalam gereja lokal di 
mana kita ditempatkan. Kalau kita berkata bahwa kita 
mengasihi Tuhan dengan segenap, maka kita akan 
mengomunikasiannya dalam bahasa kasih yang Tuhan 
sukai, yaitu melayani dengan segenap hati. Sama seperti 
Yesus melayani kita bahkan rela mati bagi kita, demikian 
pula kita harus melayani-Nya dengan sungguh-sungguh. 
 
 
RENUNGAN 
Melayani Tuhan itu MENYENANGKAN hati Tuhan 
selama kita MELAYANI dengan SEGENAP HATI. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melayani Tuhan sepanjang hidup 

Anda? Bagaimana sikap hati Anda selama ini dalam 
melayani? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus melayani Tuhan 
dengan segenap hati? 

3. Bagaimana supaya pelayanan kita berkenan di mata 
Tuhan? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus bantu kami agar semakin bertumbuh 

dalam iman sehingga kami dapat melangkah lebih lagi 
dalam menanggapi panggilan kami untuk melayani 
Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang rela dan 
tulus dalam melayani Tuhan, sehingga Tuhan pun 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 10-12 

Markus 12:1-27 

 

 

 

 

 



17 OKTOBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBERIKAN PERSEMBAHAN WAKTU BAGI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:16-17 dan pergunakanlah waktu yang ada, 
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah 
kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti 
kehendak Tuhan. 
 
Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam 
hidupnya, yaitu 24 jam sehari. Namun, tiap orang 
memiliki kesibukan yang berbeda-beda dalam 
menjalani kesehariannya dan mereka memiliki prioritas 
yang berlainan dengan waktu yang mereka miliki. Ada 
yang lebih mengutamakan pekerjaan, ada yang 
mendahulukan hobi, sekolah, bahkan ada pula yang 
lebih senang menghabiskan waktunya untuk 
berselancar di dunia maya. Memang tak bisa dielakkan, 
jika tidak bisa mengendalikan diri, godaan dosa di dunia 
maya sudah menanti di depan mata. 
 
Ya, banyak orang yang kini hidupnya tidak bisa lepas 
dengan yang namanya gadget. Bahkan saat akses 
internet tidak ada, banyak orang merasa dunia seakan 
berhenti berputar karena mereka tidak bisa mengetahui 
perkembangan berita. Tidak sedikit pula orang yang rela 



menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk 
bermain game online. Ada pula yang rela begadang 
untuk mengikuti serial drama Korea maupun webtoon 
kesukaan mereka, atau sekedar untuk melihat-lihat 
toko online. Jika tidak dibatasi, kita akan terseret masuk 
ke dalam dosa yang tidak kita sadari. 
 
Hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk bisa 
memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Di 
tengah zaman modern yang cukup sibuk ini, Tuhan 
rindukan setiap kita mau memberikan waktu yang 
terbaik bagi-Nya. Seperti Daniel yang selalu 
memberikan waktunya secara khusus untuk berdoa 
kepada Tuhan, hendaknya kita pun demikian. Berikan 
waktu-waktu khusus kita untuk duduk diam dan 
mendekat kepada Tuhan. Berhentilah sejenak dari 
setiap kesibukan yang selama ini menyita perhatian kita 
dan belajarlah memberikan persembahan waktu yang 
terbaik bagi Tuhan. Saat kita bisa memberikan 
persembahan waktu bagi Tuhan, kita sudah 
memberikan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan 
segenap hati dan mengekspresikannya dalam bahasa 
kasih yang Tuhan sukai. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Belajarlah untuk memberikan persembahan WAKTU 
bagi Tuhan. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah memberikan waktu untuk 

Tuhan? Jika sudah atau belum, mengapa ? 
2. Mengapa Anda harus memberikan persembahan 

waktu bagi Tuhan? 
3. Apa saja yang Anda lakukan saat memberikan 

persembahan waktu bagi Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, dalam waktu-waktu yang kami jalani, 
kami mau memberikan persembahan waktu kami bagi-

Mu. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan selalu 
mendekat kepada-Mu. Biarlah hidup kami ini 

senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 13-15 

Markus 12:28-44 


