18 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
KASIH YANG SESUNGGUHNYA
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 3:18 Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi
dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Mengatakan kasih lewat perkataan adalah sesuatu yang
mudah. Namun sebesar dan seserius apa kasih kita,
hanya bisa terlihat dari sebesar apa kita mau berbuat
sesuatu yang nyata, atau sejauh mana kita rela
berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana
mereka bisa percaya akan kasih kita, kalau kita sama
sekali tidak peduli pada keberadaan dan kebutuhan
mereka? Sebab, walaupun kita terus mengatakan
bahwa kita mengasihinya, tetapi mereka sama sekali
tidak bisa merasakan kasih kita. Dari sinilah muncul
istilah NATO, No Action Talk Only, alias hanya bicara
tanpa adanya tindakan nyata.
Mengaku mengasihi tetapi sering menyakiti. Mengaku
sayang tetapi selalu menghilang ketika dibutuhkan. Itu
bukanlah kasih yang sesungguhnya, sebab kasih
membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih
membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus

dalam kebenaran. Itulah kasih yang tertulis dalam
Alkitab. Menyatakan kasih tidak harus memberikan
sesuatu yang mahal harganya. Sebuah senyuman pun
bisa membawa dampak positif yang bisa menguatkan
dan memotivasi orang lain. Sebuah tepukan di pundak
atau keberadaan kita di samping orang terkasih ketika
mereka tengah menghadapi masalah, itu pun bisa
sangat berharga dan merupakan manifestasi nyata kasih
kita kepada mereka.
Seperti kita perlu menujukkan kasih kita kepada orang
lain agar kasih kita sampai kepada mereka, demikian
juga Tuhan ingin kita memperlihatkan kasih kita kepadaNya dalam tindakan nyata. Memang benar Tuhan
menilai hati kita, tetapi kasih yang sejati tidak disimpan
dalam hati, melainkan dinyatakan dalam perbuatan.
Kalau kita benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
kita pun akan melakukan apa yang dapat
menyenangkan-Nya dan menghindari hal-hal yang
menyakiti hati-Nya. Saat kita menyatakan manifestasi
kasih kita, Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Dia juga
akan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. (PF)
RENUNGAN
KASIH adalah sesuatu yang NYATA dan perlu
DIMANIFESTASIKAN.

APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda menunjukkan kasih Anda
kepada Tuhan selama ini?
2. Mengapa Anda perlu memanifestasikan secara
nyata kasih Anda kepada Tuhan?
3. Apa rencana Anda untuk menunjukkan kasih Anda
secara nyata kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa
memanifestasikan kasih kami secara nyata. Baik
kepada mereka yang kami sayangi dan juga kepada
Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami.
Biarlah melalui perbuatan kami, kasih menjadi nyata
dan menjadikan segala sesuatu baik di pemandangan
mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 16-18
Markus 13:1-20

19 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
KERINDUAN UNTUK MENYENANGKAN TUHAN
SELALU
RHEMA HARI INI
2 Korintus 5:9 Sebab itu juga kami berusaha, baik kami
diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepada-Nya.
Sedari kecil, Nia hidup berdua saja dengan ayahnya.
Ibunya meninggal sesaat setelah melahirkannya,
sehingga sang ayah berjuang membesarkan Nia seorang
diri. Nia sangat mengasihi ayahnya. Ia sangat
menghargai pengorbanan ayahnya selama ini dalam
membesarkannya. Suatu ketika, saat sedang pergi jalanjalan berdua, sang ayah tiba-tiba saja menghentikan
langkahnya di depan toko jam dan tersenyum sendiri
sembari menatap sebuah jam tangan. Namun sewaktu
mengetahui harga jam tangan itu, senyumnya segera
sirna dan ia berjalan kembali. Nia tahu bahwa ayahnya
sangat menyukai jam itu, tetapi ayahnya masih harus
membiayai kuliah Nia dan ia pun mengalah demi
kebutuhan studi anaknya.
Sejak saat itu, Nia berinisiatif untuk mendaftar bekerja
paruh waktu di toko milik temannya. Ia juga mulai

membuka
online
shop
untuk
menambah
penghasilannya. Sekian waktu berlalu, tak disangka,
ternyata online shop-nya cukup membuahkan hasil,
sehingga Nia tidak membutuhkan waktu lama untuk
mengumpulkan uang sesuai harga jam yang disukai
ayahnya itu. Kemudian Nia mendatangi toko itu dan
membelikan jam yang diidam-idamkan ayahnya. Saat
ayahnya pulang dari kantor, ia pun segera memberikan
hadiah jam tangan itu kepada ayahnya. Betapa terkejut
dan terharunya ayah Nia ketika menerima pemberian
dari buah hatinya itu.
Saat kita mengasihi seseorang dengan segenap hati,
maka tanpa kita sadari, kita pun ingin menyenangkan
hati orang tersebut. Meski itu berarti kita harus
berkorban, kita tetap akan melakukannya dengan rela
hati. Karena kita pun pasti akan turut senang saat
melihat orang yang kita kasihi berbahagia. Demikianlah
juga dengan Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh
mengasihi-Nya dengan segenap hati, kita pasti tahu apaapa saja yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan kita
pasti akan melakukan segala cara untuk melakukannya
karena kita tahu bahwa Bapa akan disenangkan.
RENUNGAN
Mengasihi Tuhan dengan SEGENAP berarti kita
selalu ingin MEMBUAT TUHAN SENANG.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap
hati Anda?
2. Menurut Anda, apakah yang akan membuat hati
Tuhan disenangkan?
3. Apa yang sekiranya dapat menyenangkan hati
Tuhan? Renungkanlah dan buatlah komitmen
untuk melakukannya!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dengan
segenap hati kami. Tidak hanya dengan perkataan
yang keluar dari bibir saja, tetapi juga dengan segala
tindakan kami. Dan biarlah Engkau disenangkan
melalui perbuatan dan kehidupan kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 19-21
Markus 13:21-37

20 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MENGENAL TUHAN LEBIH DEKAT LAGI
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 2:3 Dan inilah tandanya, bahwa kita
mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahperintah-Nya.
Di usia yang masih cukup belia, Nina sudah memiliki
keinginan untuk segera menikah dengan pacarnya.
Padahal ia baru saja lulus SMA dan perkenalan dengan
pacarnya pun terbilang belum lama. Itu pun melalui
media sosial. Namun pada akhirnya, Nina mendapatkan
restu dari orangtuanya untuk menikah. Ia senang karena
bisa menikah dengan pacarnya yang menurutnya sangat
tampan. Menurut Nina, pacarnya adalah sosok yang
baik, ramah dan penuh perhatian.
Di awal-awal pernikahannya, Nina merasa begitu
dimanja suaminya. Namun, beberapa bulan kemudian,
sifat-sifat yang belum pernah diketahuinya saat masih
pacaran dulu mulai bermunculan. Nina terkejut karena
suaminya ternyata mudah marah dan pencemburu. Ia
pun menyesal karena sudah terburu-buru menikah
tanpa mengetahui dan mengenal calon suaminya secara
mendalam. Namun, nasi sudah menjadi bubur, Nina

tidak mungkin bercerai dengan suaminya. Ia hanya
bersabar dan pelan-pelan belajar semakin mengenal
karakter asli suaminya. Ia juga berusaha mengerti apa
yang disukai ataupun tidak oleh suaminya. Dengan
demikian, Nina bisa mempertahankan keutuhan dan
keharmonisan rumah tangganya.
Ya, kalau kita mengasihi seseorang dengan segenap
hati, maka di satu titik kita akan berjuang untuk
mengubah sikap dan bahkan kebiasaan kita demi orang
yang kita kasihi. Semuanya rela kita lakukan dengan satu
tujuan, yaitu membuatnya senang. Kita pasti akan
berkomitmen untuk berjuang melakukan hal-hal yang
membuatnya senang dan menghindari melakukan halhal yang membuatnya marah. Hubungan kita dengan
Tuhan pun demikian, semakin kita mendekat kepada
Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang Dia sukai atau
tidak. Oleh karena itu, tunjukkanlah manifestasi kasih
kita kepada Tuhan dengan mengasihi-Nya dengan
segenap hati. Salah satunya adalah dengan semakin
mendekat kepada Tuhan, menjauhi apa yang tidak
Tuhan sukai, dan melakukan hal yang membuat Tuhan
senang. (LEW)
RENUNGAN
SEMAKIN KITA DEKAT dengan TUHAN, maka kita juga
akan SEMAKIN TAHU apa yang DIA sukai dan yang tidak.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda senantiasa mendekat dengan
Tuhan selama ini ?
2. Menurut Anda, apa manfaat jika kita semakin tahu
apa yang Tuhan suka dan apa yang IA tidak suka?
3. Bagaimana Anda akan membangun diri Anda untuk
dapat konsisten mendekat pada Tuhan?
Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami rindu hidup kami semakin hari semakin
mendekat kepada-Mu sehingga kami semakin
mengenal-Mu. Kami mau semakin mengetahui apa
yang Engkau sukai dan kami tidak mau hidup jauh dariMu. Biar melalui hidup kami, Engkau senantiasa
disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 22-24
Markus 14:1-26

21 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
TANDA KITA MENCINTAI TUHAN DENGAN SEGENAP
RHEMA HARI INI
1 Yohanes 2:6 Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada
di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup.
Bila kita membaca serangkaian kisah Yesus melalui
Alkitab, kita akan mendapati teladan sempurna
mengenai sikap dan karakter yang baik semasa hidup
Yesus. Sebagaimana kita ketahui, karakter manusia yang
sebenarnya akan tampak jelas saat berada dalam
masalah. Namun, setiap kali diperhadapkan masalah,
pencobaan, penderitaan, dan sikap permusuhan, Yesus
tak pernah menunjukkan tindakan tercela. Ia berhasil
menahan amarah-Nya meskipun dipancing oleh orang
Farisi. Setiap kali murid-murid bertengkar di hadapanNya, dengan tenang Dia menghadapi mereka. Ketika
pelayanan-Nya berkembang pesat, Dia tidak menjadi
sombong. Dia menyendiri ketika diserbu orang banyak,
tetapi Dia juga bergaul dengan siapa pun dari kalangan
mana pun. Dia banyak melayani orang miskin bahkan
mereka yang terpinggirkan, tetapi Dia pun melayani
orang-orang dari kalangan atas.

Ada satu kutipan yang menarik dari John Maxwell, “Para
pengikut tidak akan jauh dari pemimpinnya.” Sejatinya,
kehidupan kita pun tak jauh dari pemimpin hidup kita,
yaitu Yesus. Yesus adalah panutan sejati kita, karena
salah satu tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk
menjadi seperti Yesus (Rm. 8:29). Itulah sebabnya,
selama kita hidup, karakter kita akan diproses untuk
menjadi seperti Yesus. Ketika kita mengucapkan bahwa
kita mencintai Tuhan, salah satu yang menjadi tandanya
adalah kita akan belajar mencintai apa yang Tuhan
cintai.
Seperti anak yang hidup dekat dengan ayah dan ibunya
barulah dapat mengenal dengan baik siapa orangtuanya
dan bagaimana karakter mereka. Semua sifat dan
kesukaan orangtuanya pun semakin diketahui dari hari
ke hari, sehingga anak yang mengenal serta mengasihi
orangtuanya dengan baik tentu mengetahui kehendak
dan ekspektasi mereka. Dia akan berusaha untuk
melakukannya. Oleh karena itu, selidiki hati kita masingmasing, apakah kita sungguh mencintai Tuhan dengan
segenap hati? Kalau iya, tentu kita akan
mewujudkannya dalam manifestasi kasih kita kepada
Tuhan.
RENUNGAN
Tanda kita mencintai Tuhan adalah kita akan belajar
MENCINTAI yang TUHAN CINTAI.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda mencintai apa yang Tuhan cintai?
Dalam hal apa saja?
2. Menurut Anda, mengapa mencintai apa yang Tuhan
cintai menjadi tanda bahwa kita mencintai Tuhan?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat
mengaplikasikan renungan hari ini?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu
sempurna bagi kami. Ajar kami untuk dapat
membuktikan cinta kami kepada-Mu, sehingga melalui
hidup kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Di
dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 25-27
Markus 14:27-53

22 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
MENGGEMBALAKAN JIWA-JIWA KESAYANGAN
TUHAN
RHEMA HARI INI
Yohanes 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada
Simon Petrus: "Simon, anak Yohanes, apakah engkau
mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?" Jawab
Petrus kepada-Nya: "Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa
aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya:
"Gembalakanlah domba-domba-Ku."
Kakek Joni hidup berdua dengan cucu kesayangannya,
Jean. Semenjak kedua orangtua Jean meninggal dunia,
ia yang membesarkan Jean. Kakek Joni benar-benar
mencurahkan kasih, perhatian, dan apa pun yang
dimilikinya untuk Jean. Namun usianya sudah lanjut dan
ia bisa kapan saja dipanggil Tuhan. Jika itu terjadi,
bagaimana dengan Jean? Siapa yang bisa merawat dan
mengasihi Jean seperti dirinya? Ia harus menemukan
orang yang bisa menggantikannya merawat cucunya.
Saat itulah, ia teringat akan sahabatnya yang saat ini
sedang merantau ke kota. Hubungan mereka sangat
dekat, bahkan sudah seperti saudara. Ketika ada
kesulitan, mereka pasti akan saling membantu. Kakek
Joni pun segera menghubungi sahabatnya dan

mengutarakan keinginannya. Begitu mendengar hal itu,
sahabatnya pun langsung berkata, “Kamu adalah
sahabatku. Aku akan menunjukkan kasihku dengan
merawat Jean jika sesuatu terjadi kepadamu.” Kakek
Joni sangat lega dan tidak lagi kuatir karena ia tahu Jean
pasti tidak akan sendirian ketika sesuatu terjadi
kepadanya. Ada sahabatnya yang mau merawat dan
mengasuhnya kelak.
Cerita ilustrasi di atas gambaran bagaimana seseorang
yang sungguh-sungguh mengasihi tentu akan bersedia
memberikan diri unuk menjaga dan merawat
kepunyaan sahabatnya. Hal itu mengingatkan kepada
kita apa yang paling berharga di mata Tuhan, yaitu jiwajiwa. Seorang yang mengasihi Tuhan, tentu tidak akan
pernah menolak untuk merawat dan menjaga jiwa-jiwa
yang menjadi kesayangan Tuhan.
Mari, saat ini kita mulai melihat ke dalam diri kita
masing-masing,
apakah
kita
sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan dengan
segenap hati, tentu tidak akan berat dan tidak akan
terlalu sukar untuk kita ikut terlibat, merawat, dan
memperjuangkan jiwa-jiwa. Saat kita menunjukkan
manifestasi kasih kita, lihatlah bagaimana Tuhan
sungguh-sungguh akan disenangkan karena sejatinya
jiwa-jiwa adalah hal yang paling berharga di mata-Nya.
Haleluya!

RENUNGAN
TERLIBAT dan BERJUANG untuk MENGGEMBALAKAN
domba-domba-Nya adalah MANIFESTASI NYATA dari
kasih kita kepada Tuhan.
APLIKASI
1. Mengapa Anda perlu memberikan diri untuk
merawat dan menggembalakan jiwa-jiwa milik
Tuhan?
2. Apa yang menjadi kendala bagi anda saat Anda
menggembalakan jiwa-jiwa?
3. Komitmen atau rekomitmen apa yang bisa Anda
buat untuk setia menggembalakan jiwa-jiwa milik
Tuhan sehingga menyukakan hati-Nya? Tuliskan!
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, kami tahu bahwa yang paling berharga di
mata-Mu adalah jiwa-jiwa. Dan ini kasih kami kepadaMu, ya Tuhan, kami mau setia untuk merawat dan
menggembalakan jiwa-jiwa kepunyaan-Mu karena
kami mau Engkau sungguh-sungguh merasakan
betapa kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 28-29
Markus 14:54-72

23 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KUNCI MENJADI RAKSASA IMAN
RHEMA HARI INI
Roma 10: 17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan
pendengaran oleh firman Kristus.
Konvensi Konstitusional di Amerika Serikat yang
diselenggarakan pada tahun 1787, bertujuan untuk
merumuskan sebuah undang-undang dasar baru atau
membuat amandemen undang-undang dasar yang ada
itu berada di ambang kegagalan. Tampaknya tidak ada
harapan untuk situasi tersebut. Banyak delegasi
berencana untuk pulang. Namun, seseorang yang
berusia 81 tahun kala itu, bernama Benjamin Franklin,
mengajukan sebuah saran. Ia berdiri dan berbicara di
hadapan para delegasi, "Tuan-tuan, saya sudah lama
menjalani hidup dan saya yakin bahwa Tuhan
memegang kendali dalam urusan-urusan manusia. Saya
menyarankan setiap pagi kita mengadakan kebaktian
dan memohon pertolongan Tuhan sebelum kita
memulai pertemuan-pertemuan kita."
Sejak hari itu, saran dari Benjamin dilakukan. Setiap pagi
mereka mengadakan ibadah dan setelahnya baru

dibuka sesi demi sesi. Dalam waktu singkat, sebuah
kompromi disepakati, dan Konvensi Konstitusi Amerika
Serikat pun akhirnya disetujui. Sungguh luar biasa
bagaimana dasyatnya kekuatan membangun sebuah
ibadah dalam hidup kita. Karena saat kita
mengutamakan Tuhan, makan iman kita akan dikuatkan
dan ditempa menjadi raksasa-raksasa iman.
Raja Daud adalah salah satu orang yang begitu
mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kerinduan
beribadah dan kecintaannya akan rumah Tuhan adalah
salah satu kunci kekuatannya. Bait Allah adalah tempat
Daud ditempa menjadi raksasa iman. Demikianlah juga
seharusnya kita menganggap ibadah bukan hanya
kewajiban dan rutinitas yang harus kita kerjakan, tetapi
manifestasi kasih yang mengandung manfaat yang luar
biasa bagi kita semua. Dengan ibadah, roh kita
disegarkan dan diisi ulang. Melalui firman yang kita
dengarkan saat beribadah, iman kita pun dibangkitkan
dan dikuatkan. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus
meyakini begitu pentingnya sebuah ibadah, karena akan
membuat kita bertumbuh menjadi raksasa iman yang
luar biasa.
RENUNGAN
Saat BERIBADAH, iman kita akan DIKUATKAN dan
DITEMPA menjadi RAKSASA IMAN.

APLIKASI
1. Apa hubungannya manifestasi kasih dengan ibadah
ke rumah Tuhan?
2. Menurut Anda, mengapa beribadah membuat iman
kita dikuatkan?
3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat
tumbuh menjadi raksasa iman? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami melihat bagaimana perbuatan-Mu
sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami melihat
bagaimana Engkau berkarya begitu luar biasa. Ajar
kami untuk dapat beribadah dengan segenap hati,
sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami pun
tumbuh menjadi raksasa iman. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 30-31
Markus 15:1-25

24 OKTOBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
BUKTI CINTA KASIH KITA KEPADA TUHAN
RHEMA HARI INI
Yohanes 14:21 Barangsiapa memegang perintah-Ku
dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan
barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh BapaKu dan Akupun akan mengasihi dia dan akan
menyatakan diri-Ku kepadanya."
Hari ini, Ibu sengaja membuat masakan kesukaan Ayah,
sambil menunggu Ayah yang berjanji pulang lebih awal.
Sementara itu Rika dan adiknya sibuk membungkus
hadiah yang mereka persiapkan untuk Ayah.
Sesampainya Ayah di rumah, Ibu langsung keluar dari
dapur membawa kue yang sudah diberi lilin, diikuti Rika
dan adiknya di belakangnya. Ayah hampir menitikkan air
mata melihat kejutan yang diberikan oleh keluarganya.
Ia begitu bersyukur memiliki keluarga yang begitu
mengasihinya. Sekalipun dirayakan dengan sederhana,
hadiah terbesar bagi sang ayah adalah dapat berkumpul
bersama dan saling membagikan kasih satu dengan
yang lainnya melalui tindakan nyata.
Dari ilustrasi di atas, kasih akan terasa nyata saat
dibuktikan melalui tindakan. Bagaimana si ibu yang ingin

menyenangkan ayah dengan membuat masakan
kesukaan suaminya. Begitu pula anak-anaknya yang
ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk ayah
mereka. Demikian juga kita seharusnya dengan Tuhan.
Selayaknya kita selalu memiliki kerinduan untuk
memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan dalam
tindakan nyata sehari-hari.
Saat kita melakukannya, maka atmosfer hubungan yang
hangat dan rasa saling mengasihi seperti keluarga dalam
ilustrasi di atas juga dapat kita rasakan bersama Tuhan.
Kita akan lebih menghargai waktu beribadah dan selalu
rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita pun akan
mengasihi dan menggembalakan apa yang Tuhan cintai,
yaitu jiwa-jiwa. Kita akan selalu bersemangat dalam
menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena
Yesus telah memberi contoh manifestasi kasih terbesar
melalui pengorbanan-Nya di kayu salib. Demikian
hendaknya kita sebagai orang yang telah ditebus dapat
mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan
memanifestasikannya melalui tindakan nyata seharihari.
RENUNGAN
MANIFESTASIKAN cinta kasih kita kepada Tuhan melalui
TINDAKAN NYATA sehari-hari.

APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda memanifestasikan kasih
Anda kepada Tuhan selama ini?
2. Mengapa Anda perlu memanifestasikan kasih
kepada Tuhan dengan tindakan nyata?
3. Tindakan nyata sehari-hari seperti apa yang dapat
Anda lakukan untuk memanifestasikan kasih
kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, ajar kami memanifestasikan kasih
kepada-Mu dengan tindakan nyata sehari-hari sebagai
wujud syukur kami atas penebusan-Mu dan kami boleh
mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 32-34
Markus 15:26-47

