01 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
SAHABAT SEJATI YANG SESUNGGUHNYA
RHEMA HARI INI
Yohanes 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya.
Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tak mungkin
kita sendirian. Siapa pun kita, pasti memerlukan orang
lain sebagai teman atau sahabat. Namun tidaklah
mudah menemukan teman yang baik, apalagi teman
yang setia dalam segala keadaan. Teman yang datang
dan pergi adalah hal yang biasa. Teman dalam suka
banyak, tetapi bagaimana dengan teman dalam duka
atau ketika sedang susah? Terkadang pula, “ada teman
yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga
sahabat yang lebih karib dari pada seorang
saudara" (Ams. 18:24).
Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita
mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja hadir sebagai
Juruselamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat
sejati kita. Bahkan Tuhan begitu rindu menjadikan kita
sahabat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak
menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu,

apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut
kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan
kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari
Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah
yang memilih kamu" (Yoh. 15:15-16a). Tidak hanya itu,
Dia pun rela mengorbankan nyawa-Nya bagi kita.
Semua orang di dunia ini boleh meninggalkan kita,
tetapi hanya Tuhan yang tidak akan membiarkan dan
meninggalkan kita bergumul sendirian. Itulah janji-Nya,
dan janji Tuhan itu ya dan amin! Karena itu, jangan
pernah merasa sendirian. Ada Tuhan Yesus di samping
kita. Sambutlah kasih Tuhan dan kasihi Dia dengan
segenap hati kita. Jadilah sahabat Tuhan Yesus. Kalau
kita percaya bahwa Dia adalah Juruselamat dan Sahabat
yang terpercaya, maka sebesar apa pun persoalan yang
kita alami, seberat apa pun pergumulan yang ada, kita
akan sanggup berkata,
"Segala perkara dapat
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku" (Flp. 4:13).

RENUNGAN
Tuhan ingin kita menjadi SAHABAT-Nya.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai
sahabat Anda? Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus rindu untuk
menjadi sahabat kita?
3. Pengalaman apa yang Anda rasakan ketika
menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda?
Renungkanlah.

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur memiliki Engkau
sahabat sejati kami. Kami merasakan penyertaan dan
tuntunan-Mu yang begitu nyata. Kami percaya, dalam
segala kondisi dan situasi di hidup kami, Engkau
senantiasa bersama kami dan memberi kekuatan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Yosua 22-24
Lukas 3

02 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
POSISI HATI YANG BENAR SEBAGAI SAHABAT YESUS
RHEMA HARI INI
Wahyu 2:4 Namun demikian Aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang
semula.
Di keluarga Leo, membaca Alkitab adalah kebiasaan baik
yang ditanamkan sejak usia kanak-kanak. Jika
memungkinkan, Leo yang akan membacakan firman
Tuhan bagi istri dan anak-anaknya sehabis makan
malam. Rasa ingin tahu dan pertanyaan-pertanyaan
kritis dari kedua anaknya, membuat Leo merasa senang
dan makin terpacu untuk menggali firman lebih dalam
lagi. Seperti malam itu yang pembacaannya diambil dari
kitab Kejadian 3, si bungsu bertanya, “Papa, mengapa
Tuhan harus mencari dan memanggil Adam dan Hawa?
Bukankah Tuhan itu Mahatahu? Masa Tuhan tidak tahu
mereka ada di mana?”
Pertanyaan yang sama mungkin pernah terlintas dalam
pikiran kita ketika membaca Kejadian 3:8-9. Tuhan
bukannya tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada
saat itu. Namun, justru karena Tuhan Mahatahu, Dia
tahu ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tuhan

dapat merasakan ada hati yang merasa bersalah dan
takut untuk mendekat akibat dari ketidaktaatan. Karena
itulah, Tuhan menanyakan, “Di manakah Engkau?” Saat
itu, bukan posisi jasmani yang Tuhan tanyakan, tetapi
posisi hati Adam dan Hawa.
Hari ini, secara jasmani kita bisa tetap beribadah, tetap
berdoa, membaca firman, dan masih tetap melayani.
Namun adakah keyakinan bahwa hati kita masih penuh
dengan cinta mula-mula kepada Tuhan? Semua orang
yang lahir baru pasti memiliki cinta yang berkobar-kobar
kepada Tuhan. Seperti pedal gas yang diinjak dalamdalam, tidak ada rasa keberatan bahkan sangat
bersemangat untuk mengejar ketertinggalan tentang
Tuhan. Melayani adalah sesuatu yang menggairahkan.
Berkorban untuk Tuhan adalah suatu kehormatan.
Masihkah ada api yang demikian di hati setiap kita? Mari,
kita ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan
dan kembali ke sana. Sebab, yang Tuhan inginkan
bukanlah hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi hati
seorang sahabat yang mengasihi-Nya dengan segenap
hati. (PF)

RENUNGAN
Yang Tuhan tanyakan bukanlah POSISI JASMANI kita,
tetapi POSISI HATI kita. Masihkah hati kita penuh
dengan CINTA MULA-MULA kepada-Nya?

APLIKASI
1. Jika saat ini Tuhan menanyakan kepada Anda, “Di
manakah Engkau?” jawaban apa yang akan Anda
berikan?
2. Cobalah mengingat, bagaimana perasaan Anda dan
apa yang Anda lakukan ketika hati Anda dipenuhi
dengan cinta mula-mula kepada Tuhan?
3. Bagaimana Anda akan membangkitkan kembali
cinta mula-mula Anda kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus yang manis, terima kasih karena telah
menjadikan kami ini sahabat-Mu. Meski kami bukan
lagi seorang jiwa baru, tetapi biarlah rasa cinta kami
justru semakin bertambah-tambah kepada-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 1-3
Lukas 4 :1-30

03 NOVEMBER 2021
UNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
YANG TUHAN INGINKAN MELEBIHI KORBAN DARI
KITA
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."
Adinda adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Saat
ini Adinda baru berusia dua belas tahun dan baru saja
menduduki bangku SMP. Namun, kakak ketiganya kini
sudah berkuliah di luar negeri. Yang satunya lagi sedang
mengikuti koas kedokteran di luar pulau. Bahkan, kakak
tertuanya sudah menikah dan berkeluarga. Ya, ibunya
sudah tidak muda lagi saat Adinda dilahirkan, sehingga
jarak usianya dengan ketiga kakaknya pun cukup jauh.
Meskipun Adinda memiliki kakak-kakak, tak jarang ia
merasa seperti anak tunggal.
Kedua orangtua Adinda pun sibuk bekerja, dan hal itu
membuatnya sering merasa kesepian. Sekalipun secara
materi Adinda tidak pernah kekurangan karena ayah
ibunya kerap membelikan Adinda berbagai macam

barang mahal dan kakak-kakaknya tak pernah lupa
mengiriminya hadiah serta uang saku tambahan, semua
itu ternyata tidak membuatnya bahagia. Sebab yang ia
inginkan sebenarnya bukanlah materi pemberian
keluarganya, melainkan kehadiran nyata ayah ibu serta
saudara-saudaranya dalam kehidupannya.
Sama dengan yang dirasakan Adinda, demikian pulalah
yang dirasakan Tuhan. Kerap kali kita disibukkan dengan
berbagai aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, sampaisampai kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita tidak
lagi menyediakan hati kita untuk menjadi sahabat-Nya.
Kita merasa bahwa kita sudah pergi ke gereja, melayani,
memberikan persembahan, dan itu sudah cukup.
Namun yang terlebih penting daripada itu semua adalah
hati kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang
selalu mengasihi-Nya dengan segenap hati dan
kesediaan kita untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus.

RENUNGAN
Bukan KORBAN, tetapi HATI kitalah yang terlebih
diinginkan Tuhan.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda memberikan hati Anda bagi Tuhan?
Apa yang menghalangi Anda untuk melakukannya?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita menjadi
sahabat-Nya?
3. Renungkanlah dan buatlah komitmen untuk Anda
bisa menjadi sahabat Tuhan!?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya, Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami
masih belum sepenuhnya memberikan hati kami untuk
Engkau. Kami mau belajar untuk bisa lebih lagi
mengasihi-Mu dengan seluruh apa yang kami miliki,
dengan segenap hidup dan hati kami. Dan biarlah kami
bisa menjadi sahabat yang menyukakan hati-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 4-6
Lukas 4:31-44

04 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
PERAN PENTING KASIH DALAM HIDUP KITA
RHEMA HARI INI
1 Korintus 13:3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan
segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan
tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai
kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku.
Ada tiga macam ilustrasi tentang gambaran memberi,
yaitu spons, batu api, dan lebah madu. Untuk
mendapatkan air dari spons, kita harus meremasnya,
bahkan terkadang harus memuntirnya. Memberi
semacam ini berarti memberi dengan terpaksa, bukan
dengan kerelaan. Kedua adalah batu api. Untuk
mendapatkan api, kita harus menghantamnya, bahkan
terkadang perlu dihantam berkali-kali, barulah api
menyala. Memberi semacam ini berarti pelit, dan sekali
memberi, minta dipublikasikan kepada banyak orang.
Berbeda dengan lebah madu. Saat kita mengambil
madu darinya, ia dengan sukarela memberikan, tanpa
tekanan, bahkan setelah kita ambil pun, dengan setia ia
memproduksi lagi madu itu.
Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan rela dan
penuh kasih, segala sesuatu akan menjadi bermakna.

Kasih juga yang membuat semua yang kita lakukan tidak
sia-sia. Banyak orang berpikir bahwa yang terpenting
bagi Tuhan adalah korban dan persembahan, atau
pujian serta penyembahan yang terus-menerus.
Memang benar kita harus menghormati, menyembah,
melayani, dan memberi persembahan kepada Tuhan.
Namun yang paling penting dari semuanya itu adalah
kita melakukannya dengan penuh kerelaan dan dari hati
penuh kasih, bukan dengan terpaksa ataupun lewat
ancaman.
Tidak secara kebetulan jika rhema hari ini menyadarkan
kita, bahwa Tuhan melihat hati kita lebih daripada
pelayanan, pujian penyembahan, dan persembahan
yang kita bawa kepada-Nya. Jangan pernah melakukan
semua itu karena terpaksa ataupun karena aturanaturan agamawi. Lakukan segala sesuatunya kepada
Tuhan karena kita mengasihi-Nya dengan segenap hati
dan karena kita ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus yang
dekat di hati-Nya. Maka, Tuhan juga yang akan sediakan
berkat dan kemurahan yang tiada habisnya. Karena
tanpa kasih, baik itu ketaatan, korban, atau
persembahan kita akan terasa hambar di hadapan
Tuhan.
RENUNGAN
TANPA KASIH, maka ketaatan, korban, dan pelayanan
kita akan TERASA HAMBAR di hadapan Tuhan.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki kasih dalam kehidupan
Anda selama ini? Mengapa demikian?
2. Menurut Anda, mengapa tanpa kasih, semua yang
kita lakukan terasa hambar di hadapan Tuhan?
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan agar ketaatan,
korban, dan pelayanan Anda tidak terasa hambar di
hadapan Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih
dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk
terus konsisten memiliki kasih dalam hati kami.
Sehingga apa pun yang kami lakukan, dapat
mencerminkan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 7-8
Lukas 5:1-16

05 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
PRIBADI YANG DEKAT DI HATI KITA
RHEMA HARI INI
Mazmur 65:5 Berbahagialah orang yang Engkau pilih
dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di
pelataran-Mu! Kiranya kami menjadi kenyang dengan
segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus.
Suatu ketika, Rina bertanya kepada murid-murid
lesnya, hal-hal apa sajakah yang mereka rindukan dari
sekolah tatap muka. Sebagian besar dari mereka pun
menjawab bahwa mereka kangen bertemu dengan
teman-teman atau sahabatnya. Ya, setiap orang yang
memiliki sahabat, pasti selalu memiliki kerinduan untuk
sering bertemu dan berbagi cerita dengan sahabatnya.
Bahkan, tidak sedikit pula yang rela mengorbankan
waktu, uang, dan tenaganya untuk membantu
sahabatnya. Cara seseorang memperlakukan seorang
teman biasa dengan sahabat dekat pasti akan terasa
sangat berbeda. Karena bagaimanapun, sahabat adalah
lebih dari sekedar teman.
Dalam Alkitab juga ada kisah tentang persahabatan,
yaitu Abraham dan Tuhan. Abraham yang disebut
sebagai sahabat Tuhan pun selalu rindu dan senang

dekat dengan Tuhan senantiasa. Ke mana saja Tuhan
menyuruhnya untuk melangkah, ia selalu taat. Apa saja
yang Tuhan minta, ia tidak pernah setengah-setengah
dalam memberikannya. Tidak heran, hati Tuhan begitu
tersentuh hingga berjanji kepada Abraham untuk
menjadikan keturunannya menjadi bangsa pilihan
Tuhan.
Seorang sahabat pastilah orang yang selalu dekat di
hati kita. Jika kita rindu menerima berkat seperti
Abraham, jadikanlah Yesus sebagai sahabat kita. Miliki
hati seorang sahabat, yang selalu rindu untuk dekatdekat dengan Tuhan dan rela mengorbankan waktu,
pikiran, juga tenaga kita untuk Tuhan. Bangun kembali
mezbah doa yang sudah mulai runtuh. Renungkan
perkataan-Nya siang dan malam. Konsisten dalam
melayani dan tidak jemu-jemu dalam mencari jiwa
untuk memperluas kerajaan-Nya di muka bumi ini. Saat
kita membangun hubungan dengan Tuhan dan
menjalin persahabatan dengan-Nya karena kita
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka berkat
Abraham pun akan kita alami dalam kehidupan kita.

RENUNGAN
Seorang SAHABAT pastilah orang yang DEKAT DI HATI.

APLIKASI
1. Apakah Anda mempunyai seorang sahabat?
Bagaimana sikap Anda selama ini dengan sahabat
Anda?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita
menjadi sahabat-Nya?
3. Setelah membaca renungan hari ini, langkah apa
yang akan Anda ambil untuk dapat menjadi
sahabat Tuhan? Tuliskanlah.
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa kami berdoa untuk pemulihan kembali
hubungan kami dengan Engkau, karena kami percaya
hanya dekat dengan-Mu saja kami tenang. Kami rindu
senantiasa menjadikan Engkau sahabat dalam hidup
kami, dan konsisten membangun hubungan pribadi
yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 9-10
Lukas 5:17-39

06 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
SIKAP YANG BENAR SAAT TUHAN MENDEKAT
RHEMA HARI INI
Yesaya 55:6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan
ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!
Di bawah payung biru, Rio berdiri di sudut jalan
menuju kos Ria. Ia menantikan kapan Ria akan pulang
atau keluar, sekedar untuk melihatnya dari kejauhan.
Setelah saling mengenal selama dua tahun, akhirnya
Rio memutuskan mengakui perasaannya kepada Ria.
Namun cintanya yang jatuh kepada Ria tidak
tertangkap, hatinya justru jatuh dan hancur. Dua tahun
berlalu, akhirnya Rio berhasil melupakan Ria dan ia
memutuskan menikah dengan Santi. Ketika menerima
undangan pernikahan Rio, sekonyong-konyong
penyesalan menyergap hati Ria. Ia pun menyadari
bahwa selama ini Rio adalah orang yang baik dan layak
diperjuangkan.
Sadar atau tidak, sering kali kita sering melakukan hal
yang sama dengan Ria. Dalam hubungan kita dengan
Tuhan, Tuhanlah yang mengejar-ngejar kita dan telah
membuktikan cinta-Nya melalui karya penebusan
Yesus Kristus di atas kayu salib, tetapi masih banyak

dari kita yang setengah hati menanggapi-Nya atau
malah membalikkan punggung dari-Nya. Ya, Tuhan
bukanlah manusia yang bisa berpaling hati. Dia adalah
Allah yang setia, yang selalu sabar menantikan kita
menerima kasih-Nya dan mengasihi-Nya kembali.
Namun, kitalah yang seolah-olah lupa bahwa tidak
salamanya kita hidup dan waktu kita untuk menerima
perkenanan Tuhan pun terbatas. Betapa terlambatnya
bila kita baru berseru kepada Tuhan di penghujung
nafas kita, yang kita tidak tahu kapan waktunya tiba.
Oleh karena itu, jika saat ini kita masih bernafas
dengan baik dan merasa bahwa ada yang mengetok
pintu hati kita, berdiam dirilah sejenak. Renungkanlah
setiap kebaikan yang Tuhan berikan di hidup kita
selama ini. Tangkaplah kasih Tuhan dan balaslah
dengan mengasihi-Nya dengan segenap hati kita.
Jadilah sahabat Tuhan Yesus. Sebab, Dia terlebih dulu
mengasihi kita dan setia dalam setiap perkara
kehidupan kita. Janganlah kita menjauh ketika Dia
dekat dan berkenan ditemui. Agar kita tidak menyesal
ketika menyadari betapa berharganya hubungan kita
dengan Tuhan, tetapi semuanya sudah terlambat.
RENUNGAN
Ketika Tuhan MENDEKAT, jangan sampai kita malah
MENJAUH.

APLIKASI
1. Apa yang Anda cari dan kejar dalam kehidupan ini?
2. Bagaimana sikap Anda terhadap Tuhan selama ini?
Apa yang akan Anda tambahkan atau ubah dari
sikap Anda selama ini?
3. Apa yang akan Anda lakukan sebagai wujud
mengasihi Tuhan dengan segenap hati?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau dengan
segenap hati, sebab tidak ada pribadi lain yang selalu
siap menangkap kami ketika jatuh. Ajar kami untuk
selalu mendekat bahkan lebih dekat kepada Tuhan,
sehingga tidak ada kesempatan bagi kami untuk
menjauh dari pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 11-12
Lukas 6:1-26

07 NOVEMBER 2021
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
BISA DIPERCAYA DAN BISA MEMPERCAYAI TUHAN
SEPENUHNYA
RHEMA HARI INI
Mazmur 89:21-22 Aku telah mendapat Daud, hambaKu; Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang
kudus, maka tangan-Ku tetap dengan dia, bahkan
lengan-Ku meneguhkan dia.
Kepercayaan bukanlah suatu hal yang lahir begitu saja,
tetapi dibangun melalui berbagai pengalaman yang
dibagi antara dua individu atau lebih. Inilah yang dialami
oleh Daud dalam hubungannya dengan Tuhan. Sejak
muda, kualitas hubungan Daud dengan Tuhan begitu
luar biasa. Tidak peduli apa pun yang terjadi dan
dihadapi Daud, TUHAN TETAP MENJADI PUSATNYA.
Ketika Tuhan membawanya melewati lembah
kekelaman, ia TETAP PERCAYA TUHAN BERSAMANYA
(Mzm. 23:4), bahkan di saat Tuhan membawanya
melalui kemenangan, ia TETAP PERCAYA SEMUA
KARENA TUHAN (Mzm. 20:7). Ketika ia hanya dipercaya
menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, IA
TOTALITAS dalam menjaganya. Hingga Tuhan
mempercayakan satu bangsa untuk digembalakan,

hatinya tidak berubah, IA TETAP BISA DIPERCAYA OLEH
TUHAN.
Tidak heran Tuhan menyebut Daud sebagai seorang
yang berkenan di hati-Nya (Kis.13:22b). Satu hal yang
perlu kita ketahui, sesungguhnya tidak hanya kepada
Daud, Tuhan ingin hubungan yang berkualitas,
hubungan yang memiliki rasa saling percaya. Namun
kepada setiap kita, anak-anak-Nya, Tuhan rindu
memiliki hubungan yang seperti itu. Sadarilah bahwa
Tuhan juga terus mencari orang-orang yang bersungguh
hati kepada-Nya, bisa percaya dan dipercayai. Saat
menemukannya, Tuhan pun akan melimpahkan
kekuatan-Nya kepada mereka (2 Taw. 16:9a).
Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh membangun
pribadi yang MEMPERCAYAI ALLAH DALAM SEGALA
KEADAAN dan belajar untuk bisa dipercaya oleh Tuhan
melalui apa pun yang Tuhan percayakan dalam hidup
kita. Percayalah, jika Dia mendapati kita mengasihi
Tuhan dengan segenap hati dan dapat dipercaya, maka
kita akan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Perkenanan
Tuhan akan semakin nyata dan kita akan dibawa
semakin masuk dalam kemuliaan-Nya. Haleluya!

RENUNGAN
Jadilah pribadi yang MEMPERCAYAI dan BISA
DIPERCAYA Tuhan, maka kita akan menjadi SAHABAT
KARIB-NYA.
APLIKASI
1. Dalam hal apa dan kondisi yang seperti apakah
Anda masih sukar mempercayai Tuhan?
2. Menurut Anda, bisakah Anda dipercaya Tuhan
melalui apa pun yang Tuhan percayakan kepada
kita untuk kita kelola? Mengapa demikian?
3. Hal apakah yang akan Anda alami jika Anda
sungguh-sungguh bisa menjadi sahabat karib Allah?
Tuliskan komitmen Anda untuk itu!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah
mengundang kami untuk menjadi sahabat karib-Mu.
Kami tahu itu adalah sebuah kehormatan. Ajarkan dan
mampukan kami, ya Tuhan, untuk selalu mempercayaiMu dan bahkan bisa diprcaya oleh Engkau dalam
segala keadaan, supaya kami bisa semakin dekat
dengan-Mu, menjadi sahabat karib-Mu, dan nama-Mu
dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Hakim-Hakim 13-15
Lukas 6:27-49

