


29 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KASIH YANG MENGHANGUSKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari 
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk 
sahabat-sahabatnya. 
 
Mengatakan kasih lewat perkataan adalah sesuatu 
yang mudah untuk dilakukan. Namun sebesar dan 
seserius apa kasih kita, hanya bisa dibuktikan dari 
tindakan nyata kita, sejauh mana kita rela berkorban 
untuk 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.  

Cobalah kita renungkan betapa besar kasih Tuhan 
dalam kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, 
hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, 
bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita 
tidak pernah berubah.  Sungguh, kita tidak dapat 
menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan 
tingginya dan dalamnya kasih Kristus.  Ada banyak 



cerita tentang cinta kasih yang ada di dunia ini, namun 
kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih 
Tuhan.  Kasih Tuhan sangat jauh berbeda dari kasih lain 
yang ada di dunia ini, sebab Tuhan mengasihi kita 
dengan cinta yang menghanguskan. 

Seperti kita perlu menujukkan kasih kita kepada orang 
lain agar kasih kita sampai kepada mereka, Tuhan pun 
telah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita dengan 
rela berkorban dan memberikan nyawa-Nya bagi kita. 
Kasih yang sejati tidak disimpan dalam hati, melainkan 
dinyatakan dalam perbuatan. Kalau kita benar 
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan 
melakukan apa yang dapat menyenangkan-Nya dan 
rela melakukan apapun untuk Tuhan. Sehingga Tuhan 
dapat merasakan kasih kita kepada-Nya. Saat kita 
menyatakan kasih kita kepada-Nya, Tuhan pun tidak 
akan tinggal diam, Dia pasti akan menyatakan kasih-
Nya yang dahsyat dalam hidup kita. 

 
RENUNGAN 
Semua orang BISA MENGASIHI tapi tidak semua orang 
BISA MENGASIHI sampai menghanguskan. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki kasih yang sampai 

menghanguskan kepada Tuhan dan sesama? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

memiliki kasih yang demikian? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil agar 

Anda memiliki kasih yang demikian? 
Renungkanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-
Mu bagi kami. Kami rindu membalas cinta kasih-Mu. 

Ajar kami agar dapat memiliki kasih yang sampai 
menghanguskan, hingga setiap aspek dalam hidup 

kami menjadi bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 1-3; Matius 14:1-21 

 

 

 

 

 

 

 



30 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BUKTI ORANG YANG TERBAKAR DALAM KASIH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 13:4-7 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; 
ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak 
sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan 
tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah 
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita 
karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, 
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala 
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 
 
"Selamat, Anda bisa mendapatkan berbagai barang 
yang kami tawarkan secara gratis." Penasaran, Andin 
segera menyentuh kotak bertuliskan 'Ambil Gratis'. 
Layar pun berganti. Disitu tertulis bahwa Andin harus 
membagikan link aplikasi tersebut kepada 5 orang 
temannya sebagai persyaratan. Apabila mereka telah 
mendownload aplikasi tersebut, maka Andin akan 
mendapatkan produk yang diinginkannya secara gratis. 
Andin seketika mencibir dan tersenyum kecut. Dalam 
hati ia berkata, tentu saja ada syaratnya, mana 
mungkin gratis begitu saja.  



Kita memang sudah terbiasa tinggal di dunia yang 
penuh dengan syarat. Jika kita ingin populer dalam 
pergaulan, maka kita harus selalu tampil menarik, 
ramah, ceria dan pandai menyenangkan hati orang. 
Dalam berbagai urusan resmi, seperti beasiswa, 
pengajuan surat-surat penting, melamar pekerjaan, 
dan banyak hal yang lain, semuanya ada persyaratan 
yang harus dipenuhi. Bahkan anak pun wajib patuh, 
rajin belajar dan berprestasi bila ingin mendapat 
apresiasi dari orangtuanya.  

Meskipun semua sepertinya menuntut kita untuk 
melakukan sesuatu terlebih dahulu, ada satu hal yang 
tidak pernah bersyarat, yaitu Kasih Bapa. Kasih sejati 
yang sekalipun kita masih saja menyakiti hati-Nya, 
tidak tahu membalas kebaikan-Nya dan justru 
meninggalkan Dia begitu saja, namun kasih-Nya tidak 
pernah surut. Dia tetap sabar dan terus menantikan 
kita sampai akhir. Itulah cara Tuhan mengasihi kita 
dengan kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang 
menghanguskan setiap kekerasan hati dan 
kesombongan. Sampai tidak ada lagi yang bisa kita 
lakukan kecuali membalas kasih-Nya dengan taat dan 
setia melakukan kehendak-Nya. (PF)  

RENUNGAN 
Orang yang TERBAKAR dalam KASIH pasti 
menunjukkan PENGORBANAN dalam PERBUATAN 
nyata. 



APLIKASI 
1. Seperti apakah kasih yang sejati bagi Anda? 
2. Pernahkah Anda rela berkorban apapun demi 

orang yang sangat Anda kasihi? Apa alasan Anda 
melakukannya? 

3. Bagaimana Anda akan mulai mengaplikasikan 
kasih yang sejati dalam hidup Anda sehari-hari? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terimakasih atas kasih-Mu yang teramat 
besar bagi kami. Penerimaan-Mu yang tanpa syarat 

adalah kasih yang menghanguskan hati kami. Dengan 
kasih-Mu kami belajar untuk berkorban dan mengasihi 
sesama kami. Biarlah hati kami senantiasa limpah oleh 
kasih sejati yang dari pada-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 4-6; Matius 14:22-36 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEMBALAS PENGORBANAN KASIH TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 4:19 Kita mengasihi, karena Allah lebih 
dahulu mengasihi kita. 
 
Ikan Salmon kita kenal sebagai makanan premium 
dengan harga yang cukup mahal. Ikan dengan daging 
berwarna orange, rasanya enak dan memiliki 
kandungan gizi tinggi. Namun, tahukah kita, di balik 
harganya yang mahal, ada sebuah kisah perjuangan 
yang harus ditempuh ikan Salmon dalam siklus 
kehidupannya. Ikan Salmon hidup di Samudra Pasifik 
atau Samudra Atlantik. Mereka biasanya menghasilkan 
ribuan telur, akan tetapi hanya setengahnya saja yang 
menetas. Awalnya, benih ikan Salmon hidup selama 
setahun di sungai, setelah itu mereka akan melakukan 
perjalanan menuju Samudra Pasifik. 
 
Perjalanan ikan Salmon tidaklah mudah, mereka harus 
siap menghadapi predator yang bisa saja memakannya 
dalam perjalanan. Ikan Salmon yang berhasil 
melakukan perjalanan hingga samudera akan hidup 
disana selama 4-7 tahun. Sesudah itu, saat mereka siap 
bereproduksi mereka akan kembali ke hulu sungai 



dengan berkelompok. Salmon harus berenang 
melawan arus dan melewati air terjun. Migrasi yang 
menempuh jarak yang jauh membuat ikan Salmon 
harus berpuasa berbulan-bulan. Karenanya hanya 
sedikit ikan Salmon yang berhasil bermigrasi. Oleh 
karena itu, menjadi hal yang sangat wajar jika Salmon 
berharga mahal. 
 
Dalam hidup kita, kematian Tuhan Yesus juga menjadi 
satu hal yang sangat berharga. Bagaimana tidak, Tuhan 
Yesus rela turun ke dunia sebagai manusia dan 
berkorban memberikan nyawa-Nya bagi kita agar 
setiap kita diselamatkan. Kematian-Nya adalah wujud 
betapa besar kasih Tuhan Yesus pada manusia. Oleh 
karena itu, sudah selayaknya kita membalas kasih-Nya 
dengan memberikan hidup kita untuk dipakai bagi 
kemuliaan Tuhan. Dia yang telah terlebih dahulu mati 
bagi kita, menderita bagi kita, menanggung sakit dan 
malu bagi kita. Kasih disertai pengorbanan Tuhan 
memberikan kita teladan tentang kasih yang 
menghanguskan. Sekarang giliran kita untuk membalas 
kasih-Nya dengan menyerahkan seluruh hidup kita 
untuk menggenapi rencana-Nya. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan RELA memberikan nyawa-Nya demi kita, maka 
dari itu sudah selayaknya kita MEMBALAS KASIH-NYA. 
 



APLIKASI 
1. Apa yang Anda lakukan untuk membalas kasih 

Tuhan dalam hidup Anda? 
2. Mengapa Anda selayaknya membalas kasih Tuhan  

yang sudah memberikan nyawa-Nya bagi Anda? 
3. Bagaimana agar Anda selalu bisa membalas kasih 

Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajarkan kami untuk selalu mengingat kebaikan 
dan pengorbanan yang telah Kau berikan. Sehingga 
kami bisa selalu membalas kasih-Mu dengan lebih 

bersungguh-sungguh lagi mencintai-Mu.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 7-8; Matius 15:1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MILIKI KASIH YANG APA ADANYA 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu. 
 
Satu hari seorang pria kaya yang kehilangan putra satu-
satunya karena terbunuh dalam perang, menerima 
lukisan yang dibuat oleh putranya saat masih berada di 
medan perang. Lukisan itu kemudian menjadi barang 
yang paling berharga diantara koleksi benda-benda 
seni miliknya. Ketika pria kaya ini meninggal, koleksinya 
pun dilelang. Para kolektor seni membanjiri acara 
lelang itu. Benda pertama yang dilelang adalah lukisan 
sang putra. "Bawa kesini benda-benda yang bagus. 
Siapa yang menginginkan lukisan seperti itu?" seorang 
kolektor berteriak ketika melihat lukisan itu. Panitia 
lelang berkata, "Tuan itu berpesan, bahwa lukisan ini 
harus dilelang yang pertama."  

Karena tidak ada yang berminat dengan lukisan itu, 
akhirnya seorang bapak tua menawar $10. Ternyata 
bapak tua itu adalah pengasuh putra pria itu disaat 



kecilnya. Karena itu adalah satu-satunya penawaran, 
maka ia mendapatkan lukisan itu. Panitia lelang lalu 
mengumumkan bahwa lelang ini telah berakhir. Segera 
terdengar kegaduhan dari peserta lelang yang hadir. 
Panitia lelang berkata, "Surat wasiat menyatakan 
bahwa orang yang bersedia membeli karya putranya, 
akan menerima semua koleksi benda seni yang lain 
dengan cuma-cuma." Pengasuh itu membeli lukisan 
anak asuhannya bukan karena lukisan itu bagus, tetapi 
karena kasihnya yang tulus. Dan karena kasih yang apa 
adanya itu, ia akhirnya mendapatkan berkat yang tak 
ternilai harganya. 

Kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita sudah terbukti 
dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi masih ada 
saja yang menyalahartikan kebaikan Tuhan, bahkan 
mengambil keuntungan dari padanya. Saat diberkati, 
kita berkata bahwa kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi 
masihkah kita bisa berkata mengasihi Tuhan saat Dia 
tidak menjawab doa dan keinginan kita? Hari ini kita 
diingatkan bahwa Tuhan ingin agar kita mengasihi-Nya 
dengan tulus dan apa adanya, bukan karena ada 
apanya. Kasih yang demikian akan membuat kita 
mengalami hal-hal indah yang tidak pernah kita 
pikirkan sebelumnya. 

RENUNGAN 
Tuhan mau kita mengasihi-Nya APA ADANYA bukan 
ADA APANYA. 



APLIKASI 
1. Sudahkah kita memiliki kasih yang apa adanya 

kepada Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita 

mengasihi Tuhan apa adanya? 
3. Bagaimana langkah Anda agar dapat memiliki 

kasih yang apa adanya kepada Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-
Mu yang tulus kepada setiap kami. Kami rindu 

membalas segala kebaikan-Mu dengan mengasihi 
Engkau apa adanya. Bukan karena kami menginginkan 
sesuatu, tapi karena kami tahu Engkau sudah terlebih 

dahulu mengasihi kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 9-11; Matius 15:21-39 

 

 

 

 

 

 

 



02 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MILIKI KASIH YANG RELA BERKORBAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 2:17 “Maka teringatlah murid-murid-Nya, 
bahwa ada tertulis: “Cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku.” 
 
Setiap orang yang rela berkorban pasti mempunyai 
suatu alasan untuk melakukannya. Seorang ayah atau 
ibu, saat melihat penderitaan anaknya yang sakit 
seringkali berkata, "Biar aku saja yang sakit, asal 
anakku sembuh." Atau saat makanan terbatas, 
seringkali orang tua rela untuk tidak makan, asalkan 
anak-anak mereka kenyang. Bahkan banyak orang tua 
yang pontang-panting bekerja agar dapat 
menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. 
Tentu ini bukan tindakan basa-basi semata. Mereka 
rela melakukannya karena satu alasan, yaitu kasih 
kepada anak-anaknya. 

Kasih yang menghanguskan adalah kasih yang rela 
berkorban. Yesus berkorban dengan meninggalkan 
takhta-Nya, mengosongkan diri-Nya menjadi manusia, 
dibesarkan dalam keluarga sederhana, bersedia ditolak 
dan dihina dalam pelayanan, bahkan mengorbankan 



nyawa-Nya di kayu salib. Semua itu dilakukan-Nya 
karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. 
Demikian pula bisa jadi secara nilai, persembahan yang 
kita persembahkan masih sedikit namun bila itu lahir 
dari hati yang sungguh-sungguh rela berkorban maka 
itu akan berkenan di hati Tuhan.  

Seringkali jika berurusan dengan diri sendiri, akan 
sangat mudah bagi kita untuk memperjuangkan segala 
hal yang terbaik. Sekalipun untuk itu kita harus 
mengorbankan sesuatu demi mendapatkannya. Kalau 
kita dapat berbuat demikian terhadap diri sendiri, 
mengapa sulit untuk melakukannya bagi orang lain dan 
Tuhan? Mulai hari ini, berani ambil komitmen untuk 
memiliki kasih yang rela berkorban, terutama bagi 
Tuhan. Saat kita memiliki kasih yang menghanguskan, 
saat itulah kita akan memiliki kasih yang rela 
berkorban. Baik dengan segenap kekuatan, talenta 
atau apapun yang ada pada kita. Maka kita akan 
dibawa mengalami dimensi kasih Tuhan yang baru 
dalam hidup kita.  

 
RENUNGAN 
Kasih yang MENGHANGUSKAN adalah kasih yang RELA 
BERKORBAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan kasih yang rela 

berkorban? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus memiliki kasih 

yang rela berkorban? 
3. Bagaimana cara kita dapat memiliki kasih yang 

demikian? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu sehingga kami 
dapat mempersembahkan hanya yang terbaik dari hati 
yang rela berkorban untuk membalas cinta kasih-Mu. 

Karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 12-13; Matius 16 

 

 

 

 

 



03 SEPTEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGASIHI TUHAN DENGAN KASIH YANG 
MENGHANGUSKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 22:37-38 Jawab Yesus kepadanya: Kasihilah 
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 
 
Alkisah ada seorang gadis yang sangat cantik. Banyak 
pria kaya yang datang dan merayunya. Mereka berjanji 
akan memberikan gadis itu mobil, mengajak berkeliling 
dunia dan segala macam janji lainnya jika sang gadis 
mau dinikahi. Seorang pemuda desa yang sederhana 
namun dikenal sebagai pemuda yang baik, setia, tekun 
dan pekerja keras, juga jatuh hati dengan gadis cantik 
itu. Dengan berani ia datang melamar gadis itu. Ia tidak 
datang dengan beribu janji, tetapi hanya berkata bahwa 
ia akan menjaga sang gadis dengan baik. Ia akan bekerja 
lebih keras untuk menghidupi sang gadis dan 
membuatnya bahagia. Gadis cantik tersebut akhirnya 
menikah dengan sang pemuda desa sederhana.  

Mengapa sang gadis justru memilih pemuda sederhana 
yang hanya bekerja sebagai petani? Karena ia  bosan 



mendengar janji-janji manis dari pemuda-pemuda yang 
lain. Sementara pemuda sederhana ini tidak banyak 
berjanji, namun berani datang melamar. Bagi sang 
gadis, justru pemuda sederhana ini yang benar-benar 
mencintainya. Kisah ini kurang lebih menggambarkan 
kehidupan rohani kita. Banyak anak Tuhan yang berjanji 
ini dan itu pada Tuhan. Jika Tuhan mengabulkan doa, 
maka akan semakin tekun beribadah, melayani atau 
memberi persembahan yang besar. Namun saat doanya 
terkabul, janji itu tak pernah terwujud.  

Tuhan lebih menyukai orang yang mengasihi-Nya 
dengan sungguh-sungguh dan bukan sekedar di mulut 
saja. Dia ingin kita mengasihi-Nya bukan karena pamrih 
atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, namun 
karena hati yang benar-benar rindu dan bersyukur. 
Inilah kasih yang menghanguskan, dimana apapun yang 
kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan semata dan 
bukan untuk kepentingan kita. Lebih dari itu, jika kita 
mengasihi-Nya dengan sungguh, maka berkat tak 
terkira pun akan Dia sediakan bagi kita. Amin.  

 
 
RENUNGAN 
Kasihilah Tuhan bukan hanya SEKEDAR DI MULUT saja, 
tetapi kasihilah Tuhan dengan KASIH YANG 
MENGHANGUSKAN. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda merasa benar-benar mengasihi 

Tuhan? Jelaskan! 
2. Menurut Anda, apakah itu kasih yang 

menghanguskan? Mengapa kita harus memiliki 
kasih tersebut? 

3. Apa komitmen Anda agar benar-benar mengasihi 
Tuhan dengan kasih yang menghanguskan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang 
tiada terkira dalam hidup kami. Engkau menyediakan 

segala hal yang indah, bahkan yang diluar pikiran 
kami. Ampuni kami, ya Tuhan, jika kami masih 

mengasihi-Mu sebatas di mulut saja. Kami mau terus 
belajar mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dengan 
kasih yang menghanguskan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 14-15; Matius 17 

 

 

 



04 SEPTEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
UPGRADE KASIH KITA KEPADA TUHAN! 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 69:10a sebab cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan aku. 
 
“Jika kamu mau ingin tahu apakah suamimu sungguh-
sungguh mengasihimu, suruhlah ia pergi berbelanja ke 
pasar atau mencuci piring.” Ujaran Siska ini segera 
mengundang gelak tawa dan berbagai respons dari 
teman-teman yang sedang berkumpul merayakan 
ulang tahunnya. Meski kedengarannya konyol, tetapi 
apa yang dikatakan Siska 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). 

Mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 
tidak hanya berkata-kata bahwa mereka mengasihi 
Tuhan, akan tetapi segala tindakan dan perbuatan 
mereka adalah wujud dari kasih yang menghanguskan. 
Bukan karena kewajiban, tetapi karena kesadaran 
bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. 
Cinta yang menghanguskan seperti Inilah yang akan 
membuat hati Tuhan tergetar dengan api cinta yang 
menyala-nyala itu. Itu sebabnya jangan heran kalau 
Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang begitu manis, 
begitu indah, dan begitu ajaib bagi kita. Apa yang tidak 
dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan 
tidak pernah timbul dalm hati manusia, semua yang 
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 
Oleh karena itu, mari upgrade kasih kita kepada Tuhan 
dengan kasih yang menghanguskan. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 

 
 
RENUNGAN  
Mari MENGUPGRADE KASIH kita kepada Tuhan 
menjadi KASIH yang MENGHANGUSKAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana level kasih Anda kepada Tuhan selama 

ini? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus mengupgrade 

kasih kita menjadi kasih yang menghanguskan 
kepada Tuhan? 

3. Bagaimana cara Anda agar senantiasa memiliki 
kasih yang menghanguskan kepada Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Bapa, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan 
motivasi yang benar. Kami rindu memiliki kasih yang 
menghanguskan, sehingga segala aspek dalam hidup 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 16-18; Matius 18:1-20 

 


