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PRINSIP 
1. Persepsi kita tentang Tuhan, mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan ekspektasi kita terhadap 
Tuhan. 
2. Kesombongan manusia (merasa paling benar, paling tau, paling mengerti, dsb) menentang 
pengenalan akan Allah, bahkan memaksa Tuhan menjadi seperti yang kita mau. 
3. Cara hidup murid Kristus adalah dengan menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus dalam 
kehidupan kita sehari hari. 
 
 
APLIKASI 
1. Sadari kalau kita bukanlah orang yang paling benar/tau/mengerti. Belajar merobohkan keangkuhan 
kita. Be teachable. 
2. Mulai ubah persepsi kita yang salah tentang Tuhan dan ganti dengan "kacamata" yang benar (Gospel). 
3. Dengan sengaja terus renungkan Gospel, sampai itu keluar menjadi keputusan kita setiap saat. 
 
 
PERTANYAAN 
1. Ceritakanlah persepsi Saudara tentang Tuhan : siapa dan bagaimana Tuhan itu bagi Saudara? 
2. Pernahkah Saudara kecewa kepada Tuhan? Ceritakanlah mengapa Saudara kecewa? 
3. Ceritakanlah keputusan sesuai Gospel yang pernah/akan Saudara buat, yang sesuai dengan pikiran 
dan perasaan Yesus (melepaskan ke-aku-an/ego). Bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari hari? 
Apa kendala Saudara dalam mempraktikkan Firman Tuhan ini? 
 
*Diskusikanlah, saling menyemangati, dan memberikan saran. Saling mendoakanlah satu sama lain.



RK20220731 
Christian Chandra 
“Teachable” 
https://youtu.be/6Y0s-48KL24 
 
Di bulan Juli ini kita membahas tentang E-FAITH, yaitu nilai-nilai yang dianut CLCC, yang kita sepakati dan kita 
hidupi bersama: 
 
INTEGRITY – Christofer Tapiheru https://youtu.be/x9vfMbqmBug 
We do the right thing even when no one is watching.  
Integrity is a byproduct of intimacy (with God). 
Kita melakukan hal yang benar walau tidak ada orang yang melihat – karena kita tidak sedang mencari pujian, 
keuntungan, atau nama yang baik. Kita taat karena kita sayang sama Tuhan, karena itu menyenangkan Tuhan. 
Demikianlah integritas lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. 
 
HELPFUL – Andy S https://youtu.be/2bL9FjTvBRM 
We believe small acts, when multiplied by every person, can transform the world 
Helpful adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Helpful adalah gaya hidup yang menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. 
Dalam bahasa sehari-hari, helpful adalah mengasihi lewat tindakan praktis, tidak hanya lewat kata-kata semata. 
 

Anak-anak CL Kids (kelas TK - 6 SD), belajar helpful dengan berjualan hasil karyanya. Hasil dari penggalangan 
dana ini diberikan kepada anak-anak penderita kanker di https://instagram.com/rumahpejuangkankerambu. 
Anak yang SMP juga mempunyai proyek helpful. Mereka mendisain suatu barang lalu dijual. Hasilnya untuk 
memberkati anak-anak di Desa Maribaya (https://bit.ly/betafund). 
Mari ajar anak-anak kita untuk helpful, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyatakan kasih – 
karena kalau kita murid Kristus, gaya hidup kita seharusnya mirip Kristus. Dorong anak kita untuk ikut terlibat 
dan kita pun mari terlibat – karena kita dipanggil untuk menyebarkan dan memperkenalkan kasih Tuhan ke 
lingkungan yang belum mengenal Yesus. 
 
Komunitas difable https://instagram.com/c.a.n_communityofdifable yang digagas oleh Deananda, bergerak di 
bidang pendidikan untuk difabel sehingga bisa eksis dalam hal kesenian dan juga bisa mendapatkan pekerjaan. 
Selama pandemi ada 3 orang yang mendapatkan beasiswa, dan selama pandemi juga komunitas ini membantu 
menghidupi sekitar 13 orang difabel dengan memberi makan, pakaian, serta penyuluhan/ edukasi online. Mari 
kita dukung komunitas ini, tanyalah, “Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa kontribusikan?“ Kita 
bukan sekadar penonton karena Yesus bukan mencari penonton, melainkan murid/ pelaku firman; dan murid 
mencontoh kehidupan Gurunya. 
 

ACCEPTANCE – Surya Prabha https://youtu.be/pyD3nL0sw2w 
We believe that each of us is unique and precious. 
Kita menerima orang lain karena sadar bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita sama-sama orang yang 
dipulihkan dan diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak berhak menghakimi atau merendahkan orang lain. 
Siapa kita di mata Tuhan? Kalau saya disayang Tuhan, kalian pun disayang Tuhan.  
Penerimaan selalu mengizinkan cerita baru ditulis kembali. Mari kita menjadi alat Tuhan dengan turut menjadi 
bagian dari penceritaan kembali kehidupan orang lain. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya dengan cara menerima 
orang lain tanpa syarat seperti Tuhan menerima kita tanpa syarat. 
 
EXCELLENCE – Henny Kristianus https://youtu.be/Uz4IQ9QZ-vI 
We bring honor to God by not being ordinary, but extraordinary. 
Orang excellent tidak fokus mengejar pujian, dia percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan upah, dan dia 
memuliakan Tuhan di dalam setiap karyanya. Lakukan dengan excellent apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 
 
TEACHABLE 
We are willing to learn, unlearn and relearn. 
Kita belajar tentang apa yang Tuhan mau dan apakah ada pengertian kita yang masih salah. 



Bagaimana kita memandang seseorang, 
akan mempengaruhi ekspektasi kita dan bagaimana kita bersikap terhadap orang tersebut. 
 

Kami memiliki 3 anak. Kami sepakat bahwa Chloe, anak kami yang tertua, adalah pribadi yang dewasa dan 
bertanggung jawab. Dua bulan ini kami sedang tidak ada ART dan semua pekerjaan rumah dihandle oleh istri 
saya. Suatu malam istri saya sangat kelelahan sampai ketiduran. Padahal biasanya sebelum anak-anak tidur, 
istri saya harus menemani mereka dulu di kamarnya. Chloe lalu berinisiatif menata bantal adik-adiknya dan 
bahkan menggosokkan gigi adik-adiknya. 
 

Suatu hari terdengar keributan. Saya menghampiri, ternyata Chloe sedang rebutan mainan dengan adiknya 
dan tidak mau mengalah. Saya tegur Chloe, “Chloe, kamu sebagai Kakak, ngalah dong sama adik. Kan masih 
ada mainan yang lain.” Chloe lalu terdiam. 
Setengah hari kemudian saya terpikir bahwa saya salah. Hanya karena Chloe kami anggap sudah dewasa, 
bukan berarti dia sudah dewasa. Saya lupa kalau Chloe masih anak-anak. Chloe bahkan belum genap sebulan 
dia bersekolah.  
Kacamata yang kita gunakan saat melihat orang lain, menentukan respon kita terhadap mereka.  
 
Anak saya yang kedua bernama Oliver. Dikatakan bahwa Oliver anaknya berisik, egois, tapi teratur. Kembali 
terjadi keributan di rumah, ternyata Oliver sedang berebut posisi di meja makan dengan adiknya. Saya tegur 
Oliver agar tidak merebut tempat adiknya. Kalau adiknya sudah memilih, Oliver pilih tempat yang lain. Tetapi 
ternyata Oliverlah yang sudah memilih tempat terlebih dahulu. 
Karena kacamata yang saya pakai adalah Oliver anak yang egois, maka saat terjadi sesuatu, saya hakimi Oliver 
sesuai kacamata yang saya pakai. Berapa sering kita menghakimi orang, kecewa sama orang, karena tidak 
melepas kacamata kita. Kita jadi sudah memiliki persepsi sendiri tentang sebuah kejadian. 
 
Chassie, anak kami yang ketiga, orang bilang lucu. Tetapi cobalah tinggal bersama kami barang 2 hari, dan 
pertimbangkan kembali komentar Anda.  
 

Kalau dengan manusia kita pakai kacamata, bagaimana kita dengan Tuhan?  
Kita kecewa kepada Tuhan karena kacamata yang kita pakai saat melihat Tuhan dan kita memaksa Tuhan menjadi 
seperti apa yang kita mau. “Tuhan kan Bapa yang penuh kasih, seharusnya Dia kasih apa yang saya mau. Mengapa 
saya tidak mendapatkan apa yang saya mau? Tuhan jahat.” – sebenarnya ini salah Tuhan atau salah 
kacamatanya? Yang salah adalah cara kita memandang Tuhan. 
 

Persepsi adalah cara kita berpikir, proses kita saat melihat sesuatu. 
Tidak salah mempunyai persepsi,  
tetapi mengganggap persepsi kita sebagai yang pasti benar menunjukkan ada yang salah di dalam kita  

 
Bagaimana orang buta menilai gajah? 
- Yang memegang kuping berpikir bahwa gajah seperti kipas. 
- Yang memegang gadingnya berpikir bahwa gajah seperti 

senjata tajam. 
- Yang memegang belalai menganggap gajah seperti ular. 
- Yang memegang kaki menganggap gajah seperti pohon. 
- Yang memegang badan menganggap gajah seperti tembok. 
Pemahaman mereka benar, tetapi tidak lengkap, sehingga tidak 
mendapatkan gambaran yang benar tentang gajah. 
 
 

Demikian pula persepsi kita seringkali tidak salah tetapi tidak lengkap. Kita baru bisa mendapatkan gambaran yang 
utuh saat kita mau mendengarkan juga apa kata orang. 
Untuk memahami tentang seseorang saja kita bisa tidak lengkap, apalagi memahami Tuhan yang begitu luar biasa. 
Sadarlah bahwa kita bukan orang paling benar saat menyangkut pemahaman tentang Tuhan, butuh proses. Di 
sinilah kita perlu hati yang teachable. 



Dan persepsi yang salah tentang Tuhan adalah salah satu alasan utama bangsa Israel menolak Yesus. 
 
1. Yesus ditolak di Nazaret 
  

Matius 13:54-57 YESUS DITOLAK DI NAZARET 
54 Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata: 
"Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? 
55 Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan 
Yudas? 
56 Dan bukankah saudara-saudara-Nya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh-Nya semuanya itu?" 
57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di 
tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." 
58 Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ. 
 
Lukas 4:22  
Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: 
"Bukankah Ia ini anak Yusuf?" 
 

Orang Israel mengganggap pengajaran Yesus luar biasa, bahkan kagum oleh kata-kata indahNya. Tetapi saat 
muncul persepsi bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, “Hei, anak itu kan kita kenal, tetangga kita, kecilnya 
bareng. Kelakuan keluarganya kita tahu. Heh, yang kayak gini mau jadi Guru? Mau ngajar saya?”  
Saat persepsi itu muncul dan mereka jadikan itu sesuatu yang pasti benar, maka mereka kecewa dan menolak Dia. 
Kita gagal mengenal Tuhan, gagal berjalan bersama Tuhan, karena kita memutuskan untuk lebih percaya otak kita 
dibanding Tuhan, “Tuhan seharusnya begini, Tuhan seharusnya seperti ini.”  
 
Hati-hati dengan cara kita memandang Tuhan karena Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau persepsi yang salah kita 
pertahankan dan anggap sebagai kebenaran, maka Tuhan tidak akan melakukan banyak mujizat.  
 [?] Apa persepsi kita tentang Tuhan? 
 
2. Yudas menjual Yesus 
 
Ada teori yang mengatakan bahwa  Yudas menjual Yesus bukan karena dia perlu uang. Jumlah uang yang diterima 
Yudas hanyalah sejumlah harga seorang budak. Padahal saat itu Yesus adalah seorang DPO, orang yang dicari, 
sehingga harganya pasti mahal. 
Latar belakang Yudas adalah seorang Yahudi garis keras, yang percaya bahwa kalau Mesias datang, Dia akan 
mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Jadi kalau Yesus adalah Mesias, Yesus pasti akan 
memimpin pemberontakan terhadap Romawi. Dari awal mengikut Yesus sampai pada akhirnya, visi Yudas tidak 
pernah berubah. Tetapi Yudas menggangap Yesus terlalu lembek, sehingga Yudas bermaksud “membantu” 
mengubah Yesus melalui kehidupan di penjara. Tetapi ternyata perhitungan Yudas salah, Yesus bukannya melawan 
malah menyerahkan nyawaNya. 
Yudas kurang apa, setiap hari dia bersama-sama Yesus. Makan, tidur, mendengar pengajaranNya. Dan Yesus tidak 
pernah sekali pun mengajar tentang Kerajaan Israel, yang Yesus ajarkan adalah Kerajaan Allah. Tapi Yudas ngotot 
ingin mengembalikan Kerajaan Israel. Tapi kalau kerangka berpikirnya tidak berubah, Yudas hanya memaksakan 
apa yang diinginkannya. 
 
Saat kita ENGGAN belajar tentang Tuhan,  
kita sedang berhenti bertumbuh, bahkan MEMAKSA Tuhan menjadi sepeti yang kita MAU. 
Saat kita bilang, “Tuhan, seharusnya begini.”, kita sedang memaksa Tuhan jadi apa yang saya mau, bahkan 
memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. 
Jadi bukan soal berapa lama kita jadi Kristen, seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak kita ikut kelas, atau 
apakah kita sudah pelayanan – tetapi ini tentang seberapa rindu kita untuk mendengar suara Tuhan, apakah kita 
mau dibentuk Tuhan, apakah pengertian kita mau diupdagrade sama Tuhan? Inilah teachable. 
 
Persepsi yang salah akan menghasilkan: 
• Kecewa dan menolak Tuhan. 
• Tindakan yang salah terhadap Tuhan. 
• Tidak adanya pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. 



2 Korintus 10:3-5 
3 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, 
4 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang 
sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 
5 Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang 
pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 

 
Yang dimaksud dengan siasat orang dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia adalah sistem pikir kita 
yang merasa kita paling tahu, paling benar, dan paling hebat.  
Kapan kita kecewa sama Tuhan? Saat kita merasa seharusnya Tuhan tidak seperti ini, bahwa seharusnya Tuhan 
tidak memberi kita masalah/ beban ini, dan bahwa seharusnya sayalah yang mendapatkan berkat dan bukan dia. 
Itulah cara pikir kalau saya lebih hebat dan lebih bijaksana dari Tuhan, “Tuhan tidak becus. Kek gini lho yang 
seharusnya, Tuhan.. Kalau saya jadi Tuhan, semua pasti lebih baik.” 
Saat kita angkuh, menyerah kepada pola pikir kita, maka kita tidak bisa mengenal Allah sehingga kita akan selalu 
kecewa kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tawan segala pikiran dan taklukan kepada Kristus.  
Caranya dengan: 

 
Yohanes 1:1  
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 

 
Karena Yesus adalah Firman maka taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan sampai 
firman itu menjadi keputusan bagi kita. Dan untuk dapat menaklukkan sesuatu, sebelumnya kita harus berperang 
dulu. Dalam hal ini, peperangan kita adalah: kita mau marah atau melakukan firman Tuhan, mau membenci atau 
mau mengampuni? Sehingga saat kita mau marah,  
- Hai para Suami, ingat untuk mengasihi isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat (Efesus 5:25a) 
- Hai para Ayah, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu (Efesus 6:4) 
Itulah menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, tidak ada cara yang lain. Barulah setelah itu ada pertumbuhan. 
Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, taklukkan pikiran kita.  
 

Perenungan kita akan Gospel akan mengubah cara kita memandang Tuhan, cara kita memandang orang lain, 
serta cara kita memandang kondisi yang kita alami. Jadi renungkan Gospel, jangan hanya dibaca saja.  
 

(1) Saya kesal kepada istri saya, kok ‘gak ngerti-ngerti ya. 
(2) Lalu saya teringat sebuah ayat: Jangan mengingini barang milik sesamamu. Saya sadar betapa seringnya 
saya melanggar firman itu, betapa seringnya saya iri hati. 
> “Mengapa saya sampai bisa kesal kepada istri saya? Ya Tuhan, walaupun saya begitu banyak 
pelanggarannya, Tuhan tetap sabar sama saya. Saya sering mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang 
sama saya. Kalau Tuhan mengampuni saya, mengapa saya tidak mengampuni? Karena saya dikasihi maka 
saya bisa mengasihi orang lain.” 
Biarkan Gospel itu keluar melalui perenungan kita akan firman Tuhan bahwa betapa lebarnya dan panjangnya 
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus (Efesus 3:18) 

 
Kisah 1:6-8 YESUS TERANGKAT KE SORGA 
6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" 
7 Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. 
8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 

 
Yesus sudah mau naik ke Surga, tetapi masih saja murid-muridNya bertanya apakah Tuhan akan membangkitkan 
kejayaan Bangsa Israel. Sungguh bebal! Padahal Yesus sudah mengajar, bahkan sampai mati, disalib, bangkit, dan 
sudah mau naik.  
Betapa kita itu keras kepala, betapa sukarnya mengubah pola pikir kita, begitu susahnya mengubah kacamata yang 
kita pakai untuk memandang orang/ Tuhan, dan betapa hati kita licik karena kita ikut Tuhan hanya supaya obsesi 
kita terjadi. Tetapi Tuhan tidak marah, Tuhan tetap ampuni karena Dia tahu bahwa hal ini butuh proses.  
Oleh karena itu Dia memberikan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita setiap hari bahwa ada yang salah di 
dalam cara pandang kita melihat Tuhan dan Dia memberikan sisi yang lain untuk kita dapat melihat Tuhan. Bagian 
kita mendengar, mau menerima teguran dari Tuhan, dan mau belajar firman Tuhan (teachable). 



Yohanes 17:2b-3 DOA YESUS UNTUK MURID-MURIDNYA 
2 Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang 
kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya. 
3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus 
yang telah Engkau utus. 

 
Sebelum ditangkap, Yesus berdoa untuk murid-muridNya. Tujuan Yesus datang bukan untuk memulihkan Bangsa 
Israel, tidak ada satu ayat pun yang mengatakannya. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup 
yang kekal bukan soal Surga melainkan kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus dengan benar.  
Bagaimana kita cara mengenal Allah? 
 

Saat pertama saya berkenalan dengan istri saya, kesan pertama sangat baik. Sebulan setelahnya kesan saya 
masih belum berubah, bahwa dia orang yang sangat baik, sabar, dan tidak pernah marah. Setelah 3 bulan baru 
mulai terlihat, konflik mulai muncul, dia marah. Saya protes bahwa ini bukan dia yang saya kenal karena orang 
yang saya kenal tidak pernah marah, sabar. Tentu bukan itu untuk cara kita mengenal seseorang. Kalau saya 
ingin mengenalnya secara utuh, saya harus cari tahu apa yang membuat dia marah, sedih, senang.  

 
Tetapi cara kita mengenal Tuhan tidak seperti itu. Kita tahu Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Tetapi saat kita tidak 
sembuh, kita merasa Dia bukan Tuhan kita.  
• Jangan kita memaksakan paradigma kita yang belum lengkap kepada Tuhan untuk memaksa Tuhan menjadi 

seperti apa yang kita mau.  
• Lepaskan paradigma kita yang salah dan belajar untuk kita dipenuhi firman Tuhan.  
Yuk mengenal Tuhan. 
 

Filipi 2:5  
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 

 

 
 
Itulah proses yang kita kenal dengan Gospel Renewal, yaitu proses pembaharuan terus setiap hari, di mana kita 
menukar paradigma kita dengan Gospel (kebenaran firman Tuhan), di mana kita menukar asumsi kita tentang 
Tuhan dan tentang keadaan yang kita alami dengan kacamata yang Tuhan pakai: 

- Hari ini saya belajar, oh Tuhan itu punya sifat ini ya.  
- Hari ini saya belajar, Tuhan hepi/ marah kalau saya melakukan ini. 
- Hari ini saya belajar Dia sebagai Bapa, besok saya belajar Dia sebagai Raja. 
- Hari ini saya belajar Dia sebagai sabahat, besok saya belajar saya sebagai hamba Tuhan. 
- Kita melihat istri, anak, dan pegawai saya, serta kondisi yang sekarang saya alami dengan kacamata Tuhan. 

 
Mari miliki hati yang teachable, hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar sama Tuhan. Kalau kita rindu kenal 
Tuhan, Tuhan terlebih lagi rindu. Pengenalan Tuhan itu proses seumur hidup. Kadang respon kitalah yang 
menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Jangan berhenti karena kita ngotot bahwa saya yang paling tahu, saya 
paling bisa, saya paling benar.  



-oOo- 
 
DOA 
 
Tuhan,  
ampuni kami kalau kami kadang merasa paling benar,  
paling mengerti Tuhan, bahkan lebih ngerti dari Tuhan sendiri. 
Ampuni kami kalau kadang kami ngatur Tuhan. 
Hari ini kami belajar, kami sadar kalau kami tidak mengerti sepenuhnya dengan tentang Tuhan, 
kami bukan yang paling benar tentang Tuhan. 
Roh Kudus ingatkan kami, bicara sama kami satu persatu,  
bagian mana yang harus kami belajar ulang, 
bahkan bagaimana pengertian itu harus kami hapus karena itu salah.  
Roh Kudus, kami mau hari ini memutuskan untuk menaklukkan pikiran kami  
dan menempatkan pikiran dan perasaan Yesus di dalam hati kami. 
 
Tuhan, 
kami mau tinggal di dalam dekapan kasihMu, 
kami mau setiap hari kami semakin mengenal Tuhan, 
kami mau rindu untuk terus mengenal Tuhan. 
 
Tuhan,  
ingatkan kami dan sertai kami, 
biar kami sadar kalau kami anak kesayangannya Tuhan, 
biar kami tahu bagaimana Tuhan sayang sama kami. 
Kami ingin kenal Pribadi yang begitu sayang sama kami. 
 
Tuhan,  
kami mau tidak hanya kenal Tuhan,  
kami mau juga menjadi bagian dari rencanaMu. 
Ajar kami mengerti bahwa hidup kami adalah anugerah yang Tuhan berikan  
supaya kami boleh jadi berkat buat orang lain. 
Agar kami menggunakan hidup kami untuk menyenangkan hatimu, Tuhan, 
karena Engkau sudah begitu baik sama kami. 
 
Tuhan, 
biar semua yang kami punya, semua semua pikiran, tenaga, bakat, dan harta kami,  
kami serahkan untuk Tuhan pakai.  
Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan. 
 
Terima kasih Tuhan, 
Amin. 
 
-oOo- 
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