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HIDUP DIKASIHI DAN BERKENAN KEPADA TUHAN  
  

Karena kita inibuatan Allah, diciptakan dalam KristusYesus untuk 
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia 
mau, supaya kita hidup didalam-Nya. (Efesus2:10)  

Sudah enam langkah kita mempelajaribagaimana dapat menerima 
pengurapan dan kuasa double portion dari Tuhan. Langkah selanjutnya 
adalah menjadikan hidup kita dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. 
Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka 
hidup kita dibenarkan karena darah-Nya sudah menebus kita dari 
segala dosa. Penebusan ini bukan hasil usaha kita namun karena kasih 
karunia Tuhan semata (Ef.2:8-9). Setelah dibenarkan maka kita harus 
menjaga hidup ini senantiasa kudus di hadapan Tuhan, karena itulah  

yang menyenangkan hati-Nya.  

Bagaimana menjadikan hidup kita dikasihi dan berkenan kepada Tuhan?  

  

1.MengucapsyukurakansegalakebaikanTuhan  

Adalah baik jika kita sering merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Segala karya kebaikan Tuhan 
dalam hidup, mengingatkan kita bahwa Tuhan turut campur tangan didalam hidup sampai saat ini. Hal inilah yang 
mengingatkan kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan sehingga hati-Nya disenangkan.  

PujilahTUHAN,haijiwaku,danjanganlahlupakansegalakebaikan-Nya!Dia yang mengampuni segala kesalahan mu, yang 
menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan 
kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasrat mu dengan kebaikan, sehingga masa muda mu menjadi baru 
seperti pada burung rajawali. (Mzm.103:2-5)  

  

2. Menjaga keintiman dengan Tuhan  

Intim denganTuhan dimulai dari hubungan intens dengan-Nya. Keintiman akan tercipta ketika kita mau 
menginvestasikan waktu mendekat kepada Tuhan melalui waktu doa, pujian dan penyembahan, saat teduh, 
Merenungkan firman Tuhan, dan berkomunikasi setiap saat dengan-Nya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab memiliki 
keintiman dengan Tuhan sehingga mereka terus dituntun-Nya. Mari kita memiliki hubungan intim dengan 
Tuhan dan senantiasa menjaganya sehingga kita menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada-Nya.  

Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. (Yakobus 4:8a)  

  

3. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan  

Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan (Mrk.12:30), artinya 
seluruh keberadaan kita mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia adalah dengan menuruti dan melakukan apa yang 
diperintahkan-Nya.  

Yesus meninggalkan teladan yang baik. Ia dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa disorga (Fil.2:8). 
Kita sebagai anak-anak-Nya pun harus mencerminkan hal yang sama didalam hidup kita. Taat melakukan perintah 
Tuhan akan menyenangkan hati-Nya. Untuk itu mari lakukan dengan kesungguhan hati.  

Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada didalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.(1Yoh.2:6)  

  

ACTION:  
• Ajak anggota COOL untuk mengucap syukur ditengah segala situasi dan kondisi apapun yang sedang mereka 

alami saat ini, dan minta ampun atas segala keluh kesah, kata sia-sia yang mungkin sempat diucapkan.  

• Dimasa pandemi ajak seluruh anggota cool untuk banyak bersekutu dan banyak melakukan perintah Tuhan.  

• Doakan bagi mereka yang mempunyai kendala hubungan dengan Tuhan akibat masa pandemi ini.  


