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“
◍ Tujuan

Untuk semakin menyadari cinta Tuhan yang luar
biasa, yaitu mengangkat kita menjadi sahabat-Nya.  

◍ Mohon
Untuk rela dan gembira dijadikan sahabat Yesus
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Pengantar
◍ Teman-teman CLC yang baik, Cinta Tuhan Yesus kepada

kita semakin besar; Ia bukan hanya mencintai kita
dengan memberikan pengalaman yang baik dan
memberikan rahmat-Nya yang besar kepada kita;

◍ Ia bukan hanya menemani dan meringankan beban
hidup kita di saat kita gelap.

◍ CintaNya semakin besar pada kita, yaitu Ia mengangkat
kita menjadi sahabatNya. Sahabat adalah orang yang 
dipercaya untuk meneruskan karyaNya. Bahwa lewat diri
kita, yang juga tidak sempurna ini, karya keselamatan
Tuhan dapat sampai kepada umat manusia.

◍ Inilah misteri Tuhan membutuhkan manusia!
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Pengantar
◍ Kita dijadikan sahabatNya untuk ikut menyebarkan

kasihNya kepada semua orang.

◍ Apakah aku mau? Apakah aku tidak gembira dan
bangga bahwa dipercaya menjadi sahabatNya?

◍ Dan ingat, sekali Tuhan mengangkat kita menjadi
sahabatNya, Ia tidak pernah menarik dan membatalkan
persahabatan itu!
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Bahan Renungan
1. Bacaan Yoh 15: 9-17: Kamu adalah sahabatKu

◍ Bacalah teks ini pelan-pelan, resapkan isinya, rasakan
apa yang tergerak dalam hati anda mendengarkan
sabda Yesus kepada Anda.

◍ Terutama ulangi kata Yesus kepada anda:
 “Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu melakukan

yang Kuperitahkan kepadamu. 
 Aku tidak menyebut kamu hamba..... tetapi Aku

menyebut kamu sahabat..
 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Aku yang 

memilih kamu...”
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Yohanes 15: 9-17
15:9 "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, h demikianlah juga Aku telah 
mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku 1 itu. 15:10 Jikalau kamu 
menuruti perintah-Ku, i kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti 
Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. 15:11
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 
kamu dan sukacitamu menjadi penuh. j 15:12 Inilah perintah-Ku, yaitu 
supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.
k 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang 
memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. l 15:14 Kamu adalah 
sahabat-Ku, m jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan
n kepadamu. 15:15 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 o segala 
sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. 15:16 Bukan kamu yang 
memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 
menetapkan kamu, p supaya kamu pergi dan menghasilkan buah 2 q dan 
buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam 
nama-Ku, r diberikan-Nya kepadamu. 15:17 Inilah perintah-Ku 
kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain. s "
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Bahan Renungan
◍ Rasakan apa yang muncul dalam hati anda

mendengarkan sapaan Yesus diatas! Apa yang tergerak
dalam hati anda? Apakah anda senang, bangga? 

◍ Atau anda gelisah, tidak senang? Mengapa? 

◍ Dengan tenang, bicaralah secara pribadi pada Yesus
yang menjadikan anda sahabatNya! Ungkapkah semua
apa yang anda alami dan rasakan? 
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Bahan Renungan
2. Melihat apa yang telah kita buat sebagai sahabat Yesus

◍ Lihatlah perjalanan hidup anda entah sebagai pribadi
ataupun kelompok, apa yang telah anda lakukan sebagai
ungkapan rela menjadi sahabat Yesus di dunia ini.

◍ Apa yang belum aku lakukan sebagai sahabatnya?

◍ Apakah aku sahabat yang sungguh dapat dipercaya?

◍ Apa aku sahabat yang sering brkomunikasi dengan
Tuhan? Sejauh mana komunikasi dengan Tuhan aku
pupuk dalam hidupku sehari-hari?

◍ Apa aku senang menjadi sahabat bagi orang lain pula? 

◍ Apa yang ingin aku lakukan untuk semakin menjadi
sahabat sejati Tuhan?
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Doa pribadi di depan Yesus
◍ Secara pribadi dengan tenang silahkan anda

ungkapkan apa yang anda alami selama
merenungkan sabda Tuhan itu pada Tuhan sendiri. 

◍ Mohonlah untuk menjadi sahabatNya yang setia. 
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Mensharingkan pada teman
di WAG
◍ Secara singkat silahkan menuliskan apa yang anda

alami hari ini, apa yang mengesankan, apa yang 
menyentuh dalam renungan anda
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SELAMAT BERMENUNG! 
TUHAN MEMBERKATI!
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