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 Hidup Anugerah Tuhan 
  

Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita 

untuk ada di dunia ini. Tuhan adalah Pencipta kita semua, dan 

kita adalah ciptaan-Nya. Karena kehendak-Nya dan rencana-

Nya, kita hidup di dunia. Hidup kita adalah milik Tuhan, oleh 

karena itu kita harus hidup untuk Tuhan. Di hidup ini kita harus 

menemukan jalan kebenaran.  

Manusia bisa hidup karena diciptakan dan dikasihi oleh Allah. 

Sejak awal penciptaan Allah sudah menunjukan kasihnya 

kepada manusia. Ia menciptakan manusia paling terakhir. Yang 

berarti bahwa manusia adalah maluk ciptaan yang paling 

sempurna. Bisa kita sebut begitu karena kitalah satu-satunya 

mahluk yang secitra dengan-Nya. Kita diberi akal budi, hati 

nurani, dan kebebasan yang tidak dimiliki mahluk lain secara 

sempurna.  

Oleh karena itu sebenarnya hidup kita sepenuhnya diberikan 

oleh Tuhan dan hanya adalah milik Tuhan sendiri. Dan hanya 

dia yang boleh mengambilnya kembali. Karena hidup ini pun 

hanya milik Tuhan yang diberikan sementara oleh kita. Maka 

seberat apapun hidup, harus kita jalani dengan penuh syukur. 

Kita juga harus memanfaatkan hidup sebaik mungkin untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik, untuk melaksanakan 

kewajiban kita di dunia ini sebaik mungkin.   



  

 Sikap Hormat Terhadap Hidup 
 Tetap semangat menjalani hidup ini 
 Terus berjuang, tidak menyerah untuk hidup 
 Selalu bersyukur atas semua keadaan yang terjadi 
 Selalu bersyukur atas rahmat, karunia, dan rejeki yang diberikan 

Tuhan 
 Selalu menghargai waktu dalam hidup ini 
 Mencintai semua orang disekitar kita 
 Tidak menjatuhkan orang lain (tidak membuat orang lain menjadi 

patah semangat untuk hidup) 
 Selalu berusaha untuk menjalani hidup ini, dan juga berserah kepada 

jalan yang Tuhan berikan, karena Ia sungguh baik, dan Ia tau mana 
yang baik untuk kita. 

 Menolong orang yang membutuhkan bantuan kita 
 Selalu menghormati dan menghargai orang lain  

 

 Niat Mengembangkan Budaya Kehidupan 
 Selalu bersyukur atas semua keadaan yang terjadi  
 Saya bersyukur atas rahmat, karunia, dan rejeki yang diberikan 

Tuhan 
 Saya akan tetap semangat menjalani hidup ini 
 Saya akan terus berjuang, tidak menyerah untuk hidup 
 Saya akan selalu menghargai waktu dalam hidup ini 
 Saya mencintai semua orang disekitar kita 
 Saya tidak ingin dan tidak akan pernah menjatuhkan orang lain (tidak 

membuat orang lain menjadi patah semangat untuk hidup) 
 Selalu berusaha untuk menjalani hidup ini, dan juga berserah kepada 

jalan yang Tuhan berikan, karena Ia sungguh baik, dan Ia tau mana 
yang baik untuk kita. 

 Menolong orang yang membutuhkan bantuan kita 
 Selalu menghormati dan menghargai orang lain 
 Mengasihi orang yang kesusahan, tersingkir, butuh bantuan 
 Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai umat-Nya dalam 

hidup ini kepada Tuhan dan kepada sesama, berjuang sebaik mungkin. 
 Menebarkan cinta kasih kepada sesama 
 Dan hidup ini hanya sekali, harus digunakan dengan baik. 

  


