
Menjauhkan diri dari amarah

#1



Berdoa bagi mereka yang berkata-kata atau
bersikap kasar kepada Anda

#2



Bangun lebih pagi untuk bersaat teduh
 lebih lama
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Ungkapkan syukur dengan puji-pujian
sepanjang hari

#4



Mendoakan anggota keluarga
yang belum percaya
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Memberi tips untuk seorang pelayan
atau sopir gojek
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Mendoakan Bangsa Indonesia
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Mengucap syukur atas 10 hal
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Menyapa seseorang yang tidak kita sukai
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Mematikan HP dan mengobrol
bersama anggota keluarga selama jam

makan bersama keluarga di rumah
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Memberikan persembahan untuk 
pekerjaan pelayanan tertentu

#11



Tidak bergosip dan tidak mengumpat
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Menelpon, menguatkan, dan mendoakan
seseorang
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Membeli makanan dan menghadiahkannya
kepada seorang supir gojek, tukang becak,

atau tukang parkir
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Menghafalkan sebuah ayat Alkitab
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Mendoakan hamba-hamba Tuhan di gereja kita
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Tidak membuka games apapun, youtube, dan
medsos selama sehari
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Tidak mengeluh selama sehari penuh
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Menceritakan tentang Yesus kepada seseorang
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Berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja
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Mengajak 3 orang yang belum ke gereja untuk
mengikuti kebaktian online di gereja kita
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Meminta maaf kepada orang yang pernah
Anda sakiti atau rugikan, atau yang merasa

pernah Anda sakiti atau rugikan
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Mendoakan seorang teman yang belum percaya
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Mengirimkan pesan berupa kutipan sebuah
ayat kepada 3 orang di daftar kontak Anda
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Tidak menggunakan gadget Anda 
dari pk 19 sampai pk 22
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Berterimakasih dan memuji seseorang atas
pekerjaan yang telah ia selesaikan
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Memasak sesuatu untuk keluarga Anda
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Mendoakan rekan-rekan kerja dan
karyawan Anda
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Menghapuskan hutang seseorang atau
menggratiskan sesuatu untuk orang yg

membeli barang dari Anda
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Menelpon orangtua, anak, atau saudara yang
tidak tinggal serumah dan mengatakan kepada

mereka bahwa Anda mengasihi mereka
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Mendoakan para karyawan gereja
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Memainkan dua permainan bersama
anggota keluarga Anda
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Mengampuni seseorang yang pernah
menyakiti atau merugikan kita
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Membelikan makanan untuk karyawan Anda
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Mendoakan seorang misionaris

#35



Menanam sebuah pohon
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Memberi kejutan yang menyenangkan untuk
pasangan Anda atau untuk seorang teman
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Makan lebih banyak sayur dan buah

#38



Mengucapkan terima kasih kepada keluarga
kita atas apa yang telah mereka lakukan
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Membaca dan Merenungkan Matius 27

#40


