


24 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

ANGIN ROH KUDUS YANG MEMBAWA 
PENGAMPUNAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 103:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 103:12 sejauh timur dari barat, demikian 
dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita. 
 
Setiap kali Kimmy mendengar tentang pemberitaan Injil 
atau pertobatan, hatinya seperti tertusuk sembilu. 
Sudah hampir sepuluh tahun ia menjadi seorang 
lesbian. Hati kecilnya tahu bahwa ia telah melakukan 
dosa besar, tetapi ia tak sanggup melepaskan diri. 
Kimmy hidup bersama kekasihnya, Rossy, yang memiliki 
dua orang putri. Beberapa kali terbersit di benak Kimmy 
untuk bertobat, tetapi ia merasa dosanya sudah terlalu 
berat untuk dapat diampuni. Bahkan untuk beribadah 
pun ia tidak berani karena merasa dirinya terlalu kotor. 
Itulah cengkeraman dosa serta tipu dayanya.  
 
Di dunia ini, tak ada satu orang pun yang tidak berdosa, 
bahkan manusia sudah berdosa sejak masih di dalam 



kandungan (Mzm 51:7). Karena pelanggaran satu 
manusia, seluruh umat manusia harus menanggung 
warisan dosa. Namun, oleh kasih karunia dan keadilan 
Allah, oleh satu orang juga dosa semua manusia tanpa 
kecuali, telah dibayar lunas oleh Tuhan kita, Yesus 
Kristus. Dosa warisan memang sudah selesai sejak kita 
percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus, tetapi 
dosa-dosa selanjutnya adalah tanggung jawab kita.  
 
Setiap orang yang terus berkeras hidup dalam dosa, 
hidupnya seperti di bawah kutuk. Dosa itu akan 
menghabiskan segalanya. Sakit-penyakit, pertikaian, 
kesusahan, dan berbagai persoalan yang membuat 
hidup seakan berada di bawah langit tembaga. Gelap 
dan jauh dari berkat Tuhan. Berita baiknya, Tuhan telah 
memberi kita rhema bahwa saat ini angin profetik Roh 
Kudus tengah berhembus dengan kuat di tengah-tengah 
kita. Salah satunya adalah angin Roh Kudus dari Barat 
yang membawa pengampunan dan meniup habis 
semua dosa dan kesalahan kita. Tak peduli sekelam apa 
hidup kita, seburuk apa pun dosa yang telah kita 
lakukan, jika saat ini kita mau meminta ampun dan 
sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan menjauhkan 
pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Inilah saatnya 
kita memperbarui hidup kita dan menerima 
pengampunan oleh kasih setia Tuhan Yesus Kristus. (PF) 
 
 



RENUNGAN 
Angin Roh Kudus dari barat MEMBAWA 
PENGAMPUNAN dan MENIUP HABIS semua DOSA 
kesalahan kita. 
 
APLIKASI 

1. Apakah saat ini masih ada dosa yang Anda simpan? 
Dosa apakah itu? 

2. Apa yang terjadi dalam hidup Anda ketika ada dosa 
yang belum Anda selesaikan? 

3. Mengetahui bahwa saat ini angin Roh Kudus dari 
Barat tengah berhembus kencang, apa yang akan 
Anda lakukan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, di hadapan-Mu tak ada yang dapat kami 
sembunyikan. Buka dan periksalah hati kami, 

tunjukkanlah kepada kami setiap dosa pelanggaran 
dan kesalahan yang kami lakukan, supaya kami dapat 
sungguh-sungguh bertobat. Kami tidak mau lagi hidup 
di dalam dosa dan jauh dari kasih karunia-Mu. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 39-40 

Matius 11 



25 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

KASIH KARUNIA YANG MELAYAKKAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 2:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah, 
 
Pada suatu ketika, hiduplah seorang raja yang terkenal 
sangat dermawan di mata rakyatnya. Suatu hari, raja itu 
sedang berjalan-jalan mengelilingi kota diiringi oleh 
pengawal-pengawal kerajaan. Raja dan para pengawal 
yang mengikutinya menyamar sebagai rakyat jelata, 
sehingga tak seorang pun mengetahui bahwa raja 
sedang berkeliling. Setelah beberapa saat melihat-lihat, 
raja menghampiri sebuah kios buah untuk membeli 
beberapa buah. Namun ketika hendak membayar buah 
yang dipilihnya, tiba-tiba saja ada seorang pencuri cilik 
yang dengan cepat merebut kantong uang milik sang 
raja dan dengan gesit membawanya kabur. Sontak para 
pengawal pun berlarian mengejar pencuri cilik itu. 
 



Selang beberapa waktu, akhirnya pencuri cilik itu 
tertangkap dan dibawa menghadap sang raja. Raja pun 
mengajaknya berbicara, menanyakan nama, usia, serta 
keluarganya. Ternyata, di usianya yang masih sangat 
belia, yaitu enam tahun, ia harus hidup sebatang kara di 
jalanan karena kedua orangtuanya sudah meninggal. 
Karena iba, akhirnya raja mengajaknya pulang dan 
bahkan mengangkat pencuri cilik itu menjadi anaknya. 
Si pencuri cilik kini tidak lagi menjadi seorang pencuri. 
Hidupnya berubah 180 derajat karena ia sekarang hidup 
di istana dengan segala kemewahannya. Raja dan ratu 
pun juga dengan tulus mengasihi dan membesarkannya 
dengan segala pengajaran layaknya seorang putra 
mahkota. 
 
Seperti itu jugalah hubungan kita dengan Allah Bapa. 
Dahulu kita kerap melakukan banyak kesalahan dan 
pelanggaran, tetapi Tuhan tidak memandang hina kita. 
Bahkan Dia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Itulah 
kasih karunia. Bukan karena kita layak, tetapi karena 
Tuhan yang melayakkan kita. Oleh sebab itu, tak peduli 
dosa dan pelanggaran apa yang telah kita lakukan, 
selama kita mau mencari Tuhan serta memohon 
pengampunan-Nya, Dia akan menghembuskan angin 
profetik Roh Kudus-Nya, sehingga semua kesalahan kita 
tertiup pergi. Tuhan bukan hanya akan memberikan 
pengampunan-Nya, tetapi juga memberikan kita hidup 
yang baru.  



 
RENUNGAN 
KASIH KARUNIA membuat kita BISA MENERIMA hal-hal 
yang SEHARUSNYA TIDAK LAYAK kita terima.  
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita bisa menerima hal-hal yang seharusnya 

tidak layak kita terima? 
2. Menurut Anda, bagaimana kah peran Roh Kudus 

dalam hal ini? 
3. Coba renungkan dan saksikanlah, apa saja kasih 

karunia Allah yang pernah Anda alami?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang telah 
Engkau limpahkan bagi kami. Kami, manusia berdosa 
yang seharusnya tidak layak ini telah Engkau berikan 

pengampunan-Mu dan bahkan diangkat menjadi anak 
kesayangan-Mu serta memperoleh hidup yang kekal. 

Kami sadar bahwa bukan karena apa yang kami 
lakukan, tapi semata-mata hanya karena begitu besar 

kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, ya Tuhan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 41-42 

Matius 12:1-23 



 



26 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

KONSEKUENSI DOSA DAN KEKERASAN HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 28:1-28 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 28:13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya 
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan 
meninggalkannya akan disayangi. 
 
Di zaman dahulu, karena kekerasan hatinya, raja 
Swedia tidak mau menerima adanya tahun Kabisat, 
sehingga Swedia pernah mempunyai perbedaan 
tanggal dengan negara lain. Karena kekacauan akibat 
Perang Utara Besar pada tahun 1700-an, rakyat Swedia 
lupa dengan ketetapan yang dibuat oleh raja mereka. 
Mereka mengadakan pesta syukur besar-besaran pada 
tanggal 29 Februari tahun 1704. Raja Swedia tidak bisa 
menghentikan pesta yang terlanjur terjadi itu. Sebagai 
konsekuensinya, raja mengubah aturan tentang 
penanggalan lagi supaya tidak terjadi kesalahan ganda. 
Jadilah, di bulan Februari tahun 1712 Swedia akhirnya 
memiliki dua tambahan tanggal, 29 Februari dan 30 
Februari sebagai penebusan kesalahan. 



 
Seperti kekacauan yang pernah terjadi di Swedia, 
demikian juga yang penah terjadi di tanah Mesir. 
Karena kekerasan hati Firaun yang mencoba 
menghalang-halangi bangsa Israel keluar dari tanah 
Mesir, bangsa Mesir harus menanggung konsekuensi 
yang sangat mahal. Tuhan menghajar Mesir dengan 
sepuluh tulah yang menghancurkan bangsa itu. Alkitab 
mencatat, pada saat tulah ke-8 saja, Mesir menjadi 
kering kerontang karena tidak ada lagi tanaman hijau 
di sana, sebab belalang menghabisinya. Bahkan negeri 
itu menjadi gelap karena langit ditutupi oleh belalang-
belalang yang beterbangan. 
 
Itulah akibat dari dosa dan kekerasan hati yang bisa 
membawa konsekuensi sangat buruk dalam hidup ini. 
Seperti Firaun, mungkin tidak kita sadari, banyak di 
antara kita hidup dengan tulah. Tulah sama dengan 
kutuk, dan kutuk datang akibat dosa. Hari ini, mari kita 
periksa diri, apakah ada kutuk dalam hidup kita? 
Apakah ada dosa dan kekerasan hati kita terhadap 
perintah Tuhan? Sekarang juga, bebaskan diri dari 
segala bentuk tulah. Ketika Firaun mengakui dosanya, 
saat itu juga Tuhan menghembuskan angin dari Barat 
dan dalam sekejap jutaan belalang tersapu bersih ke 
arah laut Teberau. Terlebih dengan kita, Tuhan kita 
adalah Allah yang adil dan setia. Kalau kita mau 
mengaku dosa dan bertobat dari hati yang keras, 



Tuhan akan menghembuskan angin profetik Roh Kudus 
dan memulihkan hidup kita.  
 
RENUNGAN 
DOSA dan KEKERASAN HATI akan membawa 
KONSEKUENSI YANG SANGAT BURUK dalam 
kehidupan kita.  
 
APLIKASI 

1. Adakah Anda mengeraskan hati atas kesalahan 
yang Anda perbuat? Apakah yang Tuhan tunjukkan 
kepada Anda?  

2. Mengapa Tuhan tidak ingin Anda mengeraskan 
hati? 

3. Bagaimana Anda bisa bertobat dari segala 
kesalahan Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang 
setia, bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap 
setia. Ampuni kami, Tuhan, atas semua dosa dan 
kesalahan kami. Kami tidak ingin berkeras hati. 

Tunjukkan kesalahan-kesalahan kami kepada kami dan 
ajari kami jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah 

hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 43-45 

Matius 12:24-50 

 



27 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

KEGELAPAN DIGANTIKAN MENJADI TERANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 
bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu 
 
Di Australia, lampu bertenaga surya sekarang sangat 
populer. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, lampu 
ini bisa menyala tanpa memerlukan daya listrik. Berkat 
kemajuan teknologi, energi sinar matahari pada siang 
hari bisa disimpan dalam baterai untuk digunakan pada 
malam hari. Memang sinar matahari di Australia cukup 
konsisten. Lama sinar matahari dalam sehari 
berfluktuasi dengan musim, berkisar sekitar 7—8 jam 
sehari di Brisbane (sebelah Utara Australia), sedang di 
Melbourne yang berada di bagian Selatan berkisar 
antara 3—8 jam.  
 



Sinar matahari adalah berkat Tuhan yang membuat 
semua makhluk di dunia tetap hidup. Tanpa matahari, 
sebagian besar dari dunia akan mengalami musim 
dingin dan kegelapan sepanjang masa. Sama halnya 
dengan dunia ini yang membutuhkan matahari, begitu 
pula dengan kehidupan kita yang juga membutuhkan 
Tuhan. Sering kali, manusia tidak sadar bahwa mereka 
hidup dalam kegelapan, sehingga hidup mereka 
semakin lama semakin terjerumus dalam jurang. 
Semakin dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, tak 
ada lagi yang dapat dilakukan untuk terlepas darinya. 
Dosa serupa lumpur hisap yang menyedot kita. 
Semakin kita bergerak, semakin kita terjebak di 
dalamnya. Anak-anak Tuhan pun tak sanggup terlepas 
dari dosa tanpa pertolongan Tuhan.   
 
Akan tetapi, rhema hari ini memberi kekuatan bagi 
kita, bahwasanya sekalipun kegelapan menutupi bumi 
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang 
Tuhan telah terbit atas kita. Ketika kita mulai 
menyadari dan dengan kesungguhan hati 
merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengaku 
dosa kita, maka saat Tuhan meniupkan pengampunan 
kepada kita. Segala kegelapan yang menutupi kita akan 
sirna dan digantikan menjadi terang. Segala kutuk, 
kegagalan, ketakutan, dan sebagainya yang pernah kita 
alami, sudah digantikan menjadi kemerdekaan dan 
sukacita yang sejati. Terus melangkah dan 



bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah memandang 
hina masa lalu kita, seburuk apa pun kita. 
 
RENUNGAN 
Saat Tuhan meniupkan pengampunan, KEGELAPAN 
yang menutupi akan SIRNA dan DIGANTI MENJADI 
TERANG. 
 
APLIKASI 

1. Jika Anda merenung sejenak, adakah kegelapan 
yang Anda alami saat ini?  

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu memberikan 
pegampunan dan menggantikan kegelapan kita 
menjadi terang? 

3. Bagaimana cara Anda agar kegelapan dalam hidup 
Anda diubahkan menjadi terang? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepada-
Mu, atas segala pengorbanan dan pengampunan-Mu 

bagi kami. Kami percaya, karena pengampunan-Mulah 
kami dapat hidup dalam terang, sehingga kami 

merasakan kemerdekaan, damai, dan sukacita yang 
sejati yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 46-48 
Matius 13:1-30 

 
 
 



28 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

KEMURAHAN TUHAN YANG SANGAT MAHAL 
HARGANYA 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 6:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 6:1-2 Jika demikian, apakah yang hendak kita 
katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya 
semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! 
Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita 
masih dapat hidup di dalamnya? 
 
Sejak pada mulanya, Bangsa Israel adalah bangsa pilihan 
Allah. Bangsa yang dikasihi, selalu ada di hati Tuhan dan 
mewarisi janji besar Tanah Kanaan. Namun selama 40 
tahun ada di padang gurun, tidak hanya sekali dua kali 
bangsa ini membuat Tuhan murka. Mereka pernah 
menyembah patung lembu emas, memberontak kepada 
Musa dan Harun, melanggar perintah Tuhan untuk tidak 
bergaul dengan bangsa lain, lalu masih banyak lagi. 
Sampai Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyebutnya 
sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Tuhan 
berkali-kali hampir memusnahkan mereka di padang 



gurun. Setiap melakukan kesalahan, bangsa ini berseru-
seru minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan pasti 
mengampuni. Namun setelah itu, mereka kembali 
berbuat dosa di hadapan Tuhan. Begitu seterusnya. 
Sebesar apa pun murka Tuhan menyala atas mereka, 
pada akhirnya, pengampunan tetap datang.  
 
Dari kisah di atas, apakah artinya Tuhan dapat 
dipermainkan oleh anak-anak-Nya? Jelas tidak. Itu 
semua karena salah satu sifat Tuhan adalah setia, dan 
Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia sangat 
mengasihi anak-anak-Nya (2 Tim. 2:13). Namun Tuhan 
merindukan adanya buah-buah perubahan hidup tiap-
tiap harinya dari pertobatan kita. Bukan seperti yang 
dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Buah-
buah itulah yang akhirnya membawa bangsa Israel di 
generasi selanjutnya bisa dibawa untuk masuk Tanah 
Perjanjian.  
 
Itulah salah satu bukti bahwa sekalipun Tuhan sangat 
setia dan penuh pengampunan, pengampunannya 
bukanlah hal yang ringan dan bisa kita anggap enteng. 
Tuhan menginginkan kita memandang dengan serius 
pengampunan, kasih karunia, dan kesetiaan-Nya. 
Karena sesungguhnya ketika kita menghidupi 
pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, maka angin 
profetik Roh Kudus akan berhembus makin kencang 
dalam hidup kita dan sedikit demi sedikit Tuhan akan 



mengambil alih hidup kita. Ketika Tuhan yang 
mengambil alih hidup kita, maka kita akan bertumbuh 
dalam-Nya dan semakin hari kita akan dibawa Tuhan 
pada penggenapan janji-janji-Nya atas kita. haleluya! 
 
RENUNGAN 
PERTOBATAN haruslah DIHIDUPI dengan sungguh-
sungguh SETIAP HARI. 
 
APLIKASI 

1. Adakah dosa yang masih belum bisa Anda 
tinggalkan sampai saat ini? Hal apa yang membuat 
Anda sulit melakukannya? 

2. Jika Anda terus ada dalam dosa itu, apakah yang 
akan terjadi dalam hidup Anda dan hal apakah yang 
akan hilang dalam hidup Anda? 

3. Apakah komitmen Anda untuk lebih sungguh-
sungguh lagi menghidupi pertobatan Anda sampai 
hidup Anda benar-benar dimerdekakan? 
Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih karena Engkau setia dan 
pengampunan-Mu sangat besar bagi kami. Ajarkan 

kami supaya kami boleh lebih lagi memandang bahwa 
pengampunan-Mu bukanlah sesuatu yang murah, 
tetapi hal yang sangat bergarga bagi kami. Dan 
mampukan kami menghasilkan buah-buah dari 



pertobatan kami, supaya nama-Mu semakin 
dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 49-50 

Matius 13:31-58 

 

 

 



29 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MELANGKAH KELUAR DARI MENTALITAS BELALANG 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita 
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 
 
Di suatu tempat bernama Calatonia, berbagai jenis 
binatang hidup layaknya manusia. Kota itu dihebohkan 
dengan sebuah kompetisi menyanyi berhadiah 
US$100,000. Semua binatang pun bersemangat 
mengikuti audisi. Salah satunya Meena, gajah remaja 
pemalu yang gemar menyanyi. Namun, meski besar 
tubuhnya melebihi para peserta lainnya, nyalinya 
sekecil belalang. Ia langsung terserang demam 
panggung dan gagal lolos audisi pertama. Sangat 
disayangkan, sebab sesungguhnya ia memiliki suara 
emas. Bukannya memperdengarkan suara indahnya di 
hadapan khalayak, ia malah diserahi tugas di belakang 
panggung. Suatu hari, bakatnya ketahuan oleh pemilik 



teater yang tak sengaja mendengarkannya bernyanyi 
dan ia pun mendapatkan kesempatan baru.  
 
Di malam pertunjukan, sekali lagi Meena tak dapat 
menguasai dirinya. Ia gemetaran di pojokan gelap. 
Hanya karena bujukan pemilik teater, Meena mulai 
berjalan ke atas panggung. Si pemilik teater berpesan, 
"Ingatlah yang kukatakan ini, kau tidak akan takut lagi 
kalau kau mulai bernyanyi." Benar saja, begitu Meena 
mulai bernyanyi, keberanian mulai bangkit di dadanya. 
Ia pun bernyanyi semakin lepas dan lantang, bahkan ia 
menari dengan semangat. Sekejap Meena 
bertransformasi dari remaja canggung menjadi bintang 
panggung. 
 
Seberapa sering kita terjebak dalam mentalitas 
belalang? Banyaknya dosa dan kesalahan yang kita 
lakukan, bahkan yang ada di masa lalu pun, kerap 
dimanfaatkan iblis untuk mengintimidasi kita. Lalu kita 
merasa tidak layak untuk diberkati besar atau dipakai 
Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tanpa 
kita sadari, kita mengizinkan musuh untuk menebarkan 
jaring-jaring ketakutan yang melumpuhkan kita. 
Namun, sadarilah, Tuhan sudah mengampuni kita dari 
segala kesalahan kita, dan pengampunan-Nya bukan 
hanya menjamin keselamatan kita, tetapi juga 
mengembalikan hidup kita dalam kasih karunia-Nya. 
Mulailah melangkah dan rasakan hembusan angin 



profetik Roh Kudus yang meniup pergi segala keraguan 
dan membangkitkan iman. Saat ketakutan sirna, kita 
pun semakin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jangan sampai kita mempunyai MENTALITAS 
BELALANG yang membuat kita MERASA BEGITU KECIL 
dan TIDAK BISA APA-APA.  
 
APLIKASI 

1. Hal-hal apa saja yang membuat Anda berkecil hati 
dalam menghadapi tantangan dan rintangan 
hidup?  

2. Apa yang terjadi ketika mentalitas belalang 
menguasai Anda? 

3. Bagaimana Anda akan mengatasi mentalitas 
belalang yang menghalangi Anda dari kehendak 
Tuhan di hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami yang kerap membiarkan 

mentalitas belalang menghinggapi dan bahkan 
menguasai hati kami. Hari ini, kami mau belajar 

melangkah keluar dari hal-hal yang menghalangi kami 
untuk melakukan apa yang Engkau taruh dalam hati 

kami. Bimbing kami, Tuhan, dan alirkan kekuatan-Mu 
dalam hati kami, agar kami memperoleh keberanian 



dari-Mu dan bersinar terang bagi kemuliaan-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 1-3 
Matius 14:1-21 



30 AGUSTUS 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

PERTOBATAN YANG MEMULIHKAN HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yoel 2:18-27 
 
RHEMA HARI INI 
Yoel 2:25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-
tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang 
pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan 
belalang pengerip, tentara-Ku yang besar yang Kukirim 
ke antara kamu. 
 
Hidup dari apa kata orang, itulah pribadi Lila pada 
masa mudanya. Minder, tidak percaya diri acapkali 
dirasakan Lila ketika berkumpul dengan teman-
temannya. Sehingga ia sering memilih menghindar ikut 
kegiatan-kegiatan di sekolah karena merasa tidak 
masuk ‘kelasnya’. Ia selalu merasa takut dan kuatir 
akan penilaian orang terhadap dirinya. Ia takut orang 
akan menilai dari paras wajah, latar belakang keluarga, 
dan juga dari kemampuan ekonominya. Bertahun-
tahun, Lila hidup dalam bayang-bayang apa kata orang 
terhadapnya. 
 



Hingga suatu kali, Lila bertemu dengan teman baru di 
gerejanya yang mengajak pelayanan bersama. Lila pun 
menerima ajakannya dan mulai ikut dalam pelayanan. 
Di situlah ia mulai menemukan gambar dirinya yang 
ternyata rusak selama ini. Lila memohon ampun 
kepada Tuhan karena selama ini terkadang seolah 
menyalahkan Tuhan dengan mempertanyakan, 
“Mengapa aku seperti ini?” Semenjak itu, ia mulai tidak 
memikirkan apa kata orang, tetapi ia lebih 
mengutamakan apa kata Tuhan. Ia bisa mulai 
mengubah pikiran-pikiran negatif yang sering 
menghantui hatinya selama ini. Lila bertobat dan 
hidupnya kini dipulihkan, menjadi percaya diri dan 
selalu berpikir positif. 
 
Kita mungkin juga pernah merasakan apa yang dialami 
Lila. Kita terlalu terlena dengan pikiran dan perasaan 
kita. Kita melihat keadaan dunia dengan kacamata kita, 
dunia yang dipenuhi kekhawatiran, kegelapan, dan 
ketakutan, sehingga kita pun terbawa ke dalamnya lalu 
dipenuhi pikiran negatif. Atau mungkin kita mengalami 
masalah-masalah kecil yang datang bertubi-tubi dan 
kita menyalahkan Tuhan. Tanpa sadar, itu semua 
membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Namun, hari ini 
Tuhan mengingatkan kita untuk segera bertobat. Saat 
kita melangkah melakukan pertobatan, angin profetik 
Roh Kudus akan memporak-porandakan masalah kita. 
Tahun-tahun yang sempat kacau balau dan penuh 



masalah akan diubah Tuhan menjadi tahun kemuliaan 
yang dahsyat. Oleh karena itu, miliki gaya hidup 
pertobatan yang nyata, maka angin yang membawa 
pemulihan akan datang dan menyingkirkan semua hal 
negatif dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Pertobatan yang nyata MEMULIHKAN dan 
MENYINGKIRKAN semua HAL NEGATIF dari hidup kita.  
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda sudah menyingkirkan semua hal 
negatif dalam hidup Anda? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Langkah nyata seperti apa yang Anda lakukan 
ketika Anda bertobat? 

3. Apa yang terjadi setelah Anda melakukan 
pertobatan yang nyata dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami 
yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami 

percaya ketika kami sungguh-sungguh bertobat, 
Engkau akan memulihkan semua hal negatif dalam 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 4-6 

Matius 14:22-36 


