


09 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 1# 

YANG GELAP DIGANTI MENJADI TERANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:15-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:15 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika 
engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi 
seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau 
menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-
temurun.  
 
Setiap orang mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu 
tidaklah selalu indah untuk dikenang. Malah terkadang 
masa lalu bisa begitu membekas sehingga terbawa dan 
mempengaruhi karakter serta cara berpikir seseorang. 
Hal itu pun menimbulkan bayang-bayang ketakutan, 
kecemasan, atau perilaku tertentu yang sering kali kita 
sendiri tidak dapat menjelaskannya. Dunia medis, 
khususnya psikologi, menyebutnya sebagai trauma 
masa lalu.  
 
Seseorang yang pernah ditinggalkan oleh orang yang 
sangat dicintai dan berharga dalam hidupnya, akan 



selalu merasa insecure atau tidak aman. Ia akan 
cenderung berbuat apa saja untuk menyenangkan 
orang lain supaya ia tidak lagi ditinggalkan. Seorang 
yang pernah berada dalam situasi dibenci dan tidak 
dianggap keberadaannya, entah itu karena 
kesalahannya sendiri atau faktor lain di luar kendalinya, 
bisa menjadi seorang yang sikapnya sangat 
menjengkelkan, membangkang, memberontak, atau 
bahkan menutup diri. Perilaku ini ditunjukkan sebagai 
tanda bahwa ia tidak mau lagi peduli akan perasaan 
orang lain, padahal sebenarnya ia sedang menutupi 
perasaan kesepian dan tidak berharga.  
 
Apa pun yang pernah kita alami dulu, sadarilah bahwa 
sampai kapan pun kita tak akan pernah bisa mengubah 
masa lalu. Kita boleh menyesal atau malu atas 
perbuatan kita, tetapi jadikanlah hal ini sebagai 
pelajaran yang sangat berharga, bukan sebagai batu 
penghalang masa depan kita. Ingatlah janji Tuhan, 
"Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau 
ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorangpun, 
sekarang Aku akan membuat engkau menjadi 
kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun." 
Percayalah, Tuhan sanggup mengganti masa lalu kita 
yang gelap menjadi masa depan yang terang benderang 
dan penuh harapan. Saat kita menyerahkan diri 
sepenuhnya, termasuk masa lalu kita ke dalam tangan 
kasih anugerah Tuhan, maka Dia akan berkarya. Dia 



akan mengobati, memperbaiki, mengubahkan, dan 
memulihkan kita secara total, bahkan jauh melebihi apa 
yang berani kita harapkan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan MENGGANTI masa lalu kita yang gelap 
menjadi MASA DEPAN YANG TERANG BENDERANG. 
 
APLIKASI 
1. Adakah sesuatu yang kelam di masa lalu yang 

membuat Anda masih terbelenggu sampai saat ini?  
2. Bagaimana masa lalu berpengaruh dalam kehidupan 

yang Anda jalani sekarang?  
3. Apa komitmen Anda pada Tuhan yang sanggup 

mengganti masa lalu Anda yang gelap menjadi masa 
depan yang terang benderang? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Engkau yang tak pernah mempersoalkan 

masa lalu kami, Engkau yang menerima kami dalam 
keadaan kami yang paling terpuruk, kepada-Mu kami 
mau setia seumur hidup kami. Terus bentuk kami agar 

semakin sesuai dengan keinginan-Mu dan berhasil 
menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Terima 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 



Hakim-Hakim 19-21 
Lukas 7:31-50 

 

 



10 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 2# 

TERANG YANG TERBIT DALAM KEGELAPAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 4:5-18 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 4:6 Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari 
dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang 
membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, 
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang 
kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 
 
Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara angin dan 
ombak yang tertangkap telinga Mary. Entah sudah 
berapa lama ia terduduk di bibir pantai. Langit semakin 
gelap dan laut yang membentang luas terlihat begitu 
hitam. Seolah-olah kekelaman siap menelannya kapan 
saja. Meski demikian, Mary tidak bisa menemukan 
kekuatan untuk meninggalkan pantai. Hatinya tercabik-
cabik oleh berbagai hal yang terjadi di sepanjang 
hidupnya. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah akan 
lebih baik baginya dan juga orang-orang lainnya bila ia 
menghilang dalam kegelapan. Menit demi menit 
berlalu. Jam demi jam berganti. Tanpa disadari, kakinya 



sudah menjejak ke dalam air. Namun, tiba-tiba saja 
seberkas cahaya terbit di bawah kaki langit. Cahaya itu 
semakin lama semakin terang. Kegelapan yang semula 
memenuhi sepemandangan Mary segera tergantikan 
oleh pemandangan yang begitu indah. Perlahan air 
mata jatuh dari pelupuk matanya. Entah mengapa, ia 
merasa cahaya itu juga terbit dalam hatinya, 
membangkitkan harapnya.  
 
Saat ini, mungkin kehidupan kita pun seolah diluputi 
kegelapan. Sejauh mata memandang, hanya 
kekelaman yang dapat kita lihat. Rasanya tidak ada 
harapan lagi. Rasanya sudah tidak mungkin. Tidak ada 
lagi jalan keluar. Semua kegagalan, kesalahan, dan 
trauma masa lalu akhirnya memerangkap kita.  
 
Namun, sepasti mentari yang terbit di pagi hari, pada 
waktu Tuhan yang indah, Dia akan membuat terang-
Nya bercahaya dalam hati kita. Itulah janji firman-Nya. 
Itulah satu-satunya alasan mengapa Dia mengizinkan 
kegelapan menghampiri kita. Agar dari dalam gelap, 
terbit terang. Supaya melalui kegelapan, terang-Nya 
semakin diyatakan atas hidup kita. Ya, apa pun yang 
pernah terjadi kepada kita, lepaskanlah semua itu. 
Masa lalu sudah berlalu. Yang baru akan datang. Kalau 
kita mau melihat terang Tuhan memecah kegelapan 
hidup kita, bukalah mata hati kita. Percayalah, tangan 
Tuhan bukan hanya akan berkarya atas hidup kita, 



tetapi juga memberikan kesembuhan total bagi jiwa 
kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Segelap apa pun masa lalu kita, PERCAYALAH TERANG 
TUHAN MULAI TERBIT dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 

1. Kegelapan dari masa lalu apakah yang masih 
membelenggu hidup Anda saat ini? Bagaimana hal 
itu mempengaruhi hidup Anda?  

2. Mengapa Anda boleh bersandar pada janji Tuhan 
akan terang-Nya yang terbit atas Anda? 

3. Bagaimana Anda akan menantikan terang Tuhan 
terbit dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya Engkau Baoa yang 
tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu 

memperhatikan hidup kami dan tahu setiap hal yang 
terjadi kepada kami. Bawalah kami mendekat kepada-
Mu. Biarlah kami melihat terang-Mu dinyatakan atas 
kegelapan hidup kami dan terang itu boleh disaksikan 

banyak orang, sehingga mereka pun boleh datang 
kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Rut 1-4 

Lukas 8:1-25 

 



11 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 3# 

MENANG ATAS MASA LALU DAN MENERIMA 
KEMULIAAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 15:40-44 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 15:43 Ditaburkan dalam kehinaan, 
dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam 
kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 
 
Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah YA’BETS. 
Artinya adalah dukacita, penderitaan, atau tekanan 
batin. Nama itu diberikan oleh sang ibu yang saat 
bersalin mengalami kontraksi yang panjang, 
melelahkan, dan kesakitan. Padahal, bagi orang Yahudi, 
nama adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi bisa 
dibayangkan bagaimana Yabes mungkin saja diolok-olok 
oleh teman-temannya, bahkan ibunya pun hanya punya 
ingatan tentang kesakitan ketika memanggil namanya. 
Sungguh bagi Yabes saat itu, masa depan tampak begitu 
gelap. 
 



Namun, di satu titik, Yabes bangkit dan tidak lagi 
membiarkan masa lalu membuatnya lemah. Justru ia 
meyakini bahwa hidupnya tidak bergantung pada nasib, 
tetapi kepada Allah, pada janji Allah bahwa Dia akan 
memberkati Abraham dan keturunannya sampai ke 
bangsa-bangsa. Ia pegang janji itu dan itu sebabnya Ia 
memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalunya 
yang gelap dan berdoa kepada Allah. Ia klaim janji Allah 
kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya Tuhan 
memberkatinya dan memperluas daerahnya! Pada 
akhirnya Alkitab mencatat bahwa “Yabes lebih 
dimuliakan dari pada saudara-saudaranya” (1 Taw. 4:9), 
karena doanya dikabulkan oleh Allah. 
 
Kita tidak tahu secara pasti apakah Yabes sempat 
memiliki rasa minder, sakit hati, kesedihan, atau amarah 
dalam hatinya. Namun kita bisa mengetahui bahwa 
Yabes bisa mengalahkan semua ‘virus’ yang bisa 
menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ia 
bangkit dalam doa profetik serta memperjuangkan janji 
Tuhan dalam hidupnya. Tuhan pun mengubah 
keadaannya. Dari dipermalukan menjadi sangat 
dimuliakan. Dari kesakitan kepada kehormatan. Kabar 
baiknya adalah, Tuhan juga bisa melakukannya bagi 
Anda. Mari buka hati, sama seperti Yabes tidak 
memendam virus dalam hatinya, jangan biarkan virus 
apa pun berdiam di hati Anda. Masa lalu sudah berlalu. 
Ini saatnya Tuhan akan melakuan pemulihan total, 



supaya Anda bisa semakin dibawa pada kemuliaan yang 
lebih besar. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Di masa lalu kita mungkin DIPERMALUKAN ORANG 
LAIN, tetapi di masa ini dan masa mendatang, kita akan 
DIPERMULIAKAN TUHAN. 
 
APLIKASI 

1. Adakah peristiwa yang pernah/saat ini terjadi yang 
berpotensi membuat Anda sangat direndahkan, 
dipermalukan, tidak diharga, dll? 

2. Sudahkah Anda membawa semuanya ke hadapan 
Tuhan untuk memastikan bahwa hati Anda sudah 
bersih dari virus yang merusak hati Anda? 

3. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Tuhan 
sanggup mempermuliakan Anda setelah Anda 
mengalami hal-hal buruk? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya bahwa masa depan kami 
ada di tangan-Mu. Seburuk apa pun masa lalu kami, 
seburuk apa pun kami dipermalukan oleh manusia, 

kami tahu janji-Mu tetap ada bagi kami. Mampukan 
kami terus hidup dalam janji-Mu, ya Tuhan, dan terus 

pulihkan kami. Supaya kami bisa masuk dalam 
kemuliaan-Mu yang semakin besar. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 1-3 
Lukas 8:26-56 



12 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 4# 

KUNCI PENGGENAPAN JANJI TUHAN AKAN MASA 
DEPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Filipi 3:10-16 
 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:13-14 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi 
ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus. 
 
Siang itu, Bu Susi menceritakan pengalaman hidupnya 
kepada anaknya. Bertahun-tahun yang lalu, ia 
mengalami musibah demi musibah beruntun. Diawali 
dengan meninggalnya sang suami secara tiba-tiba 
dalam sebuah kecelakaan. Belum juga ia dapat berdiri 
dengah teguh, ia ditipu orang dalam bisnis sejumlah 
ratusan juta rupiah. Dunianya kala itu seakan-akan 
runtuh. Belum lagi, ia masih harus tetap tegar dan kuat 
berjuang seorang diri demi anak semata wayangnya. 



 
Masih di tahun yang sama, tiba-tiba ia mendapat rhema 
untuk mendoakan rumah sebelahnya. Sudah bertahun-
tahun mendiang suaminya ingin membeli rumah 
tersebut, tetapi belum juga dijual pemiliknya. Kini, saat 
pemiliknya hendak menjualnya, Bu Susi merasa telah 
kehilangan harapan dengan musibah beruntun yang 
baru saja ia alami. Ia pun tidak dapat memberanikan diri 
sekalipun hanya untuk mendoakannya, sehingga ia 
memilih untuk menutup mata saja sampai ada orang 
lain yang membelinya. Suatu ketika, ia mengetahui 
harga jual rumah tersebut dan ia sangat menyesal 
karena ternyata rumah itu dijual dengan harga yang 
sangat murah. Namun kini semuanya telah terlambat. 
 
Apa pun yang kita alami, semuanya atas seizin Tuhan. 
Sekalipun kita belum dapat melihatnya, yakinilah bahwa 
semuanya itu untuk kebaikan kita pada akhirnya. Maka 
dari itu, lihatlah masa lalu sebagai pijakan untuk dapat 
melejit tinggi bersama Tuhan, bukan sebagai momok 
yang senantiasa menghantui kita. Apabila kita memilih 
untuk tetap terus mengingat-ingat masa lalu dan 
menolak bangkit bersama Tuhan, maka kita sendirilah 
yang akan rugi. Bukan karena Tuhan tidak mau 
mengangkat kita, tapi sejatinya kita sendirilah yang 
menolak uluran tangannya. Karena itu, bangkitlah dari 
segala yang terjadi di masa lalu dan arahkan pandangan 
kita hanya pada janji Allah saja, karena Dia telah 



menyiapkan masa depan yang terang benderang bagi 
kita. Bagian kita hanyalah percaya dan memegang teguh 
janji Tuhan, serta berani melangkah maju bersama 
Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Kunci penggenapan janji Tuhan akan MASA DEPAN yang 
TERANG BENDERANG adalah BANGKIT DARI MASA 
LALU. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda bangkit dari masa lalu Anda? 
2. Menurut Anda, apa yang sering kali membuat Anda 

kesulitan untuk bangkit? 
3. Apa yang kini menjadi komitmen Anda untuk bangkit 

bersama Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, mulai hari ini kami mau meninggalkan masa 
lalu kami. Segala kegagalan, luka, kekecewaan, atau 

apa pun itu, biarlah ada di belakang kami. Saat ini 
kami mau terus menatap ke masa depan kami yang 

terang, yaitu pada janji-Mu yang ya dan amin. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 4-6 

Lukas 9:1:17 



13 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 5# 

MENGAMPUNI DAN MELUPAKAN SEGALA 
KEKECEWAAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:9-15 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:14-15 Karena jikalau kamu mengampuni 
kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 
mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak 
mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan 
mengampuni kesalahanmu." 
 
Jika seseorang menyakiti orang yang kita sayangi, tentu 
hati kita tidak terima. Inilah yang dialami oleh Rico. 
Anak perempuannya, Sari, terbunuh oleh Toni. 
Keluarga Rico sangat terpukul dan berduka. Mereka 
menuntut hukuman yang seberat-beratnya. Selama 
enam bulan proses persidangan, hidup keluarga Rico 
bagai di neraka. Hari-hari mereka penuh dengan 
kemarahan dan kepahitan. Sampai suatu hari, Sita, 
anak sulung Rico, mengikuti sebuah ibadah dan 
khotbah yang disampaikan adalah tentang 
pengampunan. Sita merasa tertantang untuk 



melepaskan pengampunan dan hal ini dibagikannya 
kepada ayah ibunya. Menurut Sita, mereka sekeluarga 
harus mengampuni Toni, dan hal ini harus dengan 
tindakan nyata, seperti mencabut tuntutan. 
 
Saat kemudian berhadapan muka dengan Toni, baik 
Rico maupun istrinya sangat sulit untuk memberi 
pengampunan. Rico pun berdoa bersama sang istri 
supaya Tuhan memberi kekuatan untuk mengampuni 
orang yang telah membunuh anak mereka. Akhirnya 
mereka mampu melepaskan pengampunan dan 
memeluk Toni. Pengampunan yang tulus telah 
mengubah hidup keluarga Rico. Yang tadinya 
mengalami depresi luar biasa, Tuhan pulihkan keluarga 
mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. 
 
Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan 
perkara yang mudah, apalagi jika telah melukai hati 
kita. Adakalanya kita berhak untuk marah, tetapi 
apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan 
membiarkannya menjadi duri dalam daging dalam 
kehidupan kita selamanya? Jika Bapa kita sanggup 
mengampuni orang-orang yang telah menganiaya-Nya, 
Tuhan pun rindu melihat kita memilih untuk tidak 
hidup dalam kekecewaan dan melupakan segala 
kekecewaan yang kita rasakan. Seburuk apa pun 
kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. 
Bahkan mungkin kita pernah dikecawakan oleh orang-



orang terdekat kita. Namun, jika Tuhan saja sanggup 
mengampuni sekalipun dalam keadaan dan situasi 
yang lebih buruk daripada kita saat ini, maka kita 
sebagai anak Tuhan, juga pasti sanggup mengampuni 
dan melupakan segala kekecewaan. Saat itulah, kita 
akan mengalami kesembuhan total. 
 
RENUNGAN 
Ada kalanya kita berhak untuk marah, tetapi Tuhan 
ingin kita MEMILIH untuk tidak kecewa dan 
MELUPAKAN segala kekecewaan. 
 
APLIKASI 

1. Adakah suatu kejadian atau peristiwa yang 
membuat Anda menjadi sangat kecewa? 
Bagaimana sikap Anda saat itu? 

2. Menuurt Anda, mengapa Tuhan ingin kita memilih 
untuk tidak kecewa dan melupakan kekecewaaan? 

3. Setelah membaca renungan ini, langkah-langkah 
apa yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan 
renungan hari ini dalam kehidupan Anda ? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya, Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur 

mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang penuh dengan 
kasih dan pengampunan. Kami rindu memiliki hati 

seperti Engkau, agar kami dapat hidup jauh dari rasa 



kecewa dan bahkan mudah mengampuni kesalahan 
orang. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut 

kehendak-Mu. Terima Tuhan. Di dalam Nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 7-9 
Lukas 9:18-36 



14 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

LANGKAH UNTUK MENGALAMI KESEMBUHAN TOTAL 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 43:8-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:18-19 BIS TUHAN berkata, "Tak ada 
gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang 
yang sudah-sudah. Perhatikanlah, Aku membuat 
sesuatu yang baru; sekarang sudah mulai, tidakkah 
kaulihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun, 
dan sungai-sungai di padang belantara. 
 
Mengapa aku terlahir di keluarga ini? Mengapa 
orangtuaku seperti itu? Mengapa aku selalu 
disalahkan? Mengapa teman-teman tidak mau 
berteman denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu 
saja terlintas dalam benak Maya. Kenangannya juga 
dipenuhi dengan bayang-bayang kegagalan di masa 
lalu. Gagal saat tidak bisa masuk sekolah favorit, gagal 
mendapatkan pekerjaan sesuai harapan, gagal 
mendapatkan orang yang disukai, dan banyak hal 
lainnya. Selain itu, Maya kerap menyalahkan dirinya 



sendiri, orangtuanya, dan juga orang-orang lainnya 
atas kegagalan yang sering ia alami. 
 
Semua itu membuat Maya tidak berani memiliki impian 
atau cita-cita untuk masa depan.  Ia tidak bersemangat 
menjalani hidupnya. Ia menjadi seorang yang pesimis, 
tidak berani melangkah, dan selalu menjadikan masa 
lalunya sebagai alasan. Hidup Maya menjadi hidup 
yang dipenuhi dengan belenggu ketakutan, kekuatiran, 
dan ketidakpercayaan. Maya pun tumbuh menjadi 
pribadi yang minder, tidak percaya diri, dan bahkan 
menjadi pendendam.  
 
Seperti Maya, adakah di antara kita yang terbelenggu 
masa lalu? Jika ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan 
kita bahwa tidak ada gunanya mengingat masa lalu. 
Bagai padang gurun, masa lalu sudah mati, kecuali kita 
membangkitkannya dalam hati dan pikiran kita. 
Lihatlah kepada Tuhan yang akan memberikan 
kesembuhan total bagi jiwa dan hidup kita. Lihatlah ke 
masa depan, sebab di sanalah Tuhan menyediakan 
hidup yang baru dan jauh lebih baik bagi kita. 
Bagaimanapun, masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa 
kita ubah. Namun kita bisa memperbaiki hari ini dan 
membangun masa depan. Biarlah kesalahan menjadi 
pembelajaran berharga bagi kita untuk melangkah 
lebih baik lagi. Benar, masa lalu kita boleh penuh 
kegagalan dan kesalahan, tetapi bersama dengan 



Tuhan, masa depan kita akan dipenuhi kemenangan. 
Ingatlah ini, sukses dan bahagianya hidup kita 
ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri, bukan 
orang lain.  (LEW) 
 
RENUNGAN 
Berhentilah menyalahkan masa lalu dan FOKUSLAH 
pada MASA DEPAN. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda masih sering menyalahkan masa lalu 
Anda? Mengapa? 

2. Mengapa Anda tidak boleh menyalahkan masa lalu 
dan hanya berfokus pada masa depan saja? 

3. Apa yang Anda lakukan agar Anda bisa fokus pada 
masa depan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau melupakan masa lalu kami 
yang kelam. Kami mau menatap masa depan yang 

penuh harapan bersama-Mu. Kami percaya hidup kami 
lebih indah saat kami fokus pada masa depan yang 
penuh kepastian dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 10-12 
Lukas 9:37-62 



15 NOVEMBER 2020 
 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 7# 

MENINGGALKAN MASA LALU UNTUK MENYAMBUT 
MASA DEPAN 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 9:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 9:7 Mari, makanlah rotimu dengan 
sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang 
senang, karena Allah sudah lama berkenan akan 
perbuatanmu. 
 
Malam hari menjelang akhir tahun 1914, kompleks 
pabrik dan laboratorium milik Thomas Alva Edison 
musnah dilahap api. Selain kerugian yang saat itu 
hampir senilai US$1 juta, sebagian besar catatan 
penelitian dan prototipe turut hancur. Anak lelaki 
Edison mencemaskan Edison yang telah berusia 67 
tahun. Namun, Edison malah terlihat bersemangat dan 
berkata, “Tidak apa-apa. Kita hanya menyingkirkan 
sampah yang teramat banyak." Ketika orang-orang 
menyampaikan simpati mereka, ia merespons, “Aku 
akan memulai kembali besok.” Kemudian Edison benar-
benar mulai bekerja keesokan harinya. Saat kebakaran 



itu terjadi, ia menyadari para pemadam kebakaran 
kesulitan melihat dalam kegelapan yang berasap tebal. 
Dua hari kemudian, ia telah menemukan lampu sorot 
bertenaga baterai yang sangat kuat. Bukan hanya itu, 
pada tahun berikutnya, perusahaan Edison berhasil 
mendapatkan keuntungan sebesar US$10 juta. 
 
Ya, saat mengalami musibah besar, manusia cenderung 
meratap dan berputus asa. Namun Edison tidak sedikit 
pun menyayangkan karya yang telah dan sedang 
dikerjakannya. Sikapnya menunjukkan bahwa ia 
sepenuhnya memahami bahwa yang telah berlalu tidak 
dapat dikembalikan lagi. Ia pun tidak membiarkan 
semua itu menghambat masa depannya. Justru di atas 
debu reruntuhan masa lalunya, ia membangun kembali 
hal-hal yang lebih baik dan lebih besar.  
 
Setiap kita juga pasti memiliki masa lalu yang 
menyakitkan. Namun, jangan terjebak dalam luka lama 
kita. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang 
pernah menyakiti dan mengecewakan kita. Jangan 
biarkan masa lalu yang membayangi kita menghambat 
berkat dan rencana besar Tuhan atas hidup kita. Sadari 
bahwa masa depan kita tidak tergantung pada masa lalu 
yang sudah berlalu. Bangkit dan teruslah melakukan apa 
yang berkenan di mata Tuhan. Maka kita akan 
mengalami kesembuhan total dan kita dapat menikmati 



serta merayakan hari depan yang penuh harapan 
bersama Tuhan. 
 
RENUNGAN 
Berhentilah menyalahkan masa lalu dan lepaskan 
pengampunan, maka kita akan MENIKMATI BERKAT 
dan PERAYAAN yang sudah Tuhan siapkan. 
 
APLIKASI 

1. Apakah Anda masih suka menyalahkan masa lalu? 
Mengapa?  

2. Mengapa Anda perlu melepaskan pengampunan? 
3. Bagaimana Anda bisa menikmati berkat dan 

perayaan yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau hanya 

menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Meski kami 
harus mengalami banyak pencobaan dan kekecwaan, 

kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala 
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami, 
yaitu terang-Mu yang memancar terang melalui kami. 

Bantu kami, agar kami bisa mengatasi setiap 
kekecewaan kami dan melepaskan pengampunan, 

agar Engkau mendapati hati kami murni dan berkenan 
di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 13-14 

Lukas 10:1-24 


