16 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
TERBEBAS DARI PENYEBAB TEKANAN BATIN
BACAAN HARI INI
Ratapan 3:1-25
RHEMA HARI INI
Ratapan 3:20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan
tertekan dalam diriku.
Seorang gadis muda tenggelam dalam depresi. Ia selalu
terbayang-bayang pada momen saat ia dan adiknya
asyik bermain di pantai. Kemudian ombak besar datang
menyapu, adiknya terseret arus dan tenggelam di laut.
Orangtuanya sudah membawa gadis itu menemui
banyak psikiater. Mereka semua mengatakan bahwa
kematian sang adik bukanlah kesalahannya. Namun
semuanya itu tak berhasil membuat gadis itu sembuh
dari depresinya.
Sampai suatu hari, orangtuanya meminta pertolongan
dari seorang hamba Tuhan. Setelah mengetahui
permasalahannya, hamba Tuhan itu terdiam dan
menatap gadis yang tertunduk lesu di depannya. "Ya.
Kau benar, kau bersalah atas kematian adikmu. Kau

tidak berhati-hati dan waspada sehingga terlambat
menarik adikmu keluar dari air." Kata-kata tegas hamba
Tuhan itu mengagetkan sang gadis. Belum pernah ada
orang yang berkata demikian kepadanya. "Tapi betapa
pun besar kesalahanmu, Tuhan tahu engkau tidak
dengan sengaja melakukannya. Dan Dia memaafkanmu,
anakku. " Gadis itu menangis sejadi-jadinya mendengar
kelanjutan kata-kata sang hamba Tuhan. Namun
kemudian, ia merasakan kelegaan yang luar biasa, batu
besar yang seolah menghimpit dadanya selama itu,
terangkat dan terlepas.
Ya, dalam hidup ini, kita pasti pernah berbuat kesalahan.
Adakalanya kesalahan itu begitu besar hingga kita
merasa sulit untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita
menyakiti dan menyiksa diri dengan perasaan bersalah
yang terus-menerus sehingga batin kita begitu tertekan.
Hari ini, Tuhan mau kita mengerti, bahwa tidak ada dosa
yang terlalu merah bagi Tuhan. Tak ada kesalahan yang
tidak bisa Tuhan ampuni, asalkan kita mau mengakui
dan menyesal dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa
KASIH TUHAN JAUH LEBIH BESAR dari kesalahan kita.
Jangan biarkan iblis menggunakan rasa bersalah untuk
merusak hidup kita. Namun, jadikanlah kesalahan
sebagai pelajaran untuk membangun dan membenahi
hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Datanglah
kepada Tuhan dan izinkan tangan-Nya bekerja dalam

hati kita, sehingga kita bisa menerima kesembuhan total
dan hidup bebas dari rasa bersalah. (PF)
RENUNGAN
PERASAAN BERSALAH yang TERUS-MENERUS bisa
menjadi salah satu penyebab TEKANAN BATIN.
APLIKASI
1. Apakah saat ini Anda masih menyimpan perasaan
bersalah akan sesuatu? Rasa bersalah akan apakah
itu?
2. Bagaimana perasaan bersalah yang terus-menerus
membayangi Anda mempengaruhi kehidupan Anda
selama ini?
3. Setelah Anda mengetahui bahwa kasih Tuhan
melampaui kesalahan terburuk Anda, apa yang Anda
rasakan dan apa yang akan Anda lakukan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu
besar terhadap kami. Kami mengakui setiap kesalahan
yang pernah kami lakukan, dan kami sungguh-sungguh
menyesal. Ampuni kami Tuhan, kami tak ingin
mendukakan hati-Mu lagi. Bebaskanlah kami dari rasa
bersalah, supaya kami dapat berjalan kembali dalam
rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 15-16
Lukas 10:25-42

17 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
JENIS RASA BERSALAH YANG MENDATANGKAN
ANUGERAH BESAR
BACAAN HARI INI
Ibrani 12:1-13
RHEMA HARI INI
Ibrani 12:6 karena Tuhan menghajar orang yang
dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya
sebagai anak."
Reno menjalani masa kecil yang sulit. Ibunya meninggal
ketika ia masih SD, dan semenjak ayahnya menikah
lagi, ia merasa ayahnya tidak mencintainya lagi. Ia pun
kerap bersitegang dengan ibu tirinya. Lalu
ia
memutuskan untuk kabur dari rumah. Kehidupan di
jalanan yang sangat keras membuatnya rela
menjalankan segala cara untuk dapat bertahan hidup.
Mencuri, menipu, bahkan menjual narkoba pun
dilakukannya. Sampai ia tertangkap oleh pihak yang
berwajib dan dijatuhi hukuman lima belas tahun
penjara.

Di dalam penjara, Reno mengikuti kegiatan kristiani
dan dilayani seorang pendeta. Kerap kali seusai
kegiatan rohani itu, ia merenungkan apa yang
disampaikan pendetanya. Perlahan ada perasaan
bersalah yang bercokol dalam hatinya. Untuk pertama
kali seumur hidupnya, Reno sungguh-sungguh merasa
bersalah atas segala tindakan kriminal yang pernah
dilakukannya. Ia pun belajar menerima segala masa
lalunya yang pahit, dan belajar memaafkan ayah serta
ibu tirinya. Selama mendekam di balik jeruji besi, Reno
justru mengenal Yesus secara pribadi dan memperoleh
keselamatan kekal. Hari-harinya pun dihabiskannya
untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama
narapidana di lapas tersebut, sehingga banyak orang
menjadi percaya.
Kerap kali, iblis memanfaatkan rasa bersalah atas
kesalahan kita di masa lampau untuk mendakwa dan
mengintimidasi kita. Karena itu, saat kita menyadari
kesalahan kita, segeralah mengaku dosa dan meminta
pengampunan kepada Tuhan serta berkomitmen untuk
sungguh-sungguh bertobat. Percayalah bahwa Dia
telah mengampuni dan melupakan pelanggaran kita.
Akan tetapi, perasaan bersalah tidak selalu merupakan
bentuk dari intimidasi iblis. Sebaliknya, rasa bersalah
juga bisa berarti teguran dari Roh Kudus. Sehingga kita
bisa mengurungkan niat saat akan melakukan sesuatu
perbuatan yang tidak terpuji atau bertobat setelah

menyadari kita telah berbuat salah. Kalau kita sungguhsungguh bertobat, Tuhan pun akan bekerja dan
mendatangkan kesembuhan total dalam batin kita,
sehingga kita pun bisa menjalani hidup bebas dari rasa
bersalah.
RENUNGAN
Rasa bersalah pada PORSI dan TAKARAN YANG TEPAT
justru baik serta mendatangkan ANUGERAH YANG
BESAR.
APLIKASI
1. Apakah bedanya rasa bersalah yang baik dan bukan?
2. Menurut Anda, bagaimana rasa bersalah yang baik
dapat mendatangkan anugerah?
3. Apa yang akan Anda lakukan jika rasa bersalah
masih membayangi Anda sekarang ini?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang
telah Engkau berikan bagi setiap kami. Tuntun kami
dalam setiap langkah hidup kami, ya Tuhan, agar kami
bisa menyadari apabila kami melakukan kesalahan dan
segera bertobat dari jalan kami yang jahat, sehingga
kami boleh tetap menerima anugerah besar dari padaMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 17-18
Lukas 11:1-28

18 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
TEMPAT TERBAIK UNTUK BEBAS DARI RASA
BERSALAH
BACAAN HARI INI
Ayub 22:21-30
RHEMA HARI INI
Ayub 22:29 Karena Allah merendahkan orang yang
angkuh
tetapi
menyelamatkan
orang
yang
menundukkan kepala!
Tanpa sengaja Doni membunuh bebek kesayangan
kakeknya. Dalam benaknya langsung terbayang wajah
marah sang kakek. Ia pasti akan dihukum! Cepat-cepat
Doni menyembunyikan bebek yang sudah mati itu.
Tidak ada yang tahu selain kakaknya yang melihat
kejadian itu. Doni memohon kepada kakaknya supaya
tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun. Hari
demi hari Doni lalui dengan perasaan tidak tenang. Ia
selalu waswas rahasianya terbongkar. Apalagi, sang
kakak juga mengambil keuntungan darinya. Setiap
hadiah, oleh-oleh, atau apa pun yang kakek berikan
untuk mereka berdua, sang kakak selalu meminta
bagian Doni.

Sampai akhirnya, Doni tidak tahan lagi dengan semua
tekanan yang ia alami. Ia lawan semua perasaan
takutnya dan memutuskan untuk mengakui semua
kesalahannya kepada sang kakek. Ternyata, respons
sang kakek sangat di luar dugaan. Sang kakek sudah
mengetahui hal itu sejak hari pertama bebek
kesayangannya mati. Sang kakek pun tahu bagaimana
Doni ditekan oleh kakaknya. Yang lebih mengejutkan,
sang kakek berkata bahwa Doni sudah dimaafkan sejak
hari bebeknya mati, dan ia menunggu Doni untuk
datang kepadanya. Setelah mendengar semua itu, Doni
menyesali mengapa baru sekarang ia datang kepada
sang kakek. Seandainya Doni segera menemui
kakeknya, ia tidak perlu kehilangan banyak berkat,
damai sejahtera, dan kesenangan-kesenangan yang
sudah terlanjur diambil oleh kakaknya.
Ya, seperti itulah gambaran hidup kita jika kita memilih
untuk menyembunyikan kesalahan dan merasa bisa
membereskannya sendiri tanpa perlu datang kepada
Tuhan. Yang kita dapatkan bukannya kebebasan, tetapi
justru tekanan, intimidasi, kegelisahan, dan banyak
berkat tidak bisa kita rasakan. Namun, ketika kita mau
datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan
mengakui semua perbuatan kita, pengampunan Tuhan
pasti tersedia. Kuasa-Nya lebih dari cukup untuk
menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh

hidup bebas dari rasa bersalah. Bahkan, Dia akan ada di
pihak kita dan kita akan dimampukan untuk bangkit
kembali meraih kemenangan dan kemuliaan yang sudah
disediakan bagi kita. Haleluya!
RENUNGAN
Kita bisa hidup bebas dari rasa bersalah ketika kita
MERENDAHKAN DIRI di hadapan Allah dengan
MENGAKUI SEGALA DOSA DAN KESALAHAN kita.
APLIKASI
1. Adakah kesalahan yang masih Anda simpan dan
tutup rapat-rapat sampai hari ini? Bagaimana
kesalahan itu mempengaruhi hidup Anda?
2. Menurut Anda, bagaimanakah Tuhan memandang
Anda dengan kesalahan itu?
3. Apa yang Anda dapatkan untuk Anda harus lakukan
setelah Anda mmbaca renungan dan firman hari
ini? Tuliskan komitmen Anda!
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang
sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami sadar bahwa
kami tidak bisa menyelesaikan kesalahan kami sendiri.
Dan hari ini, kami mau datang kepada-Mu dan
mengakui semua kesalahan-kesalahan kami. Kami
percaya akan ada kebebasan, damai sejahtera, bahkan

berkat-berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 19-21
Lukas 11:29-54

19 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
KUNCI UNTUK HIDUP BEBAS DARI RASA BERSALAH
BACAAN HARI INI
Yehezkiel 18:20-28
RHEMA HARI INI
Yehezkiel 18:27-28 Sebaliknya, kalau orang fasik
bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia
melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan
menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari
segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak
akan mati.
Malam hari itu, Rosa sedang dalam perjalanan pulang
dari acara camping kantornya di pantai Sundak, Gunung
Kidul. Di suatu pertigaan, tanpa sadar Rosa mengambil
arah yang salah. Seharusnya ia belok kanan untuk
kembali ke Jogja tetapi ia malah belok kiri. Namun ia
tidak menyadarinya. Setelah lebih dari setengah jam
memacu sepeda motor, Rosa baru tersadar kalau
sebetulnya ia salah arah. Ia pun segera putar balik ke
arah jalan yang seharusnya. Dalam perjalanan kembali
ke arah yang benar, Rosa merenungkan kejadian yang
baru saja ia alami. Ia memperoleh pemahaman bahwa

itulah yang akan terjadi kalau orang tidak segera
bertobat ketika melakukan dosa. Semakin lama ia 'salah
arah' dan tidak segera bertobat, semakin sulit baginya
untuk kembali kepada Tuhan."
Perlu kita pahami bahwa bertobat adalah sebuah proses
yang berlangsung seumur hidup. Selama kita masih
hidup di dunia ini, kita masih mungkin untuk berbuat
dosa. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, secara
tidak sadar rasa bersalah yang kita rasakan
menggerogoti kebebasan kita dalam hidup. Oleh karena
itu, jika kita ingin bebas dari rasa bersalah, kita perlu
untuk segera berbalik dari kesalahan kita. Namun,
bertobat bukanlah hanya sekedar menyesali kesalahan,
kemudian kita kembali mengulang kesalahan yang
sama.
Pertobatan yang sejati adalah pertobatan dengan
segenap hati dan yang diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari. Arti pertobatan yang sesungguhnya
bukanlah sekedar bertobat dan tidak lagi berbuat jahat,
atau menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu
beribadah dan melakukan semua yang tertulis dalam
Alkitab. Namun, firman Tuhan berkata, “Bertobatlah
dari
dosa-dosamu.
Jangan
biarkan
dosamu
menghancurkan dirimu. Biarlah hati dan pikiranmu
menjadi baru” (Yeh. 18:30-31 BIS). Oleh karena itu,
beranilah untuk mengambil langkah pertobatan hari ini

dan memilih untuk bertobat dengan segenap hati, maka
kita akan memperoleh kemerdakaan yang sejati dari
Tuhan dan hidup bebas dari rasa bersalah.
RENUNGAN
Kalau kita ingin hidup BEBAS DARI RASA BERSALAH,
maka kita perlu BERTOBAT DENGAN SEGENAP HATI.
APLIKASI
1. Apakah akhir-akhir ini Anda sering merasakan rasa
bersalah atas tindakan atau perkataan Anda yang
pernah Anda lakukan atau ucapkan?
2. Bagaimana sikap Anda selama ini dalam mengatasi
rasa bersalah yang selalu muncul dalam hati Anda?
3. Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa
yang Anda ambil untuk mengaplikasikan firman
Tuhan hari ini dalam hidup Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah
keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami
begitu merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam
hidup kami. Ampuni kami apabila kami masih sering
mengecewakan hati-Mu, ya Tuhan, baik melalui sikap
maupun perkataan kami. Ajar kami agar senantiasa
berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 22-24
Lukas 12:1-31

20 NOVEMBER 2020
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
BERHENTI MENDENGARKAN SUARA PENDAKWA KITA
BACAAN HARI INI
Wahyu 12:7-12
RHEMA HARI INI
Wahyu 12:10 Dan aku mendengar suara yang nyaring
di sorga berkata: "Sekarang telah tiba keselamatan
dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan
Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke
bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang
mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah
kita.
“Ini semua salahmu!” tuding orangtua Linda kepada
Sarah. “Gara-gara kamu, wajah anak kami hancur!
Memangnya apa salahnya kepadamu?!” Sarah merasa
ia harus menjawab, tetapi kepalanya terasa kosong.
Selama dua minggu belakangan ini, ia mendatangi
rumah sakit dan kemudian rumah Linda untuk
menemui orang tua temannya. Setiap hari pula ia diusir
orangtua Linda dan dilontari berbagai tuduhan.
Awalnya, Sarah berusaha sedikit membela diri. Bukan
ia yang menyiram air keras itu kepada Linda. Yang ia

lakukan hanyalah mengajak temannya menonton
konser musik di alun-alun kota mereka. Bahwa ia
sendiri pun juga korban, meski ia hanya terkena di
bagian lengan.
Bahkan Linda yang sempat Sarah temui sekali di rumah
sakit sempat berpesan agar ia tidak menyalahkan diri
dan bahwa semua itu hanya kecelakaan. Namun, lamakelamaan Sarah semakin merasa memang semua itu
salahnya. Kalau saja ia tidak mengajak Linda pergi.
Kalau saja ia tidak memaksa untuk menonton di
barisan depan. Kalau saja hari itu mereka hanya minum
es kelapa sambil mendengar konser dari kejauhan
seperti permintaan Linda. Maka mereka tidak akan
berdiri di dekat panggung saat seseorang yang anti
kepada artis yang sedang menyanyi di atas panggung
melemparkan air keras dan mengenai beberapa orang
di dekat sana.
Ya, dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa
menghindari kejadian-kejadian buruk. Beberapa
mungkin terjadi karena kesalahan kita sendiri,
beberapa lagi bukan. Namun, apa pun penyebabnya,
jangan biarkan diri kita tenggelam dalam rasa bersalah.
Perlu kita ketahui, iblis akan selalu mencari celah untuk
mendakwa kita, dan begitu kita menerima dakwaan
tersebut, kita akan semakin terseret dalam pusaran
rasa bersalah. Akhirnya, hati kita semakin terluka dan

hidup kita sendiri yang akan hancur. Tidak ada
kebaikan yang timbul darinya. Namun, ketika kita
berpaling kepada Tuhan Sang Pembela kita dan
mengakui kesalahan kita, maka Dia akan
menghapuskan
segala
kesalahan
kita
dan
menyembuhkan batin kita secara total.
RENUNGAN
Kalau kita tidak ingin terus dihantui rasa bersalah,
BERHENTILAH MENDENGARKAN SUARA PENDAKWA
kita.
APLIKASI
1. Kesalahan masa lalu apakah yang masih
menghantui Anda selama ini?
2. Mengapa Anda perlu berhenti mendengarkan
suara pendakwa Anda?
3. Bagaimana Anda bisa terlepas dari rasa bersalah?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa yang baik, ampuni kami dari segala kesalahan
kami. Kami tidak mau hidup dalam rasa bersalah, kami
mau bangkit dan memperbaiki segala sesuatu yang
salah di hidup kami. Kami percaya, Engkau terlebih dari
mampu untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin.”

BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 25-26
Lukas 12:32-59

21 NOVEMBER 2020

RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
KASIH KARUNIA TUHAN JAUH LEBIH BESAR DARI
KESALAHAN KITA
BACAAN HARI INI
Yakobus 4:1-10
RHEMA HARI INI
Yakobus 4:6a Tetapi kasih karunia, yang
dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari pada
itu.
Keliru dalam pergaulan akhirnya membuat Doni
terjebak dalam dunia yang bisa dikatakan “hitam”.
Narkoba menjadi barang yang tidak asing baginya.
Bukan hanya mengonsumsi untuk dirinya sendiri, ia
juga menjadi kurir perdagangan narkoba. Semua
berawal dari coba-coba dan ikut-ikutan temannya,
akhirnya ia justru terjebak dalam pusaran narkoba.
Keluarganya sudah memperingatkan Doni agar tidak
melakukan
hal-hal
seperti
itu,
tetapi
ia
mengabaikannya.

Hingga suatu kali, Doni tertangkap basah saat sedang
melakukan transaksi narkoba. Ia pun dibawa ke kantor
polisi. Singkat cerita, setelah melewati serangkaian
proses pemeriksaan dan persidangan, Doni dijatuhi
hukuman penjara dua tahun. Doni pun menyesali
perbuatannya selama ini. Ia merasa dirinya sangat
kotor dan malu karena perbuatannya itu. Ia juga
merasa bersalah telah mencoreng nama baik keluarga
besarnya. Namun, di dalam penjara ia menerima
pelayanan rohani Kristen yang membuatnya tersadar
bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan
pelanggarannya. Dari hari ke hari, ia semakin percaya
bahwa kasih karunia Tuhan yang lebih besar dari
kesalahan dan pelanggarannya. Doni pun bertobat dan
memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan
dan Juruselamat pribadinya.
Ya, kasih karunia Tuhan Yesus yang dianugerahkan
dalam hidup kita amat sangat besar. Sebesar apa pun
pelanggaran kita, seburuk apa pun masa lalu kita,
sejahat apa pun kesalahan kita, Tuhan sudah
mengampuninya. Bukan karena kebaikan dan
kebenaran kita, tetapi kita semua diampuni karena
kasih karunia Tuhan yang terlampau besar bagi setiap
kita. Anugerah Tuhan lebih besar dari segala kesalahan
kita dan lebih besar dari dosa kita. Bahkan kasih
karunia Tuhan yang besar itu juga sanggup
memulihkan hidup kita. Oleh karena itu, jikalau kita

masih sering meratapi kesalahan kita dan merasa kita
tidak layak, segeralah bertobat, percaya, dan terimalah
anugerah Tuhan yang besar atas kita. Percayalah,
mujizat kesembuhan total akan Tuhan berikan hari ini
dan kita akan terbebas dari rasa bersalah yang
membelenggu hidup kita. (LEW)
RENUNGAN
Percaya dan terimalah dengan iman bahwa KASIH
KARUNIA TUHAN JAUH LEBIH BESAR dari segala
kesalahan kita.
APLIKASI
1. Adakah kesalahan yang masih sering Anda ratapi
dan Anda anggap kesalahan Anda begitu besar?
Ceritakan!
2. Apakah Anda sudah percaya dan menerima
dengan iman bahwa kasih karunia Tuhan jauh
lebih besar dari kesalahan Anda? Jika sudah atau
belum, mengapa ?
3. Mengapa Anda harus percaya dan menerima
dengan iman bahwa kasih karunia Tuhan jauh
lebih besar dari segala kesalahan Anda?

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia yang
Kau berikan bagi kami. Kami percaya dan menerima

dengan iman bahwa hanya karena kasih karunia-Mu
yang lebih besar dari segala kesalahan kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
BACAAN ALKITAB SETAHUN
1 Samuel 27-29
Lukas 13:1-22

