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The Year of God Opening Doors for Komisi Pemuda dan Anak GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya 

Menjalani hidup tanpa penyesalan 
Minggu III 

PENDAHULUAN 

“Jika kamu memiliki beberapa penyesalan, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Tidak pernah terlambat 

untuk mendapatkan awal baru“ 

Suatu hari nanti kita akan melihat kembali kehidupan kita, dan berharap kita melakukan beberapa hal secara 

berbeda. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang melewati hidup dengan menjadi orang yang sempurna! 

Akan tetapi, itu tidak berarti kita tidak bisa mengambil langkah untuk menghindari penyesalan sebelum itu 

terjadi. 

PEMBAHASAN  

Beberapa pendapat orang tua atau yang lebih tua tentang hal yang mereka paling sesali, yaitu : 

1. Saya tidak sempat atau tidak cukup sering memberitahukan keluarga dan teman-teman bahwa saya 

mencintai mereka 

2. Saya terlalu keras kepala atau sombong untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf 

3. Saya lebih memilih kegetiran ketimbang rekonsiliasi 

4. Saya terlalu ragu-ragu untuk mengambil risiko dan mencoba hal baru 

5. Saya tidak menghargai hal-hal kecil dalam hidup 

6. Saya membuang terlalu banyak waktu 

7. Saya terlalu banyak khawatir 

Apakah Anda melihat persamaan dengan yang umum? Setiap orang pasti memiliki penyesalan. Dalam 

beberapa kasus, penyesalan mereka mungkin didasarkan pada hal yang hanya ingin kamu lakukan secara 

berbeda pada masa lalu. Jika konteksnya demikian, kita hanya perlu memaafkan diri sendiri, belajar dari 

pelajaran itu, dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Maafkan 

dirimu untuk apa pun yang kamu sesali, dan biarkanlah penyesalan itu pergi.  

Tuhan dapat melemparkan kegagalan kita sejauh dari timur sampai ke barat (Mazmur 103:8-14) 

Kita memiliki jaminan jika kita jujur menghadapi masalah ini, bertobat dari dosa, dan memohon 

pengampunan Allah, maka dosa itu dibersihkan dan kita tentu saja mendapatkan awal yang baru. 

Jika penyesalan tersebut tindakan menyakiti orang lain, kita harus mengambil langkah menghampiri orang-

orang tersebut untuk meminta maaf. Hal ini bisa menjadi langkah-langkah yang sulit untuk dilewati, tetapi 

kamu akan merasa sangat lega setelah berhasil melewatinya. 

DISKUSI 

Lihat kembali daftar penyesalan yang diungkapkan orang-orang yang lebih tua tersebut. Buatlah daftar itu 

dalam kelompok kecil yang ada hubungan dengan pribadi kita masing-masing atau secara umum. 

Pikirkan kembali tahun-tahun terakhir masa di pekerjaanmu! Apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan 

dengan cara yang berbeda? Apakah ada hubungan yang perlu diperbaiki? Apakah kamu sudah membuat 

langkah positif untuk memperbaikinya? Bila belum, hadapilah dengan strategi yang proaktif untuk 

mengubahnya secara keseluruhan, mulailah sejak hari ini. 

Jadi, jika kamu memiliki beberapa penyesalan, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Tidak ada kata 

terlambat untuk mendapatkan awal yang baru. Mulailah dengan meminta Tuhan untuk mengampunimu dan 

memohon bimbingan. (1 Yohanes 1:9) 
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The Year of God Opening Doors for Komisi Pemuda dan Anak GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya 

Tujuan hidup 
Minggu IV 

PENDAHULUAN 

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah 

firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 

kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11) 

“Pikiran yang Besar memiliki tujuan hidup; pikiran yang kecil hanya memiliki keinginan“ —Washington 

Irving 

Jadi tidak mengherankan bahwa orang-orang yang paling sukses adalah orang memiliki tujuan dan 

berorientasi pada tujuan dalam cara mereka menjalani hidupnya. Untuk mencapai hal-hal besar dalam 

prosesnya mereka menerapkan keterampilan dan kemampuan untuk berorganisasi. Dengan berkomitmen 

untuk membuat dampak positif dan memfokuskan energi untuk mencapai misi mereka. 

PEMBAHASAN  

“Sebuah studi menunjukkan bahwa jika kamu memiliki tujuan, baik tinggi atau biasa-biasa saja dalam 

hidup ini, maka kamu akan hidup lebih lama. Hal ini dapat berupa apa saja, mulai dari keinginan untuk 

mencapai tujuan dalam hidup, untuk mencapai sesuatu dalam berorganisasi, hingga untuk mencapai 

sesuatu dalam berorganisasi, hingga untuk membaca serangkaian buku.” (Dr Patricia Boyle) 

Dalam kelompok kecilmu, diskusikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini (beberapa 

pertanyaan dapat mencakup kegiatan untuk dilakukan bersama-sama). Bersikaplah jujur, dan harus hormati 

tanggapan orang lain. Tidak ada jawaban benar atau salah, dan kelompokmu harus menjadi tempat aman 

dan nyaman untuk berbicara dengan bebas. 

Kapan di dalam hidupmu mengalami kebahagiaan dan kepuasan yang murni? 

Bagaimana halnya kamu memiliki pengaruh/dampak yang besar terhadap sesuatu atau seseorang? Mungkin 

kamu merasa bahwa Tuhan memanggilmu untuk semacam tujuan hidup atau lainnya. Utarakan hasil 

pemikiranmu itu dengan seluruh anggota kelompok kecilmu. 

Cobalah dan identifikasikan tujuan-tujuan hidup yang berbeda untuk setiap anggota kelompok yang bisa 

ditelusuri. 

Ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan ketika mempertimbangkan tujuan hidup 

1. Hal apa yang paling membuatku terinspirasi? 

2. Hal apa yang mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan terbesar kepadaku? 

3. Apa yang harus kulakukan menurut kehendak Tuhan? 

4. Kehidupan siapa yang paling ku kagumi, dan mengapa? 

5. Apa saja bakat khususku? 

DISKUSI 

1. Katakan kepada satu orang (tidak harus sepantaran) tentang hal apa yang kamu pikirkan sebagai tujuan 

hidup atau mungkin panggilanmu, dan mengapa hal itu penting bagimu. Minta dia untuk memeriksamu 

kembali dari waktu ke waktu untuk melihat apakah hal tersebut masih berlaku, dan bagaimana kamu 

berkembang ke arah itu. Itulah yang disebut tanggung jawab. 

2. Ada dua film klasik yang menggambarkan seperti apa mengejar panggilan hidup (pahami makna ceritanya): 

• Chariots of Fire (1981, kisah pelari Eric Liddell dari Inggris) 

• Inn of the Sixth Happiness (1958, kisah Gladys Aylward, Misionaris Inggris ke Cina 


