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EXPERIENCING REAL FREEDOM 2 

MENGALAMI KEMERDEKAAN SEJATI 2 

FREEDOM FROM CONFLICTS 

KEMERDEKAAN DARI KONFLIK 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya ingin bagikan kepada kita semua sebuah 

Firman Tuhan tentang “Freedom From Conflicts” atau 

“Kemerdekaan dari Berbagai Konflik”. 

 

I. TERIKAT KONFLIK VS TERLIBAT KONFLIK. 
a. SELAMA KITA HIDUP DI DUNIA, KONFLIK PASTI 

ADA. 
 Kejadian 4:5-8 5 tetapi Kain dan korban 

persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati 
Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. 
6 Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu 
panas dan mukamu muram? 7 Apakah mukamu 
tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? 
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah 
mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda 
engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." 8 
Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita 
pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, 
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tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu 
membunuh dia. 

b. TERIKAT KONFLIK VS TERLIBAT KONFLIK 
 Saya yakin kita SEMUA PASTI PERNAH 

TERLIBAT KONFLIK; TETAPI KITA PUNYA PILIHAN 
UNTUK TIDAK TERIKAT DENGAN KONFLIK. 
Sadarilah bahwa terlibat konflik beda dengan 
terikat konflik! 

 ABRAHAM PERNAH TERLIBAT KONFLIK, 
TETAPI DIA TIDAK TERIKAT BELENGGU KONFLIK! 
- ABRAHAM DAN LOT pernah terlibat konflik, 

bahkan gembala mereka sudah terlibat 
perkelahian (Kejadian 13:7). Tetapi akhirnya 
mereka berdua bisa menang atas konflik, 
bahkan hubungan mereka tetap baik, tetap 
saling mendukung, bahkan Abraham akhirnya 
menyelamatkan Lot yang ditawan. 

 PAULUS DAN BARNABAS JUGA PERNAH 
TERLIBAT KONFLIK, TAPI SETELAH ITU MEREKA 
MENANG ATAS KONFLIK (KISAH RASUL 15:39) 

 TERIKAT DENGAN KONFLIK YANG TAK 
KUNJUNG USAI AKAN MEMBUAT HIDUP KITA 
MENJADI TUMPUL! Perselisihan tajam yang tidak 
segera diselesaikan membuat sukacita seseorang 
tumpul, produktivitas seseorang tumpul, intinya 
hidupnya jadi tumpul. Jadilah seperti Paulus yang 
bisa menang atas konflik sehingga hidupnya tetap 
tajam dipakai Tuhan. 
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- MENANG ATAS KONFLIK MEMBUAT 
SESEORANG LEBIH DEWASA, LEBIH SABAR, 
LEBIH BAIK, LEBIH BIJAKSANA, DLL. 

 
II. KEUNTUNGAN MERDEKA DARI KONFLIK 

1. KEROHANIAN KITA AKAN BERTUMBUH DENGAN 
CEPAT. 
 1 Tesalonika 5:13b  Hiduplah selalu dalam 

damai seorang dengan yang lain. 
 1 Petrus 2:1-2 (TB)  1 Karena itu buanglah 

segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala 
macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2 
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang 
selalu ingin akan air susu yang murni dan yang 
rohani, supaya olehnya KAMU BERTUMBUH dan 
beroleh keselamatan, 

 Jemaat mula-mula mengalami hal ini, ketika 
ada konflik di tengah-tengah mereka berkaitan 
dengan masalah pembagian diakonia kepada 
janda-janda yang bukan Yahudi, maka hal itu 
menjadi penghambat pertumbuhan jemaat 
tersebut. Akan tetapi begitu masalah itu bisa 
diselesaikan dengan baik, maka Alkitab mencatat 
bahwa jemaat mula-mula kembali bertumbuh 
dengan sangat pesat, jiwa-jiwa banyak 
diselamatkan, bahkan mujizat dan tanda ajaib 
sangat banyak terjadi. 
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 Itu sebabnya penting sekali untuk kita 
mengatasi konflik yang terjadi dalam keluarga kita, 
dalam tim kita, dalam kelompok sel kita, dalam 
departemen pelayanan kita, dalam gereja, kita. 
KETIKA KONFLIK DISELESAIKAN, KESATUAN 
DIPULIHKAN, MAKA BERKAT AKAN DICURAHKAN 
BESAR-BESARAN.  

2. MENIKMATI MASA DEPAN YANG BAIK. 
 1 Petrus 3: 10. "SIAPA YANG MAU MENCINTAI 

HIDUP DAN MAU MELIHAT HARI-HARI BAIK, ia 
harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan 
bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 
11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan 
yang baik, IA HARUS MENCARI PERDAMAIAN DAN 
BERUSAHA MENDAPATKANNYA. 

 

III. KUNCI SUKSES MENGATASI DAN MERDEKA DARI 
KONFLIK. 
1. KERENDAHAN HATI. 
 Supaya kita bisa menyelesaikan konflik dan 

berdamai, yang pertama dibutuhkan adalah 
kerendahan hati! 

 2 Tawarikh 33:10-13 10 Kemudian 
berfirmanlah TUHAN kepada Manasye dan 
rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. 
11 Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada 
mereka panglima-panglima tentara raja Asyur 
yang menangkap Manasye dengan kaitan, 

http://alkitab.me/1Petrus/3/10
http://alkitab.me/1Petrus/3/11
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membelenggunya dengan rantai tembaga dan 
membawanya ke Babel. 12 DALAM KEADAAN 
YANG TERDESAK INI, IA BERUSAHA 
MELUNAKKAN HATI TUHAN, ALLAHNYA; IA 
SANGAT MERENDAHKAN DIRI DI HADAPAN 
ALLAH NENEK MOYANGNYA, 13 DAN BERDOA 
KEPADA-NYA. MAKA TUHAN MENGABULKAN 
DOANYA, DAN MENDENGARKAN 
PERMOHONANNYA. IA MEMBAWANYA KEMBALI 
KE YERUSALEM DAN MEMULIHKAN 
KEDUDUKANNYA SEBAGAI RAJA. Dan Manasye 
mengakui, bahwa TUHAN itu Allah. 

 Kerendahan hati itu awal pemulihan! 
2. INISIATIF MEMBANGUN KOMUNIKASI. 
 Komunikasi adalah hal yang sangat penting 

untuk menyelesaikan konflik! 
 Tapi sebelum kita melakukan komunikasi 

dengan orang lain yang sedang konflik dengan 
kita, pertama yang harus kita lakukan adalah 
komunikasi dengan Tuhan. 

 Setelah itu, ambil inisiatif untuk bertemu dan 
berkomunikasi dengan orang yang sedang konflik 
dengan kita. 

 Inilah yang dilakukan oleh Abigail ketika 
berusaha menyelesaikan konflik antara Daud 
dengan Nabal, suaminya saat itu.  
- 1 Samuel 25:23-28 23 Ketika Abigail melihat 

Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, 
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lalu sujud menyembah di depan Daud dengan 
mukanya sampai ke tanah. 24 Ia sujud pada kaki 
Daud serta berkata: "Aku sajalah, ya tuanku, 
yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah 
hambamu ini berbicara kepadamu, dan 
dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25 
Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, 
orang yang dursila itu, sebab seperti namanya 
demikianlah ia: Nabal namanya dan bebal 
orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak 
melihat orang-orang yang tuanku suruh. 26 Oleh 
sebab itu, tuanku, demi TUHAN yang hidup dan 
demi hidupmu yang dicegah TUHAN dari pada 
melakukan hutang darah dan dari pada bertindak 
sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi 
sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang 
bermaksud jahat terhadap tuanku! 27 Oleh 
sebab itu, pemberian yang dibawa kepada 
tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan 
kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. 28 
Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, 
sebab pastilah TUHAN akan membangun bagi 
tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini 
melakukan perang TUHAN dan tidak ada yang 
jahat terdapat padamu selama hidupmu. 

3. KOMITMEN YANG KUAT UNTUK MENGATASI 
KONFLIK. 
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 Kesalahan banyak orang adalah tidak komit 
mengatasi konflik yang terjadi. 

 Waktu tidak bisa secara otomatis 
menyelesaikan konflik! 

 Kita harus sadar bahwa upah konflik adalah 
kerugian besar!  

 2 Samuel 2:26-28   26 Berserulah Abner kepada 
Yoab: "Haruskah pedang makan terus-menerus? 
Tidak tahukah engkau, bahwa kepahitan datang 
pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau 
mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka 
berhenti memburu saudara-saudaranya?" 27 
Jawab Yoab: "Demi Allah yang hidup, sekiranya 
engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari 
tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu 
saudara-saudaranya." 28 Lalu Yoab meniup 
sangkakala dan seluruh rakyat berhenti; mereka 
tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak 
berperang lagi. 

 Sama halnya dengan sebuah konflik. Coba 
Tanya pada diri saudara: Mau sampai kapan kita 
bertengkar dan terlibat konflik?! Semua konflik 
hanya akan berujung kepada kepahitan.  

 Itu sebabnya ambil komitmen untuk 
menyelesaikan konflik. 

 Andalkan Roh Kudus untuk menyelesaikan 
konflik. 
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PENUTUP: 

Bawa setiap konflik Saudara kepada Tuhan, minta 

pertolongan Tuhan sehingga Saudara dapat 

menyelesaikan konflik dan hidup dengan damai serta 

menjadi berkat dimanapun Saudara berada. 


