


13 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MERDEKA DARI BELENGGU KONFLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 4:1–12 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 4:7 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." 
 
Nina sudah berpacaran dengan calon suaminya selama 
lima tahun. Calon mertuanya tidak mempunyai anak 
perempuan dan mereka sangat menyayangi Nina bagai 
anak perempuannya sendiri. Ia pun sama sekali tidak 
keberatan untuk tinggal serumah dengan mertuanya 
setelah menikah. Ia merasa sudah sangat dekat dan 
mengenal mereka, sehingga ia meyakini bahwa 
semuanya akan baik-baik saja. Namun, dalam rumah 
tangga mana pun, konflik tidak terelakkan. 
 
Suatu hari, ibu mertuanya melakukan sesuatu yang 
sangat menyakiti hati Nina sehingga ia menjadi sangat 
kecewa dengan mertuanya itu. Hubungan yang dulu 



erat, kini menjadi renggang. Nina lebih memilih untuk 
menjaga jarak dengan mertuanya agar tidak lagi 
tersakiti. Berbulan-bulan berlalu dan kondisi dalam 
rumah pun kian lama kian dingin. Sampai suatu hari, 
ketika sedang beribadah di gereja, firman Tuhan yang 
disampaikan sangat menegur Nina. Ia pun memilih 
untuk menjadi pelaku firman dan mulai melangkah 
untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi 
mertuanya. Tanpa ia sadari, perlahan hubungannya 
dengan ibu mertuanya pun dipulihkan kembali. 
 
Dalam hidup ini, dengan siapa pun kita pasti akan 
terlibat konflik, baik dalam keluarga, pekerjaan, 
maupun pelayanan. Kita ini bukan manusia yang 
sempurna, demikian juga setiap manusia lain di muka 
bumi yang hidup berdampingan dengan kita. Kita tidak 
akan pernah bisa menghindar dari konflik, tetapi kita 
sangat bisa memilih untuk tidak hidup dalam belenggu 
konflik. Jangan mau seperti Kain yang terbelenggu oleh 
konflik iri hati dengan adiknya, sehingga ketika 
belenggu itu menguasainya, kejahatan pun timbul. 
Sebaliknya, kita harus menang melawan konflik dan 
mengalami kemerdekaan sejati dalam hidup. Di balik 
konflik apa pun yang saat ini sedang Anda alami, 
ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan kita untuk 
menajamkan satu dengan yang lain (Ams. 27:17), agar 
karakter kita bisa terbentuk semakin serupa dengan 
gambar-Nya.  



RENUNGAN 
Meski semua orang pernah TERLIBAT KONFLIK, tetapi 
kita BISA MEMILIH untuk TIDAK TERIKAT BELENGGU 
KONFLIK 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda terlibat konflik yang sangat 

melukai Anda? Sudahkah Anda menang atas konflik 
itu? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan 
konflik itu ada dan mengapa Dia ingin kita menang 
atas konflik? 

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk tidak lagi 
terikat dalam belenggu konflik?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk segala konflik yang Engkau 

izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya itu 
adalah yang terbaik bagi kami, yang dapat membentuk 

karakter kami supaya semakin berkenan di hadapan-
Mu. Roh Kudus, tolong ingatkan kami agar kami boleh 

senantiasa hidup berkemenangan di atas segala konflik 
yang ada. Kami mau belajar untuk tetap membalas 

kebaikan bagi siapa pun yang berlaku buruk terhadap 
kami. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan dari 

setiap hal yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 10-12; Matius 4 



14 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENGHALANG BESAR BAGI PERTUMBUHAN ROHANI 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tesalonika 5:5-18 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:13b Hiduplah selalu dalam damai 
seorang dengan yang lain. 
 
Jenderal Robert E. Lee ditanya oleh Presiden 
Konfederasi, Jefferson Davis, tentang pendapatnya 
menyangkut seorang pejabat tertentu. Lee menjawab 
dengan laporan yang positif tentang pejabat tersebut. 
Salah seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan 
tersebut tertegun dengan jawaban itu. Ia kemudian 
bertanya kepada Lee, "Jenderal, tidak tahukah Anda 
bahwa orang yang demikian Anda banggakan itu 
sebenarnya adalah seorang musuh yang sangat buruk? 
Ia tidak pernah melewatkan peluang untuk menjelek-
jelekkan Anda!” "Saya tahu itu," kata Lee, "tetapi 
Presiden menanyakan pendapat saya tentang dia, 
bukan menanyakan pendapatnya tentang saya. Saya 
tidak merasa punya konflik dengan dia, kalau dia 
merasa punya konflik dengan saya, itu bukan urusan 
saya, kan?" 



Jenderal Lee tidak mudah berkonflik dengan orang lain, 
karena itu ia bisa mengemukakan pendapatnya 
tentang orang lain dengan jujur, tanpa tendensius, 
atau kesan menjelek-jelek kan orang lain. Dengan kata 
lain, ia selalu memilih untuk mengasihi di atas 
segalanya. Ini adalah karakter yang membuat karier 
Lee naik level menjadi jenderal kepercayaan Presiden 
Konfederasi. 
 
Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dengan segenap 
hati. Visi yang Tuhan berikan untuk jemaat di gereja 
kita sangat relevan dengan renungan pagi hari ini. 
Kalau hati kita penuh dengan Kasih Allah, kita pasti 
mengasihi Allah, bahkan bisa dipastikan kita pun akan 
mengasihi sesama kita. Saat kita mengasihi orang-
orang di sekitar kita, kita pasti terbebas dari kebencian, 
bahkan ketika kita dilukai. Hati penuh kasih sangat 
disukai Tuhan. Dengan mudah, Dia dapat membawa 
kita naik dari satu level kerohanian ke level berikutnya. 
Dia pun akan berkarya lewat setiap kita yang tidak 
memendam kebencian, tidak menyimpan sakit hati, 
dan merdeka dari konflik. Hidup kita akan berbuah dan 
menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. 
 
RENUNGAN 
Kita harus bisa MERDEKA DARI KONFLIK, sebab konflik 
adalah salah satu PENGHALANG BESAR bagi 
PERTUMBUHAN ROHANI kita 



 
APLIKASI 
1. Amatilah hidup Anda, adakah konflik-konflik yang 

menghambat pertumbuhan rohani Anda?  
2. Mengapa konflik dapat menjadi penghalang 

terbesar bagi kerohanian Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai menyingkirkan 

penghalang besar bagi petumbuhan rohani Anda 
tersebut? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ampuni kami yang masih terus memelihara 

konflik dalam hidup kami. Terima kasih sudah 
menyadarkan kami akibat dari konflik yang bisa 

merusak kehidupan kami sendiri. Ajarilah kami, agar 
kami dapat mengalami kemerdekaan sejati dari-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 13-15; Matius 5:1-26 

 



15 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI MENIKMATI MASA DEPAN YANG BAIK DARI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 3:8-14 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:10-11 "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. Ia harus menjauhi yang jahat dan 
melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian 
dan berusaha mendapatkannya. 
 
Meskipun bersaudara, sifat Susi dan Tari sangat 
bertolak belakang. Susi sang kakak adalah seorang 
yang lurus, patuh, dan tegas. Sementara Tari adiknya 
cenderung memberontak. Perbedaan usia yang jauh 
semakin mempersulit komunikasi di antara mereka. 
Tak jarang mereka bertengkar hebat saat Susi berusaha 
menasihati Tari. Tari sendiri merasa kakaknya kuno, 
tidak mengerti soal anak muda zaman sekarang. Bila 
sudah begitu, mereka akan saling melontarkan kata-
kata menyakitkan dan berakhir dengan perang dingin. 
Konflik antara Susi dan Tari tak kunjung usai, sampai 



suatu ketika Tari mengalami kecelakaan lalu lintas dan 
harus menjalani perawatan di rumah sakit.  
 
Selama itu Susi dengan sabar menjagai Tari. Ia 
membawakan segala keperluannya, menghibur, dan 
berdoa untuk adiknya. Saat itulah Tuhan menjamah 
hati Tari. Ia bisa melihat bahwa sebenarnya kakaknya 
sangat menyayanginya. Kalaupun Susi memarahinya, 
itu adalah untuk kebaikan dirinya. Tari sungguh 
menyesal karena selama ini berprasangka buruk. Tari 
mengira kakaknya hanya tidak suka melihatnya senang. 
Tari langsung meminta maaf pada kakaknya. Hubungan 
mereka berdua pun dipulihkan Tuhan.  
 
Perbedaan pendapat akan selalu ada dan kita tidak 
akan bisa menyenangkan semua orang. Namun, bila 
kita hidup menuruti kata hati dan perasaan, konflik 
dengan orang-orang di sekitar kita pun bisa timbul 
dengan mudahnya. Mintalah tuntunan dan hikmat Roh 
Kudus agar kita tidak mudah terpancing. Dengan 
pertolongan-Nya, kita akan bisa melihat perbedaan 
dengan perspektif yang benar. Mungkin tidak mudah 
untuk hidup bebas dari konflik, tetapi hal itu harus 
terus diusahakan. Konflik hanya akan membuat hidup 
tidak tenang dan bahagia, sedangkan perdamaian 
membuat hidup ini indah. Hal-hal yang baik menanti 
kita ketika kita hidup dalam kedamaian. Mintalah 
pertolongan Tuhan, supaya setiap konflik dapat kita 



selesaikan dalam waktu singkat dan kita bisa menjadi 
pembawa damai di mana pun kita ditempatkan, 
sehingga kita pun bisa mengalami kemerdekaan sejati 
dari Tuhan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Berusahalah MENGATASI KONFLIK dan HIDUP DAMAI, 
maka kita dapat MENIKMATI MASA DEPAN YANG 
BAIK yang sudah Tuhan persiapkan 
 
APLIKASI 
1. Apakah selama ini Anda sering terlibat konflik? Bila 

ya, dalam hal apakah itu?  
2. Apa yang sering kali menjadi penyebab terjadinya 

konflik dalam hidup Anda? 
3. Apa yang sebenarnya Anda bisa lakukan untuk 

menghindari konflik? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus ampuni kami bila kami masih sering 

terbawa emosi hingga kami melakukan tindakan atau 
mengatakan hal yang menyakiti orang lain. Kami 

menyesal Tuhan, berilah kesabaran dan hikmat pada 
kami, supaya kami dapat menjaga lidah kami. Berilah 
hati yang bersih agar kami dapat menerima maksud 
dan tujuan-Mu di balik semua masalah. Tolong kami 
Tuhan agar semua konflik yang sedang kami alami 



dapat segera terselesaikan dengan damai. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 16-17; Mat 5:27-48 

 



16 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PINTU GERBANG MENUJU KEMERDEKAAN DARI 

KONFLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 22:1-32 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 22:27 Orang yang rendah hati akan makan 
dan kenyang, orang yang mencari TUHAN akan 
memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk 
selamanya! 
 
Mila dan Robby adalah pasangan suami istri berbeda 
suku. Mila menyukai masakan yang cenderung manis, 
sedangkan Robby penyuka masakan pedas. Hal ini 
membuat Robby sering berkomentar atas masakan 
istrinya. Suatu kali, Mila yang tidak dapat menerima 
pendapat suaminya, akhirnya meledak amarahnya. 
Pertengkaran pun terjadi. Robby tidak mengira Mila 
akan semarah itu. Ia merasa hanya memberi masukan. 
Sementara Mila merasa suaminya tidak pernah 
menghargai jerih lelahnya menyiapkan makanan. Tidak 
mau berlarut dalam pertengkaran, Robby melangkah 
ke teras rumah. Ia mencoba berdiam diri dan 
merenung. Tiba-tiba hati kecilnya berkata, "Minta 



maaflah terlebih dahulu." Meski merasa tidak ada yang 
salah dengan komentarnya, ia mencoba untuk 
merendahkan diri dan minta maaf terlebih dahulu. 
Tidak disangka, hal tersebut ternyata meluluhkan hati 
Mila. Ia pun bertekad untuk belajar memasak makanan 
yang disukai Robby. 
 
Sering kali, penyebab pertengkaran yang tidak kunjung 
selesai bukanlah masalah yang terlalu besar, tetapi hati 
yang terlalu keras atau sombong untuk mau 
merendahkan diri dan meminta maaf terlebih dahulu. 
Firman Tuhan berkata, "Tinggi hati mendahului 
kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului 
kehormatan" (Ams. 18:12). Robby mungkin tidak 
pernah mengira ketika ia membuka hati, merendahkan 
diri untuk minta maaf terlebih dahulu, ia tidak hanya 
mengurai titik simpul konflik, tetapi ia juga mendapat 
kehormatan dari istrinya yang rindu melayaninya 
dengan lebih baik lagi. 
 
Mulai saat ini, tidak peduli siapa yang benar atau siapa 
yang salah, marilah melangkah terlebih dahulu untuk 
meminta maaf. Suami jangan merasa gengsi untuk 
minta maaf terlebih dahulu, demikian pula istri. 
Orangtua jangan merasa terlalu tua untuk minta maaf 
terlebih dahulu, demikian pula anak. Kenakanlah jubah 
kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah pintu 



gerbang menuju kemerdekaan yang sejati, salah 
satunya yaitu kemerdekaan dari konflik. 
 
RENUNGAN 
KERENDAHAN HATI adalah PINTU GERBANG menuju 
KEMERDEKAAN DARI KONFLIK 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kerendahan hati dapat menjadi pintu 

gerbang menuju kemerdekaan dari konflik? 
2. Apa dampak positif yang dapat kita terima ketika 

kita mengenakan jubah kerendahan hati dari Tuhan?  
3. Hari-hari ini, adakah Anda merasa berbeda 

pendapat dengan seseorang sehingga tidak ada lagi 
komunikasi di antara kalian? Jika ada, langkah apa 
yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan 
konflik tersebut? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, begitu ajaib kuasa firman-Mu. Berkati kami 

dengan kerendahan hati sehingga kami boleh 
mengalami kuasa firman-Mu, yaitu kemerdekaan dari 

konflik, sehingga kami dapat Engkau pakai untuk 
melepaskan orang lain dari konflik. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 18-19; Matius 6:1-18 



17 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
INISIATIF MEMBANGUN KOMUNIKASI 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 12: 9–21 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:18 Sedapat-dapatnya, kalau hal itu 
bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian 
dengan semua orang! 
 
Sudah dua hari Jessy dan Lolly tidak bertegur sapa. 
Mereka saling acuh dan menunggu ada yang memulai 
berbicara terlebih dahulu. Permasalahannya sepele. 
Jessy menemukan dompet Lolly yang terjatuh di rumah 
kos mereka dan menyimpankannya, tetapi Jessy lupa 
memberitahu Lolly. Pada waktu Lolly kebingungan 
mencari-cari dompetnya, ia menemukan dompetnya 
ada dalam tas Jessy. Lolly pun menuduh Jessy mencuri 
dompetnya dan akhirnya mereka bertengkar.  
 
Lama-kelamaan, Jessy merasa hubungan persahabatan 
mereka akan berakhir jika tidak ada yang memulai 
berbicara lagi. Ia sungguh tidak ingin hubungan 
persahabatan yang sudah dijalin sepuluh tahun putus 
begitu saja karena masalah komunikasi yang kurang 



baik. Akhirnya, dengan kerendahan hati, Jessy 
mendatangi Lolly dan meminta maaf karena sudah 
membawa dompetnya tanpa langsung memberitahu 
Lolly. Lolly pun juga minta maaf karena sudah 
menuduh Jessy. Akhirnya konflik di antara mereka pun 
berakhir.   
 
Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam 
membangun hubungan dengan orang lain. Berhasil 
tidaknya sebuah hubungan sangat dipengaruhi oleh 
komunikasi. Tidak sedikit pula hubungan yang berakhir 
karena masalah kurangnya komunikasi. Oleh karena 
itu, diperlukan kerendahan hati untuk berinisitif 
membangun komunikasi. Jika saat ini kita juga sedang 
mengalami konflik dengan orangtua, pasangan, atau 
teman kita, segeralah koreksi diri. Carilah penyebab 
konflik itu, lalu berkomunikasilah dengan Tuhan 
terlebih dahulu. Setelah itu, segeralah ambil inisiatif 
untuk memulai komunikasi dengan orang yang sedang 
memiliki masalah dengan kita. Jangan sampai konflik 
terus berlanjut tanpa adanya komunikasi. Komunikasi 
yang baik akan membuat suatu hubungan menjadi 
indah dan menyenangkan. Percayalah, saat kita sudah 
melakukan bagian kita, Tuhan juga yang akan bekerja 
menjawab doa kita dan menyelesaikan konflik yang 
ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terlepas dari 
belenggu konflik dan mengalami kemerdekaan sejati 
bersama-Nya. (LEW) 



RENUNGAN 
KOMUNIKASI sangatlah penting untuk 
MENYELESAIKAN KONFLIK, karena itu kita 
memerlukan INISIATIF UNTUK MEMBANGUN 
KOMUNIKASI 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang memiliki konflik 

dengan orang lain? Bagaimanakah komunikasi Anda 
dengan orang tersebut? 

2. Mengapa Anda perlu berinisiatif untuk memulai 
komunikasi dengan orang yang sedang berkonflik 
dengan Anda? 

3. Langkah nyata apa yang akan Anda lakukan supaya 
bisa menyelesaikan konflik yang sedang Anda alami? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu membangun 
komunikasi yang baik dengan orang lain. Berikan kami 

kerendahan hati, sehingga kami mau berinisiatif 
memulai komunikasi dengan orang yang sedang 

berkonflik dengan kami. Kami percaya Engkau akan 
membantu kami dalam menyelesaikan setiap konflik 
yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 20-22; Matius 6:19-34 



18 AGUSTUS 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KOMITMEN UNTUK MENGATASI KONFLIK 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 6:1–11 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 6:7 Adanya saja perkara di antara kamu 
yang seorang terhadap yang lain telah merupakan 
kekalahan bagi kamu. 
 
Suatu gereja diundang untuk mengisi acara konser 
rohani di salah satu gereja besar. Bukan main 
senangnya seluruh tim pujian penyembahan saat 
menerima undangan itu. Mereka bukan hanya akan 
tampil di sebuah konser yang spektakuler, tetapi juga 
sepanggung dengan para penyanyi rohani dari dalam 
dan luar negeri. Untuk mempersembahkan yang 
terbaik, gembala gereja itu pun mengadakan seleksi. 
Dua sahabat, Laras dan Sandra ikut dalam audisi itu. 
Namun, Sandra tidak lolos. Kekecewaan membuat 
Sandra mulai membenci Laras. Berbagai cara ia tempuh 
untuk menjatuhkan sahabatnya. Menyadari hal itu, 
Laras pun mulai menjaga jarak dengan Sandra. Selama 
berbulan-bulan sejak saat itu, mereka sering terlibat 



konflik. Masalah kecil bisa menjadi besar dan suasana 
dalam pelayanan semakin tidak nyaman akibat konflik 
mereka.  
 
Suatu ketika, Laras mendengar khotbah tentang 
mengampuni. Ia pun berkomitmen untuk mengampuni 
Sandra. Meskipun Sandra yang bersalah, ia berinisiatif 
mendatangi Sandra dan menyelesaikan konflik di 
antara mereka. Awalnya tidak mudah karena Sandra 
menunjukkan sikap penolakan. Namun Laras tetap 
teguh pada komitmennya dan terus mendekati Sandra. 
Akhirnya, hubungan persahabatan mereka pulih dan 
mereka bisa melayani lagi tanpa beban. 
 
Selama kita hidup, kita tidak akan pernah bisa 
menghindari konflik. Namun, kita bisa memilih apakah 
kita mau menyelesaikan atau malah membiarkan 
konflik tersebut. Mari kita cek hidup kita, apakah saat 
ini kita sedang berkonflik dengan seseorang? Mungkin 
itu dengan orangtua, saudara, sahabat, atau teman 
pelayanan. Mendiamkan dan berharap waktu akan 
menyelesaikan konflik bukanlah pilihan yang benar. 
Sadarilah, konflik itu tidak berguna. Konflik hanya 
merugikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar 
kita.  Segeralah ambil komitmen untuk menyelesaikan 
konflik dalam hidup kita. Mintalah tuntunan Roh 
Kudus. Mungkin awalnya akan terasa tidak nyaman, 
tetapi percayalah, begitu kita berhasil mengatasi 



konflik, kita akan mengalami kemerdekaan sejati di 
dalam-Nya. 
 
RENUNGAN 
Salah satu kunci sukses MENGATASI dan MERDEKA 

DARI KONFLIK adalah KOMITMEN YANG KUAT untuk 

mengatasi konflik 

APLIKASI 
1. Adakah konflik yang tengah Anda alami saat ini? 

Bagaimana cara Anda menghadapinya? 
2. Mengapa Anda memerlukan komitmen yang kuat 

untuk mengatasi konflik? 
3. Bagaimana Anda akan menghadapi konflik Anda 

sekarang?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mohon ampun jika selama ini 

kami sering menunda bahkan tidak mau 
menyelesaikan konflik yang kami hadapi. Mulai hari ini 

kami mau mengambil komitmen untuk berjuang 
mengatasi setiap konflik dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 23-24; Matius 7 

 
 



19 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENGANDALKAN ROH KUDUS DI TENGAH KONFLIK 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 14:15-27 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu. 
 
“Bu, aku tidak bisa melepas kekusutannya,” kata 
seorang gadis remaja sambil mengulurkan kalung perak 
tipis yang rantainya terbelit parah. Suaranya terdengar 
seperti hendak menangis. “Ini hadiah ulang tahun dari 
kakek nenek tahun lalu. Hari ini mereka akan datang, 
jadi aku ingin sekali memakainya. Tapi waktu aku 
mengambilnya dari kotak perhiasan, kalung ini sudah 
kusut dan sama sekali tidak mau terurai. Kalau 
kupaksa, takutnya putus. Aku harus bagaimana, Bu?” 
Sang ibu meraih kalung tersebut dari tangan anaknya 
dan tersenyum lembut sambil berkata, “Kamu 
perhatikan cara ibu mengurainya, ya.” Kemudian ia 
meletakkan kalung tersebut di atas meja dan dengan 



dua jarum pentul ia menusuk lalu menarik-narik bagian 
kalung yang kusut itu perlahan-lahan. Segera saja, 
kekusutannya melonggar dan akhirnya terurai 
seluruhnya.  
 
Ada kalanya, kita mengalami konflik yang membelit 
hidup kita sedemikian parah. Kita mencoba untuk 
mengatasinya dengan berbagai macam cara, tetapi 
bukannya membaik, situasi malah bertambah kusut. 
Kesalahpahaman yang ada bertambah lebar, kebencian 
bertambah besar, dan kepahitan pun bertambah 
dalam. Rasanya tidak ada yang bisa memulihkannya 
kembali. Kemudian kita bertanya-tanya, apakah 
memang sudah seharusnya kita merelakan dan 
membiarkannya begitu saja, atau memutuskan 
hubungan tersebut? 
 
Di saat-saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar. 
Seperti remaja di atas yang mencari ibunya, kita pun 
harus datang kepada Roh Kudus. Bawa setiap konflik 
dalam doa dan percayakan segalanya ke dalam tangan-
Nya yang akan bekerja dalam hidup kita. Dia yang akan 
menjamah dan melembutkan hati kita dan hati orang 
yang berkonflik dengan kita. Dia juga yang akan 
memberikan hikmat sehingga kita bisa mengambil 
sikap dan berkata-kata dengan tepat. Kemudian 
lihatlah, apa yang tadinya tampak mustahil, perlahan-
lahan terurai di depan mata kita. Permasalahan usai. 



Perdamaian datang. Kemerdekaan sejati dari Tuhan 
pun dianugerahkan atas hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
ANDALKAN ROH KUDUS, Dia yang akan MENGAJARI 
kita mengatasi konflik, sehingga Tuhan memerdekakan 
kita dari KONFLIK TERUMIT sekalipun 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah cara Anda mengatasi konflik selama 

ini?   
2. Mengapa Anda perlu mengandalkan Roh Kudus? 
3. Langkah-langkah apa saja yang dapat Anda ambil 

untuk bisa mengurai berbagai konflik dalam hidup 
Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami akui bahwa kami tidak lagi 

sanggup mengatasi konflik yang tengah kami hadapi 
ini. Bekerjalah Roh Kudus, ajarilah kami bagaimana 
caranya untuk mengurai keadaan hidup kami yang 
begitu kusut, langkah demi langkah. Terima kasih, 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 25-26; Matius 8:1-17 


