


27 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
YESUS DATANG UNTUK MEMERDEKAKAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 10:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 
dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 
dalam segala kelimpahan. 
 
Beberapa waktu terakhir ini hidup Kirana dicekam 
ketakutan. Terlalu banyak masalah hidup yang tengah 
ia hadapi. Sudah setahun sejak ia lulus dari bangku 
kuliah, tetapi Kirana belum juga mendapat pekerjaan. 
Meski sudah tak terhitung banyaknya surat lamaran 
yang ia kirimkan, tak ada satu pun panggilan 
wawancara yang ia terima. Ditambah lagi situasi di 
rumahnya semakin tidak kondusif. Kedua orangtuanya 
hampir setiap hari bertengkar karena himpitan 
ekonomi yang menimpa keluarga mereka. Segala 
perasaan menyalahkan diri sendiri, kekecewaan, dan 
ketakutan kalau-kalau ia tidak akan mendapat 
pekerjaan serta menjadi beban orangtua berkecamuk 
dalam hatinya.  



Kirana merasa tidak kuat lagi menghadapi semuanya 
sendirian. Di tengah keterpurukannya itu, ia pun 
memutuskan untuk datang kepada Yesus. Semakin ia 
mendekat pada-Nya, kepercayaan dirinya mulai 
dibangkitkan. Kini ia yakin dan percaya bahwa apa pun 
yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tetap memiliki 
rencana terbaik baginya. Benar saja, sebuah 
perusahaan multinasional yang didambakannya, kini 
sedang membutuhkan lulusan baru untuk bekerja di 
perusahaan itu. Tanpa pikir panjang, Kirana pun segera 
mengirimkan surat lamaran. Singkat cerita, Kirana 
dipanggil untuk wawancara dan ia pun diterima 
bekerja di perusahaan impiannya. 
 
Dalam hidup, adakalanya kita mengalami pergumulan 
maupun proses ketika kita harus menunggu jawaban 
doa datang. Sering kali proses terberat yang kita lalui 
justru di masa-masa penantian tersebut. Karena di 
waktu itulah, iblis gencar melaksanakan aksinya untuk 
mengintimidasi kita. Ia akan menyerang kita bertubi-
tubi dengan menumbuhkan ketakutan dalam hati kita, 
dan bahkan berusaha untuk membunuh pengharapan 
kita dalam Yesus. Akan tetapi, percayalah, dan tetaplah 
pegang teguh janji-Nya. Janganlah takut dan gentar, 
sebab kita memiliki Yesus Tuhan yang sanggup 
menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Separah 
apa pun kondisi kita saat ini, yakinlah bahwa tidak ada 
satu pun permasalahan yang tidak bisa Tuhan pulihkan. 



Dia sanggup memberikan kemerdekaan sejati dalam 
hidup kita. 
 
RENUNGAN 
SEBURUK APA PUN keadaan kita, JANGANLAH TAKUT, 
sebab YESUS telah datang untuk MEMERDEKAKAN dan 
MEMULIHKAN hidup kita  
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasakan intimidasi iblis? 

Apakah akibatnya? 
2. Menurut Anda, mengapa iblis suka menyerang 

kita? 
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk melawan 

serangan si jahat itu?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu yang besar. 

Kami mau belajar untuk senantiasa berani dan tetap 
teguh dalam melawan serangan-serangan si jahat. 

Karena kami tahu, seburuk apa pun keadaan kami saat 
ini, Engkau sanggup memberikan kemenangan kepada 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 43-45; Matius 12:24-50 
 



28 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENANG MELAWAN TIPU MUSLIHAT IBLIS 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:10-20 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata 
Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu 
muslihat Iblis; 
 
Di pagi yang dingin, Bobby kecil yang baru terbangun 
dari tidurnya menangis kencang. Mia, ibunya, segera 
berlari ke kamar dan memeriksa keadaan Bobby. Ia 
panik saat menyentuh tubuh Bobby. Panasnya tinggi 
sekali. Mia bingung. Dalam hati ada suara berkata, "Ah 
tidak perlu doa segala, mana mungkin demam Bobby 
bisa turun dengan doa. Lagipula Tuhan tidak mungkin 
mendengar doa-doamu. Kamu kan orang berdosa." 
Mia mulai takut hal yang tidak diinginkan jika ia 
berlambat-lambat. Ia pun segera memberikan obat 
kepada Bobby. Selang dua jam kemudian, apa yang Mia 
kuatirkan justru menjadi kenyataan. Demam Bobby 
bukannya turun, ia malah terserang step, kejang-
kejang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.  
 



Dalam situasi terjepit, kita senantiasa dihadapkan pada 
dua pilihan. Mencari Tuhan atau yang lain terlebih 
dahulu. Iblis akan mencoba bermacam cara untuk 
mengecoh dan menghancurkan kita. Entah itu lewat 
intimidasi yang membuat kita takut dan panik, 
sehingga kita salah langkah seperti Mia. Ataupun lewat 
tipu muslihatnya yang melumpuhkan iman kita, 
sehingga ketakutan menguasai kita. 
 
Iblis adalah musuh yang harus kita waspadai dan 
hadapi. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan 
berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam 
pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging 
lemah" (Mrk 14:38). Oleh karena itu, penting bagi kita 
untuk selalu berdoa, bergantung pada pimpinan Roh 
Kudus, serta mengenakan seluruh perlengkapan 
senjata Allah, sehingga kita dapat bertahan melawan 
tipu muslihat iblis. Percayalah! Ketika kita terus hidup 
dalam kekudusan, kebenaran, integritas, dan berdoa 
setiap hari, serta meminta darah Yesus menutup 
bungkus kita, maka kita pasti diluputkan dari segala 
dosa, pencobaan, dan mara bahaya yang 
menghancurkan hidup kita. Kita pun akan mendapat 
kekuatan untuk berdiri teguh dalam kebenaran firman-
Nya, sehingga kita beroleh kemerdekaan dari merusak 
diri, kemerdekaan yang sejati, yang membawa kita 
kepada kehidupan yang berhasil dan berbuah lebat 
bagi kerajaan-Nya. 



RENUNGAN 
IBLIS akan mencoba BERMACAM CARA untuk 
menghancurkan kita; ia adalah MUSUH yang harus kita 
WASPADARI dan HADAPI 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda siapa musuh yang harus kita 

waspadai dan hadapi? 
2. Apa sajakah cara iblis untuk menghancurkan kita? 
3. Apa yang menyebabkan iblis dengan mudah 

menghancurkan kita, lalu apa antisipasi kita agar kita 
dapat berdiri teguh dan hidup dalam kemerdekaan 
yang sejati?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberi 
kekuatan bagi roh kami. Ingatkan kami untuk berdoa, 

meminta pimpinan Roh Kudus, dan mengenakan 
selengkap senjata Allah setiap hari. Agar kami memiliki 
kewaspadaan, dapat berdiri teguh, dan kuat melawan 

setiap serangan musuh, sehingga kami senantiasa 
hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 46-48; Matius 13:1-30 



29 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PENGARUH NEGATIF YANG MERUSAK HIDUP KITA  

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 3:1-17 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 3:2 Manusia akan mencintai dirinya sendiri 
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan 
menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, 
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak 
tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama 
 
Betapa girangnya Tarra saat menerima e-mail dari 
sebuah perusahaan yang mengabarkan bahwa ia 
diterima bekerja di perusahaan mereka. Saat ia 
bekerja, kinerjanya yang bagus membuat ia terus 
mendapat promosi dari pimpinannya. Keberhasilan 
Tarra ternyata menimbulkan kecemburuan di antara 
pegawai yang sudah lama bekerja, tetapi tidak pernah 
mendapatkan promosi. Para pegawai yang sakit hati 
pada Tarra bermufakat menjatuhkannya. Berbagai cara 
mereka tempuh untuk menghancurkan Tarra. Mereka 
pun membuat seolah-olah Tarra membocorkan rahasia 
perusahaan kepada kompetitor, sehingga akhirnya ia 
dipecat.  



Bertahun-tahun Tarra menyimpan kepahitan kepada 
orang-orang yang sudah menghancurkannya. Ia pun 
tenggelam dalam minum-minuman alkohol. Tidak bisa 
menerima keadaan, diam-diam Tarra melancarkan 
balas dendam. Namun, bukannya bahagia setelah 
membalaskan sakit hatinya, hidupnya malah semakin 
hancur. Ia mudah gelisah dan nyaris mengakhiri 
hidupnya karena depresi. Beruntung, Tarra bertemu 
seorang konselor Kristen. Singkat cerita, akhirnya Tarra 
dilayani oleh konselor itu dan mengenal kasih Tuhan. Ia 
pun mulai mengampuni orang-orang yang sudah 
menghancurkannya. Sejak itu, hidup Tarra dipulihkan. 
Ia meninggalkan alkohol dan kembali menata 
hidupnya. 
 
Kisah Tarra merupakan kisah yang mudah kita temukan 
di sekitar kita atau malah kita pernah mengalaminya. 
Entah kita berada dalam posisi Tarra atau teman-
teman kerjanya yang menghancurkannya. Suka atau 
tidak, kita harus mengakui bahwa kejatuhan dunia 
dalam dosa membawa pengaruh negatif bagi kita yang 
masih tinggal di dalamnya. Di sekitar kita, kita sangat 
mudah menjumpai orang-orang yang egois, sombong, 
penyebar fitnah, pemberontak, penista agama, dan lain 
sebagainya. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita tidak 
boleh terpengaruh dengan hal-hal negatif tersebut. 
Bila kita sudah mulai terpengaruh atau mungkin sudah 
lama terpengaruh, segera minta ampun pada Tuhan 



dan minta agar Tuhan membebaskan kita dari 
pengaruh-pengaruh negatif dunia ini yang 
menghancurkan kita. Sehingga kita pun bisa hidup 
dalam kemerdekaan sejati bersama-Nya, dan menjadi 
pembawa terang-Nya ke dalam dunia yang gelap ini. 
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa kita hidup dalam DUNIA YANG 
SUDAH JATUH KE DALAM DOSA dan PENGARUH-
PENGARUH NEGATIFNYA bisa merusak hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Apa pengaruh negatif dari dunia yang bisa 

merusak hidup Anda saat ini? 
2. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam usaha 

Anda membebaskan diri dari pengaruh negatif dunia 
ini? Bagaimana cara Anda melibatkan Tuhan? 

3. Apa yang Anda lakukan untuk terbebas dari 
pengaruh-pengaruh negatif dunia ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami menyadari dunia yang sudah 
jatuh ke dalam dosa membawa pengaruh negatif 

dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mohon tutup 
bungkus kami senantiasa dengan darah Yesus, penuhi 

kami dengan kasih-Mu dan bebaskan kami dari 
pengaruh-pengaruh negatif dunia yang bisa merusak 



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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 49-50; Matius 13:31-58 
 



30 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENYEBAB UTAMA KEHANCURAN HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 5:7-11 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, 
si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya. 
 
“Ayah, bukankah gajah binatang terkuat di dunia?” 
tanya seorang anak ketika melihat makhluk besar itu 
berdiri diam di suatu sudut area sirkus. Tidak seperti 
hewan lainnya, gajah itu tidak dikurung dalam 
kandang. Hanya ada seuntai rantai mengelilingi salah 
satu kakinya dan ujungnya terkait pada pasak kayu. 
Kayu yang dengan mudah bisa dicabut, bahkan oleh 
anak itu. “Itu karena gajahnya sudah jinak, Nak,” jawab 
sang ayah, yang kemudian dibalas, “Kalau ia jinak, 
kenapa masih harus dirantai?” 
 
Dalam dunia sirkus, saat gajah masih sangat kecil, ia 
diikat dengan rantai yang ujungnya terkait pada 
pancang besi yang kuat. Ketika ia mencoba meloloskan 



diri, rantai itu akan menahannya dan bahkan melukai 
kakinya. Sampai akhirnya dalam ingatannya tertanam 
kuat kegagalan-kegagalan dan luka yang mengiris 
tubuhnya. Tidak peduli jika tubuhnya semakin besar 
dan kuat, tidak peduli jika pancang besi itu diganti 
dengan pasak kayu yang lemah, ia tetap saja merasa 
percuma. 
 
Anak-anak Tuhan pun sering mengalami kondisi 
serupa. Yesus telah membebaskan kita dari segala 
belenggu dosa dan kutuk. Dia bahkan sudah 
memberikan kuasa dalam diri kita. Kuasa yang lebih 
dari cukup untuk melakukan perkara-perkara besar. 
Namun, semua ingatan akan luka hati dan kegagalan di 
masa lalu begitu membatasi ruang gerak kita. Kita 
terlanjur percaya bahwa kita tidak bisa. Kita kehilangan 
keberanian untuk melihat jauh ke masa depan dan 
bermimpi besar. Kemudian, kita sendiri yang 
menghancurkan kesempatan untuk meraih apa yang 
sebenarnya telah Tuhan sediakan. Ya, kitalah musuh 
terbesar diri kita sendiri. Iblis hanya menunggu sebuah 
celah, kesempatan untuk menjatuhkan dan 
menjauhkan kita dari rencana besar Allah. Tak peduli 
berapa kali pun kita gagal, kalau saja kita mau 
memberanikan diri untuk mencoba lagi, kali ini 
bersama Tuhan, akhirnya kita akan dapat mengecap 
kemerdekaan sejati bersama-Nya. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
Terkadang PENYEBAB UTAMA KEHANCURAN hidup 
kita adalah KONDISI HATI dan JIWA KITA SENDIRI yang 
PENUH DENGAN LUKA 
 
APLIKASI 
1. Adakah kegagalan di masa lalu atau luka hati yang 

menahan Anda dari melakukan sesuatu?  
2. Mengapa kondisi hati dan jiwa Anda yang penuh 

dengan luka dapat menyebabkan kehancuran hidup 
Anda sendiri? 

3. Bagaimana Anda dapat melampaui luka-luka hati 
Anda dari masa lalu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau mengetahui kami lebih 

daripada kami mengenal diri sendiri. Ampuni kami, 
Tuhan, apabila selama ini kami membiarkan luka-luka 
hati kami menghalangi kami melakukan kehendak-Mu. 
Jamahlah hati kami dan terus pulihkan kami dari hari 

ke hari. Kami mau hidup dalam kebebasan sejati selagi 
berjalan dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 1-3; Matius 14:1-21 



31 AGUSTUS 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BEBAS DARI RASA BERSALAH 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:16-25 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di 
dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah 
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-
bilur-Nya kamu telah sembuh. 
 
Saat masih remaja, Robi adalah anak yang sangat 
bandel dan suka melawan orangtua. Sampai-sampai 
ibunya sering mengutuknya. Namun Robi tidak peduli, 
malah semakin menjadi-jadi kenakalannya. Kini kedua 
orangtuanya sudah tidak ada dan Robi sering menemui 
kesulitan serta kegagalan. Ia bertanya-tanya apakah itu 
karena kutukan ibunya. Rasa bersalah selalu 
menghantuinya, andai saja dulu ia tidak menjadi 
sumber kesusahan kedua orangtuanya. Namun kini 
sudah terlambat, ia tidak bisa lagi meminta maaf. 
Sebagai pelampiasan, Robi sering lari kepada alkohol 
dan rokok. Ia sebenarnya tahu hal ini merusak 
kesehatannya sendiri, tetapi ia tidak peduli dan tidak 



menyayangkan dirinya. Ia merasa pantas dihukum atas 
kesalahan yang telah ia perbuat.  
 
Mungkin kita pun ada yang mempunyai beban rasa 
bersalah atau merasa ada suatu kutukan dalam hidup 
kita akibat dosa masa lampau. Baik dosa kita ataupun 
pendahulu kita, dan kita tidak tahu bagaimana 
mengatasinya. Namun ketahuilah, ketika Tuhan Yesus 
yang tidak berdosa harus menanggung hukuman mati 
di kayu salib, Dia sedang menanggung dosa-dosa kita. 
Dia mengorbankan diri-Nya supaya kita yang 
seharusnya tidak bisa diampuni lagi, bisa beroleh 
kesempatan.  
 
Ya, ketika tangan-Nya terentang di atas kayu salib, 
Yesus telah memerdekakan kita. Semerah apa pun 
dosa kita dan sehitam apa pun kesalahan kita, semua 
telah dihapus, dicuci bersih dengan curahan darah-
Nya. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dosa kita 
sudah diampuni. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan, sakit-
penyakit, atau kutuk-kutuk lainnya. Semua sudah 
dipatahkan, dan kita adalah orang yang merdeka di 
dalam Yesus. Tergantung apakah kita percaya atau 
tidak bahwa semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. 
Jangan lagi mau ditipu iblis yang selama ini menjajah 
kita dengan perasaan bersalah berlebihan dan 
berkepanjangan. Mulailah babak baru dalam 



kehidupan kita bersama Tuhan Yesus, maka kita akan 
menikmat kemerdekaan sejati dari-Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Saat RASA BERSALAH YANG BERKEPANJANGAN 
merongrong kita, ingatlah apa yang SUDAH YESUS 
LAKUKAN bagi kita DI KAYU SALIB 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sering didera perasaan bersalah? 

Apakah penyebabnya?  
2. Percayakah Anda dengan karya penebusan Yesus 

dikayu salib? Mengapa Yesus mau mengorbankan 
diri-Nya? 

3. Bagaimana seharusnya Anda memaknai kematian 
Yesus di kayu salib ganti kita?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau begitu mengasihi 
kami. Ampunilah kami karena sering kali kami tidak 
menyadari begitu berharganya kami di mata-Mu, 
hingga kami tidak menjaga hati dan badan kami. 
Tuhan, kami tahu sekarang bahwa Engkau telah 

mengampuni dan membebaskan kami dari segala dosa 
dan kesalahan di masa lalu. Pimpin terus langkah kami 

mulai hari ini, agar apa saja yang kami perbuat 
berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 4-6; Matius 14:22-36 

 



01 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
IZINKAN ROH KUDUS MENGENDALIKAN KEHENDAK 

KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Galatia 5:16-26 
 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 
 
Lilo, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA, 
pemuda desa yang sekarang bersekolah di kota. 
Sebenarnya Lilo adalah juara kelas sewaktu SMP. 
Namun, ia mulai terbawa kebiasaan buruk teman-
temannya di SMA. Awalnya, ia ditawari rokok 
temannya. Karena malu diejek, ia pun mencobanya. 
Lama-kelamaan, merokok menjadi kebiasaan Lilo. 
Bukan itu saja, teman-temannya juga memperkenalkan 
minuman keras hingga obat-obatan terlarang. Demi 
memenuhi kebutuhannya akan obat-obatan terlarang, 
ia mulai berani mencuri. Lilo pun banyak membolos 
dan tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Tak lama, 
prestasi di sekolahnya menurun drastis dan ia 
terancam dikeluarkan dari sekolah.  
 



Lilo adalah salah satu contoh dari sekian banyak anak 
muda yang terjerumus karena menuruti dorongan 
hawa nafsu dalam hidupnya. Nafsu yang pada akhirnya 
merusak hidup dan bahkan masa depan mereka. Ya, 
masa muda adalah masa yang menyenangkan. Kita 
masih bebas melakukan apa saja dan bergaul dengan 
siapa saja, tanpa beban atau tekanan. Namun, godaan 
hawa nafsu pada masa muda sangatlah besar. Jika kita 
tidak berhati-hati dan menjaga pergaulan kita, kita bisa 
terbawa arus dan terjatuh ke dalam dosa. 
 
Memang tak mudah jika kita mengandalkan kekuatan 
kita sendiri untuk mengalahkan dorongan hawa nafsu 
tersebut. Kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam hidup 
kita. Dia yang akan membantu agar kita bisa 
mengendalikan kehendak kita, sehingga kita bisa 
menang mengalahkan godaan-godaan kehidupan 
tersebut. Jika kita hidup di dalam roh, kita akan 
mengalami kepenuhan Roh Kudus. Meskipun iblis akan 
terus menggoda kita dengan berbagai cara supaya kita 
terjerumus di dalam dosa, kita pun bisa menahan diri 
untuk tidak menuruti keinginan daging. Izinkalah Roh 
Kudus mengendalikan kehendak kita, sehingga hawa 
nafsu kita diubahkan menjadi keinginan yang kudus. 
Ketika kita berkobar-kobar oleh Roh Kudus, kita akan 
mengalami kemerdekaan dari hal-hal yang merusak diri 
sendiri, sehingga kita pun boleh hidup dalam 
kemerdekaan sejati. (LEW) 



 
RENUNGAN 
Berhentilah hidup di bawah DORONGAN HAWA 
NAFSU yang menghancurkan, izinkan ROH KUDUS 
MENGENDALIKAN KEHENDAK kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda masih sering menuruti dorongan 

hawa nafsu dalam hidup Anda? Jika ya atau tidak, 
mengapa? 

2. Apa sajakah hawa nafsu yang belum bisa Anda 
hindari saat ini? 

3. Apa komitmen Anda agar Anda bisa berhenti dari 
dorongan hawa nafsu yang menghancurkan hidup 
Anda sendiri? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak menuruti 
keinginan jasmani kami, dan berhenti hidup di bawah 
dorongan hawa nafsu yang menghancurkan. Biarlah 

Roh Kudus selalu mengendalikan hidup kami. Sehingga 
kami mengalami kemerdekaan dari hal-hal yang 

merusak diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Keluaran 7-8; Matius 15:1-20 



02 SEPTEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KASIH TUHAN MEMULIHKAN KEPAHITAN HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 5:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, 
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita 
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 
 
Tahun 2014 yang lalu, suatu keluarga kehilangan putri 
semata wayang mereka yang masih berusia remaja di 
tangan dua teman sebayanya. Saat keluarga-keluarga 
lain dengan kasus serupa meneriakkan, “Hukum 
seberat-beratnya pembunuh itu!”, orangtua remaja ini 
memilih untuk memberikan pengampunan dan tidak 
menyimpan kepahitan. Secara manusia, selain duka 
yang mendalam, rasa kehilangan, amarah, dan sakit 
hati tentu berkecamuk dalam keluarga tersebut. 
Namun, semua itu tak mampu meruntuhkan iman 
mereka yang justru menjadi sumber kekuatan untuk 
memberikan pengampunan. Pilhan mereka itu 
membuahkan kelegaan hati dan menguatkan iman 
banyak orang yang mendengarkan kisahnya. 
 



Berbeda dengan Ahitofel yang memilih terlarut dalam 
kepahitan kepada Daud. Penasihat raja itu menyimpan 
dendam karena perlakuan Daud kepada cucu Ahitofel, 
Batsyeba, dan pembunuhan berencana terhadap Uria. 
Kepahitan itu mendorong Ahitofel untuk memihak 
kepada Absalom yang memberontak terhadap Daud (2 
Sam. 15:31). Kepahitan itu tidak membuahkan 
kepuasan hati, tetapi malah mengantar Ahitofel 
menggantung diri ketika rencananya gagal. 
 
Seperti yang dialami keluarga di atas dan Ahitofel, kita 
pun menghadapi beragam hal yang bisa membuat kita 
marah, kecewa, dan sakit hati. Kita tak bisa 
membendung masalah-masalah yang terjadi, tetapi 
kita bisa memilih cara untuk menyikapinya. Kepahitan 
yang dipelihara itu akan menguras jiwa dan tenaga. 
Menyiksa dan menghancurkan hidup kita sendiri. Alih-
alih terlarut dalam kepahitan, marilah kita membuka 
hati dan mengizinkan Allah bekerja untuk 
membersihkan hati kita serta memenuhi hati kita 
dengan kasih-Nya yang memulihkan. Seperti yang 
firman Tuhan katakan, “Jagalah supaya jangan ada 
seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, 
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang 
menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan 
banyak orang” (Ibr. 12:15). Benar, hanya oleh kasih dan 
karunia-Nya, kita bisa memperoleh kemerdekaan sejati 
dari hal-hal yang merusak diri kita sendiri. 



RENUNGAN 
KASIH TUHAN yang memenuhi hati kita akan 
MEMULIHKAN kita dari kepahitan dan MEMBAWA 
KEMERDEKAAN SEJATI dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kepahitan dapat merusak hidup kita? 
2. Pilihan apa yang bisa diambil saat kita menghadapi 

masalah yang mengecewakan? 
3. Bagaimana mengatasi kekecewaan atau kepahitan 

yang melingkupi hati?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami karena sering terlarut dalam 

kekecewaan dan menyimpan kepahitan. Curahkanlah 
kasih-Mu yang memulihkan hati kami dan memberi 

kami kemerdekaan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Keluaran 9-11; Matius 15-21-39 


