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New Life in Your Family #1 

Kehidupan Baru dalam Keluarga Anda #1 

MY FAMILY KEEPER - PENJAGA KELUARGAKU 

 

PEMBUKAAN: 

Kita akan memulai sebuah seri khotbah baru yang 

berjudul: New Life in Your Family atau Kehidupan Baru 

dalam Keluarga Anda. Sebagian keluarga perlu diinjeksi 

dengan kehidupan baru sehingga ada sukacita baru, 

kegembiraan baru, kasih baru, keharmonisan baru, dan 

kebahagiaan baru. Kehidupan baru inilah yang akan 

membuat keluarga kita menjadi segar dan indah 

kembali, sehingga kita bisa mengalami Surga dalam 

keluarga kita. 

 

I. 3 DIMENSI KEHIDUPAN BARU YANG DIPERLUKAN 

KELUARGA. 

**Kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan 

manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa dan tubuh. 

Setiap bagian ini mempunyai kebutuhannya masing-

masing yang perlu dipenuhi dengan baik supaya bisa 

segar.  
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**Demikian pula halnya dengan keluarga kita, kita perlu 

memenuhi keluarga kita dengan kehidupan baru secara 

roh, jiwa dan tubuh/jasmani mereka sehingga mereka 

bisa disegarkan kembali, mengalami kebahagiaan dan 

keluarga kita sungguh-sungguh mengalami Surga di 

bumi.  

 

1. KEHIDUPAN BARU SECARA JASMANI. 

a. Setiap orang, termasuk anggota keluarga kita, 

pasti punya kebutuhan jasmani: makanan, 

tempat tinggal, pakaian, dst. Yang namanya 

kebutuhan, bagaimanapun juga harus 

terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tentulah 

secara jasmani, ada yang kurang, ada yang 

tidak terpuaskan. Itu sebabnya kalau kita ingin 

ada kehidupan baru dalam keluarga kita, maka 

kita harus memperhatikan kebutuhan jasmani 

mereka. 

 Ini yang menjadi alasan mengapa saya 

selalu menyarankan bahwa SEBELUM 

MENIKAH, SEORANG PRIA HARUS 

SUDAH BEKERJA TERLEBIH DAHULU DAN 

BISA MEMENUHI KEBUTUHAN 

KELUARGANYA: Ini akan membawa 
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kestabilan dan kemapanan secara 

jasmani bagi keluarga kita.  

 Mengapa? Sebab kalau kita harus terus-

menerus mengkhawatirkan apa yang 

besok kita makan dan apa yang besok kita 

minum, maka akan banyak 

pressure/tekanan dan stress di dalam 

pernikahan. Ini bisa saja membuat 

hubungan menjadi tegang dan banyak 

pertengkaran yang tidak perlu.  

 Sadarilah bahwa masalah keuangan 

adalah salah satu penyebab terbesar 

perceraian. Kalau ini tidak kita perhatikan 

dan handle dengan baik, maka masalah 

keuangan ini bisa berpotensi 

mengacaukan keluarga kita.  

b. Dalam Alkitab, INILAH CARA TUHAN 

MEMBANGUN KELUARGA PERTAMA: TUHAN 

MAU ADAM BELAJAR BEKERJA TERLEBIH 

DAHULU, BARULAH KEMUDIAN 

MEMBANGUN KELUARGA. 

 Pertama Tuhan memerintahkan Adam 

untuk bekerja terlebih dahulu (mengelola 

Taman Eden, menamai binatang, dan 

memastikan semuanya berjalan dengan 
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baik). Barulah setelah itu, Tuhan 

menciptakan Hawa dan mempersatukannya 

dengan Adam. Dengan kata lain, Tuhan mau 

Adam belajar bekerja terlebih dahulu, 

barulah kemudian membangun keluarga. 

 Itu sebabnya bagi yang wanita yang mau 

menikah, pastikan calon anda sudah 

bekerja dengan stabil dan bisa memenuhi 

kebutuhan keluarga. Mungkin anda 

berpikir bahwa yang penting adalah cinta, 

dan yang lain tidak penting. Ya tentu cinta 

yang terpenting, tapi jangan lupa bahwa 

kestabilan dan pemenuhan kebutuhan 

secara jasmani juga penting.  

 Sebaliknya, bagi para pria yang mau 

menikah, pastikan calon anda sudah 

belajar bertanggung jawab dalam 

mengelola keuangan dengan baik dan 

mengurus urusan rumah dengan baik. Ada 

berapa banyak keluarga menjadi kacau 

karena istrinya belum belajar mengelola 

keuangan dengan baik, malahan 

menghambur-hamburkan berkat Tuhan 

secara sia-sia?! Ada berapa banyak keluarga 

kacau karena istri belum belajar mengurus 
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rumah dengan baik, sehingga rumah 

berantakan, anak-anak tidak diurus dengan 

benar, dst. 

c. Bagi Anda yang sudah menikah, bisa jadi 

dalam perjalanan pernikahan, muncul masalah 

keuangan, muncul tantangan dalam 

pekerjaan, dst sehingga kestabilan yang pada 

awalnya sudah ada, tiba-tiba bergejolak. 

 Dalam kondisi seperti ini, saran saya adalah 

utamakan kesatuan dengan suami/istri 

Anda, utamakan kesatuan dengan 

anak/orang tua anda! 

 Justru dalam masalah, jangan saling 

menyalahkan, jangan saling menjauh, 

jangan biarkan hubungan keluarga menjadi 

renggang!  

 Kita harus bersatu, saling menopang, saling 

mengisi, saling mendoakan, saling 

menguatkan, karena inilah yang akan 

menarik penyertaan Tuhan atas keluarga 

kita, sehingga terobosan baru bisa terjadi 

berkat Tuhan kembali melimpah atas 

keluarga kita. 

d. Jadi kalau anda ingin ada kehidupan baru 

dalam keluarga anda, maka berjuanglah untuk 
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memenuhi kebutuhannya secara jasmani. Ini 

penting untuk kebahagiaan keluarga kita. 

Jadilah suami yang bertanggung jawab dalam 

bekerja! Jadilah istri yang mendukung suami 

anda dalam memenuhi kebutuhan keluarga! 

Jadilah anak-anak yang ikut berkontribusi 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda! 

Bangunlah kesatuan yang kuat, maka berkat 

akan dicurahkan dalam keluarga Anda! 

 Kesaksian: 

2. KEHIDUPAN BARU SECARA JIWA. 

a. Kebutuhan jasmani saja tidak cukup, manusia 

juga mempunyai kebutuhan jiwa: kebutuhan 

untuk diperhatikan, kebutuhan untuk 

dipercaya, dimengerti, diterima, dihormati, 

dihargai, didukung, dipuji, kebutuhan rasa 

aman, dst. 

 Sama halnya dengan kebutuhan jasmani, 

KALAU KEBUTUHAN JIWA MANUSIA TIDAK 

TERPENUHI, MAKA jiwa tidak bisa segar, 

jiwa akan menjadi layu, masalah akan mulai 

muncul: kecewa, marah, terluka, sedih, 

takut, khawatir, tidak puas, rendah diri, 

minder, dst. Ini semua MENJADI 
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PENGHAMBAT KEBAHAGIAAN DALAM 

KELUARGA.  

 Kalau istri tidak bahagia, sukar untuk suami 

bahagia. Anak-anak yang terluka secara 

emosional, akan mencari pelarian di luar 

(pergaulan salah, narkoba, seks bebas, 

kriminalitas, dst), pada akhirnya orang tua 

juga tidak bahagia. Dst. 

b. Itu sebabnya supaya keluarga kita bisa 

merasakan sukacita yang baru, maka penting 

sekali untuk kita berjuang memenuhi 

kebutuhan jiwa mereka. 

 Belajarlah untuk memberikan waktu dan 

perhatian yang spesial kepada anak-anak 

anda, maka lihatlah bagaimana mereka 

akan mulai mendekat kembali kepada anda.  

 Perhatikan dan perlakukan istri anda 

dengan spesial (kalau terhadap orang lain 

saja anda bisa memperlakukan dengan baik, 

terlebih lagi terhadap istri kita, buat dia 

merasa anda perlakukan dengan spesial, 

maka lihatlah cinta akan bersemi kembali). 

 Belajarlah untuk mendukung dan 

mempercayai suami anda! (jadilah istri yang 

baik, taatilah Firman Tuhan, tunduklah pada 
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suamimu, maka lihatlah bagaimana Tuhan 

akan bekerja dan memulihkan keluargamu!) 

 Kesaksian:  

3. KEHIDUPAN BARU DALAM DIMENSI ROH. 

a. Sebenarnya inilah yang terpenting buat 

keluarga anda: LEBIH DARI KEBUTUHAN 

JASMANI, DAN KEBUTUHAN JIWA, 

SESUNGGUHNYA KEBUTUHAN ROHANI 

INILAH YANG TERPENTING! Keluarga anda 

butuh Tuhan, butuh jaminan keselamatan 

masuk Surga, butuh bertumbuh dalam 

kehidupan rohaninya.  

 Mengapa? Sebab melalui perjumpaan 

pribadi dengan Tuhanlah, pemulihan 

keluarga bisa terjadi.  

 Sebab ketika keluarga kita bertumbuh 

secara rohani dan karakter, maka banyak 

masalah yang ada dalam keluarga, akan 

menjadi bukan masalah lagi.  

 Dan yang terpenting, hanya kalau keluarga 

kita bisa selamat masuk Surga, maka 

semua kebahagiaan di bumi ini menjadi 

berarti. Tanpa keselamatan, maka semua 
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berkat dan kebahagiaan di bumi akan 

menjadi sia-sia.  

b. Siapa yang sungguh-sungguh rindu 

keluarganya, baik anak, saudara, papa 

mamanya, mengalami kebahagiaan dan 

sukacita yang kekal?? 

 Pastikan bawa mereka kepada Tuhan! 

Hanya di dalam Yesuslah, ada kebahagiaan 

sejati. 

- Kita boleh mengenalkan anak kita kepada 

mainan terbaru atau gadget terbaru yang 

bisa membuat mereka bahagia sesaat, 

namun kalau kita gagal mengenalkan 

mereka kepada Yesus, maka mereka 

tidak akan pernah mengalami 

kebahagiaan yang kekal. 

- Kita boleh membawa orang tua kita ke 

luar negeri atau tempat-tempat yang 

indah di dunia ini yang membuat orang 

tua kita sukacita untuk sesaat, namun 

kalau kita tidak membawa mereka 

kepada Tuhan, maka mereka tidak akan 

pernah merasakan sukacita yang kekal. 
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- Sebab kalau anggota keluarga kita hidup 

diluar Tuhan, maka happy nya hanya 

semu dan sementara.  

 Hanya di dalam Tuhanlah anggota keluarga 

kita bisa happy selama-lamanya.  

- Dan kalau semua anggota keluarga kita 

sudah di dalam Tuhan dan menerima 

keselamatan, maka happy atau bahagia 

di dunia juga pasti akan lebih mudah 

terealisasikan! 

- Itu sebabnya inilah waktunya kita bawa 

keluarga kita kepada Tuhan! Happy 

Family on earth! Tapi juga Happy family 

on Heaven! 

 

II. TUHAN MEMANGGIL KITA UNTUK MENJADI 

PENJAGA KELUARGA. 

a. 1 Raja 20:39-40   39 Pada waktu raja lewat, ia 
mengadukan halnya kepada raja, katanya: "Ketika 
hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-
tiba ada seorang meninggalkan barisan dan 
membawa seorang kepadaku sambil berkata: 
Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara 
bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti 
nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta 
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perak. 40 Ketika hambamu ini repot sana sini, 
orang itu menghilang." Kemudian raja Israel itu 
berkata kepadanya: "Begitu jugalah hukumanmu, 
engkau sendiri telah menetapkannya." 
 Ada satu kisah perumpaan yang menarik di catat 

dalam Alkitab. Dalam sebuah pertempuran, ada 
seseorang yang tiba-tiba mendatangi seorang 
prajurit dan orang ini berkata: Jagalah orang ini! 
Guard this man! Apapun yang terjadi jagalah 
dia. Jangan sampai hilang! Jangan sampai 
binasa! 
- Saya yakin yang menyuruh prajurit ini untuk 

menjaga seseorang ini pastilah pemimpinnya 
atau bahkan komandannya. 

- Komandannya berkata: aku tahu bahwa 
kamu sedang berperang, aku tahu kamu juga 
harus berjuang, bahkan aku tahu kamu juga 
harus menjaga dirimu jangan sampai 
terbunuh, tetapi dalam kondisi perang 
seperti inipun, tetap ada orang ini yang harus 
kamu jaga dengan baik! 

- Awalnya prajurit ini menjaga orang ini 
dengan begitu baik dan waspada. 

- Namun lama-kelamaan, ketika perang 
semakin sengit dan prajurit ini sibuk sana sini, 
maka tanpa dia sadari orang yang harus dia 
jaga ini terhilang dan lenyap. 
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- Memang kisah perumpaan ini tidak 
diceritakan sampai akhir dengan lengkap, 
namun saya percaya ketika prajurit ini 
kembali bertemu dengan komandannya, 
maka sang komandan begitu kecewa! 

- Sekalipun orang ini menang perang, namun 
ketika dia kehilangan orang yang harus dia 
jaga, maka pada akhirnya kemenangannya 
menjadi ternoda sehingga seolah dia 
mengalami kekalahan. 

 Saya yakin Tuhan mau sampaikan pesan penting 
kepada kita melalui kisah perumpanaan ini. 
PRAJURIT ITU ADALAH KITA. KOMANDAN ITU 
ADALAH TUHAN KITA. DAN ORANG YANG 
HARUS KITA JAGA ADALAH KELUARGA KITA! 
- Di dalam perjuangan hidup kita masing-

masing, baik dalam studi, dalam pekerjaan, 
dalam karir, dalam rumah tangga, Tuhan 
tetap meminta kita untuk menjaga baik-baik 
keluarga kita! 

- Tuhan tahu engkau sedang bergumul dalam 
pekerjaan, namun itu bukan 
excuse/perkecualian untuk kita melupakan 
keluarga kita. Keluarga tetap keluarga yang 
tetap harus kita perjuangkan dan jaga. 

- Tuhan tahu engkau sedang bergumul dalam 
karir, tetapi Tuhan mau kita tetap 
memastikan keluarga kita dalam Tuhan. 
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- Mungkin selama ini awalnya kita menjaga 
keluarga kita, kita rutin doakan mereka, kita 
rutin menabur kasih Allah dalam keluarga 
kita, sampai akhirnya di satu titik puncak 
perjuangan hidup kita sendiri dan akhirnya 
kita mulai repot dan sibuk sana-sini. 

- Akibat sibuk dan repot sana-sini, kita mulai 
mengendorkan doa kita untuk keluarga kita, 
kita mulai kehilangan momen penting dengan 
keluarga kita, kita mulai meniadakan mezbah 
keluarga, dan lambat laun penurunan terus 
terjadi, sampai di satu titik, tiba-tiba kita 
kaget sebab keluarga kita sudah terhilang 
dari Tuhan! 

 Kita tidak boleh jadi anggota keluarga yang 
egois yang hanya memikirkan pertempuran 
kita dan melupakan nasib keluarga kita. 
- AKAN SANGAT MENYEDIHKAN KALAU KITA 

SUKSES BESAR DI DUNIA TAPI KELUARGA 
KITA TIDAK SUKSES DALAM TUHAN! 

- Prajurit yang selamat dari peperangan itu 
artinya menang perang. Namun kemenangan 
jadi seolah sirna akibat orang yang harus dia 
jaga binasa! 

- Kemenangan yang sejati adalah saat kita 
bisa menang dalam pertempuran hidup kita, 
namun di saat yang sama kita juga tetap bisa 
memastikan keluarga kita diselamatkan. 
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- Ingat Tuhan memanggil kita untu menjadi 
penjaga bagi keluarga kita. 

b. Yehezkiel 3:17-21  17 "Hai anak manusia, Aku telah 
menetapkan engkau menjadi penjaga kaum 
Israel. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu 
firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas 
nama-Ku. 18 Kalau Aku berfirman kepada orang 
jahat: Engkau pasti dihukum mati! --dan engkau 
tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-
apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari 
hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang 
jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku 
akan menuntut pertanggungan jawab atas 
nyawanya dari padamu. 19 Tetapi jikalau engkau 
memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak 
berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang 
jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi 
engkau telah menyelamatkan nyawamu. 20 Jikalau 
seorang yang benar berbalik dari kebenarannya 
dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu 
sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh 
karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan 
mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan 
kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-
ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan 
jawab atas nyawanya dari padamu. 21 Tetapi 
jikalau engkau memperingatkan orang yang benar 
itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang 
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tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia 
mau menerima peringatan, dan engkau telah 
menyelamatkan nyawamu." 
 Sadarkah bahwa kita dipanggil seperti 

Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel? 
- KITA DIPANGGIL untuk MENJADI PENJAGA 

bagi BANGSA DAN KOTA KITA. Namun yang 
paling sederhana terlebih dahulu, yaitu KITA 
DIPANGGIL UNTUK MENJADI PENJAGA 
KELUARGA KITA. 

- Bukan hanya suami, namun istri, anak, 
mertua, menantu, kakak, adik atau apapun 
posisi kita dalam keluarga, bukan kebetulan 
Tuhan menempatkan saudara ada di sana. 

- Dari sekian banyak rencana Tuhan 
menempatkan saudara dalam keluarga 
tersebut, salah satunya Tuhan mau memakai 
saudara untuk menjadi penjaga dalam 
keluarga saudara. 

c. Kita lihat apa yang harusnya dilakukan oleh 
penjaga Israel? Intinya: SEORANG PENJAGA 
TIDAK BOLEH PASIF, SEBALIKNYA DIA HARUS 
BERJAGA-JAGA DENGAN AKTIF 
 Penjaga tidak boleh terlena apalagi tertidur. 

Penjaga harus terus terjaga dan sadar melihat 
keadaan sekeliling, sehingga kalau ada apa-
apa, maka penjaga bisa memperingatkan dan 
membangunkan warga yang tertidur. 
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- Sudahkah kita menjadi penjaga terhadap 
kerohanian keluarga kita? 

- Atau selama ini kita tutup mata dengan 
keadaan keluarga kita dan menikmati 
keselamatan yang Tuhan berikan untuk diri 
kita sendiri?? 

- Saya mengajak setiap kita hari ini sadar akan 
panggilan Tuhan dalam hidup kita. Salah 
satunya kita harus bangkit menjadi penjaga 
bagi anggota keluarga kita. 

- Kita memperingatkan mereka, kita 
memberitahu mereka, kita bersaksi kepada 
mereka, kita bagikan kasih Allah dalam 
hidup mereka sehingga mereka 
diselamatkan dan kitapun menerima upah 
yang besar! 

c. SERIUSLAH UNTUK MENJAGA KELUARGA KITA. 
 Saya ajak kita semua sungguh-sungguh 

menangkap bahwa menjaga keluarga kita 
merupakan hal yang sangat serius. 
- Keselamatan itu serius. Orang tua serius 

memperhatikan keselamatan anaknya di 
mobil dan mengharuskan pakai seat belt. 
Suami serius memperhatikan keselamatan 
keluarganya di rumah, itu sebabnya di 
semua bagian rumah di pasang CCTV. Itu 
bagus! Tapi sudahkah kita serius 
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memperhatikan keselamatan kekal dari 
anggota keluarga kita? 

- Coba kita mengandai-andai seandainya orang 
tua kita, atau kakak atau adik, bahkan anak 
kita diijinkan Tuhan meninggal dunia hari ini, 
kira-kira dimanakah mereka berada? 

- Dalam pelayanan mungkin kita dipakai 
dahsyat, bahkan kita bisa selamatkan ribuan 
orang bahkan lebih, namun jika ada 1 
anggota keluarga kita yang tidak 
terselamatkan, maka sangat disayangkan. 

- SAYA TIDAK BISA MEMBAYANGKAN JIKA 
SAYA BAHAGIA SELAMANYA DI SORGA, 
TETAPI DI SAAT YANG SAMA ADA ANGGOTA 
KELUARGA SAYA YANG MENDERITA 
SELAMANYA. Itu akan menjadi satu-satunya 
hal yang membuat sukacita saya di sorga 
tidak akan sempurna selamanya! 

 Dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang 
dengan sungguh-sungguh serius bangkit 
menjadi penjaga dan mengusahakan 
keselamatan keluarga. Misalnya, Nuh. 2 Petrus 
2:5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia 
purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, 
pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang 
lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia 
orang-orang yang fasik;  
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- Nuh dikatakan pemberita kebenaran. Artinya 
saya yakin selama ada waktu, dia berusaha 
untuk mengajak orang-orang di zamannya 
untuk bertobat dan memberitakan 
kebenaran tentang Tuhan. Namun ternyata 
tidak ada yang mau dengarkan dia. Namun 
dia tidak menyerah dan minimal dia harus 
meyakinkan keluarganya. Dia beritakan 
kebenaran dan pesan Tuhan kepada semua 
anggota keluarganya. 

- Saya bahkan yakin ketika bahtera itu jadi, dia 
memastikan bahwa 7 anggota keluarganya 
tersebut harus sudah masuk ke dalamnya 
dulu, baru kemudian dia menutup bahtera 
itu. Artinya Nuh tidak egois dan dia 
menganggap serius keselamatan 
keluarganya. 

 Selain Nuh, ada juga Rahab. Rahab, si pelacur 
yang rumahnya dibuat tempat bersembunyi 
oleh pengintai yang dikirim Yosua. Ketika dia 
berhasil menyelamatkan pengintai yang dikirim 
Yosua, dia membuat satu kesepakatan dengan 
mereka. Yosua 2:12-13   12 Maka sekarang, 
bersumpahlah kiranya demi TUHAN, bahwa 
karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, 
kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum 
keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu 
tanda yang dapat dipercaya, 13. bahwa kamu 

http://alkitab.me/Yosua/2/13
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akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, 
saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang 
perempuan dan semua orang-orang mereka 
dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa 
kami dari maut." 
- Saya kagum dengan Rahab yang awalnya 

seorang pelacurpun, ternyata begitu peduli 
dengan keselamatan seluruh keluarga 
besarnya. 

- Mungkin selama ini keluarga besarnya 
memandang rendah dan remeh dia, 
mungkin ada yang tidak suka degan Rahab 
karena dianggap aib keluarga, dll. Namun 
hebatnya Rahab tidak dendam, dia tidak 
marah, sebaliknya dia tetap berusah 
sungguh-sungguh menyelamatkan mereka 
sehingga akhirnya Rahab dan seluruh 
keluarga besarnya bisa menjadi bagian dari 
bangsa Israel dan menjadi umat Allah. 

- Kalau Rahab saja bisa dipakai untuk menjadi 
tiang bagi keluarga dan menjadi seorang 
penjaga yang memastikan keselamatan 
keluarganya, maka saya percaya setiap kita 
pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa 
mereka menerima keselamatan yang kekal. 

- Apalagi ini waktunya tahun tuaian besar. 
Selain tuaian berkat, saya yakin inilah 
kairosnya dimana tuaian jiwa-jiwa akan 
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Tuhan berikan, dan itu dimulai dari keluarga 
dan orang terdekat kita! 

 
III. BAGAIMANA CARA MENYELAMATKAN KELUARGA 

KITA? 

1. DOA PUASA. 

a. Menyelamatkan keluarga sendiri terkadang 
lebih menantang daripada menyelamatkan 
orang lain. Yesus sendiri berkata bahwa 
seorang nabi dihormati dimana-mana kecuali 
di tempat asalnya sendiri, di antara kaum 
keluarganya dan di rumahnya. Itu sebabnya 
kita butuh DOA DAN PUASA. Ingatlah bahwa 
bukan kita yang bisa menyelamatkan 
seseorang. Yang bisa menjamah hati seseorang 
dan menyelamatkan mereka adalah Roh Kudus 
sendiri. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan 
Tuhan dan tidak bisa kita andalkan kekuatan 
kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu kuat di 
dalam doa. 

b. Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu 
saling mengaku dosamu dan saling 
mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang 
yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat 
besar kuasanya. 
 Saya percaya doa yang lahir dari iman 

bukan hanya bisa membangunkan fisik 
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jasmani seseorang yang sakit. Namun doa 
orang benar yang lahir dari iman dan 
disertai dengan kesungguhan hati lah yang 
akan membangunkan manusia roh 
seseorang sehingga dia disadarkan dan 
akhirnya orang yang berdosa akhirnya 
berbalik dari jalannya yang sesat dan 
diselamatkan. 
- Itu sebabnya doa begitu penting. Mari 

bawa terus dalam doa anggota keluarga 
kita dan minta supaya Tuhan terus 
menjaga hidup mereka dalam Tuhan, 
bahkan kita berdoa supaya hati yang 
masih keras pada akhirnya dilembutkan 
oleh Tuhan! 

c. Bahkan bukan hanya doa saja, namun doa 
yang disertai dengan berpuasa. 
 Saya yakin ada kuasa yang besar dalam doa 

puasa. Kalau di zaman Yunus, satu bangsa 
bisa diselamatkan karena merendahkan diri 
dan berpuasa, maka dengan merendahkan 
diri dan berdoa puasa bagi keluarga kita, 
maka keselamatan juga bisa terjadi dalam 
keluarga kita. 

 Saya yakin tidak kebetulan jika kita juga 
sedang masuk dalam doa puasa 50 hari. 
Saya ajak kita terlibat dan mari masukan 
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salah sau pokok doa kita adalah 
keselamatan keluarga besar kita. 

 Saya yakin dalam doa puasa 50 hari ini, 
hujan pertobatan besar akan terjadi dan 
tuaian jiwa-jiwa besar-besaran akan terjadi 
di tengah-tengah kita! 

2. HIKMAT TUHAN. 

a. Menginjil dalam keluarga sendiri mempunyai 
tantangan tersendiri, Itu sebabnya sangat 
dibutuhkan hikmat dari Tuhan. 
 Ini saya sebut sebagai “seni” menginjil di 

tengah keluarga. Cara kita tidak bisa 
langsung frontal: Pah, kamu harus bertobat! 

 Kita harus minta selalu tuntunan Tuhan 
supaya bisa cerita tentang Tuhan kepada 
mereka di saat yang tepat dan waktu yang 
tepat. 

b. Saya yakin Tuhan Yesus pun memperjuangkan 
keluarga jasmaninya selama di dunia.  
 Yesus punya 4 saudara laki-laki, yaitu 

Yakobus, Yusuf/Yoses, Simon, dan Yudas. 
 Kalau kita baca Injil, pada awalnya 

saudaraNya ada yang menganggap Yesus 
gila, terobsesi, atau memandang rendah 
sebelah mata dengan pengajaran Yesus. 
- Artinya pada awalnya, hati saudara Yesus 

belum percaya dan masih keras. 
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- Memang tidak dituliskan dengan detail 
dalam Alkitab apa yang Yesus lakukan. 
Namun saya yakin Tuhan Yesus tidak 
cuek atau tutup mata. Saya yakin dalam 
keseharianNya, selalu Tuhan Yesus 
mendekati mereka dan memakai momen 
yang ada untuk menyampaikan 
kebenaran kepada saudara-saudaranya.  

 Dan tentu cara Yesus menginjil kepada 
keluargaNya sendiri pasti beda dengan 
cara Yesus memberitakan Injil kepada 
murid atau orang-orang yang Dia temui. 
- Mungkin Yesus sesekali bercanda dengan 

saudaranya namun dibalik canda itu ada 
pesan yang mau Dia tanamkan. 

- Namun ternyata cara itu berhasil, sebab 
pada akhirnya dari keempat saudara 
laki-laki Yesus percaya kepadaNya, 
bahkan Yakobus dan Yudas merupakan 
penulis kitab Yakobus dan Yudas yang 
ada dalam perjanjian Baru. 

- Itu sebabnya penting sekali untuk kita 
meminta hikmat Tuhan bagaimana 
caranya kita bisa bersaksi dan 
menyelamatkan keluarga kita.  

3. TUNJUKKAN BUAH DAN TERUS TABURKAN 
KASIH. 
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a. Sementara kita terus berdoa, berpuasa dan 
minta hikmat dan tuntunan Tuhan, kita juga 
perlu terus menunjukkan buah dari hasil 
hubungan kita dengan Tuhan dan teruslah 
menabur kasih dan kebaikan di tengah 
keluarga kita. 
 Sekalipun keluarga kita masih menolak kita 

karena kita pengikut Kristus, sekalipun 
keluarga kita tidak suka kita beribadah di 
gereja ini, sekalipun keluarga kita tidak suka 
dengan aktivitas rohani kita saat ini, tetap 
kita menabur kasih dan kebaikan dalam diri 
mereka. 

 Tetap berbuat baik, tetap tunduk dan taat, 
tetap mendoakan mereka, tetap hormati 
mereka. Bahkan tunjukkan buah pertobatan 
kita sehingga mereka bisa mengecap 
manisnya kasih Tuhan melalui buah 
kehidupan kita. 

b. Galatia 6:9  Janganlah kita jemu-jemu berbuat 
baik, karena apabila sudah datang waktunya, 
kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 
 Saya percaya kalau kita tidak jemu-jemu 

menabur kasih dan kebaikan, pasti suatu 
saat kita akan menuai! Saat itulah orang tua 
kita akan membuka hati mereka kepada 
Yesus. Saat itulah anak kita bertobat! Saat 
itulah keluarga besar kita akan memiliki 
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kerinduan datang ke gereja dan mereka 
diselamatkan. 

 

PENUTUP: 

Mari bangkit dalam doa dan puasa 50 hari di gereja kita. 

Bawa keluarga kita yang belum kenal Tuhan dalam doa 

tersebut dan terus minta supaya Roh Kudus menjamah 

hatinya sehingga mereka bisa diselamatkan. 


