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MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #2 

MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA #2 

FROM DISGRACE TO GLORY 

DARI AIB PADA KEMULIAAN 

 

 

PEMBUKAAN 

Saya percaya satu Mujizat Pemulihan Keluarga yang 

Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita adalah 

Mujizat Dari Aib Pada Kemuliaan (From Disgrace to 

Glory).  

 

I. SETIAP KELUARGA MEMPUNYAI AIB-NYA SENDIRI.  

Aib adalah suatu cela atau kondisi yang tidak baik 

tentang seseorang atau sebuah keluarga; 

Jika diketahui oleh orang lain, akan membuat rasa 

malu.  

Contoh: 

Bahkan di dalam keluarga orang-orang yang diurapi 

dan dipakai Tuhan secara luarbiasa, ada juga aib-

nya masing-masing: 
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Semuanya ini adalah aib dan skandal yang sangat 

memalukan yang dialami oleh keluarga orang-

orang yang sebenarnya sangat mengasihi Tuhan.  

 

Akan tetapi hari ini saya punya berita baiknya bagi 

kita semua: TUHAN SANGGUP DAN MAU 

MENGUBAH AIB KITA MENJADI KEMULIAAN!!! - 

Inilah Mujizat Pemulihan Keluarga yang Tuhan mau 

kerjakan dalam keluarga kita masing-masing! 

 

Mazmur 30:12  Aku yang meratap telah Kauubah 

menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku 

telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, 

Tangkap rhema dari Tuhan ini: Mujizat Pemulihan 

Keluarga pasti terjadi! Aib keluarga kita dirubah 

menjadi kemuliaan! 

Tangkap dan percayalah bahwa Mujizat Pemulihan 

Keluarga seperti inilah yang Tuhan sedang kerjakan 

dalam keluarga anda. 

Memang aib itu sudah terjadi dan kita tidak bisa kita 

membalikkan waktu; apa yang sudah terlanjur 

terjadi, ya sudah terjadi. Tapi saya percaya bahwa 

yang akan Tuhan kerjakan jauh lebih besar dan jauh 

lebih luarbiasa, sehingga aib itu menjadi tidak 
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sebanding dengan Mujizat Pemulihan Keluarga 

yang Tuhan kerjakan. 

 

II. SERINGKALI AIB MENIMBULKAN LUKA YANG 

DALAM. 

KALAU LUKA YANG DALAM INI TIDAK DIPULIHKAN, 

MAKA LUKA INI BERPOTENSI MENIMBULKAN AIB 

DAN SKANDAL YANG LEBIH BESAR. 

Tidak terelakkan yang namanya aib seringkali 

menimbulkan Luka Hati yang mendalam. 

Inilah yang dialami oleh Absalon: Luka hatinya tidak 

dipulihkan! 

Itu sebabnya waspadalah terhada luka hati-mu yang 

tidak terselesaikan!  

Sadarilah bahwa LUKA YANG MENDALAM BUTUH 

KESEMBUHAN YANG MENDALAM! (Deep Healing) 

Berita baiknya: TIDAK ADA LUKA YANG TIDAK BISA 

DISEMBUHKAN OLEH TUHAN! 

Kesaksian:  

 

III. KUNCI KESEMBUHAN: ALAMI KEPENUHAN KASIH 

ALLAH! 
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SEDALAM APAPUN LUKA HATI KITA, BEGITU 

DISENTUH DENGAN KASIH ALLAH, MAKA SEKETIKA 

ITU JUGA PEMULIHAN TERJADI! 

Saya sudah melihat berulang-ulang, anak-anak yang 

berjanji sama dirinya sendiri tidak bakal mau 

mengampuni orang tuanya sampai mati, tapi ketika 

disentuh dengan kasih Allah, seketika itu juga hatinya 

disembuhkan, seketika itu juga ada kekuatan yang 

ajaib yang memampukan dia untuk mengampuni 

orang tuanya. Inilah awal Mujizat Pemulihan Keluarga 

terjadi! 

Itu sebabnya kita semua perlu membuka hati kita 

dan mengalami kepenuhan Kasih Allah ini! 

Selama kita belum dipenuhi Kasih Allah, maka yang 

ada di dalam hati kita adalah Kasih Manusia. 

Dan yang namanya kasih manusia itu sangat terbatas; 

KASIH MANUSIA BEGITU MUDAH DIKALAHKAN 

OLEH KEEGOISAN MANUSIA.  

Dalam Alkitab, KASIH MANUSIA diambil dari kata asli 

‘PHILEO’ sedangkan KASIH ALLAH diambil dari kata 

asli ‘AGAPE’. 

Yohanes 13:34  Aku memberikan perintah 

baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi 
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kamu demikian pula kamu harus saling 

mengasihi. 

semua kata ‘mengasihi’ di ayat tersebut, 

diambil dari kata ‘agape’, yang artinya 

adalah Kasih Allah (Kasih tanpa syarat).  

HANYA KETIKA HATI KITA DIPENUHI DENGAN KASIH 

ALLAH, MAKA MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA 

BISA TERJADI BEGITU SAJA. BAHKAN AIB KELUARGA 

DIRUBAH MENJADI KEMULIAAN. SITUASI KONDISI 

KELUARGA YANG TADINYA BEGITU MENGERIKAN 

DAN HOPELESS, TUHAN AKAN BUAT MENJADI 

INDAH KEMBALI. 

INILAH YANG DIALAMI OLEH YUSUF: HATINYA 

MEMANG TERLUKA OLEH PERBUATAN SAUDARA-

SAUDARANYA YANG SANGAT JAHAT, TAPI KARENA 

YUSUF BUKA HATI TERHADAP KASIH ALLAH ITU, 

MAKA HATINYA DISEMBUHKAN, SEHINGGA AIB 

KELUARGANYA DIRUBAH MENJADI KESAKSIAN 

KEMULIAAN KELUARGANYA.  

Saya yakin kebanyakan dari kita familiar dengan kisah 

Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. 

Kejadian 42:14-25 (ini adalah kisah setelah Yusuf 
diselamatkan dan diangkat oleh Tuhan menjadi 
Perdana Menteri Mesir yang sangat berkuasa, tapi 
saudara-saudaranya tidak tau) 14 Lalu kata Yusuf 
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kepada mereka: "Sudahlah! Seperti telah kukatakan 
kepadamu tadi: kamu ini pengintai. 15 Dalam hal ini 
juga kamu harus diuji: demi hidup Firaun, kamu tidak 
akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu 
tidak datang ke mari. 16 Suruhlah seorang dari 
padamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini 
harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian 
perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika 
tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu 
ini pengintai.” 17 Dan dimasukkannyalah mereka 
bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. 
18 Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada 
mereka: "Buatlah begini, maka kamu akan tetap 
hidup, aku takut akan Allah. 19 Jika kamu orang jujur, 
biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang 
terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah 
kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi 
rumahmu. 20 Tetapi saudaramu yang bungsu itu 
haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu 
itu ternyata benar dan kamu jangan mati." 
Demikianlah diperbuat mereka. 21 Mereka berkata 
seorang kepada yang lain: "Betul-betullah kita 
menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu: 
bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, 
ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi 
kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah 
sebabnya kesesakan ini menimpa kita.” 22 Lalu Ruben 
menjawab mereka: "Bukankah dahulu kukatakan 
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kepadamu: Janganlah kamu berbuat dosa terhadap 
anak itu! Tetapi kamu tidak mendengarkan 
perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari pada 
kita.” 23 Tetapi mereka tidak tahu, bahwa Yusuf 
mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai 
seorang juru bahasa. 24 Maka Yusuf mengundurkan 
diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali 
kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka; ia 
mengambil Simeon dari antara mereka; lalu disuruh 
belenggu di depan mata mereka. 25 Sesudah itu Yusuf 
memerintahkan, bahwa tempat gandum mereka akan 
diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka 
masing-masing akan dikembalikan ke dalam 
karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan 
kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada 
mereka itu. 
 

Menurut anda mengapa Yusuf pura-pura tidak kenal 

mereka? Mengapa Yusuf dengan sengaja 

mengatakan bahwa mereka adalah pengintai? 

Mengapa Yusuf menangis? Mengapa Yusuf sempat 

memenjarakan mereka 3 hari? 

 

Akan tetapi yang luarbiasa adalah YUSUF 

BERKEMENANGAN dalam perang batin itu.  
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Kejadian 45:1-5, 14-15 1 Ketika itu Yusuf tidak dapat 

menahan hatinya lagi di depan semua orang yang 

berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia: "Suruhlah 

keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada 

seorangpun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, 

ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-

saudaranya. 2 Setelah itu menangislah ia keras-keras, 

sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada 

seisi istana Firaun. 3 Dan Yusuf berkata kepada 

saudara-saudaranya: "Akulah Yusuf! Masih hidupkah 

bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat 

menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar 

menghadapi dia. 4 Lalu kata Yusuf kepada saudara-

saudaranya itu: "Marilah dekat-dekat." Maka 

mendekatlah mereka. Katanya lagi: "Akulah Yusuf, 

saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. 5 Tetapi 

sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah 

menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, 

sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah 

menyuruh aku mendahului kamu.  14 Lalu 

dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan 

menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada 

bahu Yusuf. 15 Yusuf mencium semua saudaranya itu 

dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk 

mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya 

bercakap-cakap dengan dia. 
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Saya percaya hanya kasih Allah yang memampukan 

Yusuf berbuat seperti ini! 

ORANG YANG DIPENUHI KASIH ALLAH, TIDAK 

MUNGKIN BISA MENAHAN HATINYA UNTUK 

MENGAMPUNI DAN MENGASIHI. 

Perhatikan: Kejadian 45:1  Ketika itu Yusuf tidak 

dapat menahan hatinya lagi… 

Sebenarnya Yusuf mau menahan-nahan semuanya 

itu, tapi karena kasih Allah begitu penuh dan meluap 

dalam hatinya, maka dia tidak bisa menahannya lagi. 

Kasih Allah itu meluap keluar dan membawa 

pemulihan keluarga dalam sekejab mata. 

Itu sebabnya kalau kita ingin mengalami Mujizat 

Pemulihan Keluarga (Mujizat Aib menjadi kemuliaan), 

maka BUKA HATIMU LEBAR-LEBAR BAGI KASIH 

ALLAH UNTUK MENYENTUH DAN MEMENUHI 

HATIMU!  

Sadarilah bahwa SUMBER KASIH ALLAH BERASAL 

DARI PERSEKUTUAN INTIM KITA DENGAN ROH 

KUDUS.  

 

1 Yohanes 4:19  Kita mengasihi, karena Allah lebih 

dahulu mengasihi kita. 
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Sadarilah bahwa INDIKATOR SESEORANG PENUH 

DENGAN KASIH ALLAH ADALAH KETIKA DIA 

MENGASIHI SAUDARA-SAUDARANYA.  

1 Yohanes 4:20  Jikalau seorang berkata: “Aku 

mengasihi Allah,” dan ia membenci saudaranya, maka 

ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak 

mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin 

mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. 

1 Petrus 3:10-11   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. 

 

PENUTUP: 

Hiduplah dalam kasih Allah, maka kita akan melihat 

hidup dan hari-hari yang baik bagi keluarga kita, 

keluarga kita akan mengalami Mujizat Pemulihan 

Keluarga da naib dalam keluarga kita akan diubah 

menjadi kemuliaan.  

 


