


 

 1 of 20 

Reclaim Your Family 1 
Rebut Kembali Keluarga Anda 1 

Be a Hero for Your Family 
Jadi Pahlawan Bagi Keluargamu! 

 
 
Minggu lalu kita baru saja menyelesaikan seri kotbah 
tentang Building Resilience. Dalam seri kotbah tersebut, 
kita sudah banyak membahas berbagai aspek 
kehidupan, mulai dari keuangan, kesehatan, bahkan 
minggu lalu kita menutup seri Building Resilience 
dengan membahas satu tema tentang keluarga (Family 
Resilience). Dan rasanya Tuhan kali ini berbicara sangat 
kuat supaya di bulan Juni ini kita masih berbicara 
tentang Keluarga. Saya yakin kalau Tuhan sudah 
berbicara dengan begitu kuat seperti ini, pasti ada 
agenda Tuhan di baliknya. Saya percaya yang berikutnya 
terjadi adalah pemulihan, mujizat, keajaiban, dan 
perkara-perkara yang besar dalam keluarga kita. Itu 
sebabnya di bulan Juni ini kita akan berbicara satu tema 
dengan judul Reclaim Your Family atau Rebut Kembali 
Keluarga Anda. Hari ini saya akan mulai dengan 
Becoming a Hero for Your Family atau Menjadi 
Pahlawan Bagi Keluargamu. 
 
I. SALAH SATU AREA YANG AKAN MENGALAMI 

KEMULIAAN DI TAHUN INI ADALAH KELUARGA KITA! 
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a. Yesaya 60:1-5.  1 Bangkitlah, menjadi teranglah, 
sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN 
terbit atasmu. 2 Sebab sesungguhnya, kegelapan 
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-
bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 3 BANGSA-
BANGSA BERDUYUN-DUYUN DATANG kepada 
terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit 
bagimu. 4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke 
sekeliling, mereka semua datang berhimpun 
kepadamu; ANAK-ANAKMU LAKI-LAKI DATANG 
DARI JAUH, DAN ANAK-ANAKMU PEREMPUAN 
DIGENDONG. 5 PADA WAKTU ITU ENGKAU AKAN 
HERAN MELIHAT DAN BERSERI-SERI, ENGKAU 
AKAN TERCENGANG DAN AKAN BERBESAR HATI, 
SEBAB KELIMPAHAN DARI SEBERANG LAUT AKAN 
BERALIH KEPADAMU, DAN KEKAYAAN BANGSA-
BANGSA AKAN DATANG KEPADAMU. 

 

• Saya nubuatkan semua janji Tuhan di tahun 2020 
sesuai Yesaya 60 ini tergenapi! 
- Terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit dan 

nyata atas kita. 
- Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang: 

saya percaya ini bicara tentang keselamatan dan 
pertobatan besar-besar. 

- Kelimpahan dari seberang laut akan beralih dan 
kekayaan bangsa-bangsa akan datang: ini jelas 
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bicara tentang berkat finansial, pekerjaan, bisnis, 
dan karir saudara. 

- Saya doakan semuanya terjadi! 
- Banyak orang akan datang berjumpa dengan 

Tuhan, banyak orang akan mencari Tuhan, dan 
banyak orang akhirnya terima anugerah 
keselamatan dari Tuhan. 

- Banyak di antara saudara juga saya percaya akan 
mengalami mujizat keuangan yang besar. 

- Kelimpahan dari seberang laut akan beralih itu 
bicara suatu berkat yang sangat besar dan begitu 
massif. Saya doakan dalam pekerjaan anda akan 
datang berkat yang massif! Saya doakan dalam 
karir anda ada peningkatan yang massif! 
 

• Tetapi ternyata bukan hanya berkat pertobatan 
jiwa-jiwa dan berkat keuangan, tetapi dari ayat tadi 
juga terselip janji Tuhan lain yang istimewa! Saya 
bersyukur di ayat itu ada kata-kata ini: 'Anak-anak 
laki-lakimu akan datang dari jauh dan anak-
anakmu perempuan akan digendong.' 
- Anak laki-laki dan anak perempuan adalah bagian 

dari sebuah keluarga. 
- Itu sebabnya saya percaya salah satu aspek 

kemuliaan yang akan kita terima ada kaitannya 
dengan keluarga. 

- Saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi di Yesaya 
60. Saya tidak tahu kenapa anak-anak laki-laki di 
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ayat tersebut datang dari jauh. Tetapi yang saya 
tahu, kalau dia datang dari jauh, artinya 
sebelumnya anak-anak laki-laki itu sudah pergi 
jauh. 

- Jauh dari rumah, jauh dari keluarga, itu suatu 
gambaran situasi yang tidak enak. Apalagi di 
jaman itu belum ada alat komunikasi. Artinya 
kalau sudah jauh dari rumah, maka sudah nyaris 
tidak ada hubungan, komunikasi terputus, 
mungkin mereka satu keluarga yang sudah tidak 
memikirkan satu sama lain dan hidup sendiri-
sendiri. 

 
- Mungkin itu juga yang banyak dialami oleh 

keluarga-keluarga bahkan di saat ini. Kita hidup 
di jaman dimana komunikasi mudah, tetapi 
kenyataannya banyak di antara anggota keluarga 
yang tidak pernah komunikasi, tidak pernah 
bertemu, atau mungkin satu rumah tetapi 
rasanya semua anggota keluarga punya 
kehidupannya sendiri dan rasanya ada jarak yang 
begitu jauh. 

- Bahkan di masa-masa sukar seperti saat ini, 
mungkin ada keluarga yang mengalami begitu 
banyak masalah. Saya sempat baca satu artikel 
yang mengatakan angka perceraian meningkat 
drastis di China di tengah pandemi virus ini. 
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• Saya tidak tahu persis yang saudara alami, tetapi 
saya tahu Yesaya 60 ini akan digenapi dalam hidup 
kita yang percaya. Anak-anakmu laki-laki dan 
perempuan akan datang sekalipun dari jauh. 
Artinya semua jarak, semua tembok pemisah yang 
ada selama ini, akan disingkirkan dan pemulihan 
keluarga terjadi! 
- Kalau anak-anak saudara bisa dibawa mendekat 

lagi, maka suami anda juga bisa, istri anda juga 
bisa, mertua dan menantu anda juga bisa! 
Keluarga yang sudah jauh akan dibawa Tuhan 
mendekat! 

- Tadinya anggota keluarga yang terpisah jauh 
akibat luka hati, kepahitan, kekecewaan, akan 
mengalami pemulihan dan dibawa mendekat 
kembali! 

- Keluarga anda yang rasanya sudah terhilang, 
pernikahan yang rasanya sudah terhilang, ini 
saatnya akan kembali kepada kita! Kita akan 
mendapatkan kembali keluarga kita! 
 

b. This is the time to reclaime your family! Ini 
waktunya untuk merebut kembali Keluarga anda! 
 

• Arti dari reclaiming adalah 'to take back something 
that was  yours. 
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- Atau juga bisa diartikan dengan mengambil atau 
memulihkan sesuatu yang sebelumnya sempat 
hilang. 

- Ujung dari sebuah reclaiming adalah kita 
mendapatkan kembali sesuatu yang memang 
harusnya menjadi milik kita. 

- Ya, keluarga anda itu milik anda! Anda punya 
keluarga anda! 

- Mungkin saat ini saudara belum punya rumah 
yang bagus atau mobil yang baru, atau anda 
belum punya pekerjaan dengan penghasilan 
sangat tinggi, tetapi saya mau beritahu anda 
bahwa anda punya sesuatu yang jauh lebih 
berharga ketimbang semua yang saya sebutkan 
tadi, yaitu keluarga anda! 

- Dan keluarga anda adalah pemberian Tuhan 
untuk anda! Jangan sampai keluarga anda hilang, 
jangan mau keluarga milik anda hancur, jangan 
terima kalau keluarga yang Tuhan berikan kepada 
anda sekarang dalam kondisi penuh goncangan. 

- Ini saatnya bangkit dan rebut kembali Keluarga 
anda! Bangkit dan rebut kembali anak-anak anda 
dari genggaman Iblis dan dunia! Bangkit dan rebut 
kembali Pernikahan anda dari perceraian! 
 

• BAGAIMANA CARA ANDA MENGKLAIM KEMBALI 
MILIK ANDA YANG TERHILANG? 
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- Anda hanya bisa mendapatkan kembali milik anda 
yang terhilang KALAU ANDA AKTIF, TIDAK PASIF! 
BAHKAN AGRESIF! 

- Kadang saya temukan ada orang yang begitu 
'pasrah' dengan barangnya yang hilang. Mungkin 
ketika HP nya hilang, ya sudah dibiarkan saja. 
Ketika ada tas yang terhilang, ya sudah ditinggal 
saja, tidak usah dicari. Kalau dicari nanti pusing, 
nanti ribet, nanti malah urusannya panjang. 

- Tetapi ada juga orang-orang yang sekecil apapun 
barang yang hilang, akan berusaha mencari dan 
mendapatkannya kembali. 

- Pernah mengalami atau mendengar cerita bagasi 
penumpang pesawat yang hilang? Orang yang 
kehilangan barang milikinya di pesawat, bisa 
mengklaim ke bagian tertentu untuk 
memperjuangkan barangnya di temukan kembali. 

- TETAPI UNTUK MENGKLAIM SESUATU, ANDA 
TIDAK BISA CUMA TINGGAL DIAM DAN 
BERHARAP KOPER ATAU BARANG ANDA 
PULANG DENGAN SENDIRINYA. ANDA HARUS 
BERANI MAJU, BERANI BERTINDAK, BERANI 
MELAPOR, BERANI BERUSAHA DAN BERJUANG, 
KADANG ANDA HARUS SEDIKIT NGOTOT, 
BARULAH AKHIRNYA ANDA BISA 
MENDAPATKAN KEMBALI MILIK ANDA. 

- Dalam hal-hal tertentu di hidup ini, anda harus 
ngotot untuk memperjuangkannya ketika itu 
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terhilang dalam hidup anda. Apalagi kalau itu 
bicara tentang keluarga. Keluarga adalah 
segalanya. 

- Jangan biarkan keutuhan keluargamu hilang 
dicuri iblis dan engkau diam saja. Jangan biarkan 
kebahagiaan keluargamu hilang diambil iblis dan 
engkau cuma berpangku tangan saja. Jangan 
biarkan anak-anakmu diseret arus dunia dan 
engkau hanya melihat tanpa berusaha 
menariknya kembali. Jangan biarkan 
pernikahanmu binasa dan engkau hanya pasif! 
Hari ini mulailah reclaiming your family! 

- JANGAN JADI ANGGOTA KELUARGA YANG 
BIASA, BANGKIT DAN JADILAH HERO BAGI 
KELUARGA ANDA YANG SIAP 
MEMPERJUANGKAN KELUARGA ANDA! 
 

 
II. JADILAH PAHLAWAN YANG MENYELAMATKAN 

KELUARGA ANDA. 
 
 
a. Rahab adalah contoh seorang pahlawan bagi 

keluarga mereka. 
 

• Ibrani 11: 31 Karena iman maka Rahab, 
perempuan sundal itu, tidak turut binasa 
bersama-sama dengan orang-orang durhaka, 
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karena ia telah menyambut pengintai-pengintai 
itu dengan baik. 
 
 
- Ibrani 11 berisi kisah para saksi-saksi iman. 

Mereka yang dicatat disana bukan sembarangan 
orang, karena mereka adalah contoh para 
pahlawan iman yang dicatat dalam Alkitab. 

- Di sana ada Henokh, ada Abraham, Ishak, Yakub, 
ada Musa, ada Gideon, Simson, Daud, Daniel, dll. 

- Mereka yang dicatat di sana memiliki kisah-kisah 
yang hebat, menang melawan musuh, 
mengalami mujizat spektakuler, melakukan 
perkara-perkara besar, dll. 

- Tetapi menariknya, ternyata di sana ada juga 
beberapa yang rasanya sulit dipercaya bisa 
dicatat sebagai saksi dan pahlawan iman. Salah 
satunya adalah Rahab yang awalnya seorang 
perempuan sundal. 

- Rahab tidak menurunkan api, dia tidak 
mengalahkan ratusan musuh, dia tidak 
melahirkan anak perjanjian, atau sesuatu yang 
luarbiasa besar. Yang dia lakukan adalah 
menyembunyikan 2 pengintai Yosua. Dan setelah 
itu dia meminta satu imbalan supaya orang-orang 
Israel tidak membunuh keluarganya. 

- Yang Rahab lakukan sesungguhnya adalah 
sesuatu yang sederhana. Dia menyelamatkan 
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keluarganya. Tetapi menyelamatkan keluarganya 
menjadikan dia salah satu teladan pahlawan iman 
yang luarbiasa. 

- Mungkin anda merasa seperti Rahab yang tidak 
melakukan hal-hal yang terlalu hebat dan 
spektakuler. Namun paling tidak kita harus 
belajar seperti Rahab, yaitu kita harus berjuang 
menyelamatkan keluarga kita. 
 

• Kalau Rahab yang adalah seorang perempuan 
sundal dari suatu bangsa yang tadinya tidak kenal 
Tuhan saja bisa menyelamatkan keluarganya, 
maka saudara dan saya juga bisa! 
- Rahab adalah seorang perempuan sundal dari 

kota Yerikho. Dan suatu hari dia menemukan ada 
2 pengintai dari Israel yang bersembunyi di 
rumahnya. 

- Dia tahu bahwa bangsa Israel sedang mencari 
timing yang tepat untuk merebut Yerikho. Dia 
tahu bahwa bangsa Israel akan mengambil alih 
Yerikho. 

- Dan saat itu ada 2 pengintai penting yang sedang 
bersembunyi di rumahnya. Dia bisa saja 
memberitahukan ke pasukan Yerikho. Tetapi dia 
tahu bahwa itu situasi yang bisa jadi 
menguntungkan dia kalau dia bisa negosiasi 
dengan kedua pengintai yang sedang terpojok itu. 
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- Dalam kondisi terjepit seperti itu, harusnya Rahab 
di atas angin dan bisa menekan kedua pengintai 
itu untuk mengabulkan semua permohonannya. 

- Coba bayangkan kalau anda jadi Rahab. Hari itu 
anda punya kesempatan untuk meminta apapun 
kepada kedua pengintai itu. Apa yang akan anda 
minta? 

- Harusnya sebagai perempuan sundal yang sering 
dicap negatif, Rahab bisa meminta banyak hal 
yang sifatnya duniawi: dia bisa saja minta uang 
dalam jumlah besar, rumah atau tanah di Israel, 
dia bisa saja minta karirnya dipromosikan, dia 
bisa saja minta perhiasan atau apapun yang bisa 
dia nikmati. 

- Tetapi saya begitu takjub melihat Rahab, sang 
perempuan sundal ini. Dia malah meminta satu 
hal yang luarbiasa: DIA MINTA SELURUH 
KELUARGANYA DIJAMIN KESELAMATANNYA. 
 

• 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 akan membiarkan 
hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang 
laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-
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orang mereka dan bahwa kamu akan 
menyelamatkan nyawa kami dari maut." 
 
 
- TERNYATA BAGI RAHAB, KESELAMATAN 

KELUARGANYA ADALAH PRIORITAS DI DALAM 
HATINYA. 

- Pertanyaan saya: bagaimana dengan kita? 
Sudahkah keselamatan keluarga kita menjadi 
salah satu prioritas utama dalam hati dan hidup 
kita? 

- Hari ini mari miliki kerinduan untuk semua 
keluarga kita hidup dalam jaminan keselamatan 
dari Tuhan. 

- Hari-hari ini banyak orang mencemaskan 
kesehatan anggota keluarganya. 

- Itu baik dan tidak salah. Kesehatan itu penting, 
tetapi ada yang lebih penting dari kesehatan, 
yaitu keselamatan! 

- Jangan hanya kita care dengan kesehatan 
keluarga kita, tetapi yang lebih utama adalah kita 
harus care dengan keselamatan keluarga kita. 

- Bukan hanya keselamatan dari virus corona atau 
selamat dari badai krisis ekonomi, tetapi selamat 
dari maut / kematian kekal di Neraka! 

- Sekarang kita lihat apa yang terjadi kemudian. 
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b. Yosua 2:17-19.  17 Kedua orang itu berkata 
kepadanya: "Kami akan bebas dari sumpah kami ini 
kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan -18 
sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, 
haruslah tali dari benang kirmizi ini kauikatkan pada 
jendela tempat engkau menurunkan kami, dan 
ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta 
seluruh kaum keluargamu kaukumpulkan di 
rumahmu.  19 Setiap orang yang keluar nanti dari 
pintu rumahmu, harus sendiri menanggung 
akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami 
tidak bersalah; tetapi siapa pun juga yang ada di 
dalam rumahmu, jika ada orang yang 
menciderainya, kamilah yang menanggung akibat 
pertumpahan darahnya. 
 
 

• Kedua pengintai itu setuju untuk menyelamatkan 
Rahab dan keluarganya. Tetapi ada satu 
syaratnya: STAY AT HOME! 
- Kedua pengintai itu meminta Rahab memastikan 

supaya seluruh keluarganya harus ada 
tersembunyi di rumah saat bangsa Israel 
menyerang. 

- Dan sebagai tanda supaya rumah Rahab bisa 
dikenali, maka haruslah ada benang kirmizi yang 
diikat dan digantungkan. 
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- Ternyata cara menyelamatkan keluarganya tidak 
susah: Rahab hanya perlu membawa seisi 
keluarganya ke dalam rumah dan 
memastikannya tidak keluar-keluar. 

- Kalau ada di rumah dan mau stay at home, maka 
dia selamat. Kalau keluarganya tidak mau stay at 
home, maka mereka akan binasa. 

- Hal yang sama juga perlu saya sampaikan kepada 
saudara: bawa seluruh keluargamu masuk ke 
rumah. Jangan ada yang di luar rumah. 

 

• Tetapi ingat itu bukan rumah biasa. Itu adalah 
rumah yang sudah diikat dengan benang kirmizi. 
- Kirmizi adalah warna kain yang sangat mahal di 

jaman itu. Kirmizi adalah warna kain kehormatan. 
Warna ini adalah warna merah tua keunguan 
atau dikenal juga sebagai scarlet. 

- TANPA BENANG KIRMIZI INI, MAKA RUMAH 
RAHAB HANYA MENJADI RUMAH BIASA YANG 
SIAP DIHANCURKAN BANGSA ISRAEL. TETAPI 
DENGAN DITAMBAH KRIMIZI, MAKA RUMAH ITU 
MENJADI RUMAH MUJIZAT, RUMAH 
KELUPUTAN, BAHKAN JADI RUMAH 
KESELAMATAN. 

- Kalau anda mau keluargamu diselamatkan, maka 
kita perlu berjuang seperti Rahab untuk 
meyakinkan seluruh keluarganya untuk bawa 
mereka ke rumah kirmizi itu. 
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• Kain kirmizi banyak digunakan sebagai bahan 
kemah Suci. Kain kirmizi juga dipakai sebagai salah 
satu bahan baju para imam. Bahkan tabir Kemah 
Suci pun terbuat dari bahan kirmizi (keluaran 
36:35). 
- RUMAH KIRMIZI ITU MERUPAKAN GAMBARAN 

GEREJA ALIAS RUMAH TUHAN. 
- Bahkan tidak kebetulan bahwa kirmizi adalah 

warna yang sama dengan warna jubah Yesus 
yang akhirnya diundi itu. Bahkan ada banyak 
orang berkata bahwa warna merah kirmizi itu 
menyerupai warna darah segar yang penuh 
dengan kehidupan. 

- Saya percaya ini berbicara tentang DARAH YESUS. 
Inilah darah Anak Domba Allah.  

- Barangsiapa percaya kepada darah Yesus 
(pengorbananNya), maka mereka akan 
diselamatkan. Barangsiapa keluarga Rahab yang 
mau masuk ke rumah kirmizi itu, maka mereka 
akan diselamatkan. 
 

c. JANGAN PERNAH MENYERAH UNTUK 
MENYELAMATKAN KELUARGAMU! 
 
 

• Bisa jadi pada awalnya TIDAK MUDAH bagi seorang 
perempuan sundal seperti Rahab ini UNTUK 
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MENYAKINKAN SEMUA KELUARGANYA UNTUK 
MASUK KE RUMAH KESELAMATAN itu. 
 
- Apalagi Rahab berpacu dengan waktu yang tidak 

banyak. Dia tidak punya waktu bertahun-tahun 
atau berbulan-bulan. Dia sadar hanya punya 
waktu hitungan hari atau minggu untuk bisa 
menyakinkan keluarganya. 

- Sampai puncaknya adalah ketika bangsa Israel 
datang dan mulai mengeliling tembok Yerikho 
selama 7 hari. Rahab tahu waktunya sudah 
semakin singkat. Rahab berjuang dengan sekuat 
tenaganya untuk membawa semua keluarganya 
masuk ke rumah keselamatan dengan tali kirmizi 
yang diikat itu. 

- Saya tidak tahu total ada berapa orang dari 
keluarganya yang berhasil dia selamatkan. Saya 
tidak tahu apakah ada yang tertinggal. Tetapi 
yang saya tahu Rahab sudah do the best selama 
waktu yang tersisa untuk menyelamatkan 
keluarganya. 

 

• Pertanyaan saya untuk saudara: APA YANG SUDAH 
KITA LAKUKAN UNTUK BERJUANG 
MENYELAMATKAN KELUARGA KITA?  

 
- Apa yang sudah kita lakukan untuk MEMBAWA 

KELUARGA KITA DATANG KE GEREJA? Jangan-
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jangan masih banyak keluarga kita yang ada di 
luar dari rumah keselamatan. 

- Ingat waktunya makin hari semakin singkat, mari 
BERJUANG DENGAN LEBIH SUNGGUH UNTUK 
MEMBAWA MEREKA STAY DI RUMAH 
KESELAMATAN DI DALAM TUHAN. 

 
- BERJUANG DAN SELAMATKAN PERNIKAHAN 

ANDA DARI PERCERAIAN! 
- Berjuanglah dan selamatkanlah REBUT ANAK-

ANAK ANDA DARI PERGAULAN YANG RUSAK! 
- Berjuang dan selamatkan Keluarga anda dari 

perpecahan dan kehancuran keluarga! 
- Berjuang dan MENANGKAN KEMBALI HATI 

PASANGAN ANDA YANG SEMPAT TERLUKA DAN 
KECEWA! 

- Berjuanglah sampai pemulihan keluarga terjadi !!! 
 

- BERANILAH BERKORBAN DEMI KESELAMATAN 
KELUARGA ANDA: korban perasaan, korban 
gengsi, korban uang, dst; utamakan keselamatan 
pernikahan dan Keluarga anda! 

- JANGAN PERNAH MENYERAH, KONSISTEN 
DALAM PERJUANGAN! BERJUANGLAH DENGAN 
SENJATA KASIH! Kalahkan kejahatan dengan 
kebaikan! Sampai keluargamu mengalami 
pemulihan !!! 
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• Ibrani 11: 7  Karena iman, maka Nuh — dengan 
petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum 
kelihatan — dengan taat mempersiapkan bahtera 
untuk menyelamatkan keluarganya; dan karena 
iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan 
untuk menerima kebenaran, sesuai dengan 
imannya. 
 
- Kalau Rahab harus meyakinkan dan membawa 

semua anggota keluarganya untuk masuk ke 
rumahnya agar diselamatkan, maka Nuh harus 
meyakinkan seluruh keluarganya untuk masuk 
ke bahtera yang sudah ia siapkan. 

- Semua orang yang ada di luar bahtera akhirnya 
binasa, tetapi Nuh yang berhasil membawa 
seluruh keluarganya masuk ke bahtera, mereka 
selamat. 

- Kita perlu membawa keluarga kita untuk masuk 
ke dalam bahtera kehidupan. Saya percaya itulah 
rumah Tuhan. 

- Dan justru di saat dunia sedang mengalami badai 
seperti saat ini, kita harus lebih sungguh untuk 
memastikan seluruh keluarga kita masuk ke 
dalam bahtera keselamatan Tuhan. 
 

• JANGAN SAMPAI ADA KELUARGA KITA YANG 
TERTINGGAL. JANGAN SAMPAI CUMA KITA 
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SENDIRI YANG MASUK DAN ADA DI DALAM, 
SEMENTARA KELUARGA KITA MASIH ADA DI 
LUAR. 
- Saya tidak bisa membayangkan perasaan Rahab 

kalau seandainya cuma dia sendiri yang ada di 
dalam rumah itu saat bangsa Israel datang dan 
menyerang Yerikho, sementara keluarganya ada 
di luar rumah. 

- Saya tidak bisa membayangkan perasaan Nuh 
seandainya hanya dia yang naik ke bahtera 
sementara anak-anaknya tertinggal di luar. 

- Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membuka 
pemahaman betapa pentingnya memastikan 
keluarga anda ada di dalam dan jangan ada di 
luar. 

- Keselamatan itu penting! Keluarga anda juga 
penting! Maka dari itu keselamatan keluarga 
anda adalah hal yang amat sangat penting! 

- Itu sebabnya di seri pertama Rebut Kembali 
Keluarga Anda! ini kita membahas dahulu tentang 
keselamatan. 

 

• Ayo bangkit Jadilah Pahlawan Bagi Keluargamu 
yang terus memperjuangkan keluarga kita untuk 
masuk ke dalam bahtera keselamatan. 
- Tidak ada kata terlambat untuk memperjuangkan 

jiwa-jiwa khususnya keluarga kita 
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- Nuh itu punya anak umur 500 tahun. Dan air bah 
datang saat umur Nuh sekitar 600 tahun. Artinya 
saat air bah datang, Nuh berumur 600 tahun dan 
anak-anaknya juga sudah berumur 100 tahunan 
dan sudah punya keluarga. Tetapi sekalipun 
anak-anak Nuh sudah dewasa dan sudah hidup 
mandiri, tetapi Nuh tetap memperjuangkan 
keselamatan mereka. 

- Kalau kakek-kakek umur 600 tahun saja masih 
memperjuangkan seluruh keluarga selamat, 
apalagi kita. Belum terlambat! 

- Saya tahu sebagian keluarga di tempat ini sudah 
semuanya ada di dalam Tuhan. Sedangkan 
sebagian lagi, mungkin anda masih bergumul 
untuk keselamatan keluarga anda. Kalau sampai 
hari ini keluarga anda belum terima Yesus, saya 
tahu pasti memang secara manusia sukar. Tetapi 
mari kita berdoa dan minta Roh Kudus bekerja 
untuk menjamah setiap hati mereka sehingga 
akhirnya mata rohani mereka dicelikan dan 
mereka akhirnya mau dan yakin untuk kita bawa 
kepada Tuhan. 
 

Jangan menyerah untuk memperjuangkan keluarga 
kita untuk menerima keselamatan. Ini saatnya kita 
bangkit jadi pahlawan yang membawa mereka masuk 
ke dalam bahtera kehidupan dan rumah keselamatan 
yang hanya ada di dalam Yesus! 


