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Di bulan ini kita akan memulai sebuah seri kotbah ang 
saya percaya sangat penting dan akan menjadi jawaban 
bagi banyak orang di momen-momen seperti sekarang 
ini. Saya percaya firman Tuhan akan memberi petunjuk 
dan mengingatkan kita apa saja yang perlu kita lakukan 
di masa-masa sukar ini. Pesan Tuhan bulan ini berjudul 
Building Resilience atau Membangun Ketahanan. Judul 
firman Tuhan hari ini adalah Resilient Faith Atau Iman 
yang Tangguh. 
 
I. KITA HARUS MEMILIKI RESILIENCE SPIRIT DI MASA 

SUKAR. 
 

a. APA YANG DIMAKSUD DENGAN RESILIENCE 
SPIRIT? 
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• Resilience atau resiliansi memiliki arti yaitu 
ketahanan. 

 

• Kata resilience sebenarnya mengacu kepada gaya 
pegas. Anda tau pegas? Pegas itu punya 
kemampuan dan ketahanan yang luarbiasa. 
Sekalipun ditekan atau sebaliknya direnggangkan, 
namun pada akhirnya dia punya kemampuan 
untuk kembali ke bentuk semula tanpa mengalami 
kerusakan dan perubahan bentuk. 
- Saya pernah lihat kasur spring bed yang 

menggunakan pegas yang sangat berkualitas. 
Kasur itu tetap nyaman digunakan sekalipun 
sudah berumur lebih dari 20 tahun. Padahal 
kasur itu digunakan setiap hari, bahkan dahulu 
sering “disiksa” anak-anak kecil yang suka 
melompat-lompat di kasur itu. Tetapi sekalipun 
ditekan dan mengalami banyak hal tidak enak, 
pegas di dalam kasur itu tetap bertahan dan 
tidak menjadi rusak, bahkan selalu berhasil 
kembali ke bentuk semula. Itulah esensi dari 
kata resiliensi. 

 

• Berdasarkan teori ilmu psikologi, resiliensi 
diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas 
yang dimiliki seseorang untuk menghadapi, 
mencegah, meminimalkan, bahkan 
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menghilangkan dampak buruk yang merugikan di 
tengah situasi yang sulit. 

• Definisi lain dari resiliensi adalah kemampuan 
untuk meresponi masalah dan tekanan secara 
sehat. 

 

• Dalam bahasa yang lebih sederhana, resiliensi 
adalah kekuatan untuk bisa tetap bertahan di 
tengah segala  macam krisis kehidupan. Ijinkan 
saya memakai istilah saya bahwa resilien itu 
berarti tangguh! 
 
 

b. Kita harus sadar bahwa DAYA TAHAN SATU 
PRIBADI DENGAN PRIBADI YANG LAIN BERBEDA-
BEDA. 

• Misalnya barang. Sama-sama barangnya berupa 
kursi. Tetapi kekuatan dan daya tahan kursi yang 
satu dengan yang lain tidak sama. 
- Ada kursi yang baru diduduki beban berlebihan 

sedikit langsung rusak. Tetapi ada kursi yang 
tetap bisa bertahan sekalipun ada beban yang 
berlebihan di atasnya. 
 
 

• Ini bicara tentang kualitas! Biasanya barang 
dengan kualitas grade A yang terbaik akan tetap 
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bisa bertahan sekalipun mengalami hal-hal yang 
kurang mengenakkan.  
- Beda dengan barang KW yang mungkin sekilas 

penampakannya sama, tetapi ternyata kualitas 
dalamnya tidak bisa ditipu. Barang KW 
berkualiatas rendah ketika mengalami tekanan/ 
jatuh bisa dengan mudah rusak. 
 
 

• Demikian juga dengan manusia. Setiap manusia 
punya ketahanan yang berbeda. 
- Ada orang yang mengalami banyak masalah 

yang besar tetapi tetap bisa tegar dan 
tersenyum. Tetapi ada juga orang yang cuma 
mengalami masalah sepele tapi seolah dunia 
sudah mau kiamat. YANG MEMBEDAKAN 
ADALAH RESILIENCE SPIRITNYA! 

- Saya berdoa semua jemaat Keluarga Allah 
adalah orang-orang yang punya resilience spirit 
yang kuat! Saya percaya semua jemaat Keluarga 
Allah adalah orang-orang yang punya kualitas 
hati, kualitas mental, kualitas iman yang levelnya 
grade A! Saya percaya setiap jemaat di tempat 
ini adalah orang-orang yang tangguh! 
 
 

c. 2 Korintus 6: 4 Sebaliknya, dalam segala hal kami 
menunjukkan, bahwa KAMI ADALAH PELAYAN 
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ALLAH, yaitu: DALAM MENAHAN DENGAN PENUH 
KESABARAN DALAM PENDERITAAN, KESESAKAN 
DAN KESUKARAN 
 
 

• Paulus membagikan secuil tentang kualitas yang 
seharusnya dimiliki pelayan Allah: sabar dalam 
penderitaan, kesesakan dan kesukaran. 
- Kita harus kembali menyadari bahwa 

Kekristenan itu seharusnya bicara tentang 
ketangguhan! 

- Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh jadi orang 
yang loyo, lembek, mudah putus asa, dan 
mudah menyerah akibat krisis dan tekanan 
kehidupan. 
 

• Lihatlah sejarah baik di dalam Alkitab maupun 
orang-orang Kristen di masa lalu. Semua orang 
yang tercatat di Alkitab dan sejarah gereja adalah 
orang-orang tangguh! Mereka adalah orang-
orang yang bertahan dan akhirnya berhasil keluar 
dari segala macam krisis dan tampil sebagai 
pemenang. 
- Abraham memiliki iman yang tangguh dalam 

menantikan penggenapan janji Tuhan selama 
puluhan tahun dan akhirnya menerima anak 
yang dijanjikan. 
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- Yusuf berhasil building resilience di tengah 
proses yang sukar selama 13 tahun ada di negeri 
orang dan akhirnya berhasil menjadi perdana 
menteri Mesir. 

- Daud berhasil bertahan di tengah pelarian akibat 
dikejar Saul dan akhirnya keluar sebagai 
pemenang dan menjadi raja atas Israel. 

- Sadrakh, Mesakh, Abednego, Daniel pernah 
mengalami masa-masa yang sangat berat, dan 
karena mereka bertahan, mereka akhirnya 
mengalami kemuliaan yang besar. 

- Ayub sempat mengalami proses yang begitu 
mengerikan, tetapi dia tetap bertahan dan 
akhirnya dipulihkan dua kali lipat. 

- Tuhan Yesus sendiri bertahan sampai akhir dan 
sampai selesai, itu sebabnya kepadaNya 
diberikan Nama di atas segala nama! 

- Paulus dan para rasul juga mengalami 
penderitaan, kesesakan dan kesukaran yang 
besar dalam pelayanan, tetapi mereka tidak 
menyerah sehingga Injil dapat disiarkan sampai 
ke bangsa-bangsa! 
 
 

• Mengingat semuanya ini membuat saya sangat 
bersyukur menjadi seorang Kristen. Bukan hanya 
karena saya diselamatkan, tetapi waktu saya 
menjadi anak Tuhan dan pengikut Kristus, saya 
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tahu bahwa DNA TANGGUH itu Tuhan tanamkan 
dalam diri saya! 
- Dan saya tahu DNA ilahi yang sama juga 

mengalir dalam diri saudara! Kita adalah orang-
orang yang tangguh! 

- Saudara harus menyadari hal itu, karena ini yang 
kita butuhkan di momen seperti sekarang ini. 

- Benar kita sedang mengalami situasi yang berat, 
wabah covid 19 masih terjadi, bahkan ancaman 
krisis ekonomi yang sangat besar di depan mata. 
Tetapi menghadapi itu semua kita harus bangkit 
dan menguatkan hati kita! 

- Apapun yang terjadi kita tetap harus bertahan! 
SITUASI SEKARANG INI MUNGKIN SEMPAT 
MENGGONCANG KEUANGAN KITA, TETAPI 
IMAN KITA TETAP TEGUH! SITUASI SEKARANG 
INI MUNGKIN SEMPAT MENYERANG 
KESEHATAN KITA, TETAPI HATI KITA HARUS 
KUAT! 
 

d. HAPUS KATA-KATA MENYERAH, HABIS, HANCUR, 
KALAH, PUTUS ASA DARI KAMUS HIDUP ANDA, 
TERUTAMA DI MASA-MASA KRISIS INI. 
 

• Orang yang tidak punya resilience spirit, akan 
menjadi orang yang paling pertama menyerah 
menghadapai tantangan. 
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- Jangan menyerah terhadap keadaan! Sekalipun 
berita tentang penyakit ada di mana-mana, 
sekalipun omsetmu minus, sekalipun anda di-
PHK, sekalipun anda sedang mengalami 
masalah besar, tetapi menyerah bukanlah opsi! 

- Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu nyata! 
Dan jika anda tidak menyerah, maka 
pertolongan Tuhan bisa datang di saat-saat 
yang anda tidak duga! 
 
 

• Saul dan Daud pernah sama-sama terdesak 
dalam sebuah peperangan, namun keduanya 
punya respon berbeda. 
- Saul pernah terdesak saat diserang orang 

Filistin dan dia terluka. Memang dia luka. 
Memang keadaan jadi berat bagi Saul. Tetapi 
sayangnya dia terlalu cepat menyerah! Dia 
sudah putus asa dan dia meminta seseorang 
untuk membunuh dia dan akhirnya Saul malah 
bunuh diri. Dia tidak mau mencoba bertahan 
sebentar lagi! Jika dia bertahan sebentar lagi, 
lalu di saat itu dia berdoa dan bertobat, bukan 
tidak mungkin Tuhan bisa menyelamatkan dia di 
menit-menit terakhir. 

- Beda dengan Daud. Daud berkali-kali 
mengalami keadaan terdesak. Tetapi dalam 
keadaan paling terdesak sekalipun, Daud tidak 
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menyerah. Dan karena Daud tidak menyerah, 
maka pertolongan Tuhan datang tepat pada 
waktunya! Pernah satu kali Daud hampir 
tertangkap oleh Saul, tetapi sesuatu terjadi 
dengan luarbiasa. 

 
- 1 Samuel 23:26-28.  26 Saul berjalan dari sisi 

gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-
orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud 
cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul 
dengan orang-orangnya sudah hampir 
mengepung Daud serta orang-orangnya untuk 
menangkap mereka, 27 ketika seorang suruhan 
datang kepada Saul dengan pesan: "Segeralah 
undur, sebab orang Filistin telah menyerbu 
negeri." 28 Maka berhentilah Saul mengejar 
Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah 
sebabnya orang menyebut tempat itu: Gunung 
Batu Keluputan. 

 
- Daud sudah nyaris tertangkap. Situasi sudah 

sangat genting. Tetapi saya yakin Daud berdoa, 
Daud tidak menyerah, dia terus berusaha 
sampai tetes darah penghabisan. Dan tiba-tiba 
pertolongan Tuhan datang begitu saja dan Saul 
sekarang harus undur dengan segera. Dan Daud 
menamai tempat itu Gunung Batu Keluputan! 
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• Kalau anda tidak menyerah di situasi seperti saat 
ini, maka anda juga akn mengalami Gunung Batu 
Keluputan !!! 
- Dan untuk tidak menyerah, kita harus punya 

mentalitas tahan banting! 
- Kita harus membangun ketahanan yang kokoh 

dalam hidup kita! 
- Saya nubuatkan di tengah segala tekanan yang 

kita hadapi ini, kita tetap kuat dan bertahan! 
- Imanmu bertahan! Keuanganmu bertahan! 

Kesehatan anda tetap bertahan dan kuat! 
Pernikahanmu tetap kuat! Semua aspek hidup 
anda tetap kokoh dan Tuhan akan meluputkan 
kita dari segala macam himpitan yang 
menyerang dan kita keluar sebagai pemenang! 

 
 
II. BANGUN KETAHANAN IMAN YANG SANGAT KUAT! 

 
a. BANGUN IMANMU TETAP KUAT MENGHADAPI 

KRISIS COVID 19 INI! 

• Ketahanan iman kita akan sangat menentukan 
apakah kita bisa selamat dari krisis ini atau tidak 
pada akhirnya. 
- Sebagai orang percaya kita tahu bahwa iman 

adalah dasar. 
- Kita bisa diselamatkan juga karena iman!  
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- Berulang kali Yesus berkata, baik kepada 
perempuan perdarahan, kepada Bartimeus, 
kepada, seorang perempuan berdosa (Lukas 
7:50), 1 kalimat yang sama: Imanmu telah 
menyelamatkan engkau! 

- Kita harus sadar bahwa iman kita akan 
menyelamatkan kita dari krisis ini. 

- Iman kita kepada Tuhan dan janjiNya akan 
menyelamatkan hidupmu dan keluargamu dari 
krisis ini! 

- Iman anda akan darah Yesus akan 
menyembuhkan saudara dari segala sakit 
penyakit, termasuk virus covid 19 ini. 

- Iman kita bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan 
datang yang akan menyelamatkan keuangan 
dan bisnismu. 

- Tetapi masalahnya adalah seberapa kuat dan 
tangguh iman saudara sampai detik ini? 
 

• Saya tahu bahwa wabah penyakit ini 
menggoncang iman banyak orang. 
- Fakta bahwa tahun ini tidak berjalan semulus 

perkiraan kita, ini bisa menggoncang iman kita. 
- Mungkin ada di antara saudara sudah berdoa 

untuk mujizat kesembuhan bagi keluargamu, 
tetapi kesembuhan tidak kunjung datang, dan 
itu mulai menggoncang iman anda. 



 

 12 of 21 

- Mungkin anda sudah berdoa bertahun-tahun 
dan belum menerima jawaban, dan itu mulai 
menggoncang iman anda. 

- Memang benar goncangan bisa terjadi, tetapi 
saya berdoa imanmu punya daya resiliensi yang 
kuat. Memang sempat tergoncang, tetapi tidak 
sampai iman itu roboh! Memang sempat 
tergoncang, tetapi imanmu segera pulih seperti 
sedia kala. 
 
 

• Tentunya kita berdoa supaya krisis dan badai ini 
berlangsung sesingkat-singkatnya. Tetapi di sisi 
lain kita juga harus siap dalam segala keadaan, 
termasuk jika krisis ini akan berlangsung dalam 
waktu yang lebih lama. 
- Mempertahankan iman dalam badai yang 

singkat ini mudah. Tetapi mempertahankan 
iman dalam badai yang rasanya tidak kunjung 
berakhir adalah hal yang jauh lebih sulit. 

- Waktu Indonesia masih bebas dari corona pasti 
iman kita masih kuat. Tetapi waktu diumumkan 
bahwa ada 2 orang Indonesia yang mulai positif 
corona bagaimana iman anda? Apalagi waktu 
diumumkan bahwa corona makin meluas, angka 
kesakitan dan kematian makin tinggi, lalu juga 
diumumkan di beberapa daerah mulai dilakukan 
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semi lockdown,dll. Pertanyaan saya bagaimana 
kabar iman saudara? 

- Padahal kita belum tahu pasti sampai kapan 
semuanya ini berakhir. 

- Tetapi saya berdoa ketika semua wabah ini 
berakhir, saudara dan saya masih ditemukan 
memiliki iman yang tangguh dan kokoh sampai 
akhir! 
 

b. 2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan 
yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 
telah memelihara iman. 
 
 

• Buat saya, wabah dan krisis dunia yang 
berkepanjangan saat ini merupakan salah satu 
bentuk PERTANDINGAN IMAN. 
- Dalam sebuah pertandingan tentu ada yang 

kalah dan menang. Tetapi saya tidak mau iman 
saya kalah! Saya mau iman saya menang! 

- Kalau saudara tidak sungguh-sungguh 
memelihara iman saudara, maka pertandingan 
panjang berupa wabah pandemic ini akan 
membuat iman banyak orang jadi kalah dan 
gugur. 

- Orang ketika menghadapi krisis bertubi-tubi 
dan imannya mulai kalah akan mulai berkata: 
Tuhan ada tidak si? Katanya Dia berkuasa? 
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Kenapa Tuhan tidak hentikan penyebaran virus 
ini? Katanya Dia pembuat mujizat? Jangan-
jangan semua mujizat hanya kebetulan, dll… 

- Saya berdoa tidaka da satupun jemaat keluarga 
Allah yang mengalami krisis iman di tengah krisis 
ini. 

- Itu sebabnya kita harus memelihara iman 
dengan sungguh-sungguh! 
 
 

• Yusuf adalah seorang anak muda yang berhasil 
memelihara iman. 
- Dia bermimpi akan sesuatu yang besar dimana 

dia tahu persis bahwa itulah janji sekaligus visi 
Tuhan dalam hidupnya. 

- Saya yakin setelah dia menerima mimpi itu, 
imannya langsung melonjak. 

- Tetapi kemudian badai masalah mulai 
menghampirinya: kakak-kakaknya berbuat 
jahat, dia nyaris dicelakai, dia akhirnya dijual 
sebagai budak belian, dan pada akhirnya dia 
sendirian terdampar di negeri orang asing di 
Mesir. 

- Saya yakin semua rentetan kejadian negatif itu 
adalah sebuah pukulan yang besar dan keras 
bagi iman Yusuf. 

- Saya yakin secara manusia pasti iman Yusuf 
sempat terguncang. Pertanyaan yang ada di 
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benak kita juga muncul di benaknya: kenapa 
Tuhan ijinkan semua ini terjadi? Tuhan peduli 
atau tidak? Dia berkuasa atau tidak? Dia ada 
atau tidak? Janji Tuhan itu nyata atau hanya 
mimpi kebetulan? Dll. 

- Namun saya bersyukur karena Yusuf tidak 
membiarkan imannya digerogoti oleh masalah. 
Dia bangkit dalam iman! Dia menguatkan 
hatinya! Dia tetap memegang teguh janji Tuhan! 

- Iman Yusuf punya daya resiliensi yang 
luarbiasa! Iman Yusuf sangat tangguh! Sekalipun 
sempat tertekan, bahkan dalam waktu yang 
sangat lama sekian belas tahun, tetapi pada 
akhirnya imannya tetap kembali seperti semula, 
bahkan tambah lama tambah kokoh dan kuat! 

- Saya berdoa sekali lagi, melalui badai dan wabah 
ini, saudara dan saya imannya tidak melemah. 
Tidak peduli entah berapa lama wabah dan krisis 
ini melanda, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, 
mungkin bahkan berbulan-bulan, tetapi iman 
kita tetap teguh bahkan iman kita makin kuat 
dan kokoh! 
 
 

c. INI SAATNYA PELIHARA IMANMU DENGAN 
SANGAT SERIUS! 
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• Ada orang yang memelihara sesuatu dengan 
sangat serius, tetapi ada juga orang yang sekedar 
asal memelihara. 
- Contohnya: ada beberapa orang memelihara 

hewan peliharaan tetapi hanya asal 
memelihara. Memberi makan sembarangan 
yang penting makan, kesehatannya tidak terlalu 
diperhatikan, kalau sakit tidak merasa penting 
untuk dibawa ke dokter hewan, dll. 

- Tetapi ada juga beberapa orang yang dengan 
sungguh-sungguh memelihara peliharaan 
mereka dengan segenap hati. Siap bayar harga 
membeli makan terbaik bahkan yang mahal, 
ditambah multivitamin, jika perlu divaksin, 
sering di mandikan/grooming, dll. Memang pasti 
jelas lebih mahal perawatannya, tetapi inilah 
yang disebut dengan memelihara dengan 
segenap hati. 

- Nah kembali ke masalah iman.  Paulus berkata 
dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik 
dan memelihara iman. Pasti Paulus dengan 
sangat serius memelihara imannya! 

- Pertanyaan bagaimana dengan saudara dan 
saya? Sudahkah kita memelihara iman? 
Sudahkah kita memeliharanya dengan sangat 
serius? 
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• Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan 
dinyatakan dalam kegelapan dan di tengah krisis 
ini dan keluar sebagai pemenang dari krisis ini, 
maka kita perlu dengan sangat serius memelihara 
iman! 
- Orang yang sangat serius memelihara imannya 

akan sangat memperhatikan asupan rohani 
yang dia terima hari-hari ini. 

- Contohnya, hari-hari seperti ini banyak orang 
sangat memperhatikan asupan nutrisi yang 
mereka makan. Demi tubuh yang sehat, banyak 
orang makan makanan yang jauh lebih bergizi. 
Bahkan banyak orang berebut untuk membeli 
vitamin di toko-toko obat. Kenapa mereka 
lakukan itu? Karena mereka sangat serius untuk 
menjaga kesehatan fisik mereka hari-hari ini. 

- Sama seperti kita sangat serius memperhatikan 
asupan jasmani, kita juga harus sangat serius 
memperhatikan asupan rohani kita. 
 
 

- Berapa lama kita berdoa hari-hari ini? Seberapa 
sering kita memuji menyembah Tuhan? 
Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan? 
Bacaan apa yang lebih sering and abaca? 
Konten medsos apa yang paling sering anda 
buka? Seberapa serius kita mengikuti ibadah 
online hari-hari ini? 
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- Orang yang sekedar memelihara iman ala 
kadaranya pastinya tidak terlalu 
memperhatikan asupan rohani yang dia terima 
di hari-hari seperti ini: berdoa kalau ingat, saat 
teduh kalau tidak malas, baca firman kalau 
sempat, nonton ibadah online sambil melakukan 
hal-hal lainnya. 

- Kalau saudara masih melakukan hal-hal ini, itu 
artinya saudara belum serius memelihara iman! 
Resilient faith tidak akan ada dalam hidup 
saudara! 

- Saya ajak justru di kesempatan seperti sekarang 
inilah kita harus makin serius bertumbuh dalam 
Tuhan. 

- Saat kita diminta mengurangi aktivitas jasmani 
dengan banyak di rumah, kita harusnya 
memakai momen ini untuk menambah 
aktivitas rohani! 

- Justru ini kesempatan kita bisa semakin 
banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca 
Firman, banyak-banyak ikut PD online, banyak-
banyak mengikuti konten medsos gereja kita, 
dan banyak-banyak tangkap rhema Tuhan 
lewat ibadah online kita. 

 

• Ikut ibadah online tidak sama dengan menonton 
ibadah online! 
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- Kita harus tahu dalam keadaan saat ini kita tidak 
bisa ibadah fisik. Satu-satunya cara adalah 
ibadah online. 

- Dan kita tidak tahu entah sampai kapan kita 
harus menjalankan ibadah online ini. Artinya 
mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut 
ibadah online jika anda mau memelihara iman 
dengan segenap hati. 

- Hanya saja, tolong bedakan antara nonton 
ibadah online dengan beribadah secara online. 

- Sama-sama di depan TV/laptop/Hp, kalau 
saudara hanya nonton, maka suadara tidak 
akan dapat apa-apa. Anda merasa sudah 
ibadah padahal anda sama sekali belum 
beribadah. Dan ini sangat berbahaya! Anda 
sudah lihat ibadah online, tetapi anda belum 
terima rhema apa-apa. 

- Nonton ibadah online hanya menghabiskan 
kuota tapi tidak bisa membangun manusia roh 
dan iman anda. Hanya saat anda beribadah 
online dengan segenap hati dan pikiran dan 
sampai bisa di tahap merasakan hadirat Tuhan, 
menangkap firman, dan mengikuti semua 
kegerakan gereja, barulah iman anda bisa 
bertumbuh dan kuota anda tidak sia-sia. 
 
 



 

 20 of 21 

• Sekali lagi saya berdoa supaya di masa-masa 
seperti ini iman saudara tidak menjadi kecil. 
Bahkan sebaliknya saya tantang setiap kita untuk 
MENJADI RAKSASA IMAN DI MASA YANG SUKAR! 
- Punya iman besar di masa yang baik itu baik. 

Tetapi punya iman besar di masa yang tidak baik 
itu baru luarbiasa. 

- Sekalipun kita tidak bisa ibadah tatap muka, 
jangan sampai itu jadi alasan iman kita lemah. 

- Daniel, saya percaya tadinya di Yerusalem suka 
beribadah di rumah Tuhan. Tetapi di satu titik, 
Yerusalem diserang bahkan bait Allah 
dihancurkan, perkakas bait Allah dibawa ke 
Babel, dan Danielpun diangkut ke Babel. 

- Di Babel tidak ada rumah Tuhan, tidak ada 
rumah ibadat seperti di Yerusalem, tidak ada 
pertemuan ibadah seperti saat masih di 
Yerusalem. Tetapi hebatnya dia tidak 
menjadikan semua keadaan itu sebagai alasan 
untuk imannya tidak bertumbuh. 

- Secara pribadi dia mendisiplin dirinya untuk 
tetap berdoa di kamarnya. Bahkan dia berdoa 
3x sehari di kamarnya. Dia tetap rajin membaca 
Taurat dan kitab yang ditulis para nabi. Artinya 
dia tidak mengendorkan kedisiplinan rohani 
yang sudah dia bangun sejak dia masih di 
Yerusalem. 
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- Saya ajak kita juga tetap MEMPERTAHANKAN 
BAHKAN MENINGKATKAN KEDISIPLINAN 
ROHANI di masa-masa seperti ini. Sekalipun di 
rumah, tetap berdoa, tetap renungkan firman, 
tetap berpuasa, tetap menyembah, tetap 
menaburkan benih profetik dan persembahan, 
bahkan tetap ikut ibadah online kita! 
 

Miliki resilient faith di masa-masa yang sukar. Tetap 
pelihara iman semaksimal mungkin. Maka iman kita 
pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita 
semuanya. 
 
 
 


