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Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang 
Building Resilience, yaitu Membangun Ketahanan yang 
sangat kita perlukan di tengah situasi dunia saat ini. 

• Jelas yang utama adalah bangun ketahanan iman yang 
kuat. Jangan sampai pertahanan iman anda ditembus 
oleh goncangan krisis dunia hari-hari ini. Saya berdoa 
iman saudara adalah iman yang sangat kokoh bagaikan 
batu karang yang tidak bergeming sekalipun dihempas 
oleh ombak. 

• Yang kedua adalah Bangun Ketahanan Keuangan. 
Tentunya kita sudah tahu bahwa uang bukanlah 
segalanya. Uang bukanlah tujuan hidup kita. Tetapi kita 
harus sangat bijaksana mengelola keuangan, apalagi di 
musim penuh tantangan seperti saat ini. Saya berdoa 
melalui musim tantangan yang cukup panjang ini, 
kondisi financial saudara dalam kondisi yang tetap 
kuat. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong setiap 
orang benar di tempat ini untuk keluar dari masa 
kesukaran. 
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• Yang ketiga, Bangun Ketahanan Kesehatan. Kita perlu 
serius menjaga kesehatan jasmani kita, baik itu secara 
tubuh, jiwa, maupun rohani. Saya percaya setiap 
jemaat di tempat ini diberi ketahanan dan kekebalan 
jauh melebih rata-rata orang pada umumnya. 

Di bagian keempat ini, saya digerakkan untuk bicara 
tentang keluarga. Hari ini kita akan bicara Family 
Resilience atau Ketahanan Keluarga. 
 
I. KESATUAN KELUARGA SANGAT DIBUTUHKAN 

UNTUK BISA MELEWATI MASA KRISIS. 
 
 
a. NUH DAN KELUARGA KOMPAK UNTUK 

MENGHADAPI AIR BAH. 
 

• Kejadian 6:13-18:    13 Berfirmanlah Allah kepada 
Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri 
hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh 
dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan 
memusnahkan mereka bersama-sama dengan 
bumi. 14 BUATLAH BAGIMU SEBUAH BAHTERA 
DARI KAYU GOFIR; bahtera itu harus kaubuat 
berpetak-petak dan harus kaututup dengan pakal 
dari luar dan dari dalam. 15 Beginilah engkau 
harus membuat bahtera itu: tiga ratus hasta 
panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga 
puluh hasta tingginya. 16 Buatlah atap pada 
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bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai 
sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada 
lambungnya; buatlah bahtera itu bertingkat 
bawah, tengah dan atas. 17 Sebab sesungguhnya 
Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi 
untuk memusnahkan segala yang hidup dan 
bernyawa di kolong langit; segala yang ada di bumi 
akan mati binasa. 18 TETAPI DENGAN ENGKAU 
AKU AKAN MENGADAKAN PERJANJIAN-KU, DAN 
ENGKAU AKAN MASUK KE DALAM BAHTERA ITU: 
ENGKAU BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK-
ANAKMU DAN ISTERIMU DAN ISTERI ANAK-
ANAKMU. 
 
 
- Di zaman itu Tuhan ijinkan dunia disapu oleh air 

bah. 
- Tidak ada yang bertahan, tidak ada yang 

selamat, semua orang tenggelam bersama 
dengan keluarga mereka. 

- Tetapi Nuh selamat. Bahkan berita terbaiknya 
adalah Nuh bukan hanya selamat sendirian, 
tetapi dia selamat bersama dengan keluarga. 
Istri, 3 orang anak laku-laki dan 3 menantu 
perempuan. Keluarganya lengkap dan semuanya 
selamat tanpa luka sedikitpun di tengah bencana 
yang paling besar dalam sejarah umat manusia. 
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- Doa saya: Ketika dunia sedang diserbu oleh 
pandemi virus covid 19 ini, maka bukan hanya 
saudara yang selamat, tetapi saudara dan seisi 
rumah anda smuanya selamat dan baik-baik 
saja. 
 

• NUH DAN KELUARGANYA BISA SELAMAT 
KARENA MEREKA BERSATU. 
- Yang menerima pesan Tuhan tentang akan 

adanya air bah adalah Nuh. 
- Tuhan tidak bicara kepada isterinya, ataupun 

kepada anak dan menantunya. 
- Dan dalam pesan itu Tuhan meminta agar Nuh 

membuat satu bahtera yang tidak main-main 
besarnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia 
masa kini, anda akan tahu bahwa ukuran 
bahtera itu adalah 133 meter panjangnya, 22 
meter lebarnya dan 13 meter tingginya. Saya 
yakin di jaman itu, itu suatu proyek yang sangat 
amat besar. 

- Proyek itu tidak bisa dikerjakan seorang diri. 
Nuh pasti sadar akan hal itu, demikian juga 
Tuhanpun tahu bahwa itu tidak akan bisa 
dikerjakan Nuh sendirian. 

- Memang kisah di Alkitab tidak menceritakan 
dengan detail proses pengerjaan bahtera itu, 
tetapi saya sangat percaya Nuh tidak akan 
bekerja sendirian. Dia mungkin sudah berusaha 
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minta bantuan tetangganya atau orang sekitar, 
tetapi semuanya tentu menganggap Nuh orang 
gila. 

- Pada akhirnya saya yakin, keluarganyalah yang 
membantu Nuh membangun bahtera itu. 
Istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya bersatu 
untuk menghadapi bencana terbesar di dalam 
sepanjang sejarah. 

- Kalau keluarga ini tidak bersatu, mungkin anak-
anaknya tidak percaya kepada pesan Tuhan 
yang disampaikan kepada Nuh, dan akhirnya 
mereka tidak membantu Nuh, saya yakin 
bahtera itu tidak akan bisa jadi. Kalau bahtera 
tidak jadi, maka mereka akan binasa. Artinya 
kalau mereka tidak bersatu dengan kokoh, 
maka mereka akan binasa. Tetapi karena 
mereka bersatu, maka Nuh sekeluarganya 
berhasil melewati masa sukar itu bersama-
sama. 

 
- Demikian juga rhema untuk setiap kita hari-hari 

ini: Untuk bisa melewati masa sukar ini, Bangun 
kesatuan keluarga! 

- Hanya keluarga yang sungguh-sungguh bersatu 
yang akan bisa keluar dari badai wabah dan 
pandemi ini. 



 

 6 of 20 

- Hanya keluarga yang bersatu dengan segenap 
hati yang akan bisa keluar dari krisis ekonomi ini. 
 

b. KRISIS BISA DIPAKAI TUHAN UNTUK 
MENYATUKAN KELUARGA KITA. 
 
 

• Roma 5:3-5.  3 Dan bukan hanya itu saja. Kita 
malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, 
karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu 
menimbulkan ketekunan, 4 dan ketekunan 
menimbulkan tahan uji dan tahan uji 
menimbulkan pengharapan.  5 Dan pengharapan 
tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah 
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang 
telah dikaruniakan kepada kita. 
 
 
- Saya yakin kalau kita bisa dan boleh memilih, 

kita tidak akan memilih mengalami 
kesengsaraan, wabah, resesi ekonomi, dan 
pergumulan lainnya. 

- Tetapi kita juga harus tahu bahwa terkadang 
Tuhan ijinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk 
memunculkan banyak hal yang baik dalam 
hidup kita. 

- Termasuk dari ayat yang kita: diawali dengan 
kesengsaraan, tetapi akhirnya muncul 
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ketekunan, muncul tahan uji, bahkan akhirnya 
muncul pengharapan. Satu kesengsaraan tetapi 
dari situ muncul  3 hal baik yang dihasilkan! 

- Harusnya itu juga yang kita pelajari di masa-
masa penuh kesukaran dan sengsara seperti saat 
ini. 

- Wabah dan krisis ini harus jadi satu pelajaran 
hidup yang membuat hidup kita pada akhirnya 
mengalami upgrade berkali-kali lipat dan 
memunculkan banyak hal baik. 

- Harusnya lewat krisis dan wabah ini kita bisa 
belajar: bersyukur, belajar makin andalkan 
Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin 
belajar menjaga kebersihan, makin mensyukuri 
hidup dalam kebersamaan, belajar berbagi, 
belajar saling menguatkan,dll! 

- Jangan sampai anda tidak belajar apa-apa dan 
tidak mengalami perubahanan apapun melalui 
kesengsaraan berupa wabah ini. 

- Atau malah lebih parah, anda makin 
downgrade: gara-gara wabah ini malah jadi 
makin malas, makin tidak produktif, makin 
kehilangan iman, menyalahkan Tuhan, makin 
jatuh dalam dosa dan perbuatan sia-sia, makin 
suka mengeluh,dll. Jangan sampai demikian! 

- Saya percaya jemaat keluarga Allah kita pastinya 
belajar banyak lewat semua kejadian ini dan kita 
akan diupgrade dalam banyak hal, termasuk 
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keluarga! 
 

• Di tengah krisis, saya berdoa keluarga anda 
semakin bersatu. 
- Jangan sampai krisis ini membuat keluarga kita 

malah saling menjauhi: jangan malah saling 
tidak peduli, saling menuntut, saling menyerang 
dan saling menyalahkan. 

- Justru harusnya bagi keluarga anda, krisis ini 
membuat kita makin sadar bahwa keluarga kita 
begitu berharga, kita bisa punya momen waktu 
berkualitas, kita punya banyak kesempatan 
saling melayani, saling mendoakan, saling 
menghibur, saling memahami, dll. 

- Saya yakin itu yang Tuhan mau kita pelajari 
untuk keluarga kita di masa-masa ini. 
 

• TUHAN BISA PAKAI MASALAH UNTUK 
MENYATUKAN KEMBALI KELUARGA YANG 
SEMPAT TERCERAI BERAI. 
- Keluarga Yakub sempat kehilangan 

kebahagiaan akibat kelakuan kakak-kakak 
Yusuf yang menjual Yusuf dan membohongi 
Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah 
mati. Sejak saat itu Yakub hancur hati dan 
sempat seolah kehilangan sesuatu dalam 
hidupnya. Selama belasan tahun keluarga ini 
tidak pernah kembali menjadi sempurna. 
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- Tetapi akhirnya keluarga ini bisa kembali 
bersatu setelah belasan tahun tidak bisa 
bersatu. Mereka akhirnya berjumpa di Mesir 
dan dipersatukan kembali di sana. Dan yang 
menyebabkan mereka bisa kembali bersatu 
justru adalah sebuah krisis dan masa kelaparan 
yang sangat berat yang melanda berbagai 
daerah di jaman itu! 

- MEMANG MASA KELAPARAN TIDAKLAH 
MENYENANGKAN, TAPI TUHAN BISA MEMAKAI 
MASALAH UNTUK MENDATANGKAN 
PEMULIHAN DALAM KELUARGA KITA. 

- Saya yakin masa kelaparan yang sangat ditakuti 
Yakub itu, justru pada akhirnya sangat 
disyukuri oleh Yakub. Kenapa? Karena tanpa 
krisis dan masa kelaparan itu, keluarganya 
tidak bisa kembali utuh dan bersatu! 

 
- Contoh lainnya adalah KISAH ANAK YANG 

HILANG. Seorang anak bungsu yang minta 
warisan di saat ayahnya masih hidup. Saya yakin 
apa yang dia lakukan itu bukan hanya melukai 
perasaan ayahnya, tetapi seluruh keluarganya 
tergoncang atas kelakukan anak bungsu itu. 
Sang anak pun pergi untuk hidup berfoya-foya! 
Tapi lihat apa yang terjadi kemudian. 
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- Lukas 15:14-18.  14 Setelah dihabiskannya 
semuanya, TIMBULLAH BENCANA KELAPARAN 
DI DALAM NEGERI ITU DAN IA PUN MULAI 
MELARAT. 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada 
seorang majikan di negeri itu. Orang itu 
menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 
16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas 
yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak 
seorang pun yang memberikannya kepadanya. 
17 LALU IA MENYADARI KEADAANNYA, 
katanya: Betapa banyaknya orang upahan 
bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, 
tetapi aku di sini mati kelaparan. 18 Aku akan 
bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata 
kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap 
sorga dan terhadap bapa, 
 
 

- Ternyata yang memicu kemelaratan parah yang 
dialami oleh si bungsu, bukan hanya karena dia 
berfoya-foya. Kemelaratan itu diperparah 
karena saat itu ada bencana kelaparan! Inilah 
masa krisis itu! 

- Tetapi masa krisis itulah yang akhinya 
membuat dia sadar! Dia menyadari keadaanya! 
Kalau tidak ada bencana itu, maka si bungsu 
tidak akan sadar-sadar. Dan akhirnya dia 
memberanikan diri untuk bangkit dan kembali 
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ke rumah bapa. Di situlah dia dipulihkan dan 
keluarga besar ini dipersatukan kembali. 

- Bencana bukanlah hal yang menyenangkan, 
tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi 
kebaikan besar. Tanpa bencana, si bungsu 
mungkin masih keluyuran dan keluarga ini tidak 
pernah disatukan lagi. Justru krisislah yang 
membuat keluarga ini bisa bersatu lagi. 

 
- Saya berdoa 2 kisah ini bisa menjadi rhema bagi 

saudara, khususnya kalau ada di antara anda 
yang memiliki pergumulan di dalam keluarga. 

- Mungkin ada suami yang selama ini tidak 
bertanggung jawab, mungkin ada istri yang 
meninggalkan keluarganya dan pergi dengan 
lelaki lain, mungkin ada anak yang selama ini 
hatimu sudah pergi dari keluargamu, mungkin 
ada menantu yang tidak akur dengan mertua, 
atau apapun permasalahannya, saya berdoa 
lewat krisisi, wabah, dan bencana ini, Tuhan 
akan mendatangkan kesatuan! 
 

 
II. BAGAIMANA MEMBANGUN KETAHANAN 

KELUARGA? 
 

1. SEGERA AMBIL LANGKAH UNTUK REKONSILIASI. 
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• Resilient family (Keluarga yang punya daya tahan 
kuat) adalah keluarga yang cepat melakukan 
rekonsiliasi saat gesekan terjadi. 
- Rekonsiliasi adalah memulihkan hubungan 

seperti sediakala. Rekonsiliasi artinya kembali 
berdamai. 

- Dalam keluarga bukan berarti tidak ada gesekan. 
Lihatlah Yakub dan Esau, Yusuf dan kakak-
kakaknya, Daud dan kakak-kakaknya, dll. Justru 
masalah dan gesekan paling menyakitkan bisa 
lahir dari keluarga kita. 

- Tetapi sekalipun ada gesekan, segeralah 
berdamai. 
 

• Matius 5:23-24.  23 Sebab itu, jika engkau 
mempersembahkan persembahanmu di atas 
mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang 
ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24 
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah 
itu dan PERGILAH BERDAMAI DAHULU DENGAN 
SAUDARAMU, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu. 
 
 
- Yesus mengajarkan kita untuk segeralah 

berdamai dengan saudara kita ketika kita ingat 
ada sesuatu di dalam hati tentang saudara kita. 
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- Mungkin kita pernah melakukan kesalahan 
yang menyakiti hatinya, maka kita perlu segera 
datang meminta maaf. 

- Mungkin kita sedang kesal bahkan kecewa, 
maka kita perlu segera datang dan memaafkan. 

- Saya yakin ini momen yang tepat untuk 
keluarga kita saling berekonsiliasi jika ada 
perpecahan yang terjadi. Atau mungkin tidak 
harus sampai pecah, tetapi ada sesuatu yang 
mengganjal di hatimu terhadap keluargamu. 

- Sadarilah beban wabah dan tantangan 
ekonomi yang kita hadapi ini sudah cukup 
berat, itu sebabnya jangan sampai ada beban 
lain, khususnya dalam keluarga, yang 
menjadikan hari-hari anda jadi tambah penuh 
dengan beban. 

- Anda bisa mengurangi beban masalah hidup 
anda di tengah wabah ini jika anda memutuskan 
untuk segera berdamai dengan keluarga anda. 

- Jangan biarkan sesuatu mengganjal dalam 
hatimu karena itu akan jadi virus, parasit, dan 
kanker yang akan menyedot sukacita, damai, 
kebahagiaan, bahkan kesehatan anda. 
 

• BERKAT BERDAMAI DENGAN KELUARGA 
- Saat anda berdamai dan saling mengampuni 

dan meminta maaf, maka terimalah blessing! 
Ya saya yakin ada blessing istimewa yang akan 
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membuat anda bisa melewati masa-masa ini 
dengan baik. 
 
 

- Mazmur 133:1-3.  1 Nyanyian ziarah Daud. 
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, 
apabila saudara-saudara diam bersama dengan 
rukun! 2 Seperti minyak yang baik di atas kepala 
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut 
Harun dan ke leher jubahnya. 3 Seperti embun 
gunung Hermon yang turun ke atas gunung-
gunung Sion. SEBAB KE SANALAH TUHAN 
MEMERINTAHKAN BERKAT, KEHIDUPAN 
UNTUK SELAMA-LAMANYA. 
 
 

- PERTAMA ADALAH FINANCIAL BLESSING. 
- Bukankah keuangan menjadi tantangan berat 

hari-hari ini. Tetapi ketika ada keluarga yang 
hidup bersama dengan rukun, maka pengurapan 
Tuhan akan mengalir sehingga berkat Tuhan 
akan diperintahkan dengan segera! 
 

- KEDUA ADALAH BERKAT KEHIDUPAN DAN 
KESEHATAN! 

- Ketika ada kerukunan maka Tuhan akan 
perintahkan berkat sehingga kehidupan akan 
diberikan dan bukan kematian. 
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- Saya sangat percaya kalau anda berdamai 
dengan seisi rumah anda, maka hidup ini jauh 
lebih sukacita. Selama ini anda mungkin melihat 
suami rasanya benci dan tidak sukacita, 
makanya anda gampang sakit. Tetapi sekarang 
setelah berdamai, anda lihat wajah suamimu, 
engkau jadi sukacita. Sukacita dan hati yang 
gembira itu adalah obat! Jadi pasti akan ada 
daya tahan yang jauh lebih baik untuk kita bisa 
memerangi gempuran virus corona ini! 
 

2. TINGKATKAN KOMITMEN ANDA UNTUK 
KELUARGA. 
 

• Ada pernikahan / keluarga yang tidak hancur, 
tetapi sesungguhnya komitmen dalam keluarga 
mulai luntur. 
- Suami mungkin engkau tidak selingkuh, tetapi 

istrinya sudah bukan jadi perhatian utamamu, 
demikian istri kepada suami. 

- Suami lebih suka habiskan waktu di kantor 
ketimbang family time. 

- Istri lebih menikmati ngobrol dengan dengan 
teman-temannya ketimbang dengan suaminya 
sendiri. 

- Anak lebih betah habiskan waktu di luar rumah 
atau di depan game ketimbang waktu 
berkualitas di rumah dengan keluarga. 
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- INI SAATNYA KITA TINGKATKAN KOMITMEN 
UNTUK KELUARGA KITA! 
 
 

• Pernikahan dan rumah tangga sering 
dihubungkan dengan bahtera. Makanya sering kali 
kita ucapkan 'SELAMAT MENGARUNGI BAHTERA 
RUMAH TANGGA'. 
- Pertanyaan saya: Sudahkan anda membangun 

bahtera rumah tangga anda sekuat Nuh dan 
keluarganya membangun bahtera itu? 

- Kenapa harus kuat? Karena kita tidak tahu 
badai sedahsyat apa yang akan menerpa kita di 
depan sana. 

- Itu sebabnya bangunlah bahtera rumah tangga 
sekuat-kuatnya! 

- Dan tanpa komitmen, maka bahtera anda tidak 
mungkin bisa kuat! 

- Kalau bahtera anda tidak cukup kuat, maka 
selama tidak ada badai yang besar, semua masih 
bisa berjalan dengan baik. 

- Tetapi kalau bahtera anda tidak cukup kuat, 
lalu tiba-tiba datang badai masalah, badai 
perselingkuhan, badai ekonomi, badan sakit 
penyakit, maka rumah tanggamu bisa hancur. 

- Itu sebabnya saya ajak sebagai anggota keluarga, 
KITA HARUS BANGUN KOMITMEN YANG KUAT 
DALAM KELUARGA. 
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- Suami harus komitmen mengasihi istri. Istri 
harus komitmen menghormati suami. 

- Suami harus komitmen bekerja menghidupi 
keluarga, istri harus makin komitmen menjadi 
penolong bagi suami. 

- Orang tua harus komitmen untuk mendidik dan 
menjadi sahabat buat anak-anaknya. 

- Anak-anak harus komitmen untuk taat dan 
menghormati orang tua dengan sebaik-baiknya. 
 

• Dibutuhkan semua peran dan komitmen 
keluarga untuk membangun rumah tangga. 
- Menurut anda apa jadinya jika rumah anda diisi 

oleh ratusan hewan dan jadi seperi kebun 
binatang? Pasti ramai sekali, tetapi juga bau, 
bahkan bisa berantakan. 

- Tetapi saya yakin Nuh dan keluarganya 
berusaha kuat untuk memastikan bahtera itu 
dalam kondisi yang baik: tetap rapi, tetap 
bersih. 

- Dan itu tidak bisa Nuh lakukan sendirian. Butuh 
komitmen dan kerja keras semua anggota 
keluarga untuk terlibat dan berperan serta. 

- Itu sebabnya saya ajak semua kita bangkit dan 
benar-benar komitmen untuk menjadikan 
keluarga kita menjadi keluarga yanag indah. 
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3. JADIKAN KELUARGA ANDA HOME SWEET HOME. 
 

• Kejadian 6: 21-22.  21 Dan engkau, bawalah 
bagimu segala apa yang dapat dimakan; 
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi 
makanan bagimu dan bagi mereka." 22 Lalu Nuh 
melakukan semuanya itu; tepat seperti yang 
diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah 
dilakukannya. 
 
- Ternyata bahtera itu bukan hanya harus kuat 

dan kokoh, tetapi juga harus melimpah dengan 
makanan! 

- Artinya bahtera itu bukan hanya TEMPAT 
BERLINDUNG, tetapi juga TEMPAT YANG 
NYAMAN DAN INDAH KARENA ADA KASIH 
ALLAH. 

- Bahtera itu harus sangat kuat untuk menahan 
badai, tetapi dalamnya harus sangat hangat 
untuk menjaga kehidupan mereka. 

- Akhirnya bahtera menjadi tempat yang sangat 
menyenangkan buat mereka, apalagi di masa-
masa air bah itu. 

- Saya yakin Nuh dan anak-anaknya 
menghabiskan waktu di bahtera itu dengan 
QUALITY TIME YANG INDAH. 
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• SAYA BERDOA DI MASA-MASA WABAH SEPERTI 
INI, KELUARGA KITA MENJADI TEMPAT PALING 
ASIK DI BUMI INI DAN MENJADI SORGA DI BUMI 
INI. 
- Di masa kelaparan parah, ternyata si bungsu 

ingat bahwa di rumah bapanya pasti ada 
MAKANAN BERLIMPAH-LIMPAH. 

- Kalau ada makanan berlimpah-limpah, pasti 
semua anggota keluarga akan betah dan rumah 
menjadi tempat yang sangat menyenangkan. 

- Makanan yang saya maksud di tempat ini bukan 
hanya makanan jasmani. Ingat manusia itu 
terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 

- JANGAN CUMA MENYEDIAKAN MAKANAN 
TUBUH DI RUMAH ANDA. SEDIAKAN JUGA 
MAKANAN ROH! Di rumahmu harus ada hadirat 
Tuhan! 

- Itu sebabnya justru di saat seperti ini, sangat 
penting bagi kita kembali membangun MEZBAH 
DOA KELUARGA. Ini kesempatan yang sangat 
baik untuk kembali bergandengan tangan dan 
berdoa sebagai satu kesatuan keluarga. 

- Selain itu juga pastikan ada MAKANAN JIWA di 
keluarga anda! Jiwa kita butuh diterima, butuh 
dikasihi, butuh dimengerti, butuh dipedulikan, 
butuh dipuji, dll. 

- Jadi saya ajak buat kita untuk memakai waktu-
waktu ini di rumah untuk banyak-banyak 
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memuji, banyak-banyak mempedulikan, banyak-
banyak mengasihi satu sama lain! 

 
- WAKTU-WAKTU INI ADALAH SAAT TERBAIK 

UNTUK MENGIVENTASIKAN KASIH DAN 
WAKTU KITA DAN MENGISI REKENING KASIH DI 
HATI ANGGOTA KELUARGA KITA SEBANYAK-
BANYAKNYA! 

- Ingat tentang 5 bahasa kasih? Lakukan itu! 
Taburkan itu! Investasikan itu! 

- Seperti Ishak di masa kekeringan malah harus 
menabur, akibatnya taburan di masa krisis itu 
menghasilkan tuaian 100x lipat! 

- Di masa penuh ketakutan, wabah, dan krisis ini, 
mari taburkan kasih, taburkan sentuhan yang 
menenangkan, tabur kata-kata yang 
menguatkan, taburkan waktu kita, taburkan 
pelayanan kita untuk orang-orang di keluarga 
kita. Saya percaya maka keluarga kita kian lama 
kian kaya bahkan menjadi sangat kaya. Bukan 
sekedar kaya harta, tetapi lebih dari harta, 
yaitu kasih, sukacita dan damai sejahtera! 

 
Segera adakan perdamaian dengan seluruh anggota 
keluarga. Komitmenlah untuk ikut berpatisipasi 
membangun keluarga anda. Jadikan keluarga kita 
benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan 
bersama dengan Tuhan. 


