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Reclaim Your Family 3 
Rebut Kembali Keluarga Anda 3 

Nurture Your Family! 
Rawat Keluarga Anda! 

 

Minggu lalu kita sudah bicara tentang Beriman untuk 
Pemulihan Keluarga. Teruslah memilik iman untuk pemulihan 
keluargamu. Teruslah miliki iman dan percaya anak-anak kita 
akan diangkat Tuhan. Miliki iman bahwa suami saudara bisa 
kembali menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. 
Miliki iman! Tanpa iman, maka tidak akan ada perjuangan. 
Tanpa perjuangan, maka keluarga anda tidak bisa mengalami 
pemulihan. Hari ini saya ingin membagikan satu pesan Tuhan 
bagi kita semua: Rawat Keluarga Anda! 
 

I. KITA PERLU MENJAGA, MERAWAT, DAN MEMELIHARA 
KELUARGA KITA. 
a. 2 Timotius 1:14 Peliharalah harta yang indah, yang 

telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus 
yang diam di dalam kita. 

• Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang 
suatu pelajaran kehidupan yang penting: 
peliharalah harta yang indah, yang telah 
dipercayakan Tuhan kepada kita. 

- Saat itu Paulus banyak memberi nasehat 
tentang Injil dan pengajaran adalah hal yang 
penting yang harus dijaga Timotius. 

- Tetapi selain Injil, tentunya juga masih banyak 
hal-hal lain yang telah dipercayakan Tuhan 
kepada kita. 

- Menurut anda apa saja yang Tuhan 
percayakan kepada anda? Artinya pemiliknya 
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adalah Tuhan sedangkan saya dan anda hanya 
jadi pengelolanya saja. Kira-kira apa? 

- Jawabannya adalah: semuanya! Semua yang 
kita punya adalah anugrah dan pemberian 
serta titipan Tuhan dalam hidup kita yang 
dipercayakanNya kepada kita. 

- Bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita, harta 
yang kita bawa adalah kepunyaan Tuhan. 

- Rumah kita, mobil kita, motor kita, HP kita, 
laptop kita, semuanya punya Tuhan. 

- Tubuh kita adalah kepunyaan Tuhan. 
Semuanya adalah titipan Tuhan yang begitu 
berharga yang dipercayakanNya kepada kita. 

- Semuanya perlu kita jaga dan pelihara dengan 
baik. 

• Dan tentunya YANG PALING BERHARGA ADALAH 
KELUARGA KITA, itupun kepunyaan Tuhan yang 
telah dipercayakanNya kepada kita. 

- Suami kita, istri kita, anak-anak kita, 
semuanya adalah harta yang indah yang telah 
dipercayakanNya kepada kita. 

- Saya berdoa anda sekali lagi bisa terima 
ANOINTING TO SEE UNTUK BISA MELIHAT 
PERNIKAHAN, RUMAH TANGGA DAN 
KELUARGAMU ADALAH SEBUAH HARTA 
DALAM HIDUPMU. 

- Bahkan bukan hanya harta biasa, tetapi harta 
yang begitu indah. 

- Keluargamu bukan sampah, pernikahanmu 
bukan kesialan, rumah tanggamu bukan 
malapetaka, tetapi semuanya adalaah harta! 
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- Mungkin rasanya keluarga anda begitu 
bobrok dan jauh dari kata berharga, itu 
semua karena selama ini anda tidak atau 
belum merawatnya dengan baik. 

- CONTOH PERHIASAN EMAS: Perhiasan dari 
emas ya tetaplah sebuah emas yang 
berharga. Mau kondisi mengkilap atau kotor, 
tetaplah berharga dan bernilai. Sama halnya 
dengan keluarga anda. Keluarga anda itu 
berharga. Mau kelihatan harmonis atau 
tidak harmonis, keluargamu tetaplah sangat 
berharga. 

- Tetapi anda tetap perlu belajar untuk 
merawatnya supaya yang berharga itu bisa 
menjadi tetap indah. 

- PERHIASAN KALAU DI TANGAN ORANG 
YANG BISA MERAWATNYA DAN DI TANGAN 
ORANG YANG HANYA SEMBARANGAN, 
PASTI AKAN BEDA KEINDAHANNYA. 

- Saya berdoa keluarga bukan cuma berharga, 
tetapi juga indah. Itu sebabnya keluargamu 
perlu dirawat! 

b. BANYAK ORANG YANG BELUM SADAR BAHWA 
KELUARGA ITU PERLU DIRAWAT. 

• Banyak orang yang lupa memikirkan faktor 
perawatan dan pemeliharannya. 

- Ada orang punya uang untuk beli mobil 
mahal tetapi lupa kalau biaya 
pemeliharaannya juga sangat mahal. 
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- Ada orang yang ingin punya rumah mewah 
dan besar, tetapi lupa kalau dibutuhkan 
tenaga dan biaya ekstra untuk merawatnya. 

- Ada anak muda yang ingin pelihara anjing 
karena terlihat asik, keren, dan lucu. Tetapi 
seringkali mereka lupa untuk merawat itu 
semua ternyata tidak mudah dan tidak 
murah: harus beli pakan, harus dibersihkan 
kotorannya, harus memastikan kesehatannya, 
harus punya waktu jalan-jalan, dll. 

- Sama halnya dengan pernikahan: banyak 
anak muda ingin segera menikah karena 
merasa menikah itu enak. Tetapi mereka 
tidak sadar bahwa harga merawat sebuah 
pernikahan dan rumah tangga itu tidak 
mudah dan tidak murah! 

• KELUARGA YANG DIRAWAT DAN TIDAK, PASTI 
HASILNYA BEDA! 

- Mobil yang dirawat dengan yang tidak, pasti 
hasilnya beda! Tahan lamanya beda! 

- Taman yang dirawat dengan yang dibiarkan, 
pasti hasilnya akan sangat beda. 

- Sesuatu yang dirawat butuh bayar harga, 
tetapi akan kelihatan indahnya. 

- Sesuatu yang dibiarkan memang tidak perlu 
bayar apa-apa, tetapi keindahannya juga 
tidak ada. 

- Demikian juga keluarga dan rumah tangga 
yang dirawat dan tidak pasti hasilnya akan 
sangat berbeda. Itu sebabnya kita perlu 
merawat pernikahan dan keluarga kita! 
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II. RAWATLAH KELUARGA ANDA DENGAN PERTOLONGAN 
ROH KUDUS. 
a. Banyak orang yang belum tahu cara memelihara 

keluarga dan pernikahan. 

• SANGAT IRONIS SEKALI KARENA BANYAK 
ORANG TAHU CARA MEMELIHARA BARANG 
ATAU MESIN, TETAPI TIDAK TAHU CARA 
MEMELIHARA SEBUAH RUMAH TANGGA. 

- Banyak pria jago memelihara mobil, tetapi 
tidak punya ide untuk memelihara 
pernikahannya. 

- Banyak ibu rumah tangga tahu cara menjaga 
dan membuat makanan tetap awet, tetapi 
tidak tahu bagaimana menjaga supaya 
kasihnya kepada suami tetap awet. 

- Tidak heran banyak orang yang usia mobilnya 
jauh lebih awet ketimbang usia 
pernikahannya! 

- Itu sebabnya hari ini kita perlu bertobat dan 
perlu belajar untuk merawat keluarga kita atau 
segala yang berharga bersama dengan Tuhan. 

- Masih ingat ayat 2 Timotius 1:14 tadi? 

• 2 Timothy 1:14  Good thing which was 
committed to you, KEEP BY THE HOLY SPIRIT 
WHO DWELLS IN US. 

- Terjemahan langsungnya: "Semua hal baik 
dan berharga yang dipercayakan kepadamu, 
jagalah dengan Roh Kudus yang tinggal di 
dalam hatimu!" 

- Kesalahan fatal kita adalah saat berusaha 
memelihara sesuatu yang berharga itu 
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dengan kekuatan dan hikmat atau ide kita 
yang terbatas. 

- Sebaliknya sadarilah anugrah Tuhan yang 
luarbiasa: Roh Kudus itu tinggal dalam kita 
dan sekarang Dia bersedia untuk untuk 
membantu kita menjaga segala hal yang 
Tuhan percayakan kepada kita. 

- Itu sebabnya selalu libatkan dan tanya Tuhan 
bagaimana cara bisa merawat pernikahan 
saudara. 

b. RAHASIA MERAWAT KELUARGA DENGAN 
PERTOLONGAN ROH KUDUS. 
1. UNDANG ROH KUDUS MASUK DALAM 

KELUARGAMU. 

• Seperti yang baru saja saya katakan, kita perlu 
Roh Kudus untuk bisa menjaga semua harta 
yang indah dalam hidup kita. 

• Itu sebabnya undanglah Tuhan! Undang Roh 
Kudus! Dia bukan hanya pencipta manusia, 
tetapi Dia juga pencetus gagasan pernikahan 
yang ada dalam kehidupan umat manusia. 

• Itu sebabnya kita perlu bertanya bagaimana 
cara merawat pernikahan dari Sang Pencetus 
pernikahan itu sendiri.  

• Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan itu sudah 
ada sejak semua. Sejak pernikahan pertama, 
Dia sudah hadir jadi Saksinya. Dia hidup di 
segala jaman. Dia sudah melihat pernikahan 
paling bahagia sampai pernikahan yang 
paling menyedihkan. Dia tahu persis 
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pernikahan yang sukses, tetapi Dia juga tahu 
apa rasanya pernikahan yang gagal. 

• Ibaratnya, Tuhan itu sang pemandu yang 
akan menuntun kita menuju pernikahan 
yang bahagia. 

• Roh Kudus tahu setiap lubang yang akan 
menghancurkan pernikahan. Tetapi Dia tahu 
juga setiap jalan terbaik menuju sukacita dan 
kebahagiaan. 

2. PELAJARI BUKU PANDUAN UTAMA TENTANG 
PERNIKAHAN DAN KELUARGA. 

• Amsal 24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, 
dengan kepandaian itu ditegakkan, 

- Proverbs 24:3 (NKJV)  THROUGH 
WISDOM A HOUSE IS BUILT, AND BY 
UNDERSTANDING IT IS ESTABLISHED; 

- Firman Tuhan mengajar kita bahwa 
rumah tangga kalau mau tegak berdiri 
maka butuh yang namanya 
understanding. 

- Jadi penopang penting dalam sebuah 
keluarga supaya bisa tetap terpelihara, 
bukanlah uang, bukan sex, bukan rumah 
mewah, tetapi understanding. 

- Kita perlu understanding. Kita perlu 
pengetahuan. Kita perlu informasi. Kita 
perlu belajar. 

• Pertanyaan saya: sudahkah anda belajar 
tentang bagaimana menjadi menjadi suami 
yang baik? Istri yang baik? Anak yang baik? 
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- Kalau anda ke toko buku lalu ada beberapa 
pilihan buku: bagaiman menjadi CEO yang 
sukses? Bagaimana supaya investasi anda 
tidak rugi? Bagaimana memelihara mobil 
tetap awet? Bagaimana menjadi suami yang 
baik? Kalau ada 4 buku itu, mana yang kira-
kira anda akan pilih? 

- Kalau boleh jujur begitu banyak orang yang 
kurang belajar tentang pernikahan! Sebagai 
mahasiswa kita membaca puluhan buku dan 
kita belajar banyak tentang profesi dan 
pekerjaan kita. Tetapi berapa banyak anda 
membaca buku tentang pernikahan? Ini yang 
kadang membuat pernikahan dan rumah 
tangga anda menjadi begitu terbatas. 

- Anda tidak akan bisa merawat keluarga 
kalau menganggap keluarga hanya sebatas 
main-main. Jadikan keluarga saudara 
sebagai main priority, maka anda akan bisa 
memaintain keluarga anda dengan baik. 

- Dan tentunya adalah lewat firman Tuhan! 
FIRMAN TUHAN ADALAH MANUAL BOOK 
UTAMA UNTUK KITA BELAJAR HIDUP 
BERUMAH TANGGA.Itu sebabnya Alkitab lah 
yang diberikan gereja kepada para suami istri 
yang baru saja diberkati di gereja. Karena 
Alkitab harusnya and abaca dan Alkitab akan 
memberi tahu anda bagaimana menjaga 
rumah tangga anda! 

• Hosea 4:6a: Umat-Ku binasa karena tidak 
mengenal Allah;  
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- dalam bahasa Inggris dikatakan: My people 
are destroyed for lack of knowledge! 

- Kalau anda tidak pernah baca firman dan 
tidak tahu tentang informasi ilahi tentang 
pernikahan yang dituliskan dalam Alkitab, 
maka tidak heran rumah tangga saudara akan 
penuh kehancuran. 

• Matius 22:28-32.  28 Siapakah di antara ketujuh 
orang itu yang menjadi suami perempuan itu 
pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua 
telah beristerikan dia."29 YESUS MENJAWAB 
MEREKA: "KAMU SESAT, SEBAB KAMU TIDAK 
MENGERTI KITAB SUCI MAUPUN KUASA ALLAH! 
30 Karena pada waktu kebangkitan orang tidak 
kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup 
seperti malaikat di sorga. 31 Tetapi tentang 
kebangkitan orang-orang mati TIDAKKAH KAMU 
BACA APA YANG DIFIRMANKAN ALLAH, ketika Ia 
bersabda: 32 Akulah Allah Abraham, Allah Ishak 
dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, 
melainkan Allah orang hidup." 

- Yesus menegor orang-orang Saduki itu: Kamu 
sesat sebab kamu tidak mengerti kitab Suci! 
Tidakkah kau baca apa yang difirmankan 
Allah? 

- Hal yang sama juga mari kita tanyakan ke 
diri kita sendiri: Kita selama ini sudah baca 
firman Allah belum? Jika belum, tidak heran 
kita tersesat, kita jadi salah jalan, kita jadi 
tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu apa yang 
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harus kita lakukan untuk menjaga keluarga 
dan pernikahan kita. 

- Percayalah semua jawaban apa yang anda 
butuhkan, semuanya ada dalam firman 
Tuhan. 

III. SEPERTI APA MERAWAT KELUARGA SESUAI FIRMAN 
TUHAN? 
1. PETUNJUK BAGI ISTRI UNTUK MERAWAT 

PERNIKAHAN! 

• Efesus 5:22-24.  22 Hai isteri, tunduklah kepada 
suamimu seperti kepada Tuhan, 23 karena suami 
adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah 
kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan 
tubuh. 24 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk 
kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada 
suami dalam segala sesuatu. 

• Kolose 3: 18 Hai isteri-isteri, tunduklah kepada 
suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam 
Tuhan. 

• 1 Petrus 3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, 
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di 
antara mereka yang tidak taat kepada Firman, 
mereka juga tanpa perkataan DIMENANGKAN 
oleh kelakuan isterinya, 

- Baik Paulus yang tidak menikah maupun 
Petrus yang menikah, keduanya dengan 
begitu kompak membeberkan rahasia penting 
dan mendasar dalam sebuah keluarga. 

- Yang pertama adalah berkaitan dengan suami 
yang tidak kebetulan disebut sebagai kepala 
keluarga. 
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- Ternyata cara merawat hubungan 
pernikahan dengan suami adalah dengan 
penundukan diri. 

• Paulus dan Petrus memberitahu rahasia ini, bukan 
karena mereka juga seorang pria yang gila hormat. 
Tetapi memang inilah resep rahasia untuk 
merawat hubungan pernikahan dengan Suami, 
sehingga Suami kita bisa bangkit menjadi Kepala 
Keluarga seutuhnya! 

- Suami punya peranan yang sangat penting 
dalam sebuah keluarga. Karena seorang suami 
didesain sebagai kepala. 

- Sebagai seorang kepala keluarga, suami 
didesain untuk memiliki insting to be a 
champion. 

- Seorang suami harus bisa merasakan 
penghargaan dari anggota keluarga lainnya. 

- Seorang suami harus bisa merasakan trust dari 
anggota keluarganya. 

- Seorang suami harus bisa merasakan hormat 
di dalam keluarganya. 

• Itu yang membuat seorang pria dewasa merasa 
aman dan jika seorang pria bisa merasakan itu 
dalam keluarganya, percayalah seorang pria 
akan menjadi seorang suami yang percaya diri, 
dapat diandalkan, dan bangkit menjadi kepala 
keluarga yang tangguh. 

- Sebaliknya, penghinaan dan rasa tidak 
percaya dari pihak anggota keluarga akan 
sangat meruntuhkan moral dan karakter dari 
seorang kepala rumah tangga. 
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- Begitu rasa percaya diri seorang suami 
hilang, maka kemungkinannya bisa ada 2: dia 
akan jadi seorang suami yang pasif, loyo, 
minder atau yang kedua malah sebaliknya dia 
akan jadi seorang suami yang agresif dan 
suka menyerang, baik secara fisik maupun 
perkataan. Semuanya itu menjadi 
pelampiasan karena dia tidak menerima rasa 
penundukan diri dari anggota keluarga 
lainnya. 

- Itu sebabnya, para istri dan anak-anak perlu 
belajar hal ini dan mulai mempraktekkannya. 
Percayalah saat anda tunduk pada suami atau 
pada ayahmu, itu tidak akan merugikan 
anda, justru itu akan menguntungkan 
keluarga kita secara keseluruhan. 

2. PETUNJUK BAGI SUAMI UNTUK MERAWAT 
PERNIKAHAN! 

• Efesus 5:28-29.  28 Demikian juga suami harus 
mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya 
sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi 
dirinya sendiri. 29 Sebab tidak pernah orang 
membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya 
dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap 
jemaat, 

- Kalau resep rahasia merawat dan 
memaksimalkan potensi suami adalah dengan 
penundukan diri, maka resep rahasia untuk 
membangkitkan istri yang seutuhnya adalah 
kasih. 
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- Percayalah hai para suami, saat anda 
mengasihi istri anda, anda tidak akan rugi! 
Bahkan dengan cerdik Paulus berkata: 
barangsiapa mengasihi istrinya mengasihi 
dirinya sendiri. 

• Kolose 3:19 Hai suami-suami, kasihilah isterimu 
dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 

- Dalam bahasa Inggris dikatakan: do not be 
bitter toward them. 

- Jangan sampai sebagai pria, kita melakukan 
hal yang kasar dan itu membuat pahit dalam 
hati istri kita. Anda tidak akan diuntungkan 
apa-apa kalau istrimu sampai menjadi pahit. 

- Itu sebabnya jangan sampai kita melakukan 
hal yang pahit kepada istri kita, sebaliknya 
lakukan hal-hal yang manis. 

- Ini bicara tentang spirit dari seorang gentle 
man atau pria yang lembut. 

- Saat anda bisa bersikap baik, lembut, manis, 
penuh kasih, percayalah istrimu akan 
mencapai potensi maksimal dan menjadi 
istri yang baik bahkan ibu rumah tangga 
yang luarbiasa. 

- Percayalah terus menuntut apalagi sampai 
menggunakan cara yang kasar bukanlah cara 
yang tepat untuk memaintain istri kita. 

3. PETUNJUK BAGI ORANG TUA UNTUK MERAWAT 
ANAK 

• Salah satu tantangan besar dalam sebuah rumah 
tangga adalah mendidik anak. Ada orang yang 
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sangat sukses secara pribadi, tetapi belum tentu 
sukses dalam hal mendidik anak. 

- Orang sekelas imam Eli ternyata gagal total 
mendidik kedua anaknya.  

- Samuel yang sangat hebatpun juga gagal 
mendidik anak-anaknya (1 Samuel 8:1-3).  

- Daud yang sangat luarbiasapun, tidak bisa 
dikatakan punya rapor yang baik dalam 
mendidik anak. 

- Salomo orang paling berhikmatpun gagal 
mendidik anaknya sehingga kerajaan Israel 
terpecah. 

• Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh belajar 
bagaimana sebaiknya kita mendidik dan 
membesarkan anak kita atau memperlakukan 
anak kita. 

• Kolose 3: 21 Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 

- Firman Tuhan memberi guidance tentang 
bagaimana merawat anak kita. 

- Kita harus tahu bahwa merawat anak sangat 
erat kaitannya dengan hati. 

- Saya yakin tidak kebetulan anak sering 
disebut sebagai buah hati. 

- Jadi kita perlu hati untuk bisa merawat buah 
hati. 

- Tentunya ini tidak mudah dan butuh 
keseimbangan yang luarbiasa: jangan sakiti 
hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 
Tetapi di sisi lain kita perlu mendisiplin anak 
kita supaya kuat hatinya. 
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- Anda hanya bisa mendapatkan keseimbangan 
ini, kalau anda mendidik dan membesarkan 
anak dengan hati dan hati itu harus connect 
dengan buah hati anda. 

- Roh Kudus akan membantu kita memelihara 
buah hati kesayangan kita. Roh Kudus akan 
memberi tahu kapan harus tegas dan kapan 
harus lembut. 

• Salah satu cara mendidik anak bisa kita lihat dari 
bagaimana Yesus menjadikan murid-muridNya 
menjadi para Rasul yang luarbiasa: 

- Yesus punya quality time dengan mereka. 
- Yesus punya kedekatan yang baik dengan 

anak-anak rohaniNya tersebut. 
- Yesus bisa jadi sangat keras dan menegur 

mereka. Tetapi Yesus juga tidak malu 
membela mereka. 

- Di setiap kesempatan Yesus selalu mengajar 
dan menanamkan value-value kepada 
mereka. 

- Ketika murid-muridNya bertanya, Yesus tidak 
pernah cuek dan mendiamkan mereka. Yesus 
selalu menjawab mereka. 

- Yesus tidak segan melayani mereka bahkan 
sampai membasuh kaki mereka. 

- Yesus tidak canggung untuk memasakkan 
ikan bakar untuk murid-muridNya. 

- Yesus memberi tahu murid-muridNya 
sesuatu yang detail dan tidak melepas 
mereka begitu saja. 
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- Yesus segera mengadakan rekonsiliasi begitu 
bangkit dari kematian dan hubungan yang 
sempat ada jarak kembali menjadi solid. 

• Ya kita bisa belajar dari pola bagaimana Yesus 
membesarkan dan mendidik murid-muridNya 
ini: kita harus punya waktu bersama anak kita, 
kedekatan yang baik, kita harus bisa menegur 
mereka tetapi kita juga harus bisa memeluk 
mereka kembali, kita harus jadi teladan nyata 
bagi mereka, kita harus melayani mereka, 
membantu mereka, menolong mereka tanpa 
memanjakan mereka, kita harus belajar 
mengapresiasi mereka, bahkan kita perlu belajar 
meminta maaf kepada mereka. 

• Di akhir firman Tuhan ini, saya ingin 
mengingatkan saudara untuk terus minta hikmat 
Roh Kudus dan libatkan Dia untuk merawat 
keluarga, rumah tangga dan pernikahan anda. 

- Hari ini kita belajar prinisip dasar tentang 
bagaimana bisa merawar keluarga: suami 
perlu rasa hormat, istri perlu kasih, anak perlu 
dijaga hatinya. 

- Kalau saudara mulai lakukan hal itu, maka 
saya percaya perubahan akan mulai terjadi. 

- Namun tentunya tidak hanya berhenti di situ 
saja, masih banyak hal-hal lain yang perlu kita 
lakukan untuk memelihara dan merawat 
keluarga kita. Saya percaya hari demi hari 
keluarga saudara semua akan makin indah 
dan makin penuh kemuliaan. 
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4. PETUNJUK BAGI ANAK UNTUK MERAWAT 
HUBUNGAN DENGAN ORANG TUA. 

• Saya yakin hampir semua kita sudah tahu satu 
pesan Tuhan yang sangat terkenal untuk anak: 
Hai anak, hormatilah orang tuamu! 

- Jadi yang paling utama adalah anak harus 
menghormati orang tua. 

- Tetapi bagaimana bentuk menghormati orang 
tua kita? 

- Salah satu bentuk kita menghormati orang 
tua kita adalah dengan memberikan 
perhatian kepada mereka. 

- Sewaktu kita kecil, tentunya orang tua kita 
sangat memperhatikan kita. 

- Kemudian kita beranjak semakin besar, 
menjadi remaja bahkan dewasa. 

- Ada saatnya transisi dari anak-remaja-
dewasa yang kadang membuat hati orang tua 
menjadi kosong. Bayangkan dulu waktu kecil 
selalu ada di rumah dan bersama-sama. 
Setelah remaja mulai anak mengenal 
pergaulan dan mulai sesekali keluar dari 
rumah. Setelah dewasa bahkan anak harus 
kuliah di kota lain. Puncaknya adalah setelah 
anak menikah dan sebagian besar harus 
berpisah tempat tinggal dengan orang tua. 

- Tentunya itu bukan hal yang mudah buat 
seorang orang tua. Masa-masa itu bisa 
membuat sebuah lubang kesepian dalam 
hati mereka. 
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- Itu sebabnya salah satu bentuk menghormati 
orang tua adalah senantiasa memperhatikan 
keadaan dan berkomunikasi dengan mereka. 

• Yohanes 19:25-27.  26 Dan dekat salib Yesus 
berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri 
Klopas dan Maria Magdalena. 26 Ketika Yesus 
melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di 
sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, 
inilah, anakmu!"27 Kemudian kata-Nya kepada 
murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu 
murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 

- Ini sepenggal kisah sebelum Yesus mati di 
kayu salib. 

- Yesus sudah dihajar, disiksa, dicambuk, 
bahkan akhirnya disalibkan. 

- Keadaannya sudah sangat habis-habisan. 
Tetapi hebatnya dalam kondisi seperti itu 
Tuhan Yesus masih menyisakan tenaga 
terakhirnya untuk menyapa ibunya yang 
setia menemaninya. 

- Yesus tidak melupakan Maria yang 
merupakan ibu jasmani yang dipakai Tuhan 
untuk melahirkanNya di dunia. 

- Yesus sudah hampir di puncak misiNya di 
dunia, tetapi di momen puncak itu Yesus 
tidak mau melupakan ibunya. 

- Dengan begitu kesakitan dan sudah sangat 
lemah, Yesus melihat ke Maria, ibuNya dan 
menitipkannya kepada Yohanes, murid 
kepercayaanNya. 
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- Saya yakin momen itu begitu berkesan di 
hati Maria. Yesus tidak melupakannya. Yesus 
masih menganggap Maria. Yesus masih 
memikirkan hari-hari ke depan bagaimana 
Maria hidup. 

• Kadang setelah dewasa, kita seringkali 
melupakan orang tua kita. Kita sudah punya 
hidup sendiri. Kita punya keluarga sendiri. Kita 
punya masalah sendiri. Kita punya acara sendiri. 
Tetapi kita lupa bahwa ada orang tua kita yang 
perlu kita perhatikan. 

- Saya yakin perhatian kita yang tulus itu 
sudah merupakan kado besar bagi orang tua 
kita. Itu sebabnya belajar apalagi di masa 
pandemic seperti ini untuk semakin care 
dengan orang tua kita. 

- Jaman seperti ini mudah sekali orang tua itu 
sedih, kesepian, takut, kuatir apalagi dengan 
isu kesehatan yang mengatakan orang tua 
lebih rentan penyakit dan harus lebih 
banyak stay at home. Ini bisa membuat 
banyak orang tua jadi stress, jadi mereka 
terpojok, merasa jadi beban, dll. Kita harus 
bangkit dan menguatkan mereka dengan 
perhatian kita untuk mereka. 

- Mereka butuh kita kuatkan, mereka butuh 
kita peluk. Tetapi karena kita tidak bisa 
sembarangan memeluk di masa seperti ini, 
kita bisa belajar mengucapkan kata-kata 
yang bisa menghangatkan hati mereka. Tidak 
perlu menunggu hari ayah atau hari ibu atau 
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hari ulang tahun mereka untuk berkata I love 
you. Selama hari ini masih ada, kita bisa 
ucapkan kata-kata perhatian kita hari ini juga. 

• Di akhir firman Tuhan ini saya hanya bisa 
mengingatkan saudara untuk terus minta hikmat 
Roh Kudus dan libatkan Dia untuk bisa menjaga 
keluarga, rumah tangga dan pernikahan anda. 

- Hari ini kita belajar prinisip dasar tentang 
bagaimana bisa merawat hubungan 
keluarga: suami perlu rasa hormat, istri perlu 
kasih, anak perlu dijaga hatinya. 

- Kalau saudara mulai lakukan hal itu, maka 
saya percaya perubahan akan mulai terjadi. 

- Namun tentunya tidak hanya berhenti di situ 
saja, masih banyak hal-hal lain yang perlu 
kita lakukan untuk memelihara dan merawat 
keluarga kita. Saya percaya hari demi hari 
keluarga saudara semua akan makin indah 
dan makin penuh kemuliaan. 
 

Jangan hanya membiarkan keluarga kita. Kita perlu bangkit 
dan belajar bagaimana kita memelihara keluarga mereka. 
Tunduk dan hormati suami atau kepala keluarga, berikan 
kasih dan kelembutan kepada istri, dan bangkitkan hati 
anak-anakmu. 


