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ME AND MY FAMILY #2 - AKU DAN KELUARGAKU #2 
FAMILY TIME - WAKTU KELUARGA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini dibagian kedua seri firman Tuhan ini, saya mau 
membagikan tentang Family Time atau Waktu Keluarga. 
Saya percaya firman Tuhan hari ini akan jadi berkat, 
apalagi beberapa hari ke depan ini akan ada libur yang 
cukup panjang. Saya percaya itu kesempatan dari Tuhan 
untuk kita memiliki waktu bersama dengan keluarga. 
 
I. BIJAKSANA MENGGUNAKAN WAKTU.  
a. Mazmur 90:12 Ajarlah kami menghitung hari-hari 

kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang 
bijaksana. 

 Belajarlah untuk menghitung hari, maka anda akan 
bisa menghargai waktu! Mengapa? Sebab dengan 
demikian, kita tahu bahwa waktu kita terbatas dan 
sangat berharga!  

- Hanya dan hanya ketika kita menghitung hari-hari 
kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa 
menghargai waktu: kita hidup tidak sembarangan, 
kita hidup lebih terarah dan teratur, kita hidup 
dengan rencana, dan kita bisa lebih menghargai 
semua momen yang terjadi dalam hidup kita. 
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 Waktu adalah harta yang sangat berharga, tapi 
sayangnya seringkali kita tidak menyadari sampai 
kita kehilangannya. 

b. Sama-sama mempunyai 24 jam tiap hari, akan ada 
perbedaan yang besar antara orang yang belum 
mampu menghargai waktu, dibandingkan dengan 
orang yang sudah sadar sepenuhnya dan bisa 
menghargai waktu.  

 Yang belum bisa menghargai waktu, pasti 
penggunaan waktunya tidak bijaksana:  

 Berapa banyak orang hidup di musim yang salah:  
 Pengkhotbah 3: 1,11   1 Untuk segala sesuatu ada 

masanya, untuk apa pun di bawah langit ada 
waktunya.  11 Ia membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir. 

 Hanya yang sudah bisa menghargai waktu, pasti 
lebih bijaksana dalam mengalokasikan waktu. 

 
II. KALAU INGIN KELUARGA BAHAGIA, MAKA 

ALOKASIKAN WAKTU BAGI KELUARGA. 
a. Di dalam kehidupan berkeluarga, kalau kita ingin 

membangun Keluarga yang bahagia, maka 
alokasikan waktu bagi Keluarga anda! 

 Sadarilah bahwa Supaya Keluarga bahagia, butuh 
'dirabuk' dengan waktu-waktu kebersamaan:  
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 Tanpa alokasi waktu untuk Keluarga, sukar kita 
memiliki Keluarga yang bahagia!  

 Coba lihat Salomo: Sekalipun kaya, tapi karena 
tidak mengalokasikan waktu bagi anak-anaknya, 
maka pada akhirnya tidak bahagia: kerajaannya 
pecah.  

 Buktinya apa? Anaknya yang menggantikan dia jadi 
raja, namanya Rehabeam, sama sekali tidak 
menerima impartasi hikmat dari ayahnya!  

 Berapa banyak orang tua, pada jaman sekarang ini, 
melakukan kesalahan yang sama seperti Salomo?! 

 Segera alokasikan waktu bagi Keluarga! Jangan 
sampai terlambat! Jangan sampai menyesal! 

b. Sadarilah bahwa: MENGALOKASIKAN WAKTU = 
INVESTASI WAKTU 

 Karena waktu sangat berharga, maka saat kita 
mengalokasikan waktu kita untuk hal yang tepat, 
maka sebenarnya kita sedang menginvestasikan 
sesuatu yang berharga. 

- Ada beberapa jenis investasi waktu: investasi 
waktu yang salah, investasi waktu yang kurang 
bermanfaat, investasi yang bermanfaat baik jangka 
pendek maupun investasi waktu jangka panjang. 

 Jadi mulai sekarang: Ambil komitmen untuk 
menginvestasikan waktu bagi keluarga! 

 Waktu kita investasi, kadang hasilnya tidak instan. 
Tetapi yakinlah, pada akhirnya, pasti ada hasilnya! 
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 Waktu yang kita habiskan menunjukkan hal yang 
terpenting dalam hidup kita. 

- Jadi ambil keputusan mengalokasikan waktu bagi 
Keluarga anda, sebab Keluarga anda adalah yang 
terpenting! 

 
III. KITA TIDAK BISA MENCIPTAKAN WAKTU, TETAPI 

KITA BISA MEMBUAT MEMORI YANG INDAH 
BERSAMA KELUARGA KITA. 

a. Hidup ini hanya sekali, itu sebabnya isilah dengan 
sesuatu yang indah bersama keluarga! Buat 
hidupmu menyenangkan! 

 Memiliki hidup yang menyenangkan adalah sebuah 
pilihan. Hidup yang menyenangkan tidak 
tergantung seberapa kaya keluarga kita, tetapi itu 
tergantung pilihan kita. 

b. Tuhan Yesus adalah Pribadi yang pintar membuat 
momen yang menyenangkan. 

 Dia bisa menjadikan momen mengajar menjadi 
sesuatu yang menyenangkan. Yesus tidak cuma 
mengajar di bait Allah yang terkesan membosankan. 

 Ibaratnya ada dua mall: yang satu tidak pernah 
membuat sesuatu acara yang mengasikkan, 
sedangkan mall yang satu selalu membuat acara 
yang asik: imlek dihias, valentine dihias, natal dihias, 
dll. Pasti mall yang kedua lebih ramai dan lebih 
hidup! 
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 Demikian hidup kita harus dibuat berwarna dan 
jangan hanya hitam putih! Saya berdoa kepekaan 
untuk hal ini ditumbuhkan dalam hidup anda. 

 Momen bersenang-senang bersama Keluarga 
seperti inilah yang akan membuat komitmen kita 
mengalokasikan waktu bagi Keluarga menjadi 
ringan dan indah.  

c. Banyak orang berkata bahwa waktu adalah uang. 
Tapi kebenarannya: Waktu Lebih Berharga dari 
Uang.  

 You can make more money, but you can’t make 
more time! (Anda dapat menghasilkan lebih banyak 
uang, tetapi Anda tidak dapat menghasilkan lebih 
banyak waktu!) 

 
PENUTUP: 
Jadi saya tantang kita semua untuk ambil komitmen 
mengalokasikan waktu bagi Keluarga anda! 


