
MEMBANGUN
KELUARGA



MEMBANGUN KELUARGA DENGAN KASIH



KELUARGA ADALAH IDE ALLAH

Kej. 1:26-28. Keharmonisan

hubungan ketritunggalan

Allah (Bapa, Anak, Roh

Kudus) ditransfer ke bumi

melalui keluarga dalam

relasi bapa, ibu, anak.

Ikatan pernikahan seumur hidup karena menggam-

barkan hubungan Kristus dan Gereja-Nya. Ef. 5:32.





A. TUJUAN ALLAH MEMBENTUK 

PERNIKAHAN/KELUARGA

1. Merasakan dan menyalurkan kasih Bapa.

2. Melengkapi satu sama lain.

3. Melahirkan keturunan ilahi.



1. MERASAKAN & MENYALURKAN 

KASIH BAPA

Di Eden Allah jalin hubungan mesra dengan

manusia. Keluarga yang harmonis cerminan & 

cerminkan kasih Allah. Alami & salurkan kasih-Nya!



Keluarga yang disfungsional menyebabkan

gambaran kasih Bapa Sorgawi kabur/rusak.

Peneliti John Hopkins: gadis

remaja yang hidup dalam

keluarga tanpa ayah, 60% 

cenderung melakukan hubungan

seks sebelum nikah dibanding

mereka yang hidup dalam

keluarga lengkap. 



Ketiadaan peran Bapa menimbulkan

masalah dalam keluarga dan masyarakat

Study terhadap 39 gadis

anorexia nervosa (penyakit

tidak teratur makan)  36 

orang dari mereka tidak

memiliki hubungan yang dekat

dengan ayah.  



Ketiadaan peran bapa menimbulkan masalah

▪ 70% penghuni panti rehabilitasi kenakalan

remaja, berasal dari keluarga tanpa bapa. 

▪ Remaja wanita tanpa bapa kemungkinannya

3 kali lebih banyak melakukan hubungan 

seksual sebelum berusia 15 tahun.

▪ Prediktor utama terjadinya kekerasan & pen-

curian di masyarakat: keluarga tanpa bapa.

▪ 85% remaja yang dipenjara berasal dari

keluarga tanpa bapa.



▪ 63% anak remaja yang 

bunuh diri berasal dari

keluarga tanpa bapa.

▪ 90% anak-anak yang lari 

dari rumah dan tak ada 

tempat tinggal, berasal

dari keluarga tanpa bapa. 

▪ 80% pemerkosa yang 

dilatarbelakangi 

kemarahan berasal

dari keluarga tanpa bapa.



Survey Dr. Armand Nicholi: Ketidakhadiran

bapa secara fisik/emosional mengakibatkan:

1. Rendahnya visi & motivasi u/ 

capai sesuatu (cita-cita).

2. Rendahnya nilai hidup. Kejar

kenikmatan sesaat x akibat

3. Rendahnya gambar diri.

4. Tingginya angka kenakalan

karena pengaruh kelompok.



Bapa berperan  keluarga sehat.

- 70% dari anak putus sekolah

adalah anak tanpa bapa. Tapi

keterlibatan bapa dalam pendidikan

anak, tingkatkan prestasinya.

- Keluarga yang tinggal di 

lingkungan kriminal, namun

orangtua rukun dan bapa berperan

baik maka 90% anak dari keluarga

itu tak alami kenakalan remaja!

Bapa “dating”lah dengan anakmu!



2. MELENGKAPI SATU SAMA LAIN

Kej. 2:18.  Allah beri penolong yang sepadan.  

Herbert & Zelmyra Fisher nikah 87 tahun.  Nikah # 

pertandingan x saling melengkapi & mendoakan.



Pria dan wanita seperti 2 keeping puzzle, 

tidak sama tapi saling melengkapi



WANITA

Perasaan

Hubungan

PRIA

Pikiran

Pekerjaan



WANITA

Proses

Masa Lalu

PRIA

Sasaran

Masa Depan



Filipi 2:4.

Kebutuhan Wanita:

1. Kasih. Ef. 5:25.

2. Komunikasi, terbuka

3. Keuangan. I Tim 5:8.

4. Komitmen keluarga –

beri waktu!

MEMAHAMI KEBUTUHAN PASANGAN



Kebutuhan Pria:

1. Dipuaskan secara 

seksual. I Kor 7:3-4

2. Didampingi, oleh

pasangan yang 

menarik.

3. Didukung.

4. Dihormati. Ef. 5:33.



3. MELAHIRKAN KETURUNAN 

ILAHI (Kej. 1:28, Mal. 2:15a)

JOY   - JOVITA  - JESSICA  - LENA  - RUBIN



Didik dalam ajaran

& nasihat Tuhan (Ef. 6:4) agar

cinta Tuhan (Yos 24:15) & punya karakter ilahi.

Anak juga harus hormati orangtua (Ef. 6:1-3).

Memenuhi kebutuhan anak dan

bimbing mereka takut akan Tuhan.



Orangtua & anak perlu bangun komunikasi dan

hubungan yang baik. Sadari waktu hidup kita

terbatas, berikan lebih banyak waktu untuk keluarga!



Survei: Keturunan Max Jukes

440 org hidup dalam pesta pora

310 org gelandangan, pengemis

190 org pelacur

130 org narapidana

100 org pecandu alkohol

60 org punya kebiasaan mencuri

55 org korban pelecehan seksual

7 org jadi pembunuh.



Keturunan Jonathan Edward

300 org pendeta, misionaris, teolog

120 profesor akademis

110 org pengacara

60 org dokter

60 org penulis buku

30 org hakim

14 org rektor universitas

3 org anggota Kongres USA.

1 org wakil presiden USA.



B. MENINGKATKAN SUASANA KASIH 

DALAM KELUARGA



S: Akhirnya! Aku sudah menunggu saat

ini tiba sejak lama.

I:  Apakah kau rela kalau aku pergi?

S: Tentu tidak! Jangan pernah kau

berpikiran seperti itu.

I:  Apakah kau mencintaiku?

S: Tentu! Selamanya akan tetap begitu.

I:  Apakah kau pernah selingkuh?

S: Tidak! Aku tak akan pernah

melakukan hal buruk itu.

I:  Maukah kau menciumku?

S: Ya!

I:  Sayangku.



Kasih menyatukan dan mengatasi perbedaan



Kasih adalah kata kerja  wujudkan dalam

tindakan: dalam 5 bahasa kasih.

Gary Chapman



1.  KATA-KATA KASIH
Words of Affirmation

Gunakan kata-kata positif, yang besarkan   hati, 

pujian, ramah  #  negatif, menuduh, menghina dan 

kasar.  Ef. 4:29, Kol. 4:6. 



2. PELAYANAN KASIH
Acts of Service

Perbuatan, pertolongan nyata > perkataan.  

I Yoh. 3:18. Yak. 2:15-17. Murah hati.



3. PEMBERIAN KASIH                  
Receiving Gifts

Orang merasa dikasihi ketika diberi sesuatu:

Hadiah, oleh-oleh, uang, diajak liburan, dll.



4. SENTUHAN KASIH
Physical Touch

Markus 10:16. Yesus berkati anak-anak.  

Beri pelukan kasih kepada keluarga.



5. WAKTU BERKUALITAS
Quality Time

Sediakan waktu

khusus, hadir dengan

perhatian penuh, 

dengarkan orang 

curhat. 





Will of God
Kehendak Tuhan yang sempurna (Dia inginkan) 

vs Dia ijinkan/biarkan. I Sam. 8 – raja. Mzm. 106:15. 
Diberikan-Nya kepada mereka apa yang mereka minta, 

dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka.



Allah hargai free will (kehendak bebas manusia), 

walaupun pilihan kita bukan yang terbaik.  Mis:

Perfect will: Yang nikah tidak boleh cerai, hanya

maut yg pisahkan (Mat. 19:6, Mal. 2:16, Rom. 7:2-3). 

Permissive will: Tetap cerai?  Ok, karena ketegaran

hatimu # rencana Allah semula (Mat. 19:8). Kalau

cerai jangan kawin lagi atau rujuk (I Kor 7:11-12). 

Alasan cerai yang diijinkan # tidak cocok, tak punya

anak/uang, … “kecuali karena zinah” (Mat. 19:9)



Zinah (porneia) # jatuh dosa  ampuni 70x7 kali x 

percabulan, kebejatan seksual: menahun, tak tobat.

Ada tafsiran: boleh cerai kalau masih tunangan

(Yusuf & Maria), tapi: a) konteks Mat. 19 perkawinan

# pertunangan, b) porneia: sebelum & setelah nikah!

Yer. 3:8 – Allah ceraikan Israel, tapi kalau tobat akan

diampuni (Yer. 3:12-13). Jadi cerai & nikah lagi bukan

perfect will of God. Lagipula yg nikah lagi – pihak

yang tidak salah (Mat. 19:9) x dirajam sampai mati.



MASALAH 
KELUARGA



MENGATASI MASALAH KELUARGA
Yoh 2:1-3, 10-11



Efesus 5:31-32. Pernikahan = lambang hubungan 
Kristus dan jemaat.  Hubungan pernikahan yang 
tidak baik memengaruhi dengan hubungan kita 
dengan Tuhan – Benahi.  I Petrus 3:7.



1. RENGGANGNYA KEINTIMAN

Suami – istri harus bersatu. Mat. 19:6. Seperti dua
kertas direkat dengan lem. Cerai merusak keduanya!

Pernikahan harus dirawat: komunikasi, berbagi,              
ada kedekatan x bahaya!



Faktor Perenggang Keintiman

1. Kesibukan kerja lelah, malas berkomunikasi
dengan pasangan – hubungan jadi hambar, tegang.

2. Teknologi (TV, komputer, HP) – terasing, punya
“dunianya”sendiri.



Keintiman yang Perlu Ditingkatkan

1. Emosional– ngobrol, curhat, dukung Jangan fokus 
sifat negatif & salahkan.

2. Sosial – ada sahabat, tidak cemburu, memperkaya 
kehidupan.

3. Seksual (pasutri) – sentuhan kasih.



Keintiman yang Perlu Ditingkatkan

4. Rekreasional – hobi, olahraga,   jalan-jalan, berlibur.

5. Spiritual – ibadah, doa, firman.

Yang penting ada kesungguhan dan usaha untuk
menjadi lebih baik.



2. MASALAH KEUANGAN

2 Raj. 4:1-7. Janda nabi berhutang.

50% perceraian karena masalah uang. Harus jadi
pengelola yang baik – buat planning/anggaran.  
Intinya: Pendapatan > pengeluaran. 



Mengatasi Masalah Keuangan

Pikirkan meningkatkan pendapatan (side job) yang 
tidak menyita waktu.

Kelola pengeluaran: Jangan boros/ konsumtif,  bijak
gunakan credit card, waspadai hutang. Roma 13:8.



Mengatasi Masalah Keuangan

Belajar mencukupkan diri. Kebutuhan # keinginan.  
Fil. 4:11-12, I Tim. 6:8-10. Pkh. 6:1-2. Bedakan antara
karunia memiliki dan kuasa menikmati.





TANTANGAN 

PARENTING 

BAGI

3. MASALAH MENDIDIK ANAK



MENDIDIK GENERASI MASA KINI

Ams. 22:6, Ul. 6:4-7. Orangtua harus

didik anaknya.  Teori Generasi:

1. Baby Boomer (1946-1964) 54 -72 th

2. Gen X (1965-1980)  38-53 th

3. Gen Y (1981-1994)  24-37 th

4. Gen Z (1995-2010)  8-23 th

5. Gen Alpha (2011-2025) ... < 7 th



CIRI GENERASI Z:
1. Generasi digital, netizen.

2. Komunikasi via sosmed. 

3. Multi-tasking: nge-tweet, browsing… 

4. Mau instant, tak hargai proses. 

5. Kurang komunikasi verbal. 

6. Egosentris, individualis. 

7. Toleran dengan perbedaan kultur.



GEN Z DAN TANTANGANNYA

Berbagai kasus pornografi, pornoaksi, narkoba.

Yang paling pengaruhi anak 13-19 th. Tahun 1960: 

Keluarga, 1980: teman. Abad 21: media.

Pornografi merusak otak, lebih

bahaya dari kecanduan narkoba.



PARENTING BAGI GEN Z

1. Membimbing anak takut Tuhan. Jadi teladan, 

didik cinta Tuhan dan punya karakter ilahi.

2.   Melengkapi diri mendidik generasi digital.

a) Beri pengertian mana yang boleh dan tidak.

b) Pakai software filter, computer di ruang terbuka.

c) Batasi games yang menyita waktu

d) Jangan beri data penting di sosmed.

e) Dorong anak bergaul x kecanduan internet.



PARENTING BAGI GEN Z

3. Membangun dialog dengan anak.

Perhatikan anak, bangun komunikasi terbuka. 

Tingkatkan kompetensi untuk mendidik anak.

4. Mendoakan anak. Ayub 1:5.


