
Memulai
Rumah
Tangga

Suatu definisi untuk kata "rumah" adalah "tempat ting-
gal sebuah keluarga". Tetapi pedoman Allah untuk rumah
tangga yang ideal melebihi definisi yang sempit itu. Sebuah
rumah tangga terdiri atas orang yang mempedulikan Allah
dan memperhatikan satu sama lain, orang yang berdoa dan
bekerja untuk menjadikan rumah tangga itu sesuai dengan
pola Allah.

Apabila dua orang memulai hidup bersama sebagai suami
istri, mereka segera mengetahui bahwa harus dilakukan ba-
nyak penyesuaian. Masing-masing orang memiliki kepribadi-
an yang khusus -- dengan impian, ambisi, frustrasi, dan keper-
luannya sendiri - dan perbedaan individual tidak dibilangkan
melalui suatu u pacara pernikahan.

Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang macam
rumah tangga yang memenuhi maksud keberadaannya Kita
akan mempertimbangkan penyesuaian yang dihadapi sepa-
sang suami istri dan cara-cara untuk menyelesaikan berbagai
persoalan yang timbul.
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Sepasang suami istri yang mengakui, "Jikalau bukan Tu-
han yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang
membangunnya" (Mazmur 127:1), dan berhasrat untuk men-
dirikan suatu rumah tangga yang akan memuliakan Allah,
akan mendapat berkat yang tak terduga

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Pentingnya Rumah Tangga
Penyesuaian yang Perlu
Rumah Tangga Kristen dan Bukan Kristen

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Membahas beberapa penyesuaian yang perlu dibuat oleh
orang yang baru menikah dan cara-cara yang diusulkan
untuk menolong mereka dalam hal ini.

o Memberikan alasan-alasan bahwa anak-anak memerlukan
keseimbangan rumah tangga yang sesuai dengan pedom-
an-pedoman Allah.

o Melukiskan perbedaan antara rumah tangga Kristen dan
bukan Kristen.
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PENTINGNYA RUMAH TANGGA

Definisi Rumah Tangga

Sebuah rumah yang kosong bukanlah rumah tangga. Ru-
mah tangga adalah sebuah tempat tinggal suatu keluarga. Ke-
tika pertama kalinya Allah menetapkan pola untuk kehidup-
an, berkeluarga, Ia memberikan kepada Adam dan Hawa
sebuah tempat istimewa untuk tempat tinggal mereka. Tem-
pat ini di sebuah taman indah yang harus diolah dan di-
pelihara Adam. Allah masih menginginkan setiap keluarga
memperoleh sebuah tempat tinggal di mana semua anggota
dapat hidup bersama sebagai suatu unit - suatu kesatuan.

Seseorang pernah menulis:

Sebuah rumah tangga boleh dibandingkan dengan peme-
rintahan kecil. Ayah adalah presiden, dan ibu wakilnya.
Mereka bertolong-tolongan dalam memerintah rumah
tangga. Mereka membuat peraturan yang baik supaya
anak-anak akan mempunyai sebuah tempat tinggal yang
tenteram. Peraturan mereka akan mengajar anak-anak
untuk hidup tertib dan taat. Jika anak-anak belajar taat
kepada orang tua di rumah, kelak mereka akan taat ke-
pada guru-guru sekolah, pendeta, dan negara mereka.

Sebuah rumah tidak perlu rumit dan mahal untuk men-
jadi tempat yang senang dan damai di mana para anggota
keluarga mencintai Allah dan senang bersama-sama. Hal yang
terpenting adalah hubungan antara orang-orang yang tinggal
di dalamnya. Dan kalau mereka hendak membangun hubung-
an yang baik, mereka harus melewatkan waktu bersama-sama.
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Sebuah rumah harus lebih daripada sekadar sebuah tempat
untuk makan dan tidur. Karena hubungan keluarga adalah
suatu bagian penting dalam rumah tangga, kita menggunakan
kata rumah tangga dalam arti "keluarga."

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Lingkarilah huruf di muka kata atau kata-kata yang se-
cara paling baik melukiskan suatu rumah yang bahagia.
a) HUbungankeluarga yang baik
b) Tenteram dan damai
c) Perabot yang mahal
d) Kasih akan Allah
e) Tempat untuk makan dan tidur
f) Melakukan berbagai hal bersama-sama

2 Apabila rumah itu adalah tempat di mana anak-anak
belajar ketaatan, bagaimana hal ini menolong mereka di
kemudian hari?

Pentingnya Bagi Suami Istri

Salah satu persediaan Allah bagi kebahagiaan umat ma-
nusia adalah sebuah rumah tangga. Suami istri bersama-
sama mengambil bagian dalam kesukaan dan kesedihan me-
reka, pekerjaan dan rekreasi, persoalan-persoalan dan kesuk-
sesan. Rumah tangga merupakan sekolah bagi orang tua
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maupun bagi anak-anak, di mana mereka dapat belajar ke-
sabaran, pengertian dan menenggang orang lain. Rumah
tangga adalah tempat perlindungan dari ketegangan dan
persoalan yang dihadapi manusia sehari-hari dalam pekerja-
annya. Kasih, kedamaian dan kehadiran Allah dalam rumah
tangga Kristen menyegarkan dan menguatkan baik suami
maupun istri untuk memikul tanggung jawab mereka di luar
rumah.

Salah satu tugas pokok dalam rumah tangga adalah mem-
buat persiapan untuk kelahiran dan perkembangan anak-
anak. Tanggung jawab yang dipikul bersama sebagai orang
tua menarik suami istri ke dalam hubungan yang lebih akrab
sementara mereka setiap hari mencari bimbingan Tuhan bagi
kehidupan mereka. Anak-anak di dalam rumah tangga me-
nyempurnakan kesukaan dan kepuasan pernikahan, " Anak-
anak itulah bagian pusaka daripada Tuhan" (Mazmur 127:3,
Terjemahan Lama).

Ini tidak berarti bahwa Allah menahan berkat-Nya dari
suami istri yang tidak dikaruniai anak. Alkitab tidak mem-
berikan hak kepada seorang suami untuk meninggalkan istri-
nya, mengusirnya, atau menikah lagi dengan orang lain
karena istrinya mandul Demikian pula Alkitab tidak mem-
beri hak kepada istri untuk meninggalkan suaminya, yang di-
persalahkannya karena kemandulannya. Cacat jasmani di
dalam suami atau istri yang mencegah lahirnya anak- anak,
tidak boleh dijadikan alasan untuk bercerai,

Alkitab memberikan contoh-contoh mengenai suami
istri yang tidak dikaruniai anak, dan bagaimana Allah men-
jawab doa mereka. Imam Zakharia berada di Bait Allah
apabila malaikat Tuhan nampak kepadanya untuk memberi-
tahukan bahwa doanya telah didengar dan Elisabet akan
mempunyai anak laki-laki (Lukas 1:13). Hana berdoa me-
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mohon seorang anak laki-laki dan Allah memberikan Samuel
kepadanya, yang menjadi seorang pemimpin yang perkasa
di Israel (I Samuel 1:11-13). Banyak suami istri yang tidak
mempunyai anak telah mengangkat anak Allah memberkati
mereka ketika mereka menyediakan sebuah rumah untuk
anak-anak kecil ini. Suatu kasih yang dalam dan tahan lama
dapat dikembangkan antara anak-anak dan orang tua yang
mengangkat mereka dan dapat mendatangkan sukacita besar
kepada satu sama lain. "Siapakah seperti Tuhan, Allah
kita. .. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah
sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita" (Mazmur 113:5,
9).

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apakah rumah tangga saudara menjadi tempat perlin-
dungan yang penuh damai dari ketegangan-ketegangan
yang timbul dari dunia luar? Jikalau tidak, apakah yang
dapat saudara perbuat untuk menjadikannya lebih da-
mai? Pakailah buku catatan untuk jawabanmu.

4 Apakah salah satu tugas pokok dari rumah tangga?

5 Sebutkan dua orang dalam Alkitab yang doanya dijawab
oleh Allah serta memberikan mereka anak-anak
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Pentingnya Bagi Anak

Rumah tangga sangat penting bagi seorang anak. Ia me-
merlukan kasih, pemeliharaan, kebahagiaan dan perlindungan
sebuah rumah tangga Kristen. Asuhan yang diterimanya
bukan saja membentuk wataknya, tetapi mempengaruhi se-
luruh pandangan hidupnya. Apa pun bahaya, persoalan dan
kegagalan yang dihadapinya di luar rumah, ia memerlukan
keamanan rumahnya untuk mengetahui bahwa di situ ia se-
lamat. Di rumah ada orang tua yang mengerti dia, mengasihi
dia, dan akan memelihara dia. Ia memang anggota keluarga
itu. Rasa keamanan akan menolong anak memperksmbang-
kan kepribadian yang seimbang. Sama seperti apa yang di-
makannya penting bagi kesehatan dan perkembangan jas-
maninya, kasih dari keluarganya adalah sama penting bagi
kesehatan dan kebahagiaannya seumur hidup.

Kita dapat membandingkan rumah tangga dengan sebuah
sekolah. Orang tua adalah gurunya; anak-anak murid-murid-
nya. Orang tua mengajarkan dengan kata-kata dan dengan
teladannya. Alangkah cepatnya anak-anak belajar men-
contoh mereka dalam kata-kata dan perbuatan! Suami istri
yang hidup saleh di muka anak mereka tidak perlu takut
anak itu mengikuti jejak mereka. Sayang, ada juga banyak
orang tua yang tidak hidup saleh yang pola hidupnya diikuti
oleh anaknya. Alkitab memberikan contoh-contoh dari
dua macam ini. "Ia (Amon) melakukan apa yang jahat di
mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya.
Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah ke-
pada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud
menyembah kepada mereka" (II Raja-Raja 21:20-21). Akan
tetapi raja Yosafat adalah raja baik yang kehidupannya di-
pengaruhi oleh orang tua yang saleh.
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"Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti
jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya dan tidak
mencari baal-baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia
hidup menurut perintah-perintah-Nya dan tidak berbuat
seperti Israel" (II Tawarikh 17:3-4).

Apabila saudara memulaikan sebuah rumah tangga, jangan
lupa bahwa pengaruh terbesar dalam kehidupan anak-anak
bagihal yang benar atau salah ialah pengaruh orang tua.

Dalam tahun-tahun pertama kehidupannya, sifat dan ke-
biasaan hidup seorang anak dibentuk. Pengaruh orang tua
yang tidak saleh akan mengurangi kemungkinan anak-anak
mengenali Allah. Sebaliknya mereka dipimpin jauh dari
Allah. Tetapi dalam rumah tangga yang takut akan Allah
yang diperintah oleh kasih dan disiplin, anak-anak belajar
pelajaran rohani yang mereka tidak pernah lupa. "Didiklah
orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada
masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan
itu" (Amsal 22:6). Mereka diajar untuk takut akan Allah,
tulus, dan jujur, supaya mereka akan menjadi berkat ke-
pada dunia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Menggambarkan macam rumah tangga yang menolong
anak mengembangkan kepribadian yang dapat menye-
suaikan diri dengan baik .
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7 Orang tua mengajarkan anak mereka baik dengan .....
mereka maupun dengan. . . .. mereka.

8 Bagaimana rumah tangga mempengaruhi sifat anak'?

Pentingnya Bagi Masyarakat

Adanya masyarakat bergantung pada keluarga, yaitu ke-
luarga menghasilkan anggota-anggota yang merupakan ma-
syarakat. Keluarga yang baik memberikan didikan yang
perlu kepada anak-anak supaya menjadi anggota-anggota
masyarakat yang dapat menyesuaikan diri dengan baik

Rumah tangga menentukan macam orang yang ada dalam
masyarakat. Apabila seorang anak lahir, hubungannya yang
mula-mula adalah dengan anggota-anggota keluarganya. Wa-
taknya dibina dan kebiasaan-kebiasaan dikembangkan dalam
rumah tangga. Ia belajar bergaul dengan orang lain Dengan
asuhan yang baik, seorang anak mengembangkan kebiasaan
yang baik, rasa kewajiban, kasih, kesetiaan, dan rasa hormat
terhadap hak-hak orang lain. Apa yang dipelajarinya dalam
masyarakat rumah tangga yang kecil itu akan dipraktekkan
seumur hidupnya dalam masyarakat yang lebih besar dari
lingkungannya dan dunianya
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9 Apa yang menentukan orang macam apakah yang

kita akan jadi dalam masyarakat lingkungan kita?

Yang Harus Saudara Kerjakan

PENYESUAIAN YANG PERLU

Hubungan Suami Istri

Mungkin dalam hidupnya seorang tidak pemah meng-
hadapi penyesuaian yang lebih besar atau aneka macam dari-
pada dalam pernikahan. Hubungan yang unik ini menuntut
agar seorang laki-laki dan perempuan' menyesuaikan diri de-
ngan suatu cara hidup yang sama sekali baru.

Allah mengerti keperluan manusia akan persahabatan.
Persahabatan adalah salah satu tujuan utama dari keluarga
Allah melihat Adam dan menyadari bahwa tidak baik ia
sendirian, karena itu Hawa diciptakan sebagai sahabat bagi-
nya (Kejadian 2:18).

Amsal 18:22 mengatakan, "Siapa mendapat istri, men-
dapat sesuatu yang baik." Namun banyak orang yang tidak
mempertimbangkan tanggung jawab pernikahan sebelum me-
reka mengadakan ikrar nikah, menghadapi banyak persoalan
sehingga bertanya" Apakah ini satu hal yang baik?"

Dua orang yang menganggap dirinya dewasa, mungkin
akan mengalami bahwa setelah menikah mereka masih perlu
bertumbuh menuju kedewasaan. Kesalahan yang sebelumnya
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mereka tidak lihat berangsur-angsurmulai timbul. Seorang
yang sebelum menikah biasa hanya berpikir mengenai diri
dan kepentingannya sendiri sekarang harus berpikir "Apa
yang terbaik untuk kita berdua?"

Membina sebuah perkawinan adalah pekerjaan seumur
hidup. Itu tidak tercapai dalam beberapa menit sementara
upacara pernikahan. Makin banyak pengertian yang dimiliki
seorang laki-laki dan perempuan tentang tanggung jawab
dan kewajiban pernikahan, makin siap mereka untuk mem-
buat penyesuaian yang perlu.

Kadang-kadang akan datang percekcokan, dan baik suami
maupun il3tri jangan mengharapkan bahwa yang lain akan
mengalah setiap kali. Mereka harus membicarakan persoalan
mereka dan menyetujui suatu pemecahan. Penyesuaian da-
lam pernikahan akan menuntut segala kejujuran, kesabaran,
hikmat, dan sifat tidak mementingkan diri yang ada.

Adakalanya sukar bagi kedua mitra pasangan pernikahan
untuk mengorbankan rencana dan keinginannya sendiri,
tetapi kasih akan memungkinkan penyesuaian itu. Inilah
bagian yang penting sekali dari pernikahan dan perlu untuk
rumah tangga yang bahagia!

Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Apakah salah satu tujuan utama dari keluarga?
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11 Dalam cara apakah seorang yang sudah biasa memikir-
kan diri sendiri perlu berubah apabila ia menikah?

12 Orang dewasa yang matang yang menikah dengan
mengerti beberapa tanggung jawab dan kewajiban perni-
kahan,akan
a) mudah menyesuaikan diri.
b) lebih siap untuk membuat penyesuaian yang perlu.
c) merasa lebih sulit dari orang lain untuk membuat

penyesuaian yang perlu.

Hubungan dengan Orang Tua

Persoalan lain yang sering timbul adalah hubungan dengan
orang tua. Pernikahan tidak berarti berhenti menghormati
dan mencintai orang tua. Pernikahan tidak berarti meninggal-
kan hubungan yang akrab yang dimiliki oleh suami dan istri
terhadap orang tua mereka seperti anak-anak dalam rumah
tangga mereka. Sekarang karena mereka sedang mendirikan
sebuah rumah tangga baru, hubungan yang baru dan penting
adalah antara suami dan istri. "Sebab itu laki-laki akan me-
ninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya"
(Markus 10:7).

Sering kali para orang tua lupa bahwa sekarang anak-anak
mereka yang telah menikah telah dewasa dan harus mem-
punyai hak untuk mengurus persoalan-persoalan mereka
sendiri Orang tua boleh memberikan nasihat yang berguna
pada waktu suami istri yang muda itu memintanya, tetapi
mereka tidak boleh mencoba untuk mengurus rumah tangga
~ak mereka atau memberi tahu cara mengurusnya. Bahkan



94 Pernikahan dan Rumah Tangga

dalam mengikuti nasihat orang tua mereka, suami dan istri
itu harus menginsafi bahwa sekarang hubungan mereka satu
sama lain adalah lebih penting daripada tanggung jawab
mereka kepada orang tua mereka.

Seorang istri tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya,
setiap kali terjadi persoalan di antara dia dan suaminya Ada-
lah baik bih sekali-sekali ia mengunjungi mereka, tetapi
ia harus ingat bahwa sekarang ia tidak lagi tinggal bersama
orang tuanya tetapi bersama suaminya Ia tidak boleh
meninggalkan suaminya untuk jangka waktu yang lama
Suaminya membutuhkannya dan dia membutuhkan suami-
nya Perpisahan yang lama dapat melemahkan pernikahan itu
dan menimbulkan pencobaan bagi suami atau pun istri.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Lingkarilah huruf dari setiap pernyataan yang meleng-
kapkan kalimat ini dengan betul Apabila dua orang
dewasa menikah, mereka
a) tidak perlu nasihat lagi dari orang tuanya
b) perlu melangsungkan kasih dan hormat kepada

orang tuanya sementara mengingat bahwa hubungan
mereka telah berubah.

c) perlu menerima tanggung jawab mengatur rumah
tangga sendiri.

d) perlu berlaku seperti orang dewasa dan tidak lari ke
otang tuanya dengan semua perselisihan pendapat-
nya
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Persoalan Uang

Satu hal yang sering menyebabkan pertengkaran adalah
uang. Adalah baik bila suami dan istri membicarakan semua
persoalan uang. Seorang suami muda mungkin tidak berpeng-
hasilan besar. Istrinya harus menolongnya dengan meng-
hemat uang seberapa dapat. Hanya karena dia sudah me-
nikah tidak berarti bahwa dia harus mengajukan tuntutan-
tuntutan yang bukan-bukan terhadap suaminya Istri tidak
boleh menggerutu jika suaminya tak sanggup memberikan
semua pakaian baru yang dikehendakinya Jika mereka harus
hidup lebih sederhana daripada para teman dan tetangga
mereka, maka ini tidak boleh membuat dia kurang bahagia
Malahan, itu harus merupakan satu tantangan bagi dia un-
tuk berusaha sedapat-dapatnya membuat rumah tangga-
nya bahagia dan menarik dengan apa yang dimilikinya

Pada pihak lain, suami tidak boleh mengharapkan istrinya
mengurus rumah tangga tanpa uang, atau mengharapkan istri
mencari nafkah bagi keluarga mereka Seorang wanita dapat
menolong dengan perbelanjaan, tetapi suami sebagai kepala
keluarga harus menyediakan apa. yang diperlukan dalam
rumah tangga

I Tetapi jika ,ada seorang yang tidak memeliharakan sanak
saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan
lebih buruk dari orang yang tidak beriman (I Timotius
5:8).

Yang Harus Saudara Kerjakan

14 Dalam buku catatan tulislah sekurang-kurangnya empat
hal yang menyebabkan pertengkaran tentang uang da-
lam pernikahan.
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15 Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai seorang laki-
laki yang tidak menyiapkan kebutuhan keluarga sendiri?

RUMAH TANGGA KRISTEN DAN BUKAN KRISTEN

Rumah Tangga Bukan Kristen

Banyak rumah tangga samasekali tidak cocok dengan ren-
cana Allah. Dosa merusakkan rumah tangga pertama. Adam
dan Hawa tidak menaati Allah dan hal ini menyebabkan iri
hati, pertengkaran, dan pembunuhan dalam keluarga itu
ganti sukacita dan kasih.

Ada rumah tangga yang dalam banyak hal kelihatan seperti
rumah tangga Kristen teladan. Anggota dari rumah tangga
ini menghormati dan menaati hukum-hukum negara. Mereka
mempedulikan satu sama lain. Suami memperlengkapi ke-
butuhan keluarga. Mereka tetangga baik. Mereka menolong
orang miskin dan yang berkekurangan. Banyak menjadi ang-
gota satu gereja, tetapi unsur yang penting tidak ada: mereka
tidak pemah mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa;
tidak pemah Kristus diundang masuk dalam hidup dan ru-
mah mereka.

Mereka adalah seperti gereja yang dikatakan malaikat,
"Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memper-
kayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena
engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, mis-
kin, buta dan telanjang" (Wahyu 3:17). Gambaran ini dapat
melukiskan siapa saja yang tidak mengerti bahwa ia memer-
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lukan Allah. Lalu, bila banyak kesusahan dan problema
hidup menindas, tidak ada kehadiran, damai dan pertolongan
Kristus untuk menolong mereka mengatasi hal itu.

Ada rumah tangga lain yang bukan Kristen di mana suami
dan istri memboroskan uang mereka dengan berjudi, madat,
merokok, dan minum-minuman keras. Ada orang yang be-
gitu ketagihan minuman keras sehingga mereka menghabiskan
segenap penghasilan dalam semalam dengan pergi dari satu
bar ke bar lain sampai tidak ada sisa untuk membeli makanan
bagi keluarga mereka. Pertengkaran timbul akibat iri hati
dan kebencian. Bahan bacaan yang tidak baik dan pem-
bicaraan kotor merusakkan pikiran anak-anak dalam rumah
tangga ini. Pada usia muda mereka sudah mengenal kekeras-
an, kejahatan, dan percabulan. Pemakaian jimat, ilmu sihir
dan lain macam bentuk ilmu gaib, yang diikuti oleh ang-
gota beberapa rumah tangga yang bukan Kristen hanya me-
nambah kedukaan, ketakutan dan kesusahan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

16 Lingkarilah huruf di muka penyelesaian yang terbaik un-
tuk kalimat ini. Kitab Wahyu berbicara mengenai orang
yang "melarat, miskin, buta, dan telanjang", yang meng-
gambarkan:
a) semua orang di mana-mana yang tidak menyadari

keperluannya akan Allah.
b) keluarga yang kekurangan kebutuhan hidup karena

uang mereka diboroskan untuk minuman keras,
mandat, dll.

c) mereka yang mempunyai rumah tangga yang dihor-
mati dan menyenangkan, tetapi belum menjadi ang-
gota gereja.
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Rumah Tangga Kristen

Rumah tangga Kristen dipenuhi kasih Kristus dan menga-
kut-Nya sebagai kekuasaan utama Anggota rumah ini tidak
saja mengingat Allah pada hari Minggu; mereka diajar menaati
dan menghormati-Nya dalam kehidupan mereka setiap hari.
Allah senang apabila pasangan yang sedang memulai rumah
tangga mereka menerima Kristus dalam hidupnya dan berdoa
memohon bimbingan-Nya Tetapi rumah tangga Kristen yang
sesungguhnya tidak terjadi atau berkembang dengan otomatis
karena orang-orangnya adalah Kristen. Mereka harus ber-
usaha

Salah satu cara untuk melaksanakan ini adalah ibadah ke-
luarga, Sebelum ada gereja, Allah telah mengajar manusia
bahwa setiap ayah harus memimpin keluarganya dalam iba-
dah. Sang suami harus menjadi imam bagi keluarganya,

Mendirikan ibadah keluarga masih harus menjadi tanggung
jawab ayah. Apabila orang tua dan anak-anak secara tetap
membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama, mereka ber-
tumbuh dalam Tuhan dan dalam pengertian dan kasih satu
pada yang lain. Waktu ini, yang disebut orang "mezbah
keluarga" atau "ibadah keluarga" adalah bagian yang amat
penting dalarn pendidikan anak.

Suami istri yang memulai pernikahan mereka dengan iba-
dah keluarga dan menjalankannya dengan setia, akan men-
dapati kehidupan mereka menjadi lebih baik dan penuh ber-
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kat. Persoalan apa pun yang timbul akan lebih gampang di-
selesaikan apabila mereka bergantung pada bantuan Allah.
Adalah baik untuk memilih satu waktu tertentu untuk ber-
ibadah bersama-sama bila kegiatan lain kurang akan meng-
ganggu - mungkin pada pagi hari sebelum suami pergi beker-
ja atau pada malam hari setelah pekerjaan hari itu selesai.
Bagian lain dari ibadah dalam rumah tangga adalah mengucap
syukur kepada Allah untuk makanan setiap kali sebelum
makan. "Makanan yang diciptakan Allah supaya dengan
pengucapan syukur dimakan" (1 Timotius 4:3).

Keluarga-keluarga itu yang berniat untuk menghormati
Allah dalam rumah mereka (lihat Yosua 24:15) akan di-
berkati oleh-Nya dan mereka akan bertumbuh dalam kasih
dan pengertian satu sama lain.

Marilah kita melihat bersama satu terjemahan dalam ba-
hasa sehari-hari yang berbicara tentang kasih yang tidak me-
mentingkan diri sendiri dan menjadi ciri dari rumah tangga
yang ideal.

Kasih itu sangat sabar dan baik hati, tidak pemah cem-
buru atau iri hati, tidak pemah sombong atau tinggi hati
Tidak pemah angkuh, mementingkan diri sendiri atau
kasar. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak
pemarah dan tidak mudah tersinggung. Kasih tidak mena-
ruh dendam dan malahan tidak menyadarinya kalau men-
dapat perlakuan yang tidak baik. Kasih gemar akan ke-
tidakadilan, tetapi bersukacita bilamana kebenaran me-
nang. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan
tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang ter-
baik daripadanya, dan saudara akan selalu membelanya
(1 Korintus 13:4-7).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

17 Yang harus diakui sebagai penguasa utama dalam ru-
mah tangga Kristen ialah oo oo oo •• oo ••• oo oo oo ..

18 Tanggung jawab apakah yang diberikan Allah kepada
para ayah sebelum ada gereja?

19 Kata-kata ibadah keluarga menunjuk kepada:
a) waktu bila suatu keluarga membaca Firman Allah

dan berdoa bersama.
b) suatu tempat khusus di gereja di mana suatu ke-

luarga dapat berdoa bersama.

20 Cara yang terbaik untuk mengenali anggota-anggota
dari rumah tangga Kristen ialah dari
a) kehadiran mereka yang setia dalam gereja.
b) usaha membuat yang terbaik dalam kehidupan me-

reka.
c) hal menghormati dan menaati Allah dalam kehidup-

an mereka setiap hari.

21 Dalam buku catatan tulislah hal-hal dalam kehidupanmu
sendiri yang tidak setara dengan pedoman kasih Allah,
kemudian minta Allah menolong saudara untuk meng-
ubah yang perlu diubah.
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Sekarang saudara telah menyelesaikan kelima pelajaran
pertama dan saudara sudah siap untuk menjawab bagian
pertama dari Catatan Siswa. Ulangilah Pelajaran 1 - 5,
kemudian ikutilah petunjuk dari Catatan Siswa untuk mengi-
sinya.
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Cocokkan Jawaban Saudara

11 Ia harus belajar untuk berpikir "Apa yang terbaik bagi
kita?"

1 a) Hu bungan keluarga yang baik.
b) Tenteram dan damai. <

d) Kasih akan Allah.
f) Melakukan berbagai hal bersama-sama.

12 b) Lebih siap untuk membuat penyesuaian yang perlu.

2 Hal itu menolong mereka menaati guru mereka, gembala
mereka dan hukum-hukum negara mereka.

13 b) perlu melangsungkan kasih dan hormat .....
c) perlu menerima tanggung jawab .
d) perlu berlaku seperti orang dewasa .

3 Jawaban saudara Kita harus berdoa dan meminta bantu-
an Allah; kita harus setia dalam kewajiban-kewajiban di
rumah. supaya jangan menambah pekerjaan orang lain;
kita harus berupaya untuk menolong di mana mungkin.

14 Semua keempat: Pertengkaran dapat timbul jikalau soal-
soal keuangan tidak dibicarakan; seorang istri yang ber-
sungut karena harus hidup lebih sederhana dari orang
lain; seorang suami yang tidak menyediakan kebutuhan
keluarganya; seorang suami yang mengharapkan istri me-
nyediakan kebutuhan keluarga

4 Untuk menyediakan bagi kelahiran dan perkembangan
anak-anak.
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15 Ia lebih buruk dari orang yang tidak beriman.

5 Zakharia dan Hana.

16 a) semua orang di mana-mana ...

6 Orang tuanya mengertinya, mengasihi, memelihara dan ia
merasa aman.

17 Kristus,

7 kata-kata, contoh.

18 Setiap ayah harus memimpin keluarganya dalam ibadah.

8 Sifat dan kebiasaan hidup dibentuk dalam rumah, dan di
situ ia belajar (dari kebaikan atau keburukan) hal-hal
yang ia tidak akan pemah lupa.

19 a) waktu bila suatu keluarga membaca .....

9 Pengasuhan di rumah.

20 c) hal menghormati dan menaati Allah .....

10 Persahabatan.

21 Jawaban sendiri.


