
Tugas
Seorang

Suami

Seorang pemuda yang bahagia dengan cepat pulang ke
rumah untuk memberitahukan orang tuanya kabar baik bah-
wa pacarnya telah berjanji untuk menikahinya. Tetapi
sang ayah, daripada menanggapi anaknya seperti diharapkan
oleh anak itu, bertanya, "Nak, apakah engkau mengasihi
gadis ini karena keadaannya yang sekarang, ataukah kau
mengasihinya karena potensinya yaitu apa yang kelak ia
jadi."

Tidak terlalu lama kemudian, sebagai suami muda yang
sedang belajar menyelesaikan pertentangan dalam rumah,
barulah laki-laki ini menghargai hikmat dari kata-kata
ayahnya.

Dalam Alkitab peranan suami dibandingkan dengan kasih
dan perhatian Kristus bagi gereja - suatu peranan yang ber-
korban dan melindungi. Kristus melihat potensi kita dan
apa yang .diharapkan dari kita, tetapi Ia mengasihi serta
menerima kita sebagaimanakita ada.
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Setiap suami Kristen mempunyai impian dan tujuan yang

ia harapkan akan dicapai dan digenapi dalam suatu rumah
tangga yang berbahagia Dalam pelajaran ini saudara akan
mengenali cara-cara seorang suami melindungi rumah tangga-
nya sementara melaksanakan peranannya yang diberi oleh
Allah.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Menjadi Kepala Rumah Tangga
Mengasihi Istrinya
Memelihara Keluarganya

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Mendefinisikan kata husband.

o Mengenali kedudukan suami dalam rumah.

o Menerangkan bagaimana seorang suami dapat melindungi
rumahnya dari bahaya dengan mengambil tanggung jawab-
nya sebagai suami dan ayah sebagaimana mestinya
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MENJADI KEP ALA RUMAH TANGGA

Arti Kata Husband (Suami)

Kata Inggris husband (dalam bahasa Indonesianya "sua-
mi") mungkin berasal dari sebuah kata kuno house-band
(terjemahan harfiah: ikatan rumah). Kata band di sini berarti
pita dari logam atau seutas tali yang dipergunakan untuk
mengikat atau mempersatukan. Jadi, dengan kata lain,
suamilah yang menyatukan rumah tangga itu, menjadi tuan
rumah, orang yang mengorganisasi dan mengontrol rumah
tangga itu.

Dewasa ini kita lebih berpikir mengenai suami hanya 813-
bagai mitra laki-laki dalam suatu pernikahan, padahal seluruh
rumah tangga bergantung padanya. Kadang-kadang kita
menyebut Kristus sebagai kepala rumah tangga, yang berarti
pengajaran-Nya berlaku dalam rumah. Tetapi suami adalah
kepala rumah sekarang dan bertanggung jawab untuk ber-
usaha agar prinsip-prinsip Firman Allah dipraktekkan di situ.
"Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari
perempuan ialah laki-laki" (I Korintus 11:3).

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Dari mana kata husband berasal?
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Tanggung Jawab yang Diberi Oleh Allah

Sejak Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong
bagi Adam, maka laki-laki sebagai kepala keluarga bertang-
gung jawab kepada Allah. Ia harus memelihara keluarganya
dan memberi tanggung jawab kepada Allah untuk apa yang
terjadi di dalam rumah tangganya. "Karena suami adalah
kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat"
(Efesus 5:23).

Ini tidak berarti bahwa suami memperlakukan istrinya se-
perti budak. Tetapi ia harus membela apa yang benar. Hawa
yang memakan buah terlarang, menawarkannya kepada
Adam dan ia memakannya. Tetapi Adamlah, sebagai kepala
rumah tangga yang ditanyai Allah. Walaupun Adam coba
mempersalahkan Hawa, keduanya dihukum. Sebagai kepala
rumah tangga suami harus menjadi contoh dalam mengatasi
pencobaan, dan ia harus memimpin dan mengajar keluarga-
nya supaya mereka juga dapat mengatasi pencobaan. Tidak
pemah terbit manfaat· dari menyalahkan orang lain untuk
kesalahan atau dosa kita sendiri.

~
2 Dengan apa Alkitab membandingkan kekuasaan suami

atas istri?

Yang Harus Saudara Kerjakan
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MENGASIHI ISTRINYA

Hidup Bahagia Bersama-sama

Alkitab mengatakan bahwa siapa yang mendapat istri,
mendapat sesuatu yang baik. Ia harus menganggap istri seba-
gai satu berkat dari Allah, mengucap syukur, dan berbahagia
bersama dia. Laki-laki yang sudah beristri, harus meluangkan
waktu guna menikmati kasih dan persahabatannya daripada
menghabiskan seluruh waktunya dengan kegiatan-kegiatan
lain.

Amsal 5:18 memberi nasihat yang baik untuk suami, "Ber-
sukacitalah dengan istri masa mudamu." Jika suami ingin
berbahagia bersama istri, ia perlu mengingat sifat-sifat bai k-
nya dan memberitahukannya bahwa ia menghargai kebaikan-
kebaikan itu. Jikalau ia masak enak, beritahukanlah. Jikalau
rupanya manis, apa salahnya kalau suami memberitahukan-
nya. Suami yang selalu mengingatkan istri tentang kesalahan-
nya sedang memperlakukan dia sebagaimana ia sendiri tidak
mau diperlakukan. Diperlukan kasih dan dorongan dari
satu sama lain agar suami dan istri dapat mengatasi ke salah an-
kesalahannya.,
3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Sebutkan sekurang-kuranya tiga cara yang dapat diguna-
kan suami agar menolong membuat hubungan dengan
istrinya berbahagia.
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Mengasihi Dia Tanpa Mementingkan Diri

Alkitab berbicara banyak tentang kasih - kasih Allah pada
kita, kasih kita pada Allah, dan kasih kita pada sesama manu-
sia. Alkitab mengajarkan bahwa kasih seorang laki-laki ke-
pada istrinya adalah semacam kasih yang sangat istimewa,
berbeda dari yang lainnya. Seorang istri adalah satu-satunya
wanita di dunia yang diuntukkan guna menjadi teman hidup-
nya. Ia harus mengasihi istrinya seolah-olah istrinya itu se-
bagian dari dirinya sendiri

Contoh terbaik yang kita miliki tentang kasih yang tidak
mementingkan diri adalah kasih Kristus pada kita, jemaat-
Nya. Ia telah menyerahkan nyawa-Nya karena kita. Alki-
tab memberitahukan bahwa suami harus mengasihi istrinya
seperti itu. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya bagi-
nya" (Efesus 5:25).

Di beberapa tempat para suami memandang istrinya bagai-
kan sepotong harta yang telah dibelinya. Mereka memelihara
istrinya karena mereka telah mengeluarkan banyak uang
untuk mengawininya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa
seorang suami harus memelihara istrinya karena ia mengasihi
istrinya itu.
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Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sen-
diri: Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya
sendiri Sebab tidak pemah orang membenci tubuhnya
sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama se-
perti Kristus terhadap jemaat (Efesus 5:28-29).

Jika seorang suami mengasihi istrinya sama seperti dia me-
ngasihi dirinya sendiri, maka segala sesuatu yang menyakiti
istrinya akan menyakiti dia. Ia berusaha melindunginya dari
bahaya dan penderitaan dan bahkan lebih memikirkan kes-e-
jahteraan istrinya daripada memikirkan kesejahteraan diri-
nya.

Seorang suami dapat menunjukkan kasih seperti ini untuk
istri dengan banyak cara: bersikap ramah, baik hati, dan
mengindahkan perasaannya bukannya berbicara kasar kepa-
danya. Dalam Kolose 3:19 kita membaca, "Hai suami-
suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap
dia." Menyediakan kebutuhannya, memikirkan apa yang di-
senangi dan yang tidak disenanginya, berusaha membahagia-
kan dia adalah cara-cara untuk suami mengatakan ''.J\ku men-
cintaimu". Jikalau suami kadang-kadang membelanjakan.
uang untuk hal-hal kecil yang menyenangkan diri sendiri, ia
harus mengizinkan istrinya untuk berbuat yang sama. Dari
waktu ke waktu suami dapat memberitahukan istri bahwa i'i
mengasihi dan menghargainya dengan memberikan hadiah.

Baik suami maupun istri harus memupuk kasih yang tidak
mementingkan diri ini untuk satu sama lain, jikalau mere kol
menginginkan persahabatan yang akan tahan terhadap ujian
waktu dan menjadi semakin kuat sementara tahun-tahun
berlaku.

Kasih sejati antara suami istri akan melindungi rum al I
tangga mereka dari banyak bahaya. Suami yang mengasih I

istrinya tidak akan mengejar wanita-wanita lain.
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Kasih sejati seperti ini mungkin tidak akan dijumpai pada
permulaan pernikahan yang diatur oleh keluarga, tetapi kasih
ini dapat dikembangkan. Allah dapat mengaruniakan kasih
semacam ini.

Jikalau persoalan dan ketegangan hidup sehari-hari mulai
melemahkan kasih antara suami istri, mereka perlu membawa
hal itu kepada Allah dalam doa. Kehidupan yang diserahkan
seluruhnya kepada Allah, sumber semua kasih yang benar,
dapat menguatkan kasih antara sepasang suami istri. Semakin
seorang menyerahkan diri kepada Allah, semakin banyak
kasih yang akan dikaruniakan-Nya untuk keluarganya dan
semakin bahagia rumah tangga itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Hafalkan Efesus 5:25 dan Kolose 3:19; kemudian sebut-
kan ayat-ayat itu kepada orang lain.

5 Apakah yang dapat melindungi suatu rumah dari banyak
bahaya?

6 Apakah yang harus dilakukan sepasang suami istri jika-
lau kasih mereka terancam oleh ketegangan dan persoal-
an dalam rumah mereka?
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Menghormati dan Mengindahkan Dia

Kasih menghasilkan penghormatan dan penghargaan.
Suami tidak boleh mencemoohkan, mengeritik, atau mengo-
meli istri di depan orang lain. Perlakuannya harus sama so-
pannya seperti sebelum mereka menikah.

"Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, Sl:!-

bagai kaum yang lemah: Hormatilah mereka sebagai teman
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu
jangan terhalang" (I Petrus 3:7).

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang suami dapat meng-
halangi jawaban untuk doanya sendiri dengan jalan tidak
memperlakukan istrinya sebagaimana seharusnya.

Suami adalah kepala rumah tangga, tetapi kita boleh me-
ngatakan bahwa istri adalah hati rumah tangga. Baik kepala
maupun hati tidak dapat hidup tanpa yang lain. Suami-istri
saling memerlukan dan bersama mereka dapat membangun
suatu rumah tangga pada dasar batu kasih, tenggang rasa. ke-
jujuran, dan kepercayaan.
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7 Sebutlah satu hal yang dapat menghalangi terjawabnya

doa seorang suami.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Kalau suami adalah kepala rumah tangga, istri boleh di-
sebut apakah?

Melindungi dan Memelihara Dia

I Petrus 3: 7 berbicara mengenai wanita sebagai kaum yang
lebih lemah. Allah mengharapkan suami melindungi dan me-
melihara istrinya. Adakalanya dia membutuhkan pemelihara-
an dan perhatian istimewa guna kebahagiaan dan kesehatan-
nya. Seorang istri harus melakukan tanggung jawabnya yaitu
bekerja di rumah, tetapi Alkitab tak pemah mengajarkan
bahwa dia harus mengerjakan semuanya sementara suami
menganggur. Suamilah yang bertanggung jawab memelihara
istrinya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengingat Alkitab mengatakan bahwa wanita anggota
kaum yang lebih lemah, apakah yang diharapkan Allah
dari suami?

Setia Kepadanya

Dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa suami tinggal ber-
sama istrinya dan bukannya mengejar wanita-wanita lain. Da-
lam Maleakhi 2:15 kita membaca, "Jadi jagalah dirimu! Dan
janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda-
nya. "

Bagaimana jikalau istri tidak dapat memberikan seorang
anak kepadanya? Dalam Perjanjian Lama kita membaca
cerita tentang Hana dan Elkana. Hana tidak bisa hamil tetapi
Elkana tidak mencaci makinya dan menyuruhnya pergi.
Elkana tetap mengasihinya. Tetapi Hana ingin sekali mempu-
nyai anak laki-laki sehingga ia masuk rumah Tuhan dan me-
mohon kepada Allah. Allah mendengar serta menjawab doa-
nya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan
melahirkan seorang anak laki-laki Ia menamai anak itu
Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan"
(I Samuel1 :20).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

lOApakah yang dibuat Allah untuk sepasang suami istri
tanpa anak dalam Alkitab yang setia kepada-Nya dan
kepada satu sama lain?

11Doa siapakah yang dihormati Allah?

MEMELIHARA KELUARGANYA

Menyediakan Kebutuhan Jasmani

Allah mengharapkan suami akan bekerja dan menyediakan
kebutuhan keluarganya. Ia bertanggung jawab terhadap ma-
kanan, perumahan, pakaian dan pendidikan mereka. Ia juga
harus berusaha agar anak-anaknya belajar bekerja supaya me-
reka dapat mencari nafkah bagi diri mereka sendiri. (Lihat
I Timotius 5:8.)
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Yang Harus Saudara Kerjakan

12 Hafalkan I Timotius 5:8.

Menyediakan Kebutuhan Rohani

Kita telah belajar bahwa tugas seorang ayah adalah meng-
ajar keluarganya perihal Allah. Rasul Paulus mengemukakan
ini dalam I Korintus 14:35. Kadang-kadang bila wanita tidak
mengerti .khotbah, mereka berseru kepada suaminya semen-
tara kebaktian dan bertanya Paulus menulis bahwa mereka
harus tinggal diam dan tidak mengganggu kebaktian, melain-
kan bertanya kepada suami ketika mereka sudah kembali di
rumah.
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Tentu, suami juga ikut bertanggung jawab dalam mendidik
anak-anak. Perkembangan moral dan rohani anak-anak ba-
nyak bergantung pada contoh dan pengajaran orang tuanya.
Dalam Amsal 17:25 kita membaca; "Anak yang bebal me-
nyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya." Tetapi
"anak yang bijak menggembirakan ayahnya" (Amsal 15:20).
Perbedaan antara anak bebal dan anak yang bijak sering kali
terjadi karena perbedaan dalam pengajaran yang diberikan
oleh para ayah kepada anak-anak itu. Amsal 19:18 harus
menjadi peringatan sungguh-sungguh kepada setiap ayah,
"Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau
menginginkan kematiannya."

Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Lingkarilah huruf di muka setiap pemyataan yang
BENAR.
a Ayah bertanggung jawab memperlengkapi keperluan

rohani anaknya, sedangkan ibu hanya bertanggung
jawab untuk keperluan rohani diri sendiri.

b Walaupun orang tua bersama-samabertanggung jawab
untuk pendidikan anak-anak mereka, tanggung jawab
terbesar terletak pada ayah sebagai kepala rumah
tangga.
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:

Cocokkan Jawaban Saudara

7 Jikalau ia tidak memperlakukan istrinya dengan kasih
dan hormat yang semestinya.

1 Kata itu datang dari kata Inggris tua "house-band"
yang berarti mengikat atau mempersatukan rumah
tangga.

8 Hati rumah tangga.

2 Dengan kekuasaan Kristus di atas gereja.

9 Untuk melindunginya dan memeliharanya.

3 (Tiga yang mana saja) Dengan mengasihinya, mendorong-
nya, meluangkan waktu dengannya, memberitahukan
bahwa ia menghargainya, dengan tidak mengingatkannya
tentang kesalahannya.

10 Allah memberikan mereka seorang anak laki-laki.

4 Apabila saudara sudah menghafal ayat-ayat itu, ucapkan-
lah kepada orang lain.

U Hana.

5 Kasih sejati antara suami istri

12 Apabila saudara sudah menghafal ayat itu, ucapkanlah
kepada orang lain.

6 Berdoa kepada Allah dan pastikanlah bahwa segenap ke-
hidupan mereka sudah diserahkan kepada-Nya.

13 a Salah.
b Benar.
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CATATAN


