
Tugas
Anak-
Anak

Apabila kita memikirkan bahwa Firman Allah sangat me-
mentingkan ketaatan, tidaklah aneh bahwa satu-satunya hu-
kum kepada anak-anak dalam Alkitab ialah "Hormatilah
ayahmu dan ibumu". Salah satu pelajaran yang tak ternilai
bagi seorang anak ialah belajar menghormati kekuasaan.
Dan pelajaran ini mulai di rumah.

Yesus adalah teladan sempurna kita. Melaluiketaatan-Nya
kepada Bapa di surga, Ia menyediakan keselamatan untuk
umat manusia. Anak Allah selalu melakukan apa yang me-
nyenangkan Bapa (Yohanes 8:29), dan pertama-tama Ia
belajar ketaatan dari orang tua-Nya di dunia (Lukas 2:51).

Seorang gadis dari Israel yang dibawa sebagai tawanan ke
Aram memberikan kesaksian tentang kuasa Allah yang me-
nyebabkan seorang panglima raja disembuhkan dari kusta.
Niscaya, gadis kecil ini belajar taat pada orang tuanya dan
juga pada Allah, di rumahnya di Israel.
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Dalam pelajaran ini kita akan mempertimbangkan berbagai
alasan anak-anak perlu belajar ketaatan. Kita juga akan
mengenali beberapa efek yang luas dalam kehidupan mereka
yang belajar menghormati kekuasaan dan mereka yang
tidak.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •••

Menghormati dan Menaati Orang Tuanya
Menolong Orang Tuanya
Mengasihi, Menghormati, dan Menaati Allah

•Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Melukiskan dan memberikan dasar alkitabiah untuk
tanggung jawab anak-anak kepada orang tua mereka.

o Menunjuk dari Alkitab siapa yang salah apabila anak-anak
gagal menaati orang tua mereka.

o Menerangkan bagaimana sikap anak-anak terhadap kekua-
saan mempunyai akibat yang luas di luar rumah.
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MENGHORMATI DAN MENAATI ORANG WANY A

Oleh Sebab Perintah Allah

Hukum kelima yang terdapat dalam Keluaran 20 ditujukan
kepada anak-anak dan adalah satu-satunya hukum yang
disertai janji Yesus mengulangi hukum ini (lihat Matius
15:4) dan Rasul Paulus juga mengutipnya di dalam pengajar ..
annya:

"Hai mak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Honnatilah ayahmu dan ibumu
- ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang
nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang
umurmu di bumi" (Efesus 6 :1-3).

Anak-anak menghormati orang tuanya dengan jalan me-
naati mereka. Setiap kali seorang anak berbicara kepada
orang tuanya dengan kurang hormat, menolak melakukan
apa yang dimintanya, mengabaikan perkataan orang tua
atau membantah bila didisiplin, ia melanggar satu dari Se-
puluh Hukum.

Pada zaman Perjanjian Lama ketidaktaatan kepada orang
tua merupakan pelanggaran yang begitu serius sehingga bisa
mendapat hukuman mati Pemerintah, dengan menjalankan
hukuman' keras itu, mencegah meluasnya roh yang durhaka
dan tidak taat yang akan menjadi satu ancaman kepada ma-
syarakat.

Jika semua anak menghormati dan menaati orang tua me-
reka, akan sangat berkuranglah orang yang menjadi pelanggar
hukum dan penjahat. Anak laki-laki dan perempuan yang
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bijak akan memilih untuk taat dan ingin dibanggakan orang
tuanya. "Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada
ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibu-
nya" (Amsal10:1).

Mereka yang tidak menghonnati kewenangan orang tua
kemungkinan besar tidak akan menghormati orang lain.
Sebelum anak-anak mencapai umur dewasa menurut undang-
undang, hukum Allah dan hukum negara memberi orang tua
kuasa di atas mereka. Akan tetapi, bila seorang anak sudah
dewasa pun dan mulai mengatur kehidupannya dan mengam-
bil keputusan sendiri langsung di bawah kekuasaan Allah
daripada kekuasaan orang tua, ia harus selalu menghormati
orang tuanya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkan Efesus 6 :1-3.

2 Bagaimanakah kita mengetahui bahwa hukum untuk
anak-anak itu sangat penting? Pakailah buku catatan
untuk menulis jawaban.

3 Lingkarilah huruf di muka setiap pemyataan yang
BENAR:
a Orang yang menjadi penjahat biasanya adalah mereka

yang kurang menghormati kekuasaan sebagai anak.
b Apabila seorang sudah dewasa tidak mungkin lagi ia

melanggar hukum.
c Allah samasekali tidak senang dengan anak-anak yang

tidak menghormati dan menaati orang tuanya.
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Karena Kasih dan Pemeliharaan Mereka

Apabila Allah memberkati suatu rumah tangga dengan
anak-anak. Ia mengharapkan orang tua akan memelihara
mereka dengan penuh kasih. Seorang ibu menderita banyak
kesukaran ketika ia melahirkan anak. Banyak orang tua
tidak memperhatikan keperluan mereka sendiri supaya
mereka dapat memenuhi keperluan anak-anak mereka

Allah mengharapkan orang tua untuk membimbing serta
mendidik anak mereka sebaik kesanggupan mereka. Sebab
itu, bila anak-anak bekerja sama dengan orang tua, maka
mereka bekerja sama dengan Allah. Allah mengatakan ten-
tang Abraham,

"Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya
kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya
tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, de-
ngan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya
Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-
Nya kepadanya" (Kejadian 18:19).

Anak berhutang apakah kepada orang tuanya? Bagaimana
mereka dapat membalas orang tua mereka untuk karunia
kehidupan, jerih payah guna menyediakan makanan, pakai-
an, rumah, dan pendidikan? Kasih, penghormatan, dan
ketaatan adalah cara terbaik untuk anak-anak mengucapkan
terima kasih kepada orang tua karena kasih dan pemelihara-
an mereka.

Orang tua telah melewati banyak pengalaman yang belum
. dihadapi anaknya, Mereka kadang-kadang lebih mengerti per-
soalan-persoalan anak daripada yang diinsafi anak itu
dan sering dapat memberi pertolongan dan nasihat yang ber-



TugasAnak-Anak 141

harga. Anak-anak perlu mengetahui bahwa ada seorang
yang lebih kuat dan lebih bijaksana dalam keluarga dari-
pada mereka.

Beberapa orang muda mungkin tidak menghormati orang
tuanya karena mereka miskin dan kurang berpendidikan.
Mungkin orang tuanya tidak berpakaian sesuai dengan
mode seperti yang lain, dan juga tidak bisa membahas pro-
blema-problema dunia dengan cerdas. Tetapi mungkin orang
tua ini begitu ingin anak mereka mempunyai kehidupan
yang baik sehingga mereka mengambil sedikit untuk diri-
nya. Mereka telah memberikan waktu, uang, dan kekuatan
mereka dengan tidak kenal lelah atau mengeluh. Mereka ber-
hak mendapat kasih dan hormat dari anak mereka. Anak-
anak yang memperlakukan orang tua mereka dengan kejam,
untuk alasan apa pun, bukan saja melukai hati orang tua me-
reka melainkan merugikan diri mereka sendiri.. "Orang
yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi
orang yang kejam menyiksa badannya sendiri" (Amsal
11:17).

Dalam bukunya Making the Home Happy (Menjadikan
Rumah Tangga Berbahagia), R.T. Crossmenulis:

"Ada dua alasan kita harus mengasihi Allah: pertama,
karena kedudukan-Nya di alam semesta; kedua, karena
perangai-Nya yang pengasih dan peramah itu.

Ada dua alasan untuk menghormati para pemimpin kita":
pertama, karena kedudukan mereka; kedua, karena watak
mereka, jika watak mereka itu baik .....

Ada dua alasan untuk menghormati orang tua kita: per-
tama, karena kedudukan mereka sebagaipelindung, pemim-
pin, dan pengasuh kita; dan kedua, karena kasih mereka
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terhadap kita, karena sifat baik apa pun yang ada pada
mereka, dan karena apa pun yang dikerjakannya bagi
kita

Kasih meliputi semua tanggung jawab yang merupakan
utang kita kepada orang tua kita Kita tak dapat meng-
hormati orang tua kita tanpa mengasihi mereka, ataupun
mengasihi mereka tanpa menghormatinya"

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bacalah I Timotius 3 :4. Apakah tanggung jawab se·
orang ayah yang disebut di sini?

5 Menurut saudara, siapakah yang dirugikan apabila anak-
anak tidak menaati orang tua mereka?

Karena Kasih untuk Orang Tha

Anak-anak yang mengasihi orang tuanya akan ingin menye-
nangkan mereka Kadang-kadang kita mendapat kesukaran
dalam hal menaati Allah dalam beberapa hal yang diminta-
Nya dari kita, tetapi kita harus belajar untuk percaya bahwa
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Ia mengetahui yang terbaik Anak-anak juga harus belajar
percaya bahwa orang tua mereka mengetahui yang terbaik
bagi mereka karena Allah menetapkan mereka dalam kedu-
dukan kekuasaan ini atas anak mereka. Yesus menjadi tela-
dan sempurna, karena walaupun Ia menjadi Anak Allah, Ia
menaati orang tua-Nya di dunia. "Lalu Ia pulang bersama-
sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan
mereka" (Lukas 2:51).

Bacalah lagi kutipan dari Making the Home Happy yang
terdapat dalam bagian terdahulu.

,
6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di muka setiap pemyataan yang
BENAR:
a Tidak selalu gampanguntuk menaati Allah, tetapi bila

kita mengasihi-Nya, kita akan mau menyenang-
kan-Nya.

b Yesus tidak perlu menaati orang tua-Nya di dunia ka-
rena Ia adalah Anak Allah.

c Anak-anak dapat menghormati orang tua mereka
tanpa mengasihi mereka.

UNTUK MENOLONG ORANG TUA MEREKA

Menolong di Dalam Rumah

Meskipun orang tua diharapkan memperlengkapi kebutuh-
an anak-anaknya, anak-anak dapat membantu pekerjaan di
rumah. Ini adalah salah satu segi yang paling penting dari
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pendidikan anak - yaitu kesempatan untuk mengerjakan
tugas yang ia sanggup kerjakan. Adakalanya orang tua lebih
senang melakukan suatu tugas sendiri daripada melewati
proses yang membosankan dan kadang-kadang menyiksa hati
yaitu mendidik anak-anak untuk melakukannya. Akan tetapi
sering kali anak-anak yang memberontak terhadap kekuasaan
bila besar adalah mereka yang mempunyai terlalu banyak
waktu bebas dan tidak dididik untuk bertanggung jawab di
rumah. Anak kecil memerlukan lebih banyak waktu untu k
bermain tetapi semakin banyak waktu harus dipakai untu k
bekerja ketika ia bertambah besar dan menginjak dewasa.

D 0

Akan jauh lebih gampang untuk seorang menerima tang-
gung jawab sebagai orang dewasa jikalau ia telah belajar bel-
buat demikian sebagai anggota keluarga. Kaum muda yang
memperoleh pekerjaan di luar rumah dan menerima gaji da-
pat menolong orang tua mereka dalam membiayakan bebe-
rapa biaya. Beberapa orang muda mampu membeli pakaian
mereka sendiri dan keperluan sekolah. Menolong dalam cara
ini akan meringankan beban keuangan orang tua mereka.

~

7 Lingkarilah huruf di muka pemyataan yang terbaik
tentang pekerjaan anak di dalam rumah.

Yang Harus Saudara Kerjakan



· 'fugas Anak-Anak 145

a) Jikalau orang tua tidak mendidik anak mereka untuk
membantu di rumah, itu berarti orang tua harus lebih
banyak bekerja sendiri

b) Anak-anak yang dibesarkan sambil belajar baik untuk
bekerja maupun bermain sedang belajar memakai
waktu bebas dengan bijaksana, dan akan lebih menge-
tahui bertanggung jawab dalam dunia orang dewasa.

e) Supaya jangan menunjukkan lebih banyak kasih ter-
hadap seorang anak, orang tua harus mengizinkan se-
mua anak mereka mendapat waktu yang sama untuk
bermain dan bekerja.

Memelihara Orang Tua yang Sudah Lanjut Usia

Bila karena usia atau keadaan sakit yang berat orang tua
tidak dapat memelihara diri sendiri lagi, anak-anak ber-
tanggungjawab untuk mengatur supaya mereka menerima
pemeliharaan yang semestinya. Apakah mereka dapat mene-
rima orang tua mereka dalam rumah sendiri, atau mengatur
persediaan lain, mereka dapat menunjukkan kasih dan
penghargaan terhadap orang tuannya dengan menerima
tanggung jawab ini

Yesus pun dalam penderitaan-Nya pada waktu Ia hampir
mati di atas salib memikirkan ibu-Nya. Ia menyerahkannya
ke dalam pemeliharaan Yohanes, salah seorang murid-Nya:
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Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-
Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya, "Ibu,
inilah anakmu!" Kemudian kata-Nya kepada murid-Nya,
"Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima
dia di dalam rumahnya (Yohanes 19:26,27).

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Apakah yang saudara pelajari dari contoh Yesus dalarn
cara Ia memperlakukan ibu-Nya? Tulislah jawaban da-
lam buku catatanmu.

MENGASIHI, MENGHORMATI DAN MENAATI ALLAH

Menerima Yesus Sebagai Jumselamat

Pada usia yang masih muda anak-anak harus belajar
mengasihi, menghormati, dan menaati Allah. Mereka tidak
perlu menunggu sehingga menjadi orang dewasa pntuk ber-
tobat dan menerima Yesus sebagai Juruselamat, seperti
yang ditegaskan oleh ayat berikut, "Ingatlah akan Pencip..
tamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang"
(Pengkhotbah 12:1). Yesus mengatakan, "Biarkan anak
anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangt
mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empu-
nya Kerajaan Allah" (Markus 10:14).

Segera setelah seorang anak cukup usia untuk mengerti
bahwa ia telah berbuat dosa, ia perlu diselamatkan. Jika
seorang anak yang lebih besar menunjukkan bukti yang
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nyata bahwa ia sudah bertobat, ia harus dibaptis kan. Makin
cepat seorang anak menerima Kristus sebagai Juruselamatnya
adalah makin baik, karena bila seseorang makin dewasa akan
lebih sukar baginya untuk berpaling dari kehidupannya
yang lama serta menerima Kristus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Bilakah saat yang terbaik bagi seseorang untuk mene-
rima Yesus sebagai Juruselamatnya?

........................................................................................

Menyembah Allah

Menyembah berarti "pemyataan kasih seseorang kepada
Allah". Orang-orang menyatakan kasih mereka kepada
Allah dengan memberitahukan kepada-Nya bahwa mereka
mengasihi Dia, dengan memuji Dia dalam nyanyian, meng-
ucap syukur kepada-Nya karena berkat-Nya, dan dengan
berbicara dengan-Nya dalam doa. Pergi ke rumah Allah,
belajar bersama-sama dari Firman Allah, peka terhadap Roh
Kudus sementara Ia berbicara kepada hati, semuanya ini
adalah tindakan menyembah. Menyembah juga meliputi
memberi uang, waktu, dan usaha supaya orang lain dapat
mengenal Kristus juga.
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Allah mau anak-anak mempunyai bagian dalam menyem-
bah Ia dalam ibadah keluarga di rumah dan di rumah Allah
dengan orang tua dan adik-kakaknya. Beberapa dari antara
orang yang terkemuka dalam Alkitab belajar untuk menyem-
bah dan melayani Allah ketika mereka masih kecil. Di
antaranya adalah Musa, Daniel, Samuel, dan Timotius.
Anak-anak diharapkan untuk menyertai orang tuanya ke
rumah Allah. "Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di
hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan
istri dan anak-anak mereka" (II Tawarikh 20:13).

Para pemimpin agama menjadi marah ketika mendengar
anak-anak berseru dalam Bait Allah, "Hosanna bagi Anak
Daud!" Mereka bertanya kepada Yesus apakah Ia mende-
ngar apa yang dikatakan anak-anak itu. "Aku dengar,"
kata Yesus, "Belum pernahkah kamu baca: Dari mulut
bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menye-
diakan puji-pujian?" (Matius 21:16).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Lingkarilah huruf di muka pernyataan yang BENAR:
a. Pemyataan kasih kita terhadap Allah melalui penyem-

bahan hanya terjadi dalam rumah Allah.
b Kita menyembah dalam beraneka cara, seperti dalam

pujian, nyanyian, memberi, dan belajar Firman Allah.
c Menyembah hanyalah memuji dan mengucap syukur

kepada Allah - mengungkapkan dalam kata-kata-
apa yang telah Ia perbuat bagi kita.

MengutalJlabn Allah

Allah mengharapkan tempat utama dalam kehidupan anak-
anak-Nya karena Ia telah memberikan segala sesuatu kepada
mereka. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu" (Matius
6:33).

Akan datang waktunya dalam kehidupan setiap orang Kris-
ten apabila mengutamakan Allah akan menyebabkan perseli-
sihan dengan kesetiaan kepada orang tua atau hal lain, Kesu-
litan timbul dalam beberapa rumah karena seorang anak ada-
lah orang Kristen sedangkan orang tuanya tidak. Namun
anak-anak disuruh untuk menaati orang tua mereka. Allah
telah memberikan kewenangan kepada orang tua di atas anak
mereka, dan memberikan orang tua tanggung jawab untuk
mengajar, mendisiplin, dan mengasihi mereka.

Perlawanan apa pun yang mungkin timbul bila orang tua
bukan orang Kristen, anak mereka harus menyatakan roh
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Kristen yang sejati serta tetap menghormati orang tuanya.
Sebagaimana dalam hubungan-hubungan lain di mana seorang
Kristen mendapati bahwa pendiriannya bertentangan dengan
pendirian orang yang menjadi atasannya, maka dalam hal ini
pun ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah
untuk mendapat penyelesaiannya. Allah dapat menyelesai-
kan semua masalah secara memuaskan, bila manusia tidak
menemukan pemecahan.

Berikut ini ada dua di antara banyak janji Allah yang indah
untuk memimpin seorang anak Tuhan dalam setiap keadaan
kehidupan jika ia mau percaya dan patuh kepada-Nya

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan
manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada
waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan
ke luar sehingga kamu dapat menanggungnya (I Korintus
10:13).
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu . . .
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan melurus-
kan jalanmu (Amsal Srb-B).

Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Masalah apakah yang dihadapi setiap orang Kristen pada
suatu waktu di dalam kehidupannya?

........................................................................................

........................................................................................
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12 Apakah yang harus dilakukannya untuk memecahkan
masalah itu?

13 Hafalkan I Korintus 10:13.
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Cocokkan Jawaban Saudara

7 b) Anak-anak yang dibesarkan sambil belajar ...

1 Setelah menghafal Efesus 6: 1-3, sebutlah ayat itu kepada
seorang lain.

S Jawaban saudara Saya akan menjawab: Jika Yesus, pada
saat Ia hampir mati, menaruh kasih dan perhatian yang
begitu besar terhadap ibu-Nya supaya ia akan terpelihara
dengan baik, maka kita tidak pemah dibebaskan dari
tanggung jawab ini terhadap orang-tua kita

2 Jawaban saudara mungkin serupa dengan jawaban saya:
Hukum ini diberikan oleh Allah dan disebut sekurang-
kurangnya tiga kali di Alkitab; inilah satu-satunya hukum
yang disertai suatu janji; ketidakpatuhan pada orang tua
dijatuhi hukuman berat pada zaman Perjanjian Lama

9 Pada usia yang masih muda

3 a Benar.
b Salah.
C Benar.

10 a Salah.
b Benar.
C Salah.

4 Ia harus mengatur keluarganya dan membuat anak-anak-
nya menghormati dan menaatinya

11 Ia mendapati bahwa pendirian Kristennya itu bertentang-
an dengan seseorang yang menjadi atasannya
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5 Jawaban saudara. Saya akan menjawab: Hal ini akan me-
nyedihkan hati Tuhan yang mengasihi mereka; juga melu-
kai hati orang-tua mereka yang mengasihi mereka, dan
akan merugikan anak-anak itu sendiri

12 Dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah memohon
pimpinan-Nya.

6 a Benar.
b Salah.
C Salah.

13 Sebutlah ayat yang telah saudara hafalkan kepada orang
lain.


