
Tugas
Seorang

Istri

Seorang wanita yang mengetahui bahwa peranannya se-
bagai istri merupakan suatu tanggung jawab besar, adalah
orang yang bijaksana. Ia sudah siap untuk menerima petun-
juk dari Allah bagaimana menjadi istri yang berkenan ke-
pada-Nya. Ia mengenali prinsip-prinsip Allah untuk per-
nikahan yang bahagia dan belajar untuk menerapkannya.

Firman Allah dengan jelas mengatakan apakah seharus-
nya kedudukan suami istri dalam rumah tangga, dan kese-
larasan pernikahan Kristen bergantung padanya. Walau-
pun kekuasaan suami yang diberikan Allah adalah untuk
perlindungan istri dan harus diterima dengan senang, per-
hatian istri akan menyum bang banyak kepada kesehatan
rohani rumah tangga.

Dalam pelajaran ini kita akan menegaskan lagi artinya se-
orang istri memberi kepada suami tempatnya yang tepat
dalam hidupnya - tempat yang dimaksudkan Allah untuk-
nya - dan dengan demikian menjadi pengaruh yang me-
mantapkan dalam rumah.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •..

Mengasihi Suami
Menjadikan Rumah Tangga Bahagia
Mengasihi dan Mendidik Anak-anak
Melayani di Luar Rumah

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Membahas unsur-unsur dasar dari hubungan pernikahan
yang akan melindunginya pada masa kesusahan.

o Melukiskan peranan istri dalam membuat rumah tangga
bahagia.

o Menyatakan cara-cara seorang istri mempengaruhi ke-
luarganya.

121



122 Pernikahan dan Rumah Tangga

MENGASIHI SUAMI

Mengasihidan Menghormatinya

Ada orang yang mengatakan bahwa tugas utama seorang
istri ialah tunduk kepada suami Ketika menulis kepada
Timotius Rasul Paulus mengingatkannya untuk mengajar
wanita tua untuk hidup sebagai wanita saleh supaya mereka
dapat "mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi
suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin
mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami-
nya" (Titus 2:4-5). Dengan demikian kita melihat bahwa
Allah mengharapkan istri taat kepada suami dan wanita yang
ingin mematuhi perintah ini tidak mendapatnya terlalu sulit.
Akan tetapi, apakah ia mau patuh atau tidak, banyak ber-
gantung pada betapa besar kasihnya kepada suami, dan
betapa banyak suami menyesuaikan diri dengan pola Kristus
bagi kepala rumah.

Mungkin lebih penting daripada mencoba menentukan
apakah tugas utama istri, kita perlu mengingat tekanan Alki-
tab terhadap kasih dan kehormatan yang harus ada antara
suami istri Tanpa unsur dasar ini, pernikahan berada pada
dasar yang goyah. Akan tetapi, seorang laki-laki dan perem-
puan yang memasuki pernikahan dengan -pikiran bahwa itu-
lah suatu lembaga ilahi, diteladan menurut hubungan Kristus
dengan gereja (Efesus 5:21-33), membangun atas dasar yang
teguh.

Dalam pelajaran 6 kita telah membahas maksud Alkitab
tentang perintah untuk suami mengasihi dan menghormati
istri Banyak yang sama dapat dikatakan tentang perintah
kepada istri. Suami dan istri dapat menghalangi atau meno-
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long satu sama lain dalam menjadi apa yang Allah inginkan
bagi.mereka., dengan mengabaikan atau memenuhi tanggung
jawab mereka sendiri sebagai sahabat Kristen. Sama seperti
suami bertanggung jawab untuk mengasihi dan menghormati
istri sebagai kaum yang lebih lemah, demikianlah istri ber-
tanggung jawab untuk mengasihi dan menghormati suami
sebagai kaum yang lebih kuat, pelindung, dan kepala ke-
luarga. Biar kesalahannya banyak atau sedikit, sebagai suami,
seorang laki-laki patut menerima.penghormatan isteri. "Ka-
sihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah
menghormati suaminya" (Efesus 5:33).

Tidak ada tempat dalam rumah untuk kata-kata makian
antara suami istri Mereka juga tidak boleh saling menjeng-
kelkan atau mengganggu dengan keluhan atau omelan. Sudah
tentu istri tidak boleh mengejek, mengritik atau mengomeli
suami di muka orang lain. Kasih dan kehormatan antara
suami istri sangat melindungi pernikahan mereka bila kesulit-
an datang. Suasana hati dan perasaan dari salah satu pasang-
an tidak mengubah dasar pernikahan mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Menghafal Efesus 5:33.

2 Unsur-unsur pokok apakah dalam hubungan pernikahan
melindunginya apabila kesulitan datang'?
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3 Lingkarilah huruf di muka setiap pemyataan yang
BENAR.
a Seorang suami yang harap bahwa istri akan tunduk

kepadanya, harus menyesuaikan diri dengan pola
yang Kristus berikan kepada suami.

b Jikalau suami tidak menyesuaikan diri dengan pola
yang diberikan Kristus kepadanya, istri tidak perlu
tunduk kepadanya.

c Istri diperintah untuk mengasihi dan menghormati
suami bukan tunduk kepadanya.

Setia Kepadanya

Upacara pernikahan dalam beberapa hal berbeda dari ne-
gara ke negara. Bahkan dalam suatu kebudayaan atau negara
tertentu, ikrar antara pengatin berbeda, bergantung pada ben-
tuk upacara yang dipilih. Akan tetapi, oleh karena pernikah-
an adalah suatu lembaga agama, itu patuh kepada hukum
Allah. Dan Firman Allah berbicara kepada mereka yang ingin
persetujuan Allah atas pernikahan mereka.

Patokan yang dijunjung oleh Alkitab, berhubung dengan
keadaan pernikahan, berbeda sekali dari yang dijunjung dan
dipraktekkan di banyak tempat di dunia pada dewasa ini
Yesus sendiri sedang mengutip Taurat Musa bila mengatakan,
"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi
satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak
diceraikan manusia" (Markus 10:7·9). Ayat 9 dan 10 dan
pasal yang sama lebih meneguhkan fakta bahwa Allah ber-
maksud hubungan suci pernikahan, yang dimasuki oleh se-
orang laki-laki dan perempuan, akan berlangsung selama.
mereka hidup. Siapa dari pasangan itu yang bercerai dan
menikah dengan orang lain berzinah.
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Seorang laki-laki dan perempuan yang mengangkat ikrar
pernikahan "menjadi satu" di pemandangan Allah, dan kalau
mereka memandang janji suci ini melalui mata Allah maka
mereka mengetahui bahwa itu berarti "tetap satu". Pada
masa kesakitan dan pada masa kesehatan. Pada masa kesu-
litan keuangan, dan pada waktu kemakmuran. Pada masa
kesenangan dan masa kesusahan. Kesabaran, pengertian dan
dorongan istri telah menolong banyak suami melewati masa-
masa krisis yang tak dapat ditahannya sendiri.
Di kitab Amsal pasal 31 terdapat banyak hal mengenai

seorang istri yang baik. Dalam pasal ini kita diberikan
gambaran dari istri yang baik, istri yang menghormati Tuhan
(ayat 30). Penulis mengatakan bahwa istri semacam ini sulit
dijumpai, "Ia lebih berharga daripada permata" (Ayat 10).
Ialah suci dan benar, tulus dan jujur, dapat dipercaya. Ia
setia kepada suami baik dalam pikiran, perkataan maupun
perbuatan. "Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak
berbuat jahat sepanjang unurnya" (ayat 12). Ia tidak seperti
wanita di Amsal 6: 24 yang mencoba menarik perhatian pria
lain. Seorang suami beruntung bila mempunyai istri yang
ia kasihi dan percaya, dan melihatnya sebagai yang "melebihi
mereka semua" (Amsal 31:29).

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Apakah sumber terbaik untuk mendapat pola Allah
bagi pernikahan?
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5 Lingkarilah huruf di muka pemyataan yang BENAR.
a Baik pernikahan maupun perceraian ditetapkan oleh

Allah.
b Suatu pernikahan akan bebas dari persoalan jikalau

baik suami maupun istri adalah orang Kristen.
c Seorang istri yang baik akan setia kepada suaminya,

kendatipun kesulitan yang timbul.

6 Dalam kitab apakah di Perjanjian Lama kita mendapat
gambaran dari istri yang baik?

MENJADIKAN RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA

Dengan Menjadi Teladan dalam Pembicaraan dan Tindakan

Cara seorang istri berbicara dapat menyenangkan dan men-
jadi teladan kepada suami, anak-anak dan semua orang yang
mengenal dia Atau dapat menjadikan kehidupan amat me-
nyedihkan bagi setiap orang yang mendengar suaranya
Mengomel, menggerutu dan nada suara yang tajam sangat
menjengkelkan dan membuat setiap orang dalam rumah tidak
senang (Amsal 21:9). Anak-anak yang dibesarkan di bawah
pengaruh macam ini dalam rumah cenderung mengikuti
pola yang sama apabila menikah dan memulai rumah sen-
diri

Dalam I Timotius 5:13, Alkitab menasihatkan terhadap
pengunjing dar. orang yang suka mencampuri soal orang
lain; yaitu berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu dan
campur dalam um san orang lain. Tetapi sikap sukacita
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dan perkataan yang ramah dan penuh kasih dari seorang
istri dan ibu dapat mempunyai pengaruh yang sangat kuat
pada seluruh keluarga. "Ia membuka mulutnya dengan hik-
mat, . . . Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya ber-
bahagia, pula suaminya memuji dia" (Amsal 31:26,28).

Apabila kita melangsungkan pelajaran ini, kita akan
menemukan banyak cara istri menjadi teladan dalam tin-
dakan atau perbuatan, maupun dalam pembicaraan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Menghafal Amsal 31:26, 28.

8 Dalam dua cara apakah seorang istri dan ibu yang saleh
dapat menjadi teladan?

Dengan Menjadi Pengurus Rumah Tangga yang Baik

Titus 2: 5 menyatakan bahwa seorang istri harus "rajin
mengatur rumah tangga". Tanggung jawab pertama seorang
wanita adalah kepada keluarganya, memelihara mereka serta
menjadikan rumah tangganya bahagia. Ini bukan tugas yang
ringan, tetapi suatu tugas yang diberikan Allah, dan Allah
akan menolong dan menguatkan wanita yang berniat untuk
menjadi istri dan ibu yang sebaik mungkin.
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Seorang istri dan ibu yang baik belajar memasak makanan
yang baik dan enak untuk keluarganya, dengan uang yang
ada. Supaya menyediakan makanan yang sehat untuk me-
reka, ia harus mengetahui sebanyak-banyaknya mengenai
makanan yang baik. Adalah kesenangan seorang wanita yanl~
mengasihi keluarganya untuk mengurus rumah supaya me-
nyenangkan dan bersih (bagaimana pun miskinnya) dan de·
ngan sukacita melakukan bagiannya untuk menyediakan ke-
butuhan mereka. Jikalau ia menghormati Allah, tidak akan
menjadi beban untuk menyediakan makanan pada waktu
yang tepat dan sebaik mungkin, mengurus pakaian suami
dan anak-anak, dan mengatur rumahnya, Inilah tindakan
kasih bagi mereka yang paling dekat kepadanya. Keluarga
paling senang pulang ke rumah dengan seorang istri dan
ibu yang demikian.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Sebutkan sekurang-kurangnya tiga cara seorang wanita
dapat menjadi teladan pengurus rumah yang baik me-
lalui tindakan-tindakannya.
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Dengan Berbelanja dengan Hati-Hati

Kegembiraan seorang wanita saleh tercermin dalam segala
sesuatu yang ia lakukan. Mungkin akan lebih sulit baginya
untuk bersikap gembira jikalau tidak ada uang yang dirasa-
kannya perlu untuk memelihara keluarga dan remah tangga
dengan semestinya. Tetapi Allah dapat menolongnya merasa
puas dengan apa yang ada dan mendisiplin diri supaya tidak
membelanjakan uangnya melampaui penghasilan suaminya.
Jikalau ia percayai Allah, maka ia akan bersukacita karena
mengetahui Allah tidak akan pemah meninggalkannya dan
keluarganya. "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena
Allah telah berfirman, 'Aku sekali-kali tidak akan membiar-
kan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan
engkau'" (Ibrani 13:5). "Allahku akan memenuhi segala
keperluanmu " (Filipi 4:19).

Wanita perlu berupaya untuk menghemat uang apabila
mereka membeli makanan dan barang lain untuk remah
tangga. Tidak perlu membeli bahan yang termahal. Bebe-
rapa wanita belajar menjahit sehingga dapat menghemat
dengan membuat pakaian untuk diri sendiri dan keluarganya.
Tentu, ada waktunya bila seorang wanita mempunyai kebu-
tuhan khusus untuk didoakan. Allah mengharapkan anak-
Nya minta apa yang mereka perlukan dari Dia, tetapi lebih
dahulu ucapkanlah syukur untuk apa yang sudah ada.
"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur"
(Filipi 4:6).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Sebutkan sekurang-kurangnya dua cara seorang istri
dapat menghemat uang dalam rumah tangga, dengan
memberikan usul saudara sendiri atau yang terdapat da-
lam pelajaran

11 Hafal Filipi 4:6.

MENGASIHI DAN MENDIDIK ANAK-ANAK

Istri mempunyai tanggung jawab istimewa dalam hal meng-
ajar dan mendidik anak-anak, karena ia lebih sering bersama
mereka daripada suami

Dari apa yang ditulis Paulus dalam II Timotius 1: 5, kita
percaya bahwa Timotius belajar kebenaran Firman Allah
dari ibu dan neneknya Kasih Hana terhadap Allah dan
anaknya, Samuel, yang mendorongnya untuk mempersem-
bahkan anaknya kepada pelayanan Allah (I Samuell :24-28).
Ibu Musa telah mengajarkannya sedemikian baik sehingga ia
dapat mengambil keputusan untuk melayani Allah ketika
lebih tua
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Kata-kata, "Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya ber-
bahagia, pula suaminya memuji dia" (Amsal 31:28), adalah
suatu penghormatan kepada wanita-wanita saleh yang dengan
setia menerima peranan istri dan ibu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

12 Tiga orang yang manakah mempunyai ibu saleh yang
mengajarkan mereka kebenaran Allah?
a) Timotius, Musa, dan Paulus.
b) Musa, Samuel, dan Timotius.
e) Samuel, Musa, dan Paulus.
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MELAYANI DI LUAR RUMAH

Walaupun perhatian pertama istri adalah keluarganya, ia
juga mempunyai minat lain. Wanita yang dibicarakan dalam
Amsal 31 bukan wanita malas. Ia bekerja di kebun dan mem-
punyai hasil untuk dijual. Tentu ini tidak dapat diterapkan
dalam cara yang sama kepada banyak wanita masa kini yang
tidak tinggal di dusun, namun benarlah bahwa seorang istri
dapat menyumbang kepada kesejahteraan umum rumah
tangga

Alangkah menyenangkan bila seorang istri dapat mengatur
pekerjaannya sedemikian rupa sehingga ia juga dapat berbuat
hal-hal lain di luar rumah. Akan tetapi, suami harus hati-hati
supaya jangan mengharapkan terlalu banyak Istri tidak bisa
mengatur semua tanggung jawab di rumah dan anak-anak
serta tanggung jawab di luar rumah tanpa banyak pertolongan
dari suami

Wanita yang kita pelajari dalam pelajaran ini adalah
bijaksana, bermurah hati dan ramah. Ia menolong orang
miskin (Amsal 31:20). Allah memberinya kekuatan dan
kehormatan karena ia takut akan Allah dan menaati-Nya
"Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa
tentang hari depan" (Amsal 31:25). Sifat-yang indah ini jauh
lebih baik daripada muka yang cantik Kecantikan jasmani
akan lenyap, "tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji"
(ayat 30).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Dua keadaan apakah yang perlu untuk seorang wanita
agar sanggup memikul tanggung jawab di luar rumah?

............................................ , .
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Cocokkan Jawaban Saudara

7 Setelah saudara menghafal Amsal 31:26,28, sebutkanlah
ayat-ayat ini kepada orang lain.

1 Apabila saudara telah menghafal ayat ini dengan baik, SE'-
butkan kepada orang lain.

8 Dalam pembicaraan dan tindakannya.

2 Kasih dan bormat antara suami dan istri.

9 Dengan menyediakan makanan yang sebat dan menye-
nangkan untuk keluarganya, mengurus anaknya dengan
semestinya, mempunyai rumah yang selalu bersih dan
rapi

3 a Benar.
b Salah.
c Salah.

10 Wanita yang bisa menjahit dapat menghemat dengan men-
jahit untuk keluarganya; mereka dapat membeli barang-
barang yang tidak mahal untuk rumah tangga.

4 Alkitab.

11 Apabila saudara telah belajar ayat ini dengan baik, sebut-
kanlah kepada orang lain.

5 a Salah.
b Salah.
c Benar.
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12 b) Musa, Samuel dan Timotius.

6 Amsal.

13 Pekerjaan di rumah harus teratur, dan ia memerlukan per-
tolongan dari suaminya.


