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Orang

Tua

Anak yang bertertib dan patuh tidak "terjadi begitu saja"
sama seperti suatu taman bunga yang indah tidak "terjadi
begitu saja." Kedua-duanya memerlukan usaha. Seorang
tukang kebun bertanggung jawab untuk mengusahakan st'.
buah taman. Orang tua bertanggung jawab untuk menga-
jar, menertibkan, dan mengasihi anak-anak mereka.

Apabila orang tua mempunyai hubungan yang selayak-
nya dengan Allah dan memberi teladan yang baik, maka
jauh lebih mudah bagi mereka untuk menetapkan dan mene-
gakkan kewibawaan mereka atas anak-anak mereka. Seorang
anak berumur 6 tahun yang menggerutu, "Keluarga kami ada-
lah satu-satunva keluarga yang harus memiliki kebaikan,"
mungkin saja merasa kesal terhadap disiplin itu, tetapi ia
tahu bahwa kepatuhan itu bukan bersifat pilihan; melainkan
merupakan sesuatu yang diwajibkan. Dan ia merasa aman,
meskipun "ketika dikenal tindakan disiplin karena ia tahu
bahwa orang tuanya mengasihi dia.
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Dalam pelajaran ini kita akan membicarakan lebih lanjut
berbagai bidang di mana orang-tua bertanggung jawab men-
didik anak-anak mereka. Kita juga akan mempertimbangkan
kejadian-kejadian dari berbagai keluarga yang mengalami
kesedihan yang tak perlu oleh sebab orang tua gagal dalam
tanggung jawab mereka terhadap anak-anak.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •••

Mengasihi Anak-Anak Mereka
Menyediakan Kebutuhan Jasmaniah Mereka
Mendidik Anak-Anak Mereka
Menyediakan Kebutuhan Rohani Mereka

Pelajaran ini akan menolong saudara •..

o Membenarkan, dengan bukti-bukti dari Alkitab, pemyata-
an bahwa Rumah tangga dapat dilindungi terhadap serang-
an-serangan Iblis.
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o Menyebutkan berbagai alasan bahwa orang tua harus me-
nyediakan kebutuhan anak-anak mereka selama mereka
berada dalam pemeliharaan mereka.

o Menerangkan bagaimana kasih orang tua mempengaruhi
anak-anak mereka dan diri mereka juga

MENDIDIK ANAK-ANAK MEREKA

Allah memberikan anak kepada seorang suami dan istn
sebagai suatu titipan yang suci yang tak boleh diperlakukan
dengan acuh tak acuh. Sebagaimana Allah mengasihi dan
memelihara anak-anak-Nya, Ia mengharapkan orang tua
mengikuti pola dan teladan-Nya

Kasih orang tua mula-mula harus nampak dalam sikap me-
reka terhadap anaknya bahkan sebelum anak itu lahir.
Dengan sukacita mereka hendaknya menantikan kelahiran
anak mereka dan, entah ia laki-laki atau perempuan, mene-
rimanya sebagaisuatu berkat dari Tuhan. "Anak-anak adalah
pemberian Allah, sesungguhnya, mereka itu anugerah" (Maz-
mur 127:3, BIS).

Para bayi memerlukan kasih supaya mereka dapat bertum-
buh dan berkembang dengan semestinya Orang tua memberi
mereka permulaan hidup yang baik dengan memeluknya,
bermain dengannnya, dan memeliharanya Orang tua yang
mengasihi anak mereka dengan senang hati akan menerima
tanggung jawab untuk memelihara mereka. Orang tua harus
menyediakan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan di
rumah, pendidikan di sekolah, dan pimpinan rohani untuk
anak-anaknya Bukanlah suatu hal yang luar biasa bila orang
tua mengorbankan kesenangan dan kebutuhan mereka sen-
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diri agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Kasih me-
nolong orang tua mengembangkan kesabaran dan pengertian
terhadap anak-anak, serta menolong mereka sangat meng-
hargai kasih dan kesabaran Bapa Surgawi "Sebab itu jadilah
penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan
hiduplah di dalam kasih" (Efesus 5:1, 2).

Apabila orang tua tidak bijaksana dan menunjukkan kasih
yang Iebih besar terhadap seorang anak daripada kepada anak
yang lain, maka hal itu menimbulkan iri hati dan berbagai
masalah lain. Di Kejadian 37 kita mendapati bahwa saudara-
saudara Yusuf ingin menyingkirkan dia oleh karena ayah
mereka memperlakukan dia dengan lebih baik daripada anak-
anaknya yang lain. Seorang bayi yang baru lahir di dalam
rumah tangga seharusnya sangat menyenangkan semua orang.
Orang tua yang bijaksana akan berusaha sedapat-dapatnya
untuk memberitahukan kepada anak mereka yang lain bahwa
kasih orang tua kepada mereka tidaklah berkurang hanya
karena ada seorang adik lelaki atau adik perempuan yang
baru lahir.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkan Mazmur 127:3 dan Efesus 5:1-2.

2 Sebutlah beberapa cara yang dapat digunakan orang tua
untuk menyatakan kasih kepada anak mereka.
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3 Apakah pelajaran yang sangat berharga yang ditarik dari
Kejadian 37:3-4?

MENYEDIAKAN KEBUTUHAN JASMANIAH MEREKA

Sebuah Rumah

Beberapa orang tua mempunyai kebiasaan menitipkan
anak mereka pada kakek dan nenek mereka atau pada sanak
saudara lainnya. Akan tetapi, menyediakan rumah yang baik
untuk anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dan de-
ngan pertolongan Allah biasanya orang tua dapat melakukan-
nya. Rumah itu mungkin sederhana, namun bisa bersih, me-
nyenangkan, dan penuh dengan kuasa. Walaupun, dalam
beberapa hal, sanak saudara mungkin lebih mampu untuk me-
nyediakan kebutuhan-kebutuhan materiel seorang anak, hal-
hal itu tak dapat menggantikan kasih dan ajaran yang dapat
diberikan orang tua Kristen.

Kadang-kadang memang perlu bagi anak-anak untuk pergi
dari rumah untuk bersekolah pada sebuah sekolah yang ber-
asrama, namun Iebih baik mereka tidak dipisahkan dari orang
tua mereka untuk waktu yang lama. Anak-anak memerlukan
orang tua dan harus tinggal di rumah bersama mereka guna
menikmati kasih serta pemeliharaan mereka.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Mengapa kurang baik bila anak-anak tinggal terpisah dari
orang tua untuk waktu yang lama?

Pakaian dan Makanan

Orang tua yang baik berusaha untuk memberi pakaian
yang sepatutnya kepada anak-anak mereka serta mengatur
agar mereka cukup makan. Ibu akan berusaha agar mereka
tetap rapi, bersih, dan merasa nyaman.

Menyiapkan makanan yang baik untuk anak-anaknya me-
rupakan bagian yang penting dari pekerjaan seorang ibu.
Anak-anak memerlukan susu, buah-buahan segar, sayur, dan
makanan yang bergizi seperti kacang-kacangan, daging, ikan,
dan telur. Terlalu banyak makanan yang mengandung zat
tepung tanpa buah segar dan sayur tidak baik bagi kesehatan
mereka.

Yang HalUS Saudara Kerjakan

5 Makanan jenis apakah yang diperlukan anak-anak?
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MENDIDIK ANAK· ANAK MEREKA

Pendidikan Sekolah

Orang tua bertanggung jawab untuk memberi pelatihan
dan pendidikan yang layak untuk anak mereka supaya kelak
mereka akan dapat mencari nafkah sendiri. Kini semakin
sukar bagi mereka yang tidak terlatih dan kurang berpen-
didikan untuk memperoleh pekerjaan yang baik.

Yang HalUS Saudara Kerjakan

6 Apa sebabnya penting orang tua menyekolahkan anak-
anak mereka?
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Pendidikan di Rumah

Walaupun sekolah dan gereja sangat membantu untuk men-
didik anak-anak, tak ada yang lebih penting daripada pendi-
dikan yang diterima anak-anak dari orang tua mereka di
rumah. Pendidikan dan pengasuhan dimulai ketika seorang
anak lahir. Pada umur 6 tahun kebanyakan anak sudah
membentuk kebiasaan-kebiasaan yang akan mempengaruhi
seluruh hidupnya. "Didiklah orang muda menurut jalan yang
patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan
menyimpang dari jalan itu" (Amsal 22:6).

Orang tua bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak
merawat tubuh mereka. Dari kecil anak-anak dapat belajar
pentingnya membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik:
menjaga agar tetap rapi dan bersih, sering mandi, mencuci
tangan sebelum makan, menyisir rambut, menggosok gigi,
dan memelihara kebersihan pakaian mereka. Tentu saja,
dalam semua hal ini orang tua mengajar dengan memberi
teladan maupun dengan memberitahukan apa yang harus
dilakukan anak-anak.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Bilakah pendidikan seorang anak harus dimulai?

8 Pada usia berapakah kebanyakan anak sudah mendapat-
kan kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi kehidup-
an mereka?
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9 Hafalkan Amsal 22:6.

Teguran dan Disiplin

Satu bagian yang perlu sekali dari pengajaran apa pun ada-
lah teguran, dan ini tak mungkin dihilangkan dari pendidikan
bagi kehidupan dan keabadian. Semua anak kadang-kadang
tidak menaati orang tua mereka dan hal ini harus ditegur.
Adakalanya orang tua harus menghukum anak itu supaya ia
menyadari betapa seriusnya kesalahannya itu. Anak-anak:
yang belajar menghormati dan menaati orang tua merekal,
akan mendapati bahwa jauh lebih mudah untuk menghormat.i
undang-undang negaranya dan perintah-perintah Allah.
"Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak
yang dibiarkan mempermalukan ibunya" (Amsal 29:15).

Seorang anak harus ditegur dalam roh kasih, jangan sekali-
kali dengan kemarahan. Ia perlu mengetahui mengapa ia di-
hukum dan bahwa ia harus belajar taat. Akan tetapi, ada cara-
cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak, dan orang tua
harus berhati-hati jangan sampai mencederai anak itu.

Suatu kebiasaan baik yang sering dilakukan orang tua Kris-
ten ialah berdoa dengan anak mereka setelah ia dihukum, dan
kemudian meyakinkannya bahwa ia diampuni dan tetap di-
kasihi Jikalau seorang anak merasa dirinya ditolak oleh
sebab ia tidak patuh, ia mungkin menderita secara emosional,
Akan tetapi, 1ika ia dapat mengerti bahwa orang tuanya
menegur dia karena mereka mengasihi dia - bukan karena
mereka tidak mengasihinya maka itu dapat merupakan
pengalaman pertambahan yang berguna untuk anak itu.
"Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya;
tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktu-
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nya" (Amsa113:24). Akan berguna juga untuk seorang anak
bila mengetahui bahwa Allah sendiri menghajar anak-anak-
Nya, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi-
Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi"
(Amsa13:12).

Orang tua yang membiarkan anak mereka bertambah besar
tanpa mengajarkannya untuk taat dan menghormati orang-
orang yang berwewenang, sebenamya sedang mendorong
pemberontakan. Anak-anak dari rumah tangga seperti itu
memberontak terhadap semua kekuasaan, termasuk kekuasa-
an Allah, dan pemberontakan seperti itu dapat menuju ke
kejahatan, hukuman penjara, dan bahkan kematian.

Kita membaca di Perjanjian Lama mengenai Eli dan Daud,
hamba-hamba Allah yang menderita rasa malu, aib, dan peris-
tiwa yang menyedihkan dalam keluarga mereka oleh sebab
mereka tidak mendidik dan mendisiplinkan putra-putra
mereka. Jadi, bukan saja dituntut bahwa orang tua harus
hidup saleh; mereka juga harus mengajar anak mereka un-
tuk mematuhi Allah.

Eli mengasihi Allah, tetapi putra-putranya jahat dan men-
datangkan aib atas rumah Allah. Dalam I Samuel 3: 13
kita membaca apa yang Allah katakan sebagai akibat kegagal-
an Eli untuk menegur anak-anaknya:

"Sebab telah Kuberitahukan kepadanya (Eli) bahwa Aku
akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena
dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya
telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka."

Putra raja Daud, Adonia, berusaha merampas kerajaan
dari ayahnya. Ia ingin berbuat sekehendak hatinya dan hal
ini membawa dia kepada kematian yang menyedihkan.
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Daudlah yang harus disalahkan karena ia tidak pemah mene-
gur anaknya ketika ia sedang dalam masa pertumbuhan.
Kita membaca hal itu dalam I Raja-Raja 1:6, "Selama hidup
Adonia ayahnya belum pemah menegur dia dengan ucapan,
'Mengapa engkau berbuat begitu?"

Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Lingkarilah huruf di depan tiap pemyataan yang diucap-
kan orang tua yang mencerminkan sikap yang tepat
mengenai hal mendisiplinkan anak-anak.
a) "Saya menuntut rasa hormat terhadap kekuasaan

saya dari anak-anak saya dan memberitahukan ke-
pada mereka bahwa saya tidak mencintai mereka
bila mereka tidak taat."

b) "Saya tidak menegur anak saya karena takut ia akan
merasa dirinya ditolak atau tidak dikasihi"

c) "Jikalau saya marah kepada anak saya yang tidak
taat dan perlu dihukum, saya tidak menghukum dia
sampai saya dapat melakukannya dengan roh kasih."

d) "Saya dapat sangat merugikan anak saya jika saya
gagal dalam tanggung jawab saya sebagai orang tua
untuk mendisiplinkan dan menegur dia."

11 Untuk setiap pemyataan dalam pertanyaan 10, tulislah
dalam buku catatan alasan saudara untuk menganggap
sikap itu tepat atau tidak tepat.

12 Bagaimanakah imam Eli dan Raja Dadd gagal dalani
tanggung jawab mereka sebagai ayah?
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MENYEDIAKAN KEBUTUHAN ROHANI MEREKA

Menyerahkan Anak-Anak

Orang tua mempunyai tanggung jawab penting untuk
membentuk dan memimpin kehidupan anak-anak yang telah
dipercayakan Allah kepada mereka. Ketika mereka mem-
bawa anak itu ke rumah Allah untuk diserahkan kepada-
Nya, orang tua mengetahui tanggung jawab ini dan menga-
dakan perjanjian atau persetujuan yang khusus dengan
Allah. Pendeta mendoakan anak itu, menyerahkannya ke-
pada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan seumur hidup-
nya. Orang tua berjanji akan mendidik anak mereka dalam
jalan Tuhan sehingga, bila tiba waktunya, sudah sewajarnya
bagi anak itu untuk berpaling dari yang salah kepada yang
benar serta menerima Yesus sebagai Jumselamatnya.

Allah menjawab doa Hana untuk seorang anak dan Samuel
masih kecil ketika orang tuanya membawa dia kepada imam
di rumah Tuhan. Hana berkata kepada Eli,' Aku pun me-
nyerahkannya kepada Tuhan; seumur hidup terserahlah i~
kiranya kepada Tuhan" (I Samuel 1:28). Oran~ tua Yesus
di dunia ini menyerahkan Dia kepada Allah juga, "Mereka
membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya
kepada Tuhan" (Lukas 2:22).

Yang HaNS Saudara Kerjakan

13 Bacalah I Samuel 2:26 dan Lukas 2:52. Apakah yang
disebut dalam ayat-ayat ini tentang salah sam keuntung-
an dari menyerahkan anak-anak kepada Allah?
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Mendidik dalam Firman Allah

Ketika orang tua mengajarkan jalan ke surga kepada anak
mereka, mereka sedang menyiapkan anak-anak itu untuk
suatu kehidupan indah yang takkan pemah berakhir. Seba"
gaimana pada usia yang sangat muda anak-anak dapat belajar
apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan
orang tua mereka, demikianlah mereka dapat belajar apa yang
menyenangkan dan yang tidak menyenangkan Allah.

Perkataan Kristus yang terdapat dalam Matius 18:6 mem-
beritahukan kepada kita bahwa seorang anak dapat per-
caya kepada Kristus:

"Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-
anak kecil ini )'ang percaya kepada-Ku, lebih baik bagi-
nya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya
lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut."

(Lihat juga Ulangan 4:9-10; 31 :12.)

Menghadiri Gereja

Keluarga perlu menghadiri gereja bersama-sama. Jikalau
cara hidup orang tua bertentangan dengan ajaran mereka,
maka ajaran itu tidak akan berpengaruh pada anak-anak.
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Orang tua yang menyuruh anak mereka pergi, sendiri ke
gereja. atau tidak menuntut anak mereka untuk pergi ber-
sama mereka. pada hakikatnya sedang mengatakan bahwa
menghadiri gereja itu tidak terlalu penting. ,

Orang tua Yesus membawa Dia ke rumah Allah ketika
Ia masih sangat kecil, dan mereka 'terus membawa-Nya
ketika Ia sudah lebih besar. Orang tua Samuel pergi ke
rumah Allah secara teratur. Yosua berkata. "Tetapi aku
dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan"
(Yosua 24:15). Adakah hal lain yang lebih menyenangkan
hati Allah daripada keluarga yang semua anggotanya bel-
ibadat kepada Tuban?

Yang Harus Saudara Kerjakan

14 Lingkarilah huruf di depan jawaban yang terbaik Anak-
anak belajar pentingnya kesetiaan dalam menghadiri
gereja oleh
a) teladan orang tua mereka.
b) ajaran orang tua mereka.
c) kedua-duanya a) dan b),
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MeJinduD&i Rumah Tangga

Walaupun Iblis ingin menghancurkan setiap rumah tangga
Kristen, ia tidak berkuasa melakukannya apabila orang Kri&.
ten menggunakan perlindungan Allah. Sayang sekali, bantu-
an terbesar dalam melindungi rumah tangga terhadap serang-
an Iblis itulah yang paling sering diabaikan, yaitu ibadah
keluarga.

Sering kali rumah tangga yang hancur adalah rumah
tangga di mana orang tua melakukan banyak hal yang betul
Mereka menyediakan kebutuhan jasmaniah anak-anak; me-
reka mendidiknya; mereka membawanya ke gereja. Akan
tetapi, bila orang tua gagal mengambil pimpinan dalam pen-
didikan rohani anak mereka, maka rumah tangga mereka
menuju kehancuran.

Di samping dinding dari kayu, tanah liat, atau batu bata
sebagai perlindungan terhadap panas, dingin, dan bahaya, se-
buah keluarga memerlukan kasih, kesetiaan, pengampunan,
dan doa untuk membawa mereka melalui masa-masa yang
sukar. Dan keperluan-keperluan dapat dipenuhi secara paling
baik dalam ibadah keluarga. Seorang suami dan istri perlu
memperkuat diri mereka terhadap godaan dan dosa, serta
juga menyediakan perlindungan bagi anak-anak. Kita telah
membicarakan hal-hal ini dengan panjang lebar dalam pela-
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jaran-pelajaran sebelumnya, temtama dalam: Tugas Seorang
Suami, Tugas Seorang Istri, dan Tugas Anak-Anak. Mung-
kin saudara ingin mempelajarinya kembali

Diperlukan waktu, usaha, dan perencanaan untuk memper-
tahankan ibadah keluarga, namun orang tua yang melakukan-
nya mendapati bahwa pengorbanan mereka tidaklah per-
cuma. Suami istri telah menyelesaikan masalah-masalah se-
rius yang mengancam pernikahan mereka, sewaktu mereka

. berdoa dan mencari Tuhan bersama-sama. Ada banyak ke-
saksian dari banyak orang muda yang sementara waktu mem-
berontak terhadap Allal\, tetapi kemudian diperdamaikan de-
ngan-Nya, oleh sebab mereka tidak dapat lari dari pengaruh
ibadah keluarga mereka serta doa-doa dan bimbingan orang
tua mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15 Sebutlah empat "dinding" yang perlu untuk melindungi
dan menyelamatkan keluarga dari malapetaka rohani

Saudara telah menyelesaikan pelajaran Pernikahan dan
Rumah Tangga. Saya harap pelajaran-pelajaran ini telah
menolong saudara menemukan beberapa prinsip untuk me-
negakkan hubungan keluarga yang baik dan untuk mengem-
bangkan rumah tangga yang bahagia.

Sekarang saudara sudah siap untuk mengisi Catatan Siswa
untuk pelajaran 6 - 9. Bacalah kembali pelajaran-pelajaran
tersebut dan ikutilah petunjuk-petunjuk dalam Catatan Siswa.
Ketika mengirim Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI,
mohonlah keterangan tentang kursus yang berikut.
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Cocokkan Jawaban Saudara

8 Pada usia 6 tahun.

1 Setelah menghafal ayat-ayat itu dengan baik, ulangilah
ayat-ayat tersebut kepada orang lain.

9 Setelah menghafal Amsal 22:6, ucapkanlah ayat itu ke-
pada orang lain.

2 Melalui kesabaran dan pengertian, mempedulikan, dan
menyediakan kebutuhan mereka, mendidik mereka, dan
bermain bersama mereka.

10 c) "Jikalau saya marah kepada anak saya "
d) "Saya dapat sangat merogikan anak saya "

3 Masalah-masalah yang serius timbul di dalam rumah tang-
ga apabila orang tua menunjukkan sikap lebih mengasihi
seorang anak daripada anak-anak yang lain.

11 Jawaban saudara mungkin sama dengan jawaban saya.
a) Untuk kesejahteraan seorang anak, ia perlu mengetahui

bahwa orang tuanya mengasihi dia selalu, bahkan ke-
tika ia tidak patuh.

b) Seorang anak tidak perlu merasa ditolak atau tidak di-
kasihi bila ia mengetahui bahwa orang tuanya menegur
dia karena mereka mengasihinya dan bahwa mereka
mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni

c) Orang tua mungkin menyakiti seorang anak secara
emosional, dan bahkan secara jasmaniah, jika ia meng-
hukumnya ketika ia sedang marah.

d) Seorang anak yang menjadi besar tanpa disiplin mung-
kin memberontak melawan semua kekuasaan, terme-
suk kekuasaan Allah.
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4 Karena sangatlah penting anak-anak mempunyai kasih
dan pemeliharaan orang_tua mereka.

12 Mereka gagal menegur anak-anak mereka.

5 Mereka memerlukan anekaragam makanan: susu, buah-
buahan, sayur, kacang-kacangan, daging, ikan, dan telur.

13 Baik Yesus maupun Samuel makin dikasihi oleh Allah
dan manusia.

6 Anak-anak yang dibesarkan tanpa mengecap pendidikan
apa pun akan mengalami kesulitan untuk mencari nafkah
bagi diri sendiri.

14 c) kedua-duanya a) dan b)

7 Sejak ia dilahirkan.
15 Kasih, kesetiaan, pengampunan, doa.




