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Hampir seluruh kehidupan kita pasti dilalui bersama keluarga. Mungkin ada 
yang pernah mendapat pengalaman pahit bersama keluarga, tetapi saya 

yakin dengan pasti bahwa banyak orang juga yang mengalami masa-masa indah 
bersama keluarga. Sebagian besar diri kita saat ini dibentuk dari pengalaman-
pengalaman bersama keluarga di masa lalu. Contohnya, tanpa disadari seorang 
ibu akan menerapkan pola asuh kepada anaknya seperti pola asuh yang dia 
dapatkan dari ibunya di masa lalu.

Kita tidak pernah bisa memilih berada di keluarga mana, karena mereka 
adalah pemberian Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun satu hal 
yang pasti, keluarga akan selalu berada di dekat kita saat kita berhasil maupun 
terjatuh,	mereka	selalu	mencintai	kita	apa	adanya.	Saya	pernah	mendengar	cerita	
tentang seorang ibu yang tetap selalu menerima anaknya setiap waktu, walaupun 
anaknya sering kali melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan ibunya. Sekilas 
memang sepertinya tidak masuk di akal, tetapi itulah keluarga.

Melalui	edisi	khusus	keluarga	ini,	Gracia	rindu	membagikan	tema-tema	yang	
berkaitan yang relavan dengan keluarga agar kita memperoleh pemahaman 
yang komprehensif tentang sebuah keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Mari 
perlengkapi diri kita sebagai individu-individu yang berada dalam sebuah 
keluarga agar kita dapat melakukan peran kita masing-masing sesuai dengan 
firman Tuhan. Tuhan beserta kita.

penasehat:	ev.	donny	ishak,	felix	chai	lin	•	pemimpin	redaksi:	hansen	wijaya
•	penyuntingan:	winda	•	artistik:	denis	destalio,	evan	steven,	alini	•	ahli	bahasa:	tim	penerjemah	mandarin	

•	kreatif:	elise	kartika,	stefanni,	ester	chang,	chatrin,	grace,	cindy	chandry,	edwin	steven.

Kirimkan	 tulisan,	 ide,	 saran	 dan	 kritik	 Anda	 ke	 redaksi	 Gracia	 melalui	 e-mail ke 
gracia.methodist@gmail.com.
					Follow	us	@graciamethodist
					www.facebook.com/gracia	methodist

Tim Redaksi Gracia

Majalah Gracia Diterbitkan oleh
Komisi Media & Literatur GMI Imanuel Jakarta

Keluarga adalah harta yang paling berharga, istana yang paling 
indah, puisi yang paling bermakna dan mutiara tiada tara. 
Demikian	sebuah	gambaran	tentang	keluarga	yang	tertulis	
dalam lirik lagu “Keluarga Cemara” (lagu tema sinetron 
yang	ditayangkan	tahun	1996-2005).	Tentunya	kita	setuju	
bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan yang teramat indah. 
Sayangnya tidak semua orang mengalami kebahagiaan dan 
keharmonisan	dalam	keluarganya.	Keluarga	yang	dirancangkan	
Tuhan untuk menjadi surga di bumi, namun bagi sebagian 
orang justru menjadi ‘neraka’ yang menyengsarakan. Mengapa 
demikian? Ada banyak faktor yang menyebabkan hilangnya 
damai sejahtera dalam keluarga. Namun apapun alasannya, 
setiap keluarga harus mengalami pemulihan dan kebahagiaan, 
karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi anak-
anakNya.

Dalam	majalah	Gracia	edisi	kali	ini,	tim	penerbit	sengaja	
menyajikan	tema	tentang	keluarga.	Diharapkan	melalui	
beberapa tulisan/artikel/informasi yang membahas topik 
seputar keluarga ini, kita sekalian dapat bertambah wawasan 
dan	pemahaman	tentang	kebenaran	Kitab	Suci	maupun	
pengetahuan umum di dalam meningkatkan keharmonisan 
dan kebahagiaan keluarga. Tentunya harapan ini akan terwujud 
apabila	kita	membaca	semua	tulisan,	artikel	dan	informasi	yang	
telah	tersedia	dan	bermanfaat	bagi	kita.	Dan	jangan	lupa	untuk	
menerapkan serta mempraktekkan hal-hal yang baik yang kita 
dapatkan	melalui	majalah	Gracia	edisi	ini.

Selamat	membaca!		Kiranya	Tuhan	Yesus	memberkati	kita	dan	
semua anggota keluarga.

Pdt. Johnley Markus

Hansen Wijaya
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GODLY FATHER FOR
GODLY CHILDREN

Sebuah	perusahaan	kartu	ucapan	di	Amerika	Serikat	memutuskan	untuk	membuat	sesuatu	
yang istimewa pada hari ibu. Mereka hadir di sebuah penjara negara dan mengundang 
para	narapidana	untuk	mengirim	kartu	secara	gratis	kepada	ibu	mereka.	Para	napi	itu	
sangat responsif. Antrian itu sangat panjang sehingga staf perusahaan itu harus kembali ke 
percetakan	untuk	ambil	kartu	lebih	banyak	lagi.	Berhubungan	keberhasilan	itu,	perusahaan	
ini memutuskan untuk melakukan hal yang sama di hari ayah. Mereka kembali membuka 
kesempatan gratis bagi para napi yang ingin mengirim kartu kepada ayahnya. Apakah 
hasilnya	sesukses	di	hari	ibu?	Tidak!	Ternyata	tidak	ada	satupun	yang	datang.	Tidak	ada	
satupun	napi	yang	merasa	perlu	untuk	mengirim	sebuah	kartu	ucapan	selamat	hari	ayah	
kepada ayah mereka. Bahkan banyak yang tidak tahu di mana ayah mereka berada. Penjara 
umumnya dipenuhi oleh para narapidana yang diabaikan atau ditolak oleh ayah mereka atau 
punya hubungan yang buruk dengan ayah mereka.

Survei Pusat Nasional bagi anak-anak di Amerika Serikat menyatakan bahwa jumlah anak 
laki-laki yang bertumbuh tanpa ayah 2 kali lebih banyak terlibat kasus putus sekolah dan 
masuk penjara, dan 4 kali lebih banyak butuh perawatan masalah emosional dan perilaku. 
Pusat	Nasional	untuk	Ketergantungan	dan	Penyalahgunaan	Obat	di	Universitas	Columbia	
menyatakan bahwa anak-anak remaja yang hidup dengan kedua orangtua mereka namun 
punya hubungan yang buruk dengan ayah mereka 68% lebih tinggi berisiko untuk menjadi 
perokok, minum minuman keras, dan menggunakan narkoba, dibandingkan dengan remaja 
yang punya hubungan yang baik dengan ayah mereka.

Bill Houghton, seorang pimpinan perusahaan konstruksi besar yang mempekerjakan 
ribuan pegawai, punya persyaratan yang unik ketika ia ingin menerima seorang karyawan 
pria. Ia berkata, “Yang saya cari tahu adalah hubungan pria itu dengan ayahnya. Jika dia 
dikasihi oleh ayahnya dan menghormati wewenang ayahnya maka tampaknya dia akan menjadi 
seorang pekerja yang baik. Sebaliknya, jika dia memberontak kepada ayahnya, kemungkinan 
besar dia juga akan menemui kesulitan dengan saya.”

Apa yang dapat disimpulkan dari fakta-
fakta di atas? Seorang ayah sangat 
mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. 
Peranan seorang ayah sangat penting di 
dalam pembentukan diri dan pendewasaan 
anak-anaknya. Hal ini pula yang menjadi 
concern dari rasul Paulus ketika ia menulis 
dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, 
“Dan kamu, bapa-bapa, jangan bangkitkan 
amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi 
didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat 
Tuhan.”	(6:4).	Kepedulian	yang	sama	juga	
rasul Paulus nyatakan dalam suratnya 
kepada jemaat di Kolose, “Hai bapa-bapa, 
janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan 
tawar	hatinya.”	(3:21).	Dari	nasihat	rasul	
Paulus ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari 
tentang peranan penting seorang ayah di 
dalam mendidik anak-anaknya. 

“Jangan bangkitkan amarah di dalam diri 
anak… Jangan sakiti hati anak…”
Hal pertama yang harus dihindari atau tidak 
boleh dilakukan oleh seorang ayah kepada 
anak-anaknya adalah membangkitkan 
amarah dan menimbulkan sakit hati di 
dalam diri anak. Budaya Romawi pada 
zaman Paulus hidup memberikan otoritas 
mutlak kepada seorang ayah atas keluarga 
dan anak-anaknya. Seorang bayi yang 
baru lahir harus diletakkan di hadapan 
ayahnya. Jika ayahnya mengangkat dan 
menggendong anak itu berarti anak itu 
diterima di dalam keluarga tersebut. Tetapi, 
jika ayahnya tidak menggendongnya berarti 
anak itu ditolak. Seorang anak yang ditolak 
boleh dibuang, dijual atau diabaikan begitu 

saja hingga mati. Seorang ayah berhak 
menghukum anaknya sesuka hatinya, 
dengan	cara	yang	kejam	atau	bahkan	boleh	
membunuhnya. Seorang ayah berhak 
menjual anaknya sebagai budak. Jika 
seorang budak hanya boleh diperjualbelikan 
satu kali saja maka seorang anak boleh 
diperjualbelikan berkali-kali oleh ayahnya. 
Hal ini menunjukkan betapa seorang anak 
bahkan tidak lebih berharga dari seorang 
budak.

Di	dalam	konteks	seperti	inilah	Paulus	
menasihatkan para ayah Kristen bahwa 
mereka tidak boleh bersikap sama seperti 
para ayah pada zaman itu. Karena Paulus 
tahu bahwa perlakuan yang kejam 
seorang ayah kepada anak-anaknya akan 
mengakibatkan 2 hal. Pertama, dendam 
dan kemarahan di dalam diri anak-anak itu 
dan kedua, tawar hati. Apa yang dimaksud 
Paulus dengan tawar hati? Tawar hati, 
dalam bahasa aslinya, berarti minder; 
cepat	putus	asa,	patah	semangat,	atau	
mudah menyerah; motivasi rendah; tidak 
punya inisiatif untuk memulai sesuatu; 
takut mengambil risiko, takut gagal; takut 
mencoba	hal-hal	baru	atau	tantangan	
atau	kesempatan;	menjadi	pengecut	atau	
penakut.

Bagaimanakah seorang ayah pada masa 
kini dapat membangkitkan amarah atau 
menyakiti hati anak-anaknya? Pertama, 
tidak berintegritas, mengatakan A tetapi 
melakukan bukan A. Contoh perkataan 
yang sangat sering kita dengar atau bahkan 
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mungkin pernah kita lakukan sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita, yaitu, “Kalo ada 
si B datang bilang saja papa tidak ada,” atau “Kalo ada telepon dari si C bilang saja papa tidak di 
rumah.” Termasuk dalam tidak berintegritas adalah sudah berjanji kepada anak tetapi tidak 
menepatinya.

Kedua,	selalu	menyalahkan,	mencaci	
maki dan menghina. “Kamu bodoh!” 
“Kamu tidak berguna!” Tidak pernah ada 
satupun kata pujian dan penghargaan 
yang keluar dari mulut sang ayah yang 
memuji hal-hal baik yang dilakukan 
anaknya atau menghargai pribadi sang 
anak. Ketiga, tidak konsisten dalam 
menerapkan disiplin. Keempat, pilih 
kasih. Kelima, meremehkan masalah 
anak.	Orangtua	sering	menganggap	
masalah anak adalah masalah yang 
sepele. Tetapi sebenarnya bagi si anak 
masalah itu sangat besar dan ia akan 
sangat sakit hati jika orangtuanya tidak 
mengerti perasaannya dan tidak bisa 
diandalkan pertolongannya. Keenam, 

Ada seorang pria berumur 40 tahun yang datang kepada seorang psikolog karena 
ia memiliki masalah tidak bisa mengampuni ayahnya. Peristiwanya terjadi ketika 
pria ini masih seorang anak berumur 12 tahun. Ketika itu si anak ikut kegiatan 
pramuka di sekolah dan suatu kali sekolahnya mengadakan kegiatan perkemahan 
pramuka bersama dan mengajak para ayah untuk ikut serta. Anak itu dengan 
antusias mengajak ayahnya untuk ikut serta menemaninya. Ia tidak sabar untuk 
menunjukkan ketrampilan pramukanya kepada ayahnya. Ayahnya berjanji untuk 
ikut menemani anaknya. Pada hari yang telah ditentukan, mereka harus kumpul di 
sekolah pukul 5 sore. Si anak sudah mempersiapkan segala perlengkapan mereka 
dan tinggal menunggu ayahnya pulang dari kantor. Tetapi sampai pukul 7 ayahnya 
baru pulang. Tanpa rasa menyesal ayahnya minta maaf karena di kantor banyak 
pekerjaan yang harus diselesaikannya. Ayahnya berjanji besok pukul 7 pagi mereka 
akan	berangkat	menyusul	rombongan	sekolah.	Meskipun	agak	kecewa,	si	anak	
cukup	terhibur.	Keesokan	paginya	si	anak	sudah	bangun	pagi-pagi	sekali	dan	
mempersiapkan diri. Tetapi sampai pukul 7 ayahnya masih belum bangun juga. 
Ayahnya baru bangun pukul 9.30 dan berkata tidak bisa pergi ikut berkemah karena 
pinggangnya	sakit.	Lalu	dengan	kecewa	dan	sedih,	anak	ini	menurunkan	kembali	
barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian, dengan diam-
diam ternyata sang ayah mengambil stik golf dan terburu-buru pergi memenuhi 
“janji” yang lain. Anak ini mengetahuinya dan ia sangat sakit hati dan marah kepada 
ayahnya. 28 tahun kemudian ia masih belum bisa memaafkan ayahnya.

khususnya bagi para anak remaja, mereka 
akan sangat sakit hati jika ayah mereka 
tidak	pernah	memberikan	kepercayaan	
kepada mereka: “Kamu masih kecil. Kamu 
ga mungkin bisa deh kerjain itu. Sini biar 
papa aja yang kerjain. Nanti kalo kamu yang 
kerjain malah tambah berantakan.”

Keenam hal di atas dapat menimbulkan 
kemarahan, dan sakit hati pada anak. 
Marilah kita sebagai seorang ayah 
memperhatikan keenam hal di atas. Jika 
sebagai ayah kita pernah melakukan hal-
hal di atas, marilah kita segera minta maaf 
kepada anak-anak dan memulihkan relasi 
dengan mereka. 

“Didiklah mereka dengan disiplin di dalam 
Tuhan”
Hal kedua yang harus diperhatikan seorang 
ayah Kristen adalah mendidik anak-anak 
mereka dengan disiplin di dalam Tuhan. 
Frasa “didiklah mereka di dalam ajaran 
dan nasihat Tuhan” seharusnya lebih tepat 
“didiklah mereka di dalam disiplin dan 
ajaran Tuhan.” Perhatikan bahwa disiplin 
yang dimaksud rasul Paulus di sini tidaklah 
sama seperti yang dilakukan oleh para ayah 
zaman itu, yaitu dengan kekerasan dan 
kekejaman, melainkan disiplin yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. 
Disiplin	yang	dilakukan	para	ayah	zaman	
itu adalah disiplin yang kejam, penuh 
amarah,	mempermalukan	dan	melecehkan	
harga diri anak. Sedangkan disiplin yang 
berdasarkan firman Tuhan adalah disiplin 
yang dilandaskan kasih. Penulis surat Ibrani 
mengatakan bahwa Tuhan mendisiplinkan 
orang yang dikasihi-Nya dan yang diakui-
Nya	sebagai	anak	(Ibr.	12:6).	Dan	di	
12:10b, penulis ini juga mengatakan bahwa 
Tuhan mendisiplinkan kita untuk kebaikan 
kita, supaya kita beroleh bagian di dalam 
kekudusan-Nya.

Secara	praktis,	di	dalam	menerapkan	
disiplin kepada anak, hal-hal yang harus 
diperhatikan	adalah	(1)	konsistensi;	(2)	adil;	
(3)	di	dalam	memberikan	sanksi/hukuman,	
yang didisiplin adalah perbuatannya yang 
salah,	bukan	pribadinya;	dan	(4)	perlu	
dibedakan antara kesalahan yang harus 
dihukum	dengan	kecerobohan	karena	anak	
masih	kecil,	misalnya.	menjatuhkan	piring	
karena tersenggol atau masih belum kuat 
memegangnya.

Hal	terpenting	yang	harus	dicamkan	baik-
baik di sini adalah frasa “di dalam Tuhan”. 
Di	belakang	atau	di	balik	seorang	ayah	
yang mendisiplinkan anak-anak mereka 
terdapat Tuhan. Tujuan akhir dari disiplin 
itu bukanlah supaya si anak semata-mata 
mematuhi otoritas sang ayah tetapi supaya 
melalui didikan sang ayah tersebut, si anak 
dapat mengenal dan mematuhi Tuhan 
sendiri.

“Didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan”
Mendidik di sini maksudnya adalah 
mengasuh sampai menjadi dewasa. 
Mendidik seorang anak di dalam Tuhan 
dari sejak dini sangatlah penting. Penulis 
Amsal berkata, “Didiklah orang muda 
menurut jalan yang patut baginya, maka pada 
masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang 
daripada jalan itu.”	(Ams.	22:6).	Ajaran	
Tuhan di sini jelas adalah perintah-perintah 
dan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan 
yang	tertulis	di	dalam	Alkitab.	Orangtua,	
secara	khusus	ayah,	punya	tanggung	jawab	
dan peranan yang sangat penting untuk 
membina	kerohanian	anak.	Orangtua	tidak	
boleh melepas tanggung jawab ini dengan 
menyerahkannya kepada guru-guru Sekolah 
Minggu, pembina remaja atau guru-guru di 
sekolah. 

Jika seorang ayah mau mengajarkan 
kebenaran firman Tuhan kepada anak-
anaknya, ia terlebih dahulu mesti seorang 
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yang	mencintai	dan	melakukan	firman	
Tuhan di dalam hidupnya. Jika seorang 
ayah ingin mengajar anaknya mengasihi 
Tuhan, maka ia lebih dahulu harus menjadi 
seorang yang mengasihi Tuhan. Jika seorang 
ayah ingin mengajarkan anaknya mengikut 
Tuhan, maka ia terlebih dahulu harus 
menjadi seorang pengikut Tuhan. 

Bagaimanakah seorang ayah dapat 
memberikan pembinaan rohani yang baik 
kepada anak-anaknya. Alkitab sebenarnya 
sudah memberikan suatu metode 
pendidikan rohani yang terbaik, yaitu 
pendidikan rohani ala orang Yahudi/bangsa 
Israel,	seperti	yang	tercantum	di	dalam	Ul.	
6:7. Model pendidikan bangsa Israel adalah 
bersifat life-oriented bukan information-
oriented.	Dengan	orientasi	hidup	maka	
pendidikan tidak terbatas pada ruang dan 
waktu tertentu. Di mana pun dan kapan 
pun adalah kesempatan berharga bagi para 
orangtua Israel untuk mengajarkan tentang 
Allah dan firman-Nya kepada anak-anak 
mereka.	Orangtua	Israel	juga	membimbing	
anak-anak mereka untuk mengenal Allah 
dan mengalami Dia secara nyata dan praktis 
di dalam pengalaman kehidupan sehari-

hari, bukan hanya tahu tentang Allah 
secara	pengetahuan	dan	teori	saja.	Saudara,	
seorang	anak	harus	merasakan	Allah	secara	
nyata di dalam kehidupan mereka sehari-
hari,	ia	harus	berjumpa	dengan	Allah	secara	
pribadi,	mengenal	Allah	secara	pribadi.	
Sangat penting bagi anak itu bahwa ia 
mengenal Allah sebagai sendiri, bukan 
Allahnya ayah mereka atau ibu mereka 
atau Allahnya kakek mereka atau nenek 
mereka. Untuk itu, Allah dan firman-Nya 
harus menjadi bagian hidup sehari-hari di 
dalam sebuah keluarga Kristen. Allah tidak 
dilihat hanya sebagai simbol agama atau 
pengetahuan/informasi belaka.

Sebagai	penutup,	mari	kita	bercermin	dari	
kisah hidup Steve Farrar mengenai teladan 
dari ayahnya sendiri: 

“Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang memiliki sebuah pohon ek di tengah-
tengahnya. Bukan pohon ek merah, hitam atau putih, melainkan jenis pohon ek 
seperti yang digambarkan dalam Yes. 61:3, yang disebut pohon tarbantin kebenaran. 
Yang saya maksud dengan pohon ek atau tarbantin itu adalah ayah saya. Hingga 
kini, saya telah mengamati ayah saya selama 40 tahun. Ia bukan seorang hamba 
Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Sejak dulu hingga kini ia berkecimpung di 
dunia bisnis. Saya telah menyaksikan bagaimana ayah menghadapi berbagai badai 
kehidupan yang berat. Anda yang berkecimpung di bisnis real estate pasti tahu 
bahwa bisnis ini bisa sukses besar tetapi bisa juga bangkrut seketika. Ketika ayah 
berada di awal 40an, ia kehilangan segala-galanya. Ia bangkrut dan harus memulai 
segala sesuatunya dari nol lagi, dengan tiga anak yang sudah harus masuk ke 
perguruan tinggi. Hal ini tidak akan menjadi begitu berat bila ayah masih berusia 21 
tahun, tetapi sekarang ayah sudah berusia 43 tahun. Saya mengamati bagaimana 
ayah harus menyaksikan segala sesuatu yang ia miliki hancur. Dari memiliki aset 
hingga tidak memiliki apapun kecuali utang. Dari rumah yang baru dan luas ke 
sebuah apartemen kecil. Dari Cadilac ke Volkswagen. Dari anak tangga teratas 
ke anak tangga yang paling bawah. Sangatlah sukar bagi seorang laki-laki untuk 
menghadapi hal seperti ini. Setiap kali ayah bangun di pagi hari, kepedihan dan 
kekecewaan telah menanti. Sebagian besar dari kita mungkin pernah merasakan 
takut gagal, tetapi ayah benar-benar mengalaminya. Saya yakin ia merasa amat 
malu dan terhina. Itulah yang akan saya rasakan bila hal itu terjadi pada saya. Tetapi 
Anda perlu tahu sikap ayah dalam menghadapi bencana ini. Ia tak pernah berhenti 
menjadi pohon ek. Oleh karena sistem akarnya, pohon ek dapat bertahan terhadap 
badai yang dapat mencabut akar-akar pohon. Hal ini dengan pas menggambarkan 
ayah saya. Setahu saya, ayah selalu bangun pagi. Ia bangun sekitar pukul 5:45 untuk 
bersekutu dengan Tuhan. Waktu ini merupakan waktu yang senantiasa ia tepati 
untuk bertemu dengan Tuhan, setiap pagi selama lebih dari 40 tahun. Hal pertama 
yang ayah lakukan setiap pagi adalah mengambil Alkitabnya yang sudah usang, 
dengan tepi halaman yang penuh catatan dan lembar-lembar halaman yagn sudah 
koyak. Waktu masih kecil, saya teringat bahwa ketika beberapa kali saya bangun 
lebih awal dari biasanya dan pergi ke ruang keluarga, saya melihat ayah sedang 
berlutut di depan sofa dengan Alkitab terbuka di di hadapannya. Ketika hari masih 
gelap, ia sudah menggali berliter-berliter nutrisi dari tanah firman Tuhan. Itulah 
sebabnya mengapa ayah adalah pohon ek. Ia adalah orang yang mampu memotivasi 
diri sendiri secara rohani. Ia adalah orang yang tekun membaca dan merenungkan 
firman Tuhan setiap hari, sejak masa muda. Sistem akarnya telah masuk begitu 
dalam ke dalam Kitab Suci. Dan itulah yang memampukannya untuk bertahan atas 
badai yang ia alami sekitar dua 
puluh tahun yang lalu. Ia tetap 
berdiri tegak dan bertahan 
karena ia memiliki sistem akar 
yang kuat.”

Tentang Penulis

Ev. David Ie
Pembina	Komisi	KK	&	
P2MI
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Rencana
ALLAH

dalam

Keluarga

Allah memulai maha karya-Nya melalui Adam dan 
Hawa dalam sebuah sebuah “keluarga”. 
Manakala Allah menata ulang tatanan dunia baru, 
Ia memulai melalui Nuh dan “keluarga”.
Ketika Allah merintis umat pilihan, Ia memulainya 
melalui pasangan “keluarga” Abraham dan Sarah.

Bahkan ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanan-
Nya, Ia memilih melakukan Mujizat pertama 
dalam sebuah ajang pernikahan dimana kedua 
mempelai memulai sebuah bahtera “keluarga”.

Konsep “keluarga” selalu lekat di dalam hati 
Allah dan untuk menggenapi rencana-Nya, 
Ia selalu mengawalinya melalui “keluarga”.

Rencana	Allah	dalam	konteks	sederhana	adalah	
Allah ingin agar manusia dapat memahami-
Nya dan belajar untuk menjadi serupa dengan-
Nya	sebagaimana	kita	diciptakan	menurut	
Gambar dan Rupa Allah ... Selain melalui 
Firman-Nya, salah satu sarana untuk mengenal 
Allah lebih dekat adalah melalui “keluarga”. 

Seorang Kristen yang taat tentunya 
menggumulkan	dan	mendoakan	calon	
pasangan hidup mereka dengan segala kriteria 
rohani hingga dapat diyakinkan bahwa inilah 
“pilihan” Tuhan bagi mereka untuk bersama 
membentuk	keluarga	dan	hidup	dalam	rencana	
Allah. Hal-hal tersebut merupakan impian 
setiap kita saat memulai sebuah keluarga.

Akan tetapi sering kali Impian berbeda 
dengan	realita.	Bahkan	Alkitab	secara	jujur	
memaparkan begitu banyak kegagalan para 
tokohnya dalam membangun sebuah keluarga. 
Di	mulai	dari	Adam,	Nuh,	Abraham,	Ishak,	
Yakub, hingga tokoh spiritual seperti Samuel 

dan	seorang	raja	besar	seperti	Daud.	Allah	
begitu dekat dalam hati mereka, namun 
mereka gagal memahami prioritas Allah 
dalam membangun keluarga. Sering didapati 
kegagalan sebuah keluarga berimplikasi pada 
hancurnya	sebuah	generasi.

Namun begitu Allah tidak pernah tinggal diam. 
Allah selalu berinisiatif untuk berkomunikasi, 
mendengarkan, menginspirasi dan memberikan 
contoh-contoh	kepada	manusia	agar	mereka	
dapat membina keluarga yang berkenan di hati  
Tuhan.

Apabila baru saja seseorang mengambil 
isteri, janganlah ia keluar bersama-sama 
dengan tentara maju berperang atau 
dibebankan sesuatu pekerjaan; satu 
tahun lamanya ia harus dibebaskan 
untuk keperluan rumah tangganya dan 
menyukakan hati perempuan yang telah 
diambilnya menjadi isterinya.
Ulangan 24:5
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Dalam	kehidupan	keluarga	sehari-hari,	kita 
dapat menerapkan saling melayani melalui hal-
hal sederhana seperti berinisiatif untuk bangun 
lebih pagi, mengerjakan pekerjaan-perkerjaan 
rumah, menjaga anak, dsb.

“Love is more than a sentiment; it’s putting 
another’s needs ahead of your own  (Kasih lebih 
dari sekadar perasaan; Kasih itu menempatkan 
kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu 
sendiri). ” Mart De Haan 

Tentunya masih banyak nilai-nilai lain yang dapat 
dipelajari dalam membangun sebuah keluarga, tapi 
kita dapat belajar memulai dari 3 hal sederhana 
yang dapat memberikan perbedaan. 

Ayat di atas merupakan salah satu 
dari sekian banyak gambaran betapa 
Allah peduli terhadap keluarga dan itu 
memberikan pengharapan kepada kita. 

Sebagaimana Allah membentuk keluarga 
agar melaluinya kita dapat mengenal-Nya 
lebih dekat, sedemikian itu pula kita perlu 
belajar mengenal karakter Allah agar dapat 
membangun keluarga yang menggenapi 
rencana-Nya.	Mari	kita	melihat	3	karakter	
Allah yang dapat kita terapkan dalam 
kehidupan keluarga kita.

1. Komunikasi
Allah kita adalah Allah yang selalu berkomunikasi di dalam ke-Tri-Tunggalan-Nya. 
Allah	pun	selalu	berkomunikasi	dengan	manusia	dengan	berbagai	cara.	

Ketiadaan	komunikasi	selalu	menciptakan	jarak	di	dalam	keluarga.	Kita	dapat	melihat	
kehidupan	Ishak	dan	Ribka	sebagai	salah	satu	contohnya.

Kisah	Ishak	dan	Ribka	dimulai	dengan	begitu	ideal,	bagaimana	secara	jelas,	tahap	demi	tahap,	
Allah menuntun hamba Abraham untuk mempertemukan mereka. Ironisnya sesuatu yang 
dimulai begitu indah berakhir begitu pilu. Kita sering terpaku pada aspek masalah “anak 
favorit”	yang	membuat	keluarga	tersebut	terbelah,	namun	bibit	perpecahan	sebenarnya	adalah	
masalah komunikasi yang telah tumbuh jauh sebelum itu.

Ribka mendapatkan nubuatan mengenai Esau dan Yakub pada masa kehamilannya, namun ia 
memilih menyimpan hal tesebut di dalam hati selama bertahun-tahun. Ketika ia mendengar 
Ishak ingin memberkati Esau, sebenarnya itu merupakan kesempatan kedua baginya untuk 
mengungkapkan nubuatan Allah kepada suaminya, namun sebaliknya ia memilih “tipu 
muslihat”	agar	nubuatan	tersebut	digenapi	menurut	“caranya	sendiri”.

Jelas sekali ada yang salah dalam hubungan Ishak dan Ribka. Mereka mungkin dua karakter 
yang bertolak belakang. Sebaliknya, berupaya untuk menjalin komunikasi, mereka lebih 
memilih berkubang dalam kebiasaan mereka. Semakin mereka tidak berkomunikasi, semakin 
jauh jarak di antara mereka dan pada akhirnya 4 kehidupan menjadi korban atas “keheningan” 
Ishak dan Ribka.

Jika demikian, komunikasi seperti apa yang dapat membangun sebuah keluarga?
Kita	dapat	belajar	melalui	cara	Tuhan	Yesus	berkomunikasi.	Ia	tidak	sekadar	memulai	sebuah	
komunikasi, namun Ia memulai sebuah “hubungan”. Sebuah hubungan yang dibangun 
atas	dasar	kepedulian	dan	rasa	percaya.	Bukan	seberapa	banyak	timbal	balik	perkataan	yang	
terucap,	namun	bagaimana	setiap	perkataan-Nya	dapat	memulihkan	dan	membawa	orang	
yang mendengarnya menjadi lebih dekat kepada Allah Bapa. Itu sebabnya begitu banyak 
pembahasan mengenai “perkataan” di dalam Alkitab.

2. Mendengarkan
Allah	adalah	Allah	yang	mendengar.	Di	saat	bangsa-bangsa	di	
sekitar Israel memiliki budaya “melihat”, Allah membangun 
bangsa Israel dengan budaya “mendengar” (shâma‛ עמׁש).	Di	saat	
bangsa-bangsa lain mewujudkan ilah-ilah mereka dalam bentuk 
patung, bangsa Israel diajar untuk mendengarkan Allah dan 
firman-firman-Nya. 

Ada fakta menarik dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak mengenal 
kata “taat”. Kata “taat” yang ada saat ini merupakan adopsi dari 
bahasa Aram. Selama ribuan tahun mereka tidak mengenal 
kata “taat” namun dalam Alkitab begitu banyak kata “shâma‛ “ 
. Permintaan Raja Salomo kepada Allah yang terkenal adalah, 
“Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang mau mendengar 
(shâma‛ עמׁש).” Mengapa Salomo meminta permintaan tersebut? 
Karena dari hati yang mau mendengarkan itulah lahir sebuah 
ketaatan, hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan.

Menariknya	kata	taat	(obedient)	dalam	bahasa	Tionghoa	adalah 
听话	(Ting	Hua)	dimana	听 berarti “mendengar” dan 话 berarti 
“perkataan”. 听话 secara	literal	berarti	“mendengarkan	perkataan”.

Saling	mendengarkan	(listening,	not	hearing)	secara	mendalam	
akan membangun landasan keluarga yang kokoh dan itu dimulai 
dari belajar “mendengarkan” firman Tuhan.

3. Berinisiatif
Allah kita merupakan Allah yang 
berinisiatif	(tidak	pasif ).	Pada	saat	kita	
membangun sebuah hubungan dan 
belajar untuk saling mendengarkan, kita 
akan mendapati bahwa semua itu akan 
bersumber pada satu hal, yaitu “inisiatif ” 
untuk “saling melayani”. 

Sebelum Paulus memberikan nasehat 
mengenai “aturan dalam rumah tangga 
Kristen” dalam Kolose 3:18‐4:1, ia 
mendahuluinya dengan mengingatkan 
Jemaat di Kolose agar menjadi serupa 
dengan	Penciptanya	(image of its Creator; 
Kol.	3:10)	untuk	berinisiatif	dalam	belas	
kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 
kelemahlembutan, kesabaran, saling 
mengampuni dan mengenakan kasih 
sebagai pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan	(Kolose	3:12‐15).

Tentang Penulis

Yus Heri
Jemaat KU-2
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Jia-Jia dan Rex, Si Komplementarian

27	tahun	umurnya	ketika	Jia-Jia	memutuskan	untuk	menikah	dengan	calon	suaminya	yang	
merupakan anak dari teman ibunya yang dikenalnya saat ia kuliah semester 2.

Rex,	calon	suami	Jia-Jia,	adalah	seorang	laki-laki	hangat,	mandiri	serta	disegani	di	lingkungannya.	
Di	usianya	yang	ke-30	tahun,	ia	sudah	memiliki	perusahaan	yang	menciptakan	banyak	aplikasi	
untuk handphone	sehingga	namanya	cukup	dikenal	di	dunia	teknologi.

Jia-Jia	sendiri	mengagumi	Rex	yang	menurutnya	adalah	sosok	calon	suami	yang	ideal	untuk	
dipuja dan dikagumi. Selain mapan, Rex sangat penyayang dan perhatian, misalnya ketika ada 
tugas kelompok yang mengharuskan Jia-Jia untuk pulang malam, Rex akan selalu menjemputnya 
dan memastikan Jia-Jia istirahat ketika sampai di rumah. Jia-Jia merasa dirinya terlindungi. 
Meskipun Rex agak sedikit keras dalam mengatur kegiatan yang boleh diambil Jia-Jia selain 
mengajar sebagai asisten dosen, Jia-Jia menganggap hal tersebut lumrah dan memang sudah 
sewajarnya	dilakukan	oleh	calon	suami.	Itulah	sebabnya	ketika	Rex	mengajaknya	untuk	

KOMPLEMENTARIAN

EGALITARIAN
VS

menikah sehabis Jia-Jia lulus kuliah dan 
memintanya untuk melepaskan beasiswa S2 
yang diterimanya agar bisa fokus membangun 
sebuah keluarga dengan banyak anak, tanpa 
ragu Jia-Jia mengiyakan. Jia-Jia berpikir tempat 
seorang istri adalah di rumah dengan fokus 
untuk melindungi, menjaga dan membesarkan 
anak-anak. Jia-Jia sudah membayangkan 
betapa bahagianya ia ketika menjemput anak-
anak di sekolah, memasak sendiri bekal untuk 
keluarganya dan mengurusi segala keperluaan 
Si	Kecil	mulai	dari	urusan	popok	sampai	
sekolah. 

Dalam	persiapan	pernikahan,	Rex	cenderung	
mendominasi dan memastikan hanya yang 
terbaik yang akan diberikan kepada Jia-Jia, 
seperti rumah dengan segala perabotannya. Rex 
berpikir bahwa dengan mempersiapkan segala 
hal, Jia-Jia tidak perlu lagi bekerja, bisa menjadi 
nyonya	rumah	serta	ibu	terbaik	bagi	calon	
anak-anaknya kelak. Bagi Rex, seorang laki-laki 
harus dapat menyediakan nafkah bagi keluarga 
serta tidak perlu terlalu memusingkan tetek 
bengek dalam rumah tangga karena hal tersebut 
sudah	diserahkan	kepada	istrinya.	Di	mata	Jia-
Jia, hal inillah yang mampu membuat Jia-Jia 
merasa aman dan dibutuhkan sebagai seorang 
wanita dalam keluarga 

Jia-Jia	dan	Rex	memiliki	cara	pandang	
komplementarian dimana bagi Jia-Jia 
seorang wanita memang sepatutnya dan 
seharusnya tunduk, menghormati setiap 
keputusan, keinginan dari pria dan Rex 
memiliki pandangan bahwa seorang pria 
haruslah mampu menjadi pemimpin, 
pengambil keputusan dalam rumah tangganya 
dan	menjadi	pencari	nafkah	utama	yang	
membuatnya dihormati sebagai kepala rumah 
tangga di rumah. 

Para penganut pandangan komplementarian 
percaya	pada	prinsip	sebuah	kapal	tidak	boleh	
ada 2 nahkoda. Cukup 1 yang mengemudi dan 
mengarahkan jalannya kapal dan nahkoda itu 
adalah pria.

Meng-Meng dan Steve, Si Egalitarian

6 kali ditolak oleh institusi penyedia beasiswa 
ke luar negeri, hari ini adalah penentuan 
apakah Meng-Meng, seorang wanita yang 
penuh semangat dan pantang menyerah, 
akhirnya bisa terbang ke London untuk 
mengambil kuliah S2 selama 2 tahun di bidang 
pendidikan anak atau ini merupakan kali 
ke-7	dirinya	ditolak.	Di	usianya	yang	ke-32,	
sungguh bukan perkara mudah meyakinkan 
keluarganya	bahwa	mimpinya	menjadi	Doktor	
di pendidikan anak begitu penting. Segenap 
relung jiwanya berjuang dan berteriak setiap 
saat ketika melihat dunia pendidikan anak-
anak di Indonesia yang belum maju dan ia 
yakin bahwa ia terpanggil untuk belajar dan 
memajukan dunia pendidikan anak-anak.

Namun bagi kekasihnya, Steve, tidak sulit bagi 
Meng-Meng	untuk	menceritakan	mimpi-
mimpinya. Bahkan Steve pun turut membantu 
mencari	informasi	beasiswa	dan	mendukung	
Meng-Meng untuk terus mengejar mimpinya 
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menjadi	Doktor	ketika	kali	ke-5	permohonan	
beasiswa Meng-Meng ditolak. Bagi Steve, 
pernikahan bisa menunggu, namun pendidikan 
tidak bisa. Steve sangat bahagia setiap kali 
Meng-Meng	menceritakan	mimpinya	untuk	
mendirikan	gerakan	“Dongeng	1000	malam”	
untuk mengedukasi para orangtua agar 
membacakan	cerita	dongeng	kepada	anak-
anak setiap malamnya. Baginya, seorang 
wanita zaman modern seperti sekarang ini 
jangan mau terkungkung di dalam sebuah 
rumah saja, namun harus berani berkarya dan 
meraih mimpi untuk kemajuan kualitas hidup 
masyarakat. 

Kebesaran hati dan kesabaran Steve membuat 
Meng-Meng	menerima	cintanya	5	tahun	
lalu. Ia melihat bahwa Steve tidak sama 
seperti pria lain yang ingin mengatur jalan 
hidup yang harus diambil seorang wanita, 
mulai dari seorang wanita harus menjadi apa 
atau melakukan apa. Bagi Meng-Meng, pria 
pilihannya harus bisa mendukung mimpi 
pasangan hidupnya dan membebaskan dirinya 
untuk mengejar dan mewujudkan mimpi 

setinggi	yang	wanita	itu	dapat	capai	tanpa	takut	
tersaingi	atau	dilibas	dengan	sinar	pencapaian	
dari	Si	Wanita	yang	lebih	cemerlang.	Dan	
Meng-Meng menemukannya dalam diri Steve.

Steve dan Meng-Meng adalah pasangan 
egalitarian, dimana bagi Meng-Meng, seorang 
wanita bebas dalam mengambil keputusan serta 
memilih jalan hidup, baik menjadi ibu rumah 
tangga, ibu bekerja atau bersekolah. Apapun 
keputusannya bisa Meng-Meng pilih bukan 
karena “apa yang seharusnya atau apa yang 
sebaiknya”, tetapi ia memilih karena kebebasan 
yang ia punya tidak dapat diambil oleh 
siapapun	termasuk	pasangan	hidupnya.	Dalam	
hal ini, Meng-Meng ingin bekerja sebagai 
bentuk	aktualisasi	diri,	bukan	sekadar	mencari	
nafkah tambahan bagi keluarga. Bekerja 
adalah	cara	Meng-Meng	untuk	terbang	tinggi	
dan Meng-Meng membutuhkan partner 
egalitarian yang mampu terbang bersama-sama 
mewujudkan mimpi.

Bagi Steve, tidak masalah baginya jika 
pasangan hidupnya memiliki pendidikan 

yang lebih tinggi bahkan karir yang lebih 
baik darinya. Justru hal tersebut yang 
membuat Steve memilih Meng-Meng karena 
kemandirian	serta	kecerdasan	yang	dimilikinya	
membuatnya berbeda dari wanita lain yang ia 
kenal. Steve sangat mengagumi dan menaruh 
rasa hormat yang besar kepada seorang wanita 
dengan mimpi serta rasa aktualisasi diri yang 
besar untuk mengukuhkan eksistensi dirinya 
dengan menorehkan prestasi-prestasi dalam 
bidang	sangat	ia	cintai	dengan	sepenuh	hati.	

Para penganut pandangan egalitarian sepakat 
bahwa ketika mereka bersama-sama maka 
itu tidak akan menghalangi terwujudnya 
mimpi mereka. Pria egalitarian juga tidak 
akan menghalangi atau merasa tersaingi 
apabila	pasangannya	memiliki	pencapaian	
yang	lebih	cemerlang.	Wanita	egalitarian	
juga sangat membutuhkan pasangan yang 
mampu mengerti kebutuhan dirinya untuk 
mengaktualisasikan dirinya dalam sebuah 
pekerjaan	pada	bidang	yang	sangat	ia	cintai.

Dalam	menjalani	pernikahan,	pasangan	
egalitarian berpegang pada prinsip bahwa 
sebuah kapal membutuhkan 2 nahkoda untuk 
mengarungi lautan, dimana 2 nahkoda ini 
sama-sama memiliki kapabilitas yang mumpuni 
sehingga apabila salah satunya jatuh, nahkoda 
yang lain mampu dan bisa menggantikan 
dengan sama baiknya.

Mana yang Paling “Benar”?

Tidak ada yang salah ataupun benar 
mengenai pandangan komplementarian 
atau egalitarian dan yang pasti keduanya 
tidak memengaruhi keselamatan. Setiap 
kita yang sedang menjalani relasi, ataupun 
belum, penting sekali agar kita bisa 
mengetahui termasuk yang manakah 
kita, sehingga nantinya jika memiliki 
pandangan yang sama, tentunya menjalani 
hubungan ke jenjang yang lebih serius 
akan sedikit lebih mudah, meskipun 
bukan tanpa konflik. Ketika kita masih 
melajang pun kita bisa menentukan 
dengan lebih jelas kriteria pasangan yang 
kita butuhkan untuk menjalani bahtera 
rumah tangga.

Namun yang lebih repot adalah ketika 
keduanya memiliki pandangan berbeda 
dalam menjalani kehidupan pernikahan. 
Hal ini nantinya akan menimbulkan 
konflik besar seperti ketika suami 
ingin istri tidak bekerja namun istri 
ingin bekerja atau jika suami ingin istri 
bekerja, namun jiwa istri ingin di rumah 
mengurus	keluarga.	Sebaiknya	bicarakan	
dengan pasangan hal-hal yang bisa 
dikompromikan sebelum melangkah ke 
jenjang yang lebih serius. (ek)

Tentang Narasumber

Elice Chandra
Penerjemah KU-1
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Menikah:
WAKTUNYA
TUHAN

Halo, belakangan ini lagi sibuk apa?
Tahun ini masih membantu di Komisi MedLit 
(Media	Literatur)	dan	beberapa	pelayanan	baru	
lainnya.

Anyway, belum lama ini kan baru melepas masa 
lajang, cerita sedikit dong perjalanan kisah kalian. 
Kalau tidak salah mulai di tahun 2010 atau 
2011, saya lupa tepatnya. Saat itu kami sepakat 
berkomitmen mempertimbangkan apakah kami bisa 
cocok	untuk	menjalani	kehidupan	bersama/menikah	
nantinya. Jadi untuk periode waktu itu kami sama-
sama tidak membuka hati untuk orang lain. Suka 
dukanya kayaknya sama saja dengan pasangan lain. 
Kita	melihat	bagaimana	karakter,	kebiasaan	dan	cara	
meresponi kejadian yang dialami setiap hari. Kalau 
ada	kebiasaan	dan	cara	merespon	yang	membuat	
salah	satu	kurang	nyaman,	kita	bicarakan	dan	cari	
jalan tengahnya. Pergumulan yang sulit adalah saat 
ga ketemu solusinya, apakah masing-masing sanggup 
menerima perbedaan itu. Karena kan hubungannya 
akan dibawa sampai tua nantinya.

Apa sih yang menjadi dasar pertimbangan kalian 
sampai pada akhirnya memutuskan untuk 
melanjutkan ke jenjang pernikahan?
Saat kami ikut kelas pranikah pertama, belum 
ada keputusan kapan menikah karena “katanya” 
ada kemungkinan masih bisa berubah. Setelah 
selesai	kelas	pranikah	(anggapannya	lulus	toh),	
kami	merencanakan	teknis	pernikahan,	mengenai	
pemberkatan dan resepsi, sembari ikut kelas pranikah 
kedua dengan bimbingan sepasang mentor senior 
yang karakternya hampir seperti kami.
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Apa ada ketakutan tertentu yang dialami ketika 
hendak menikah? Apa itu dan bagaimana cara 
kalian menanggulanginya?
Ketakutan hendak menikah sih tidak ada. Ketakutan 
setelah	menikah	yang	banyak:).	Bersyukur	melalui	
kelas pranikah, pasangan mentor senior membimbing 
kami dengan banyak doa, panduan, tips dan 
pengalaman seputar tantangan-tantangan yang 
mungkin kami hadapi dalam kehidupan menikah 
nantinya dengan perbedaan karakter ini. Jadi kurang 
lebih, ada gambaran besarnya dan porsi ketakutan 
bisa diantisipasi. 

Faktor apa saja yang menurut Sofanny harus 
disiapkan secara pribadi dan bersama pasangan 
dalam mempersiapkan pernikahan?
Kesiapan hati dan mental, karena pernikahan bukan 
soal	BISA	atau	TIDAK	BISA,	tetapi	lebih	MAU	
atau	TIDAK	MAU	bersama	pasangan	bekerja	sama	
untuk	menjalaninya	setiap	hari.	Dan	tentunya	butuh	
effort yang besar sekali untuk membangun dan 
memelihara relasi suami istri. 

Menikah dan membangun keluarga tentunya 
merupakan harapan hampir setiap orang, tetapi 
banyak yang sulit atau belum mendapatkan jodoh 
walaupun secara usia sudah matang. Pada akhirnya 
banyak tekanan sosial dari orang sekitar agar 
segera mencari jodoh dan menikah. Bagaimana 
pandangan Anda mengenai hal ini? Apakah 
menurut Sofanny setiap orang pasti ada jodohnya?
Kalau dipikir-pikir, tekanan sosial setelah menikah 
jauh lebih banyak dibanding sebelum menikah. 
Hahaha. Jadi jangan diambil hati saja.
Menurut saya entah jodoh atau tidak, asal kedua 
dua orang berkomitmen untuk membangun relasi 
bersama, seharusnya hal yang baik akan terjadi.
Jika	bicara	tentang	jodoh,	tentu	ada	2	pandangan.	
Pertama	pandangan	secara	rasio.	Jika	kita	berpikir	
secara	rasional,	sebelum	kita	bilang	jodoh,	tentu	ada	
sebuah keputusan yang kita ambil. Sebelum sebuah 
keputusan diambil, tentu ada beberapa pilihan. 
Terkadang	secara	manusiawi	kita	sendirilah	yang	
seakan-akan menentukannya dengan kehendak 
bebasnya. Misalnya, saat kita single pasti ada beberapa 
pilihan	calon.	Tapi	dari	pilihan	tersebut	terkadang	
kita yang mengambil keputusan berdasarkan 
pengertian kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, 

dan ketika keputusan kita tidak tepat, di sinilah terkadang kita langsung 
menyimpulkan bahwa dia bukan jodoh saya. Atau ekstrimnya, saat kita ditolak, 
lalu kita jadi menganggap kita tidak punya jodoh.
Pandangan kedua adalah peran aktif kita yang disertai penyertaan Tuhan. Saya 
yakin Tuhan pasti akan memberikan pasangan yang seimbang untuk kita. Saat 
Adam	diciptakan,	Tuhan	berkata	tidak	baik	manusia	ini	seorang	diri.	Namun	
pasti ada yang bertanya kenapa ada orang yang melajang terus. Mungkin 
memang	benar	ada	panggilan	tertentu,	seperti	Paulus	contohnya,	atau	itu	
memang keputusan yang diambil seseorang untuk melajang (mungkin bisa 
karena putus asa, trauma, atau bisa jadi dia terlalu idealis sehingga tidak ada yang 
masuk	ke	dalam	kriterianya.	Untuk	itu,	bicara	tentang	jodoh,	saya	yakin	perlu	ada	
peran aktif: membuat kriteria yang sesuai Firman Tuhan dan melibatkan Tuhan 
saat menentukan pasangan hidup kita. Ketika kita berjalan sesuai kriteria Tuhan, 
kita akan menemukan pasangan hidup kita.

Ada saran tertentu yang bisa di-share buat para kaum lajang yang masih belum 
menemukan pasangan yang tepat?
Waduh, saya tidak berani kasih saran karena bukan ahlinya. Kalau memang serius 
mau	menikah,	berdoalah!	Karena	Tuhan	menjawab	doa.	Pertanyaan	berikutnya,	
kalau	Tuhan	beneran	kasih,	siapkah	kita?	Doa	hendaknya	dibarengi	dengan	
tanggung jawab.

Kalau bisa mengibaratkan pernikahan sebagai sesuatu, menurut Anda 
pernikahan itu paling tepat digambarkan seperti apa?
Ga kepikiran seperti apa. Saya mengutip dari Yosia saja. Pernikahan ibarat kita 
hendak melakukan perjalanan dalam sebuah kapal laut yang akan membawa 
seisinya menuju tempat yang indah yang telah Tuhan siapkan. Tentu sebuah kapal 
harus	mempunyai	nahkoda	(suami)	yang	sudah	dimenangkan.	Kalau	nahkoda	
sudah dimenangkan, dia akan tahu arah tujuan/visi (menuju kepada janji indah 
Tuhan)	dan	tahu	akan	membawa	kemana	seluruh	isi	kapal.	Namun	seiring	waktu	
terkadang	nahkoda	bisa	lelah	dan	salah	arah,	sehingga	perlu	navigator	(istri)	yang	
senantiasa	membantu	dan	mengarahkan	kembali.	Doakan	saja	supaya	pasangan	
nahkoda dan navigator yang satu ini bisa satu hati satu visi dan satu tujuan ya. 
Tuhan Yesus memberkati.

Tentang Narasumber

Sofanny
Pengurus Komisi Media 
dan Literatur
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Mengurus	anak??	Wah..	apa	yang	muncul	di	pikiran	Anda?	
Karena penulis adalah seorang suami dan ayah, maka saya akan 
mengajak	kita	melihat	dari	sudut	pandang	ini.	Apa	yang	muncul	
di	benak	Anda	(seorang	suami/pria)	sewaktu	mendengar	kata	
ini?	Kalau	anak	masih	kecil,	yang	langsung	terbayang	adalah	
mengurus dalam hal memandikan anak, menyiapkan botol 
susu dan makanan anak, mengganti popok di tengah malam, 
dlsb. Atau kalau anak-anak Anda sudah beranjak usia sekolah, 
mungkin	muncul	bayangan	bagaimana	mengurus	mereka	dalam	
mengecek	pelajaran	sekolah	mereka,	membantu	mengajar	atau	
menyiapkan pernak-pernik keperluan tugas sekolah mereka. 
Apakah ini memang hal yang harus dilakukan seorang suami? 
Bukankah seorang suami sudah melakukan tanggung jawabnya 
di	dalam	keluarga	dengan	mencari	nafkah,	bekerja	sepanjang	
hari di luar rumah. Apakah saat kembali ke rumah, atau saat 
santai di rumah di akhir minggu seorang suami perlu ikut 
mengurus anak? Mengganti popok? Menyiapkan botol susu?

KERJA SAMA SUAMI DAN ISTRI Dalam Mengurus Anak
Sebagian besar kita, walau tidak semua, lahir 
dan besar dalam kultur dimana seorang suami 
memainkan	peran	sebagai	pencari	nafkah.	
Sementara sang Istri, baik sebagai ibu rumah 
tangga maupun seorang wanita yang bekerja/
berkarir, tetaplah mengambil peran sebagai 
yang mengurus anak. Mengurus anak dianggap 
sebagai kurang “macho”.	Secara	sadar	tidak	
sadar, pola pikir kita sudah membagi antara 
pekerjaan yang maskulin vs feminim. Masuk ke 
dapur,	mengepel	rumah,	mencuci	baju	dianggap	
pekerjaan yang feminim, dan salah satu di 
dalamnya	adalah	mengasuh	anak.	Dalam	
banyak latar belakang, dianggap wajar kalau 
seorang istri melakukan berbagai pekerjaan 
rumah tangga, dan bahkan sebagian suami 
menganggap membuat kopi untuk diri sendiri 
pun	adalah	tugas	istri.	Dibicarakan	atau	tidak,	
kebanyakan orang saat membentuk keluarga 

baru, membawa nilai-nilai dari keluarga di 
mana dia dibesarkan.

Figur ayah-ayah zaman dulu adalah figur pria 
yang lebih “cool”, agak menjaga wibawa dan 
tidak terlalu terlibat dalam hal mengurus atau 
mendidik anak. Mereka lebih banyak tampil 
sebagai sosok yang disegani, kalau tidak untuk 
ditakuti anak-anak sewaktu nakal. Ayah lebih 
banyak tampil untuk mendisplinkan daripada 
menyayangi, bermain bersama anak.

Alkitab menggambarkan hubungan Allah 
dengan manusia, sebagai hubungan Bapa 
dengan anak. Suatu relasi yang penuh kasih, 
namun juga yang mendisiplinkan jika “anak” 
menjadi	nakal.	Dalam	hal	inilah	peran	ayah	
dan ibu saling melengkapi, dan tidak perlu ada 
dualisme dalam membagi tugas.
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Bagaimana pola manajemen keluarga di abad 21 ini? 
Apakah masih relevan membagi-bagi tugas mana yang 
menjadi tanggung jawab istri, mana yang menjadi 
tanggung	jawab	suami?	Ya	dan	tidak.	Saya	percaya	
sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, 
seorang suami dan istri mempunyai peran masing-
masing dalam keluarga. Ada hal-hal yang unik dan 
tidak bisa digantikan, bahkan jika salah satu pihak 
menghendakinya. Kedekatan emosi seorang ibu 
dengan	anak	adalah	salah	satu	contoh	hal	unik	yang	
tidak tergantikan, bahkan jika dengan sengaja mau 
digantikan perannya oleh ayah. Sebaliknya, walaupun 
seorang ibu mengambil peran aktif dan dominan dalam 
mendisiplinkan keluarga, ada peran ayah sebagai “Imam” 
dalam keluarga yang tidak bisa berfungsi penuh waktu 
dijalankan	oleh	istri.	Dan	bahkan	jika	tatanan	peranan	
ini dijungkirbalikkan, yang terjadi adalah keluarga 
dengan anak-anak yang mengalami kebingungan dalam 
perkembangan hidup mereka.

Kami tidak pernah membahas dan mendiskusikan bagaimana membagi tugas dalam mengurus 
anak.	Semuanya	secara	spontan.	Prinsipnya	adalah	ringan	tangan	di	saat	melihat	ada	suatu	
pekerjaan	(baca:	sebagai	mengurus	anak)	yang	perlu	dikerjakan.	Tidak	perlu	dibagi	siapa	
melakukan apa. Misal sewaktu anak-anak masih bayi, setiap malam sebelum tidur kami 
menyiapkan berbagai perlengkapan supaya jika anak terbangun maka air panas, botol susu, popok 
pengganti,	kapas	penyeka,	handuk	kecil,	dlsb	semua	tersedia	untuk	digunakan.	Tanpa	perlu	

membagi	tugas,	kami	masing-masing	mencoba	menyiapkan	apa	
yang	kurang.	Demikian	juga	sewaktu	anak-anak	beranjak	besar,	
secara	spontan	dan	alami	terbentuk	kebiasaan-kebiasaan	yang	
akhirnya	“membagi”	tugas	tersebut.	Bercerita	sebelum	tidur	biasanya	

dilakukan saya bersama anak-anak, mungkin ini karena anak-anak 
melihat Papa lebih konyol dan variatif dalam meniru berbagai suara. 
Sedangkan berguling-guling, saling mengelitik itu biasanya mereka 
lakukan	bersama	sang	Mama.	Tidak	membagi,	tetapi	secara	alami	tetap	
terbagi. Masing-masing kami, suami istri bisa mengambil berbagai 

peran dalam mengurus anak dan justru di situlah uniknya. Multi 
tasking. Multi purpose.

Sepulang kerja, tentunya akan sangat nyaman jika bisa santai 
di depan TV, koran, majalah atau komputer setelah mandi 
dan makan malam. Namun menyadari bahwa istri pun 
sebenarnya lelah dan ingin menikmati “me-time”, di sanalah 
sang	ayah	perlu	secara	spontan	melihat	hal	apa	yang	bisa	

dilakukan untuk mengasuh anak. Sesuaikan talenta masing-
masing, misalnya mengajar/membantu pelajaran sekolah tidak 
harus dominasi pihak tertentu. Setiap keluarga punya keunikannya 
masing-masing, prinsipnya adalah saling melengkapi.

Kami melihat mengasuh anak sebagai sebuah 
privilege	(hak	istimewa),	sebagai	suatu	kesempatan	
yang diberikan kepada kami sebagai orangtua, 
waktu yang akan segera lewat seiring dengan 
beranjak	remaja	dan	dewasa.	Momen	bercerita	
sebelum	tidur	sebagai	contoh,	hanya	bisa	
dinikmati	sampai	anak-anak	kelas	4-5	SD,	dan	
selepas dari itu, anak pun sudah tidak tertarik 
untuk	mendengar	cerita.	Mengasuh	anak	adalah	
suatu hak istimewa yang diberikan kepada 
orangtua, ayah dan ibu, untuk menanamkan 
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, nilai-
nilai kehidupan dan tujuan hidup. Mengasuh 
anak bukanlah tugas yang harus dibagi, melainkan 
kesempatan yang akan berlalu. Rasanya masih 
fresh di bayangan bagaimana menggendong kedua 
anak-anak saya saat mereka masih bisa digendong 
dengan satu tangan, sambil menyanyikan “Jesus 
Loves Me This I know”. Ingatan dan bau bayi 
pun masih fresh dalam otak, namun tak terasa 
saat ini tinggi putra kami yang pertama hanya 
beda	beberapa	cm	dari	saya,	dan	putri	kami	yang	
kedua sudah bisa berbagi sepatu, pakaian, tas dan 
berbagai hal lainnya dengan ibunya.

Momen mengasuh anak akan segera lalu, dan 
berbahagialah	jika	para	pembaca	masih	diberikan	
kesempatan selaku ayah maupun ibu. Mari 
bersama-sama bahu-membahu mengisi memori 
anak-anak	kita	akan	keluarga	yang	cinta	Tuhan,	
yang saling mengasihi, hingga kelak nanti mereka 
dewasa dan berkeluarga, mereka dapat berkata 
“Saya ingin bisa menjadi seperti Ayah/Ibu saya 
yang selalu mengasihi” dan menjadikan kita 
sebagai role model orangtua yang didambakan. 
Kiranya Tuhan menolong setiap kita utk menjadi 
orangtua yang selalu mengasihi dan merefleksikan 
kasih Bapa. GBU.

Tentang Penulis

Irwan Samudera
Worship Leader KU-1
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Perlukah?
Nanny:

A nanny is someone who is fully invested in a child’s development and 
well-being. Generally, a nanny will care for children full-time while both 

parents work. Although nannies and babysitters both provide quality 
childcare, there are some basic differences between the two. (wikipedia)

Di	beberapa	negara	Barat,	seorang	nanny 
memiliki pendidikan khusus dan bersertifikat 
sehingga dia dapat menjalankan tugas seorang 
nanny dengan tepat dan benar. Seorang nanny 
dapat mengasuh dan mendidik seorang anak 
dari sebuah keluarga atau pun dapat mengasuh 
beberapa anak. Anak-anak itu dapat berasal 
dari beberapa rumah yang berdekatan (tapi 
tergantung	juga	pada	usia	anak),	yang	kemudian	
berkembang menjadi daycare.

Seorang nanny dapat tinggal bersama dengan 
keluarga tersebut dan bisa juga tidak tinggal di 
rumah keluarga tersebut. Sedangkan seorang 
babysitter tugasnya hanya sekedar pada menjaga 
dan mengurus keperluan fisik si anak, hanya 
terbatas dalam hal membantu keperluan sehari-
hari si anak, seperti mandi, makan, dan tidur. 
Seorang babysitter mendapat pelatihan, namun 
tidak sampai mendetail dari seorang nanny.

Namun di Indonesia, keduanya istilah tersebut 
dianggap sama, yaitu seseorang yang bekerja 
dalam hal pengasuhan anak dalam sebuah rumah 
atau keluarga dan membantu tugas ibu di rumah.

Beberapa kelebihan dengan adanya nanny dalam 
keluarga:

Nanny bisa membantu meringankan tugas ibu 
dalam mengasuh seorang anak.
Kita dapat memperjelas tugas-tugas dan 
batasan si nanny dalam keluarga, sehingga dia 
tahu sejauh apa peran dia di dalam keluarga 
tersebut.
Ibu dapat bekerja untuk menambah 
penghasilan keluarga dengan adanya nanny 
yang mengganti peran ibu di rumah.
Mengurangi stres ibu, sehingga ibu mempunyai 
waktu	yang	cukup	untuk	melakukan	hal-hal	
pribadinya di waktu tertentu.

Sedangkan beberapa kekurangan dengan adanya 
nanny dalam keluarga:

Bila nanny yang tidak dapat diatur, maka 
akan menambah kepusingan ibu. Bagaikan 
ada tambahan “satu anak” lagi dalam keluarga 
tersebut.
Bila nanny yang terlalu dominan dibanding 
ibu, maka si anak dapat terpengaruh serta 
mengikuti pola asuh dari nanny daripada ibu.
Ibu yang lupa peran utamanya sebagai 
seorang ibu bagi anaknya dan terlalu 
menyerahkan semua hal kepada nanny, maka 
membuat relasi ibu dan anak menjadi tidak 
dekat, dan relasi nanny dan anak menjadi 
terlalu dekat dari yang seharusnya. Ibu 
jadi kurang mengenal anak. Hal ini dapat 
mengakibatkan anak lebih memilih nanny 
daripada ibunya sendiri.

Pertimbangan yang perlu dipikirkan untuk 
memutuskan akan menggunakan jasa nanny 
atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
Ekonomi keluarga yang mampu 
mengeluarkan sejumlah biaya untuk gaji 
nanny.
Ekonomi keluarga muda yang memerlukan 
sumber penghasilan ganda, khususnya 
untuk keluarga yang tinggal di kota besar, 
maka ayah dan ibu diperlukan untuk 
sama sama bekerja. Sehingga keluarga 
tersebut memerlukan bantuan nanny untuk 
menopang di saat ibu sedang bekerja.
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2. Faktor usia anak
Di	keluarga	yang	memiliki	anak	lebih	dari	
satu	dengan	usia	balita	(bawah	lima	tahun),	
ibu memerlukan bantuan dalam mengasuh 
anak-anak bila tidak adanya bantuan dari 
keluarga atau orang tua ibu/ayah (kakek/
nenek).
Bila usia anak sudah lebih dari 5 tahun, 
seharusnya tidak memerlukan seorang 
nanny, tetapi lebih memerlukan seorang 
helper saja. Arahkan anak untuk belajar 
secara	Mandiri,	contoh	makan	sendiri	
(tidak	perlu	disuap	oleh	orang	dewasa).

3. Faktor kesehatan
Ibu yang mengalami sakit tertentu 
sehingga tidak dapat optimal dalam 
melakukan pengasuhan anak, misalnya 
sakit	berat	secara	fisik,	gangguan	tulang,	
atau gangguan saraf.

Anak yang mengalami sakit tertentu 
sehingga memerlukan penjagaan dan 
perhatian	penuh	dari	ibu.	Dengan	kondisi	
demikian, pastilah ibu memerlukan 
pertolongan dari nanny.

Perlu atau tidaknya seorang nanny dikembalikan 
kepada masing-masing keluarga dengan 
mempertimbangkan situasi dan kondisi yang 
terjadi dalam keluarga.

Walaupun sebuah keluarga mempekerjakan 
seorang nanny, kita tetap harus mengingat 
bahwa ibu adalah pribadi yang memegang peran 
utama dalam pertumbuhan dan pendidikan 
karakter anak. Nanny hanya sekedar membantu 
saja. Harus tetap ada area dan waktu yang hanya 
terdiri	dari	ayah,	ibu,	dan	anak	(keluarga	inti),	
atau yang sering kita sebut sebagai family time.

Tentang Penulis

Lusi
Guru Sekolah Minggu
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Ibu Rumah Tangga :
Panggilan atau Tuntutan?

Sudut Pandang Ibu Rumah Tangga

Nama saya Paska, ibu dari seorang putra 
yang sebentar lagi berumur satu tahun dan 
ya, saat ini saya seorang full time mom atau 
ibu rumah tangga. Saya lulus kuliah tahun 
2009 dan sampai saya memiliki anak tahun 
2015, saya adalah seorang wanita karir. Sejak 
kuliah, saya sering mengatakan kepada 
teman-teman bahwa ketika saya memiliki 
anak, itu saatnya saya menjadi ibu rumah 
tangga.	Banyak	yang	“menentang”	rencana	
saya tersebut dengan alasan “ngapain capek-
capek kuliah kalo nantinya jadi ibu rumah 
tangga”, tapi saat itu saya tidak terlalu 
memikirkannya karena memang sudah niat.

pada	pembicaraan	“abis lahiran, kamu	(saya)	
mau lanjut kerja atau gimana?”. Suami 
menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada 
saya, tapi anehnya saya yang sejak kuliah 
sudah niat menjadi ibu rumah tangga, 
saat itu merasa bimbang. Selama enam 
tahun terakhir, saya menikmati menjadi 
seorang wanita karir, apakah karena saya 
cinta	pekerjaan	saya?	Bukan,	tetapi	saya	
cinta	dengan	mobilitasnya,	pergaulannya,	
dan tentu saja penghasilan sendiri. Namun 
akhirnya keputusan dibuat yaitu saya 
akan resign dari pekerjaan saya dengan 
pertimbangan bahwa zaman sekarang susah 
mencari	babysitter	yang	bisa	dipercaya	
dan tidak ada keluarga yang akan tinggal 
bersama kami untuk mengawasi.

Saya	dan	suami	menikah	Oktober	2014	dan	
dua bulan kemudian saya dinyatakan hamil. 
Kaget,	senang,	takut,	semua	bercampur	
aduk karena sebenarnya saya dan suami 
merencanakan	untuk	menunda	punya	anak	
terlebih dahulu. Tapi meskipun kenyataan 
di	luar	rencana,	kami	tetap	senang	dan	
bersyukur menerimanya.

Tiga puluh tujuh minggu kami jalani 
dengan	penuh	sukacita,	mulai	dari	
mempersiapkan nama sampai membeli 
segala perlengkapan bayi kami siapkan 
berdua. Sampai akhirnya kami sampai 

8 Juli 2015, anak kami, James, lahir. Apakah 
saya senang dan gembira? Antara iya dan 
tidak. Saya mengalami baby blues	yang	cukup	
parah dan lama. Selama satu bulan pertama, 
saya tidak mau pegang James, saya takut dan 
kesal, takut tidak bisa jadi ibu yang baik dan 
kesal karena harus di rumah terus-menerus. 
Saya yang selama ini aktif bekerja sekarang 
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pertumbuhan dan perkembangan James 
sehari lepas sehari. Tentu saja saya tidak 
bisa menghadapi semua itu sendirian, saya 
sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan 
saya suami yang begitu sabar dan menopang 
di saat saya sedang down atau stress, 
orangtua yang selalu mendukung saya baik 
dalam doa maupun kehadirannya dan tentu 
saja Tuhan Yesus yang selalu memberi 
kekuatan baik fisik dan mental setiap 
harinya.

harus terkungkung di rumah seharian, 
saya yang selama ini memiliki teman 
untuk	berbicara	dan	bercanda,	sekarang	
hanya berdua dengan bayi yang hanya bisa 
menangis dan tidur. Tiga bulan saya jalani 
dengan penuh perjuangan, sering menangis 
dan bertengkar dengan suami untuk hal 
sepele. Saya merasa salah mengambil 
keputusan. Sempat terpikir untuk kembali 
bekerja, tapi saya tidak tega meninggalkan 
James tanpa pengawasan.

Bulan keempat sampai sekarang, saya mulai 
bisa menerima status saya sebagai ibu 
rumah tangga, memang saya masih jauh dari 
sempurna sebagai seorang ibu, masih kurang 
sabar, ya..., merawat seorang anak ternyata 
membutuhkan banyak sekali tabungan sabar. 
Tapi saya mulai merasakan kebahagiaan 
yang mungkin tidak akan saya rasakan kalau 
saya bekerja. Saya memiliki semua “momen 
pertama” James, pertama kali tersenyum, 
pertama kali tertawa, kata pertama, pertama 
kali tengkurap, pertama kali berdiri, dan 
pertama-pertama lainnya yang masih saya 
nantikan. Rasa senang dan puas melihat 
perkembangan James itulah yang membuat 
saya kuat setiap harinya. Lalu apakah artinya 
saya tidak pernah merasa down lagi? Tentu 
saja pernah, akan ada saat dimana saya 
kembali ingin bekerja, ingin punya relasi, 

ingin punya penghasilan sendiri lagi, ingin 
punya kehidupan lain selain mengurus anak.
Jadi, ibu rumah tangga: panggilan atau 
tuntutan? Mungkin kalau buat saya adalah 
tuntutan, sebuah konsekuensi yang harus 
saya hadapi karena saya memiliki seorang 
anak tetapi tidak ada keluarga yang bisa 
membantu saya mengawasi. Mungkin jika 
ada, saya akan tetap bekerja. Namun saya 
tidak akan menyesal apalagi menyalahkan 
James atas keputusan yang saya ambil 
ini, karena kehilangan yang saya rasakan 
tergantikan dengan kebahagiaan melihat 

Tentang Penulis

Hantex Eka Paskaria
Ibu rumah tangga
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Ibu Rumah Tangga :
Panggilan atau Tuntutan?

Sudut Pandang Wanita Karir

Saat	tim	Gracia	meminta	saya	untuk	
menulis soal artikel mengenai Ibu rumah 
tangga,	sejenak	saya	tercenung.	Apa	yang	
dimaksud Ibu rumah tangga? Sementara 
pada umumnya Ibu rumah tangga dalam 
benak yang terlintas berarti seseorang yang 
diam di rumah, mengurus rumah tangga, 
anak, memasak, dan pekerjaan-pekerjaan 
seputar itu. Bagaimana dengan saya? 
Apakah sebutan Ibu rumah tangga hanya 
sebatas itu? Bagaimana pula dengan wanita 
yang ditinggal suami dan perlu menghidupi 
dirinya dan anak-anaknya?

Setelah merenung beberapa waktu, saya 
menyadari kalau arti dari Ibu rumah 
tangga adalah sesuatu yang lebih luas, 
bahwa walau saya sehari-hari turut 
mencari	nafkah,	sayapun	termasuk	Ibu	
rumah tangga. Hanya bagaimana kita 
memilih untuk mengisi waktu kitalah yang 
membedakannya.

Kemampuan untuk memilih inilah yang 
merupakan hak khusus (privilege) sebagai 
ciptaan	manusia.	Keindahan	memilih	
dengan disertai tanggung jawab terhadap 
suami yang sudah menjadi bagian dari 
kita saat kita berikrar di hadapan Tuhan 
dan jemaat-Nya dan tanggung jawab 

terhadap anak-anak yang sudah dititipkan 
Tuhan dan menjadi anugerah untuk kita 
sebagai orang tua. Jadi menurut saya, 
wanita karier dan wanita ibu rumah tangga 
hanyalah bentuk pembagian kata. Wanita 
yang	bekerja	mencari	nafkah	adalah	juga	
ibu rumah tangga. Tinggal bagaimana 
kita mempertanggungjawabkan hak dan 
kewajiban kita sebagai istri dan seorang ibu. 
Semua dari kita punya waktu 24 jam, dan 
bagaimana kita memilih untuk mengisinya, 
itulah yang menurut saya penting dilakukan.

Karena	saya	memilih	untuk	mengisi	sebagian	waktu	saya	untuk	turut	mencari	nafkah,	maka	
saya mendelegasikan sebagian tugas kepada orang-orang lain, seperti misalnya membersihkan 
rumah kepada asisten rumah tangga atau mengantar jemput anak kepada pengelola jasa antar 
jemput. Saya memakai kata “memilih” karena saya dengan sadar melakukan itu. Sebagaimana 
saya memilih pula untuk bangun jam 5 pagi untuk menyediakan sarapan dan makan siang untuk 
anak dan suami. Bagi saya hidup adalah pilihan dan pilihan itu ditentukan oleh prioritas. Prioritas 
pertama saya tentu adalah Tuhan, dimana hubungan kita dengan Tuhan menjadi standar mutlak 
dalam	bagaimana	kita	berhubungan	dengan	yang	lainnya.	Prioritas	kedua	saya	adalah	suami.	Dia	
yang	sudah	Tuhan	satukan	menjadi	bagian	dari	hidup	saya.	Dan	prioritas	ketiga	saya	tentu	anak-
anak. Sekarang ini tinggal bagaimana kita mengatur prioritas-prioritas kita sendiri, karena di luar 
suami dan anak, ada juga diri kita sendiri yang tentunya ingin punya “me time” (waktu untuk diri 
sendiri).	Pilihan	inilah	yang	membuat	saya	juga	memilih	pekerjaan	yang	dapat	saya	sesuaikan	
jika	sewaktu-waktu	diperlukan.	Saya	memilih	untuk	juga	punya	waktu	secara	kuantitas	terhadap	
keluarga saya.
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Setelah saya menemukan makna yang lebih 
luas mengenai arti seorang Ibu rumah 
tangga, kemudian kembali saya berpikir apa 
yang sebenarnya dipermasalahkan? Apakah 
mengenai stereotipe dari masyarakat bahwa 
seorang ibu harus di rumah dan “menjaga 
anak”? Bagaimana dengan yang selama ini 
makin banyak kita lihat di mall, para ibu yang 
berkumpul arisan? Apakah lebih baik daripada 
para ibu yang berada di kantor? 

Kembali lagi, ini adalah pilihan.
Adalah hak pribadi jika memilih mengambil 
bagian dalam bekerja memberi sumbangsih 
pada ekonomi keluarga yang mana ini juga 
membantu saya untuk mengaktualisasi 
kemampuan	diri.	Dengan	demikian	bisa	
bertemu dengan banyak orang di luar 
sana yang berbeda sehingga dapat belajar 
membangun pandangan yang lebih luas. Hal 
ini sangat membantu dalam pengembangan 
emosi pribadi. Namun setiap hak diikuti oleh 
kewajiban. Adalah kewajiban kita juga untuk 
membangun keluarga yang utuh yang didasari 
oleh	Firman	Tuhan.	Kunci	keutuhan	keluarga	
adalah komunikasi. Komunikasi yang dilakukan 
setiap hari.

Banyak orang bekerja dan bekerja dan bekerja 
untuk kemudian menyisakan waktu dengan 
menyatakannya sebagai “quality time” (waktu 
yang	berkualitas).	Quality Time adalah 
mitos, karena tidak ada tombol yang bisa 
memunculkan	suatu	kedekatan	secara	tiba-tiba.	
Bagaimana kita bisa merasa dekat pada orang 
yang lama tidak berkomunikasi dengan kita? 
Dalam	relasi,	tanpa	kuantitas,	tidak	ada	kulitas.	

Kita tidak dapat mengharapkan hubungan yang 
baik dengan anak-anak jika kita menghabiskan 
waktu kita pada pekerjaan sementara mereka 
dengan teman-teman mereka atau dengan mbak 
atau baby sitter mereka. Jadi seberapapun beratnya 
tekanan pekerjaan dan kehidupan, jika kita ingin 
hubungan yang lebih baik dengan suami dan 
anak kita, kita perlu menyediakan waktu setiap 
harinya dengan mereka.

Saya	menyediakan	(bukan	menyisakan)	waktu	
minimal 10 menit setiap pagi untuk anak anak. 
Sebisa mungkin saya menyelesaikan kegiatan 
masak-memasak sebelum anak-anak bangun 
untuk kemudian saya bisa duduk sarapan bersama 
mereka.	Di	saat	itu,	anak-anak	suka	bercerita	
tentang teman-teman atau guru mereka di 
sekolah	atau	apapun	yang	mereka	mau	bicarakan.	
Acara	yang	paling	kami	gemar	lakukan	adalah	
saat	di	malam	hari	membaca	bersama	sambil	kaki	
saling	bertumpuk.	Terkadang	saya	turut	membaca	
novel mereka dan membahas tokoh-tokoh di 
dalamnya bersama. Sebelum tidur, terkadang saya 
berbaring giliran dengan satu anak dengan anak 
yang	lainnya.	Menciptakan	hubungan	pribadi	
antara saya dengan anak yang satu dan saya 
dengan anak yang lainnya.

Diperlukan	emosi	yang	sehat	untuk	
membangun komunikasi yang sehat. Emosi 
yang sehat tidak perlu berdasarkan stereotipe 
terhadap sesuatu. Kebahagiaan kita adalah 
tanggung jawab kita sendiri. Bagaimana 
kita merespon suatu keadaan, itulah yang 
menentukan perasaan dan pemikiran kita. 
Balik lagi, semua adalah pilihan. Selama kita 
menyadari konsekuensi yang menyertai tanpa 
menyalahkan keadaan, pasti ada jalan keluar 
untuk segala sesuatu.

Jadi…Selamat memilih

Tentang Penulis

Melda Koesuma
Guru Sekolah Minggu
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“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa 
tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.”	(Amsal	22:6)

Setiap orangtua yang setia bergereja di suatu gereja lokal pastinya 
merindukan agar anak-anak mereka dapat ikut setia bergereja di tempat 
yang	sama.	Terlebih	lagi	ketika	orangtua	bergereja	dari	kecil,	atau	bahkan	
ketika gereja lokal tersebut menjadi “warisan” tempat beribadah dan 
pelayanan dari generasi-generasi sebelumnya. 

Tetapi dari sisi yang lain, kerinduan orangtua terkadang sulit diwujudkan 
karena	anak-anak	(khususnya	menjelang	usia	remaja)	mempunyai	pilihan	
sendiri untuk tempat bergereja. Pilihannya terkadang karena mengikuti 
pilihan teman-temannya atau karena mengikuti tren yang sedang populer. 
Bagaimana	caranya	orangtua	dapat	mengajarkan	agar	anak-anak	mereka	
dapat setia bergereja di satu gereja lokal? Berikut beberapa hal yang dapat 
dilakukan oleh orangtua yang dapat membantu menanamkan kesetiaan 
dan rasa memiliki akan suatu gereja lokal: 

Mewariskan Kesetiaan Beribadah

1. Teladan Orangtua dalam Beribadah
Orangtua	merupakan	orang	dewasa	pertama	
dan utama yang dilihat oleh anak-anak. 
Anak-anak akan mempelajari dan meniru 
apa	yang	dilakukan	oleh	orangtua.	Oleh	
karena itu memberikan teladan yang baik 
dan	benar	adalah	salah	satu	kunci	mendidik	
anak-anak. Jika orangtua rindu agar anak-
anak mereka rajin beribadah di satu gereja 
lokal, maka orangtua harus memperlihatkan 
teladan	dalam	kesetiaan	beribadah.	Orangtua	
harus menunjukkan kepada anak-anak 
kalau mereka adalah orang-orang yang rajin 
beribadah.	Orangtua	juga	harus	menunjukkan	
bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan 
di gereja dalam berbagai kesempatan. Selain 
itu, orangtua pun harus tekun membawa 
anak-anak mereka beribadah. Mengajarkan 
pentingnya dan manfaat ibadah kepada anak-
anak dapat menanamkan kesetiaan beribadah 
kepada anak-anak.
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2. Teladan Orangtua dalam Melayani
Tuhan tidak hanya memanggil umat-
Nya datang untuk beribadah kepada-
Nya, tetapi juga mengajarkan umat-Nya 
untuk memiliki kehidupan yang melayani, 
salah satunya melayani di gereja. Jika 
orangtua rindu melihat anak-anaknya 
melayani di gereja, orangtua harus kembali 
memperlihatkan keteladan (tidak hanya 
dalam	beribadah)	melayani	di	gereja.	
Estafet pelayanan antar generasi di gereja 
harus dimulai dari keluarga. Gereja 
zaman sekarang sudah mulai kesulitan 
dalam	mencari	regenerasi	pelayan	dan	
kepemipinan di dalam gereja lokal. Hal 
ini harus dimulai oleh orangtua yang 
memberikan keteladanan dan pemahaman 
akan pentingnya pelayanan di gereja.

 3. Menanamkan Kecintaan terhadap Gereja Lokal
Orangtua	dapat	berbagi	kepada	anak-anak	hal-hal	yang	dapat	
menanamkan	kecintaan	dan	rasa	memiliki	mereka	kepada	satu	
gereja	lokal,	misalnya	menceritakan	ciri	khas	dan	sejarah	dari	
gereja	tersebut.	Orangtua	dapat	mengajarkan	kepada	anak-anak	
keberagaman	gereja	sebagai	tubuh	Kristus	dengan	ciri-ciri	khas	
yang	ada.	Dengan	keberagaman	dan	ciri-ciri	khas	tersebut,	
gereja saling melengkapi untuk menggenapi tujuan mulia-Nya di 
bumi.	Selain	itu,	orangtua	dapat	menceritakan	sejarah	berdirinya	
gereja	dari	awal.	Orangtua	dapat	menyaksikan	kepada	anak-anak	
mereka bagaimana Tuhan menyertai perjalanan dan menolong 
pertumbuhan suatu gereja lokal hingga sampai saat ini.

 4. Berbagi Pengalaman Suka dan Duka dalam 
Beribadah dan Melayani
Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini, oleh 
karena itu bagi orangtua yang setia beribadah 
dan melayani di suatu gereja lokal pastinya 
memiliki segudang pengalaman suka dan duka. 
Ketika	anak	sudah	cukup	dewasa	untuk	mengerti,	
orangtua dapat berbagi pengalaman-pengalaman 
ini	kepada	anak-anak.	Orangtua	dapat	
memperlihatkan kelebihan dan kekurangan (yang 
bersifat	objektif )	dari	suatu	gereja	lokal	untuk	
membangkitkan rasa memiliki dan keinginan 
untuk terlibat dalam pelayanan. 

5. Berbagi Pengalaman Rohani dalam 
Beribadah dan Melayani
Berbagi pengalaman tidak harus dalam 
konteks jasmani, tetapi juga ada pengalaman 
rohani	yang	menyertainya.	Orangtua	dapat	
berbagi pengalaman pertumbuhan iman 
atau rohani mereka kepada anak-anak. 
Pertumbuhan iman atau rohani sebaiknya 
dibangun dalam kesetiaan pada satu gereja. 
Ibaratnya seperti pohon yang akan lebih 
cepat	dan	banyak	berbuah	jika	ditanam	
pada satu tanah yang sama (juga diberi ”gizi” 
yang	cukup)	ketimbang	pohon	yang	sering	
dipindah-pindah tanahnya.

Tentang Penulis

Ev. Donny Ishak
Pembina	Komisi	PAK	&	
Media dan Literatur
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BAPTISAN ANAK

Penyerahan Anak atau Baptisan Anak?
Pertanyaan ini kerap kali diajukan oleh para orangtua yang 
anaknya akan dibaptis. Mana yang benar: dibaptis atau 
diserahkan? Beberapa gereja menganut pandangan bahwa balita 
atau kanak-kanak tidaklah dilakukan pembaptisan namun 
penyerahan. Mereka berpandangan bahwa baptisan sepatutnya 
dilakukan pada mereka yang telah menjadi murid Kristus; yakni 
seseorang yang terlebih dahulu telah menerima dan mengerti 
pengajaran firman Tuhan, minimal memahami dasar-dasar 
iman	Kristen	yang	diperoleh	dalam	kelas	katekisasi.	Dr.	Hovey	
(seorang	penulis	dari	gereja	Baptis)	berpendapat,	“Hanya orang 
percaya dalam Kristus-lah yang boleh menerima baptisan dan 
hanya mereka yang dapat menunjukkan bukti yang diterima bahwa 
mereka beriman dalam Kristus saja yang boleh dibaptiskan.” Hal ini 
berarti bahwa anak-anak harus disingkirkan dalam Sakramen 
Baptisan.	Pandangan	ini	mengacu	pada	Amanat	Agung	Tuhan	
Yesus: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” 
(Matius	28:19).	Jadi	seseorang	yang	menerima	baptisan	haruslah	
terlebih dahulu menjadi murid.

Apa pandangan gereja kita? Gereja Methodist menganut tradisi 
yang mengakui sakramen baptisan anak-anak, mengapa? Pada 
tulisan ini kita akan belajar tentang baptisan anak.

Pengertian Baptisan
Melalui	Amanat	Agung-Nya	(Matius	28:19),	Tuhan	Yesus	
memerintahkan	agar	setiap	orang	percaya/murid	Kristus	harus	
menerima baptisan. Tuhan Yesus bukan sekadar memberi 
perintah, namun Ia sendiri telah memberi teladan dengan 
memberi	diri	dibaptis	(Matius	3:13-17).	Meski	baptisan	
bukanlah syarat atau penentu bagi seseorang mengalami 
keselamatan	(band.	Efesus	2:8-9;	Lukas	23:39-43)	namun	
baptisan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang 
percaya.	Baptisan	merupakan	langkah	iman	berikutnya	
setelah seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. Baptisan merupakan suatu bukti bahwa seseorang 
bukan	hanya	sekadar	percaya	pada	pribadi	Tuhan	Yesus	namun	ia	
pun taat pada segala perkataan dan firman-Nya.

Di	dalam	bahasa	aslinya	(Yunani),	kata	baptisan	menggunakan	
kata baptizo	yang	berarti	mencelupkan,	menenggelamkan,	mencuci,	
membersihkan.	Dari	makna	kata	ini	maka	ada	pandangan	bahwa	
baptisan	haruslah	dilakukan	dengan	cara	dibenamkan	atau	diselamkan;	
sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Pandangan 
ini tidak salah, namun kata baptizo juga bisa bermakna meterai atau 
tanda. Untuk memahami kata ini, kita bisa membayangkan sebuah 
ladang rumput yang luas dan terdapat banyak sekali domba yang 
dimiliki	oleh	beberapa	orang.	Masing-masing	pemilik	memberi	cap/
tanda/meterai yang dibubuhkan pada tubuh domba-dombanya sebagai 
tanda	bahwa	domba-domba	itu	adalah	miliknya.	Di	dalam	pengertian	
ini, maka baptisan bisa diartikan bahwa seseorang yang dibaptis itu 
dimeteraikan/diberi tanda kepemilikannya; yakni menjadi milik 
yang sah dari Yesus Kristus. Inilah inti dari makna baptisan yakni 
dimeteraikan	(disahkan	keberadaannya	sebagai	pengikut	Kristus)	dalam	
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makna baptisan bukanlah 
caranya	(diselam	atau	dipercik)	tetapi	atas	nama	siapa	baptisan	itu	
dilakukan; ini penting karena menandakan siapa pemilik yang sah 
dari	orang	yang	dibaptis	itu.	Dalam	kaitannya	dengan	pembahasan	
kita, maka baptisan anak merupakan meterai/tanda, yang diberikan 
oleh Tuhan Yesus sendiri melalui iman dari orangtua anak itu dan dari 
gereja-Nya, bahwa anak tersebut adalah milik Kristus.

John Wesley, Bapak Gereja Methodist, menyatakan bahwa baptisan 
merupakan	segel	(meterai)	perjanjian	dengan	Allah.	Benda	yang	
dipakai	dalam	sakramen	ini	adalah	air,	yang	secara	alami	mempunyai	
kekuatan	untuk	membersihkan.	Baptisan	dilaksanakan	dengan	mencuci,	
mencelup	atau	atau	memercikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus.	Baptisan	adalah	mencuci	kesalahan	dari	dosa	keturunan	atau	
dosa “warisan”, bawaan dengan menggunakan jasa kematian Kristus. 
Dengan	baptisan	orang	percaya	memasuki	perjanjian	dengan	Allah,	ke	
dalam	perjanjian	yang	kekal.	Dengan	baptisan	kita	dilahirkan	baru	dan	
diperkenankan masuk dalam gereja sebagai anggota dan Yesus Kristus 
sebagai Kepalanya. Baptisan menyelamatkan kita, jika kita menjawab 
panggilan	Allah,	bertobat,	percaya	dan	mematuhi	perintah	Allah.

Dasar Alkitab tentang Baptisan Anak-Anak
Baptisan anak (baptisan bayi atau Paedobaptism)	adalah	sakramen	
baptisan	yang	diberikan	pada	bayi	atau	anak	kecil	yang	lahir	dalam	
keluarga	Kristen.	Memang	tidak	ada	contoh	ataupun	perintah	yang	
eksplisit	(langsung/tertulis)	mengenai	baptis	anak	dalam	Alkitab.	
Namun hal ini tidak harus menjadikan kita menganggap baptisan anak-
anak	sebagai	sesuatu	yang	“mencederai”	Alkitab.	Gereja	mempunyai	
otoritas menetapkan tradisi, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan 
dengan	Alkitab.	Dalam	hal	baptisan	anak	dapat	pula	dicarikan	dasar	
Alkitab yang dapat kita jumpai, setidaknya dalam lima data berikut:
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(1)	Dalam	perjanjian	yang	dibuat	Allah	dengan	
Abraham, sunat merupakan keharusan 
karena	suatu	tanda	(meterai)	perjanjian	
dan ditetapkan oleh Allah. Abraham 
menyunat Ishak, anaknya, ketika berumur 
8 hari, seperti yang diperintahkan Allah 
kepadanya	(Kej.21:4).	Pada	zaman	
Perjanjian	baru,	baptisan	oleh	Otoritas	
Ilahi menggantikan sunat sebagai 
lambang dan meterai pentahbisan dari 
perjanjian anugerah. Alkitab dengan tegas 
menekankan bahwa sunat sudah tidak bisa 
lagi berfungsi sebagai lambang dan meterai 
pentahbisan (Kis 15:1,2; 21:21; Gal 2:3-
5).	Dan	Kristus	menggantikan	sunat	itu	
dengan baptisan sebagai ritual pemeteraian 
bagi umat Allah (Mat 28:19,20; Mrk 
16:15,16).

(2)	Pengertian	umat	Allah	sebagai	suatu	bangsa	
sangat menonjol dalam Perjanjian Lama. 
Anak-anak dan bayi juga diperhitungkan 
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
sebuah bangsa yakni Israel. Anak-anak 
memiliki kedudukan dalam jemaat Israel 
dan mereka juga hadir dalam pertemuan-
pertemuan religius (2 Taw 20:13; Yoel 
2:16).	Umat	Allah	Perjanjian	Baru	juga	
disebut sebagai satu bangsa (Mat 21:43; 1 
Ptr	2:9).	Kita	tentunya	tidak	berharap	jika	
hak khusus yang juga dimiliki anak-anak 
itu kemudian dikurangi dalam Perjanjian 
Baru. Kita juga tidak akan menyingkirkan 
anak-anak dari Gereja. 

(3)	Alkitab	masih	mengungkapkan	kebenaran	
yang lebih pasti; Anak-anak orang Yahudi 
disebut “benih yang kudus”	(Ezra	9:2),	sebab	
mereka telah dijadikan ahli-ahli waris 
perjanjian dan dengan demikian dibedakan 
dari anak-anak orang fasik. Begitu juga 
dengan	anak-anak	orang	percaya,	anak-
anak mereka adalah benih yang kudus, yang 
sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah, 
dibedakan, dipisahkan oleh Allah dengan 
anak-anak orang fasik.

(4)	Yesus	tidak	merasa	terganggu	dan	
menyingkirkan anak-anak. Ketika murid-
murid	mencegah	anak-anak	kecil	untuk	
mendekati Yesus, justru Ia berkata: 
“Biarkanlah anak-anak itu, janganlah 
menghalang-halangi mereka datang kepada-
Ku.”	(Mat.19:13-15)	

(5)	Perjanjian	Baru	mencatat	adanya	
pembaptisan yang dilakukan terhadap seisi 
rumah	orang	percaya	kepada	Yesus	Kristus,	
hal	ini	secara	implisit	mengindikasikan	
bahwa anak-anak pun masuk dalam bagian 
pembaptisan pada masa itu, karena pastilah 
di dalam satu keluarga memiliki anak-anak. 
(Kis.16:15,29-34)

Baptisan Anak dalam Sejarah
Sebenarnya baptisan anak sudah ada sejak 
zaman	Origen	dan	Tertulian,	walaupun	Tertulian	
menganggapnya tidak terlalu penting. Berbeda 
dengan Agustinus, dia beranggapan bahwa 
baptisan dapat menyingkirkan dosa asal, tetapi 
tidak	semuanya	membuang	kecemaran	atas	
natur manusia. 

Menurut Agustinus baptisan anak adalah hal 
yang sangat perlu, karena menurut dia jika 
anak-anak orang Kristen tidak dibaptiskan, 
maka anak itu akan terhilang, tetapi tidak 
semua berpandangan sama, dan menyetujui 
baptisan anak. Baptisan anak semakin tersebar 
luas pada abad ke-5, memasuki masa reformasi, 
banyak kelompok yang menentang praktik ini 
dengan alasan praktik pembaptisan bayi tidak 
sesuai dengan tuntutan bahwa seseorang harus 
memilih	sendiri	secara	sadar	untuk	menerima	
Kristus dan memberi diri dibaptis. Kelompok 
yang menolak praktik ini adalah golongan 
Anabaptis yang lahir karena penolakan baptisan 
anak dan sejumlah gereja beraliran Pentakosta. 
Kaum Baptis bersikeras bahwasanya orang 
dewasalah yang merupakan penerima baptisan 
yang benar; karena mereka berpandangan anak-
anak tidak berkemampuan untuk pengalaman 
dan aktivitas yang diharuskan dalam baptisan, 
dan bahwa Alkitab tidak memberikan bukti 
baptisan bagi anak-anak.

Peranan Orangtua dan Gereja 
Pasca Baptisan Anak
Karl Bart, seorang teolog terkemuka, 
mengatakan: “Karena kebaikan Allah dan 
kesabaran-Nya, baptisan anak-anak boleh 
dilakukan dan merupakan perbuatan sah, suatu 
hal yang membuat kita bergirang hati.” Tetapi 
andai kata akhirnya baptisan anak-anak itu 
ternyata “tidak sah”, apakah baptisan kita harus 
diulang pada umur dewasa, sebagaimana telah 
dituntut oleh golongan Baptis pada zaman 
reformasi? Jawab Barth: “Omong kosong! 
Memanglah baptisan itu sah; asalkan kemudian 
baptisan itu disambut dengan mengaku percaya!” 

Sumber/referensi:
1. Buku Kesalehan Sosial, Pdt.Sih 

Budidoyo, hal 138-141
2. https://id.wikipedia.org/wiki/

Baptisan_Anak
3. www.sarapanpagi.org/baptisan-anak-

anak-vt280.html
4. www.sabdaspace.org › baptis anak

(yakni	melalui	semonial	SIDI).	Akan	tetapi	
di sisi lain, ada pertimbangan bahwa semua 
orang dipanggil menerima keselamatan 
sehingga gereja kemudian tetap melaksanakan 
baptisan terhadap anak-anak dengan syarat 
salah satu orangtua menyetujui dan bersedia 
mendidik	anaknya	secara	Kristen.	Setiap	kali	
hendak melaksanakan baptisan anak, harus 
ada saksi yang bersedia mengawasi pendidikan 
agama anak tersebut. Karena seorang anak 
belum	dapat	menyatakan	iman	percayanya	
sendiri, sehingga orangtua, ataupun saksi harus 
bertanggung jawab mendidik, mengawasi, dan 
membimbing anak tersebut, sampai anak itu 
mengerti tentang apa yang mereka yakini.

Kesimpulan
Gereja	Methodist	mengakui	baptisan	anak	(bukan	penyerahan	anak)	sebagai	bagian	dari	tradisi	
gereja	dan	yang	diakui	keabsahannya	sejak	zaman	bapak-bapak	gereja.	Meski	tidak	tertulis	secara	
eksplisit	dan	tiada	contoh	dalam	Alkitab,	namun	baptisan	anak	bukanlah	sesuatu	yang	mencederai	
kebenaran	Alkitab.	Sebaliknya	Kitab	Suci	menyediakan	data-data	yang	mendukung	sahnya	
baptisan anak-anak. Peranan dan tanggung jawab gereja dan orangtua teramat penting bagi anak-
anak yang telah dibaptis. Mereka berkewajiban untuk mendidik, membimbing dan mengajarkan 
kebenaran firman Tuhan, melalui perkataan dan keteladanan, pada anak-anak itu hingga mereka 
secara	pribadi	dapat	mengakui	iman	dan	keyakinan	di	dalam	Tuhan	Yesus,	di	hadapan	Tuhan	dan	
sidang jemaat melalui seremonial sidi.

Tentang Penulis

Pdt. Johnley Markus
Gembala Sidang 
GMI Imanuel
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Do Your Gadgets Do the Parenting for You? 
A Story of Intentional Parenting

Akhirnya setelah hampir satu tahun, saya 
berhasil menemukan polanya dan mulai 
menikmati menjadi seorang ibu rumah tangga 
penuh	waktu.	Saya	mengalami	secara	real 
pertanyaan yang dulu saya pernah ajukan pada 
calon	pengurus	PRMI,	yaitu:	jika	teko	di	dapur	
sudah berderit tanda air sudah mendidih, 
telepon berdering, anak menangis, tamu 
mengetok pintu, perut melilit 

dan tak dapat ditahan lagi, mana 
yang akan kamu tangani terlebih 
dahulu? 

Membawa anak ke kamar 
mandi atau membiarkan pintu 
kamar mandi terbuka sehingga 
Glo	atau	Gregory	(Greg)	tidak	

perlu menangis dan menggedor 
pintu sudah menjadi hal 

yang biasa buat saya. 
Masak dengan ditemani 
anak	kecil	bermain	
(baca:	ngeberantakin 
alat-alat	dapur)	juga	
sudah menjadi makanan 

sehari-hari untuk 
saya. Bahkan 

kadang 
ketika 

Perjalanan saya mengurus segala sesuatu sendiri dimulai ketika saya dan Glorianne (Glo), 
putri pertama kami, tiba di Toronto pada November 2012. Glo baru berumur lima setengah 

bulan saat itu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, di sini (di Kanada) tidak ada budaya 
pakai pembantu ataupun suster untuk jaga anak. Semua ditangani sendiri. Awalnya saya cukup 
pontang-panting. Bagaimana tidak, ini pertama kalinya saya menjejakkan kaki di negeri empat 
musim, banyak hal baru yang masih sangat asing buat saya. Dan sebagai first time mom, saya 
masih baru juga dalam hal mengurus anak.

Greg sedang rewel sedangkan saya harus 
masak, saya masak dengan Greg digendong di 
punggung	saya,	mirip	seperti	Oshin.

“Aduh, kasian amat ya, gak ada pembantu, gak 
ada suster.” Saya menduga kalimat itu yang 
muncul	di	benak	beberapa	orang	ketika	
membaca	kisah	saya.	Tapi	saya	tidak	pernah	
menyesal harus menjadi ibu rumah tangga 
penuh waktu. Saya justru belajar banyak dari 
peran saya tersebut. 

Meski penuh dengan rutinitas, saya menikmati 
hari-hari saya yang tak lepas dari anak. Saya 
juga jadi semakin mengenal pria yang saya 
nikahi sembilan setengah tahun yang lalu. 
Bagaimana ternyata dia adalah seorang family 
man yang begitu protektif dan thoughtful 
untuk anak dan keluarganya. Bagaimana dia 
selalu siap untuk membantu saya meski beban 
studinya	cukup	berat.	

Gadget Doesn’t help
Menikmati peran saya sebagai ibu rumah 
tangga penuh waktu tentu saja tidak berarti 
bahwa saya tidak pernah merasa capek, jenuh, 
mumet atau gregetan dengan anak-anak. Ya, 
saya capek. Bagaimana tidak, setelah anak-anak 
tidur di malam hari, saya masih harus berkutat 
dengan	tugas	pelayanan	saya.	Di	sini	saya	

melayani sebagai youth pastor di salah satu gereja 
Indonesia.	Dan	salah	satu	tugas	utama	saya	
adalah berkhotbah tiap minggu dalam bahasa 
Inggris. Anak-anak muda yang saya layani 
memang orang Indonesia, tapi sebagian besar 
dari mereka lahir di dan/atau datang ke Kanada 
sejak	mereka	masih	kecil	sehingga	mereka	tidak	
lagi fasih berbahasa Indonesia. 

Selain berkhotbah, saya juga harus rapat, 
memantau persiapan kebaktian dan/atau 
kegiatan-kegiatan lainnya, melakukan mentoring, 
pastoring dan counseling. Jadi hampir tiap malam, 
setelah anak-anak tidur, saya berkutat di depan 
laptop untuk membalas email-email, diskusi via 
chatting,	baca	buku	untuk	persiapan	khotbah,	
dan lainnya. 

Tantangan besar yang tak jarang saya hadapi 
adalah ketika tugas pelayanan sedang 
menumpuk, badan sedang kurang sehat 
dan kurang tidur, Wim sedang musim ujian 
atau tugas keluar kota, dan anak-anak tidak 
bisa ditinggal main sendirian ataupun main 
bersama. Pada saat seperti itu rasanya butuh 
sekali bantuan untuk jaga anak supaya saya 
bisa menyelesaikan pekerjaan rumah atau 
sekadar duduk istirahat sejenak. Namun karena 
kami sendirian di sini, tidak ada keluarga dan 
mayoritas teman-teman Indonesia tinggal di 
suburb	(kota	lain),	‘bantuan’	paling	mudah	yang	
bisa ditemukan adalah gadget. Mudah karena 
hanya perlu menyalakan televisi, memberikan 
iPad, memutarkan video di YouTube, atau yang 
lainnya.	Dan	anak-anakpun	akan	segera	duduk	
diam, masuk dalam dunia mereka sendiri, dan 
bukan hanya tidak lagi mengganggu saya tapi 
juga tidak bisa diganggu oleh saya karena saking 
asyiknya. Siapa sih yang akan menolak kalau 
‘disogok’ dengan gadget? Bukankah kita saja 
yang orang dewasa bisa habiskan waktu berjam-
jam dimanjakan gadget? 

Namun kami telah berkomitmen untuk tidak 
menggunakan gadgets as pacifiers (gadget 
sebagai	media	penenang).	Kami	memang	
agak ketat dalam urusan gadget. Sedari 
awal kami sudah memutuskan untuk tidak 

memperkenalkan gadget pada anak-anak kami 
dalam dua tahun pertama kehidupan mereka. 
Setelah mereka kenal gadget pun kami hanya 
memperbolehkan mereka main gadget di hari 
Sabtu dan Minggu. Itupun durasinya kami 
batasi dan penggunaannya kami pantau dan 
sebisa mungkin kami dampingi. 

Kami punya TV, tapi tidak ada siaran 
karena di sini untuk dapat siaran TV harus 
berlangganan TV cable.	Dan	salah	satu	alasan	
kami tidak berlangganan TV cable adalah 
karena kami tidak mau anak-anak terbiasa 
nonton TV. Glo kadang-kadang nonton 
DVD	yang	kami	pinjam	dari	public library. Itu 
juga tidak sembarang film kami pinjamkan. 
Kami	usahakan	pilih	yang	tidak	sekadar	lucu	
tapi juga edukatif. iPad tidak kami letakkan 
di tempat yang terjangkau oleh anak-anak 
sehingga mereka harus minta tolong kami 
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ambilkan jika mereka mau. iPad juga tidak 
terkoneksi dengan internet terus-menerus 
sehingga mereka tidak bisa otomatis nonton 
YouTube. 

Kami	percaya	bahwa	anak-anak	bisa	belajar	
sesuatu dari gadget,	namun	kami	juga	percaya	
bahwa itu bukanlah hal pertama dan utama 
yang harus mereka pelajari dalam hidup 
mereka.	Kami	percaya	bahwa	dengan	otak	
yang berkembang sangat pesat dalam tiga 
tahun pertama usia mereka, anak-anak harus 
dipaparkan terhadap hal-hal yang semakin 
merangsang pertumbuhan otak mereka, 
dan bukan sebaliknya. Banyak penelitian 
menunjukkan bahwa otak anak tidak aktif 
bekerja ketika mereka duduk menonton, baik 
itu TV ataupun lainnya. 

Kami bukan hanya melihat bahwa gadgets tidak 
baik untuk anak-anak, lebih dari itu kami juga 
percaya	bahwa	gadgets are not pacifiers. Gadgets 
memang paling ampuh dalam mendiamkan 
anak yang rewel atau melerai anak yang gak 
habis-habisnya bertengkar satu sama lain. 
Namun apakah itu juga berarti bahwa gadgets 
solusi yang terbaik? Menurut saya tidak. 
Membiasakan menyogok anak dengan gadgets 
akan membuat anak semakin terbiasa dengan 
gadgets.	Dan	jika	kita	orang	dewasa	dapat	
dengan	mudah	kecanduan	gadgets, it is even 
more with little kids! 

Tidak menggunakan gadgets sebagai sogokan 
memang membuat kami harus bekerja lebih 
keras, tapi itu juga menantang kami untuk 
kreatif dan peka menangkap teachable moments. 
Misalnya, setiap hari Minggu kami harus 
menempuh 90 menit perjalanan naik kereta 
ke	gereja.	Gereja	kami	memang	cukup	jauh	
lokasinya dari rumah, ditambah dengan kami 
tidak punya mobil, jadi kami harus dua kali 
ganti kereta dengan total 90 menit perjalanan. 
Perjalanan	selama	itu	cukup	membosankan	
untuk	anak-anak.	Mereka	akan	loncat	sana,	
loncat	sini,	terus	bertanya	“kapan	sampai?”	atau	
lainnya. Paling gampang memang kalau kami 
kasih mereka main iPad atau handphone, kasian 

kan mereka bosan. Tetapi kami memilih untuk 
meletakkan itu sebagai opsi paling akhir. 

Jadi	biasanya	kami	bawa	satu	buku	cerita,	satu	
buku	mewarnai	dan	satu	set	crayons	untuk	
anak-anak. Atau kami ajak mereka main, 
misalnya main tebak-tebakan apakah kereta 
yang kami tumpangi akan masuk ke tunnel 
bawah tanah atau naik ke atas jembatan, main 
I Spy	(yaitu	mencari	hal-hal	yang	tersembunyi).	
Atau jika sedang tidak mood main, kami 
gunakan	momen	itu	untuk	bercerita	ke	Glo.	
Glo	sangat	suka	dengar	cerita,	mulai	dari	cerita	
bagaimana dia dan Greg lahir (ini adalah 
salah	satu	cerita	favoritnya),	cerita	waktu	kami	
jalan-jalan,	cerita	tentang	apa	yang	akan	kami	
lakukan	esok	hari,	atau	cerita-cerita	lainnya.	
Kadang kami gunakan kesempatan itu untuk 
menyusun daftar siapa yang mau kami doakan 
sebelum tidur. Kadang kami juga gunakan itu 
sebagai teachable moment untuk ajarkan Glo 
bahwa life sometimes is indeed boring!	Kami	
mendapati bahwa dengan tidak ada gadget, 
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kami jadi lebih banyak ngobrol dan bermain 
bersama, kami jadi juga jadi lebih dekat dan 
menikmati kehadiran satu sama lain. 
 
Books First, Gadgets the Last
Salah satu goal saya sebagai orangtua adalah 
saya	ingin	anak	saya	tumbuh	sebagai	pecinta	
buku. Untuk itu, strategi utama saya adalah 
memperkenalkan buku lebih dahulu sebelum 
memperkenalkan gadget.	Mencintai	gadget 
itu	mudah,	mencintai	buku	itu	sulit.	Lihat	
saja betapa mudahnya kita menjadi adiktif 
terhadap gadget dan pada saat yang sama 
masih	terus	berdalih	tidak	suka	baca.	Salah	
satu alasannya, menurut saya, adalah karena 
ketika	membaca	buku,	otak	dan	mata	harus	
aktif, sedangkan ketika bermain gadget kedua 
hal tersebut, most of the time, pasif. 

Glo berkenalan dengan buku sejak dia 
berumur kira-kira enam bulan, dan Greg 
sudah saya pinjamkan baby book dari public 
library sejak dia berumur tiga bulan. Kami 

biasakan	baca	buku	sebelum	tidur	sejak	
mereka	kecil.	Ketika	mereka	tidak	bisa	
diam	duduk,	kami	ajak	mereka	baca	buku.	
Ketika mereka tidak mau makan, kami 
ajak	mereka	makan	sambil	baca	buku.	Ke	
manapun kami pergi, kami usahakan selalu 
membawa setidaknya satu buku. Kami ingin 
mengajarkan pada mereka bahwa book is a 
good companion which you have to love.

Kami belajar bahwa sebagai orangtua, kita 
harus intentional	(niat	dengan	sengaja)	
dalam mengajarkan sesuatu pada anak 
kita. Jika saya sekadar berharap anak saya 
menjadi	pecinta	buku	tanpa	secara	intentional 
memperkenalkan buku pada mereka, 
impian	saya	tidak	akan	pernah	tercapai.	Jika	
saya terus mengambil jalan pintas dengan 
menggunakan gadgets as pacifiers sehingga 
mereka lebih banyak berinteraksi dengan 
gadget dibanding dengan buku, goal saya juga 
tidak akan pernah terpenuhi. 

Kami belajar bahwa sebagai orangtua, kita 
tidak bisa sekadar menunggu sampai anak 
mengerti sendiri apa yang kita mau atau apa 
yang baik dan apa yang tidak, seperti yang 
biasanya terekspresi lewat kalimat, “Nanti 
juga kalo uda gede mereka ngerti sendiri,” atau 
“Gakpapa kan masih kecil, masih belom ngerti. 
Nanti kalo uda gede baru diajarin.” Meski hal 
itu bukan tidak mungkin, menurut kami itu 
menuntut kerja lebih keras karena berarti 
membentuk kebiasaan baru. 

Parenting Is Not Easy and Will Never Be
Gary Thomas diawal bukunya Sacred Parenting 
mencantumkan	sebuah	kutipan	anonim	yang	
berbunyi, “If parenting is easy, it won’t start 
with a labour.”	Melahirkan	(khususnya	secara	
normal)	memang	kerja	keras,	itu	sebabnya	
salah satu istilah yang digunakan dalam bahasa 
Inggris untuk melahirkan adalah labour (she 
is giving birth = she goes into labour). Lewat 
kutipan itu Thomas ingin mengatakan bahwa 
parenting itu dari awal sekali, dari proses 
melahirkannya	pun	sudah	sulit.	Dan	tidak	akan	
pernah menjadi lebih mudah setelahnya.

Setelah kurang lebih empat tahun tiga bulan 
menjadi seorang ibu, saya tidak bisa tidak 
setuju pada kutipan tersebut. Menjadi orangtua 
merupakan tugas terberat yang pernah saya 
emban.	Di	era	teknologi	seperti	sekarang	ini,	
gadgets mungkin sedikit banyak bisa membantu 
kita.	Tetapi	saya	percaya	menggunakan	gadgets 
as pacifiers tidak akan membuat parenting 
menjadi lebih mudah. Yang diperlukan ialah 
hikmat dan kebijaksanaan untuk memakai 
gadgets sebagai alat untuk mengedukasi anak 
dan bukan sebagai pacifiers untuk ‘mendiamkan’ 
anak dan lari dari tanggung jawab dan 
kesempatan untuk berinteraksi dan berelasi 
dengan mereka. Sekali lagi, ini memang bukan 
pilihan yang mudah, tetapi untuk tumbuh 
kembang anak dan relasi orangtua-anak dalam 
jangka panjang, it’s worthwhile. Kiranya Tuhan 
menolong kita.

Tentang Penulis

Ev. Karmelita
Youth Pastor di IRECT 
(Indonesian Reformed 
Evangelical	Church	
in	Toronto)
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Sekolah Minggu:
Ladang Pengenalan Kristus sejak Dini

Markus 10 : 14 
“Biarkan anak-anak itu datang kepadaKu, jangan menghalang-halangi mereka, 

sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah”

Bicara	mengenai	Sekolah	Minggu,	pasti	
sebagian besar dari kita pernah Sekolah 
Minggu.	Dan	tidak	akan	ada	habis-habisnya	
perdebatan mengenai Sekolah Minggu. Ada 
yang mengatakan bahwa tidak perlu dan tidak 
penting Sekolah Minggu karena ada yang 
mengenal Tuhan dan bertobat ketika sudah 
dewasa.	Ada	juga	yang	mengatakan	percuma	
ikut	Sekolah	Minggu	dari	kecil	karena	besarnya	
juga	belum	tentu	tetap	percaya	Tuhan.	Dengan	
demikian, maka akan timbul pertanyaan yang 
sangat mendasar, “Apakah Sekolah Minggu 
masih penting?”

Pertanyaan tersebut sebenarnya bersifat retoris 
(tidak	memerlukan	jawaban),	karena	kapankah	
kita bisa membentuk anak-anak untuk menjadi 
karakter yang seturut dengan kita? Apakah 
ketika anak-anak itu sudah dewasa dan sudah 
tahu mana yang benar dan mana yang salah? 
Atau	ketika	anak-anak	itu	masih	kecil,	masih	
dalam kondisi lembaran kertas yang putih yang 
siap ditulis isinya?

Kapankah	kita	bisa	membuat	sebuah	guci	yang	
begitu indah? Apakah ketika tanah liat sebagai 
bahan dasarnya sudah mengeras atau ketika 
tanah liat tersebut masih dalam kondisi yang 
lembut dan lembek? Apakah yang akan terjadi 
bila	kita	ingin	membentuk	guci	yang	lebih	
indah	namun	kita	lakukan	ketika	guci	itu	sudah	
terbentuk?	Tentu	saja	akan	pecah	berantakan.	
Demikian	juga	dengan	anak	-	anak.	
Jadi, kapankah waktu yang tepat untuk 
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membawa anak-anak mengenal Tuhan? 
Tentu saja jawabannya adalah saat anak-anak 
tersebut	masih	kecil	dan	masih	bisa	kita	
ajarkan mengenai siapa itu Tuhan di dalam 
kehidupan mereka dan mengapa mereka 
harus	percaya	kepada	Tuhan.	Memang	tidak	
sedikit yang mengenal Tuhan ketika mereka 
sudah dewasa dan memang tidak sedikit 
juga	mereka	yang	walaupun	dari	kecil	sudah	
mengenal Tuhan ketika dewasanya bisa 
berpaling dari Tuhan. Namun, ketika anak-
anak	yang	masih	kecil	itu	diberi	Dasar yang 
kuat akan pengenalan Kristus Tuhan melalui 
Sekolah Minggu, mereka akan lebih bertahan 
dalam	menghadapi	cobaan	dan	tantangan	
dalam kehidupan mereka dan mereka akan 
percaya	bahwa	apapun	yang	terjadi	dalam	
kehidupan mereka pasti ada Tuhan yang 
menjaga	dan	merancangkan	semuanya	itu.

Gereja Methodist Indonesia Jemaat Imanuel 
dan juga gereja-gereja yang lainnya juga 
dibangun melalui tiang-tiang gereja yang 
awalnya adalah anak-anak Sekolah Minggu 
yang bisa membuat gereja-gereja itu bisa 
menjadi seperti sekarang ini. 

Sekolah Minggu… 
Sekolah Minggu
Rumah kanak-kanak 
semua
Bakti Allah, cinta bangsa
Hidup penuh sukaria

Belajarlah kitab suci,
Cinta Tuhan gereja maju
Jalankanlah perintah-Nya
Muliakan Hu sepanjang 
hidup

Pasti juga kita masih ingat dengan lirik lagu 
dari mars Sekolah Minggu di atas. Hingga kini, 
pasti lagu tersebut masih terngiang-ngiang di 
telinga kita. Bahkan mungkin ada yang berkata, 
“Wah, kangen nih dengar lagu itu. Jadi ingat 
masa Sekolah Minggu dulu.” Kalau diobrolkan 
lebih jauh lagi, mungkin akan ada yang berkata, 
“Kalau dulu tidak ke Sekolah Minggu, entah jadi 
apa saya sekarang dan entah di mana saya berada 
saat ini.”

GMI Imanuel melalui wadah Komisi Sekolah 
Minggu berusaha memberikan yang terbaik 
kepada anak-anak Sekolah Minggu mengenai 
Tuhan	yang	mereka	percayai	karena	kami	
sebagai	guru	Sekolah	Minggu	sangat	percaya	
dan yakin bahwa untuk mengajak anak 
mengenal Tuhan harus dimulai dari sejak anak 
tersebut	masih	kecil.	Oleh	karena	itu,	kami	juga	
mengajak setiap warga jemaat GMI Imanuel 
agar dapat ikut mendorong dan mengarahkan 
kepada anaknya masing-masing untuk tetap 
setia mengikuti ibadah Sekolah Minggu. 
Karena tanpa bantuan, dorongan dan kerja sama 
dari orangtua, kami juga tidak dapat berbuat 
maksimal.	Oleh	karena	itu,	ayo	kita	saling	
mendukung dan menjalankan bagian peran 
kita masing-masing agar anak-anak yang kita 
sayangi juga bisa mengenal Tuhan di dalam 
kehidupan mereka sejak dari usia dini. 

Sebagai tambahan informasi, Sekolah Minggu 
GMI Imanuel diadakan setiap hari Minggu 
dalam 2 kali ibadah yaitu:
Ibadah SM Pagi dari Jam 8.00 - 9.30
Ibadah SM Siang dari Jam 10.30 - 12.00

Salah satu program Sekolah Minggu juga ada 
Paduan Suara dan Ensemble yang latihannya 
dimulai jam 9.30 - 10.30. Sekolah Minggu 
GMI Imanuel juga memiliki perpusatakaan 
dimana	anak-anak	bisa	membaca	dan	juga	
meminjam berbagai jenis buku yang tersedia. 
Ada juga mading Sekolah Minggu yang dalam 
1 tahun terbit sebanyak minimal 2 kali dan 
maksimal 3 kali,  termasuk di dalamnya juga 
ada majalah Sekolah Minggu yang berisi 
informasi kegiatan Sekolah Minggu. Kiranya, 
dengan dukungan dari para orangtua, kita dapat 
membawa anak-anak tersebut lebih mengenal 
Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat kita yang hidup. GBU

Tentang Penulis

Arthaban
Majelis Komisi Sekolah 
Minggu

56 57



MENJADI SAKSI

Markus 5:18 – 20
Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, 
orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, 
supaya ia diperkenankan menyertai Dia. Yesus tidak 
memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang 
itu:”Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang 
sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala 
sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan 
bagaimana Ia telah mengasihani engkau!” Orang itu pun 
pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala 
apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka 
semua menjadi heran.

Bersaksi di Tengah-Tengah Keluarga: Apakah Mungkin?
Banyak	orang	percaya	sering	beranggapan	bahwa	adalah	lebih	sulit	untuk	bersaksi	kepada	orang-
orang asing atau orang yang belum dikenal dibandingkan dengan orang-orang yang dikenal atau 
berhubungan dekat dengan mereka. Tetapi pada kenyataannya, bagi anak Tuhan yang sungguh-
sungguh	pernah	memiliki	pengalaman	untuk	membagikan	iman	kepercayaan	mereka	kepada	
orang	lain	yang	belum	percaya,	maka	mereka	menemukan	bahwa	ternyata	adalah	lebih	sulit	untuk	
menjangkau orang-orang yang mereka kenal, atau yang dekat dengan mereka, dan bahkan yang 
tersulit untuk dijangkau adalah orang-orang yang sehari-hari tinggal bersama dengan mereka, 
yaitu keluarga sendiri.

di Tengah-Tengah Keluarga

Tentunya ada beberapa penyebabnya, yakni:
1. Keluarga adalah orang yang tinggal 

bersama-sama dekat kita setiap hari. Apa 
yang	kita	lakukan,	perbincangkan,	dari	pagi	
hingga malam, tentu semua disaksikan 
oleh	keluarga	kita.	Membicarakan	iman	
kepercayaan	menjadi	sesuatu	yang	sensitif	
karena keseluruhan aspek kehidupan kita 
dapat langsung diuji oleh seluruh anggota 
keluarga kita. Apakah Tuhan Yesus yang 
kita	percayai	telah	membuat	hidup	kita	
lebih baik, atau malah sebaliknya?

2.	 Keluarga	yang	belum	percaya	lebih	terbuka	
kepada kita untuk menyampaikan keluhan-
keluhan, kritik-kritik yang tajam, bahkan 
perdebatan mengenai masalah Kekristenan, 
khususnya orang-orang Kristen yang pernah 
menjadi batu sandungan bagi mereka, baik 
secara	langsung	maupun	tidak	langsung.

3.	 Orang	Kristen	pada	umumnya	memiliki	
rasa kekuatiran akan adanya konsekuensi 

jangka panjang yang diakibatkan oleh 
pemberitaan	Injil	secara	verbal	langsung	
kepada keluarga mereka yang belum 
percaya.	Konsekuensi	yang	dimaksud	ialah	
jika ternyata yang bersangkutan ternyata 
belum siap atau menolak pemberitaan kita 
maka akan mengakibatkan hubungan relasi 
yang tidak nyaman karena sebagai keluarga 
kita masih sering akan berjumpa dengannya. 
Berbeda halnya jika kita bersaksi kepada 
orang-orang yang tidak dikenal atau tidak 
memiliki hubungan yang dekat, maka 
hal ini tidak menjadi masalah karena 
kemungkinan untuk berjumpa kembali 
sangat	kecil.

Beberapa penyebab tersebut, tentunya 
ditambah lagi dengan penyebab-penyebab 
lainnya, menjadikan halangan bagi kita untuk 
dapat menjadi saksi di tengah-tengah keluarga 
kita.

Bersaksi di Tengah-Tengah Keluarga: Injil yang Hidup
Bagian perikop Alkitab di awal artikel ini merupakan penggalan kisah dimana Tuhan Yesus 
menjamah kehidupan seorang yang kerasukan banyak roh jahat di sebuah daerah bernama 
Gerasa.	Orang	yang	tidak	berdaya,	bahkan	tidak	berkuasa	lagi	akan	hidupnya	sendiri	karena	
seluruh	keberadaan	dirinya	telah	dikuasai	oleh	roh-roh	jahat.	Orang-orang	lain	di	sekitarnya	pun	
tidak berdaya dalam menolong dia. Ada yang berusaha mengikat dia dengan rantai dan dikatakan 
orang yang kerasukan tersebut dapat memutuskan dan melepaskan rantai-rantai tersebut. 
Keberadaan orang tersebut sungguh-sungguh telah meresahkan dan menjadi momok yang 
menakutkan bagi banyak orang di daerah itu.
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Yesus datang menyapa orang tersebut 
dan menolong orang tersebut dengan 
memindahkan roh-roh jahat yang merasuki 
orang tersebut masuk ke dalam sejumlah 
besar	babi.	Di	sini	Yesus	menunjukkan	kasih	
dan kuasa-Nya, bahwa sekalipun orang 
tersebut sedang hidup di dalam keadaan yang 
tidak berdaya karena kuasa jahat, sekalipun 
orang-orang lain tidak dapat menolong 
hidupnya, namun Tuhan Yesus berkuasa untuk 
menolong orang itu, bahkan mengubah total 
kehidupannya.	Dari	seorang	yang	sudah	tidak	
lagi mengerti apa arti hidup telah berubah 
menjadi seorang yang hidupnya penuh arti 
karena anugerah belas kasihan dari Tuhan 
Yesus	Kristus.	Dari	seorang	yang	meresahkan	
orang-orang banyak, menjadi seseorang yang 
menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. 
Bagi orang tersebut, pengalaman bahwa Yesus 
pernah	datang	menyapa	hidupnya	secara	
pribadi, bahkan menjamah hidupnya sehingga 
menjadi seorang pribadi yang total baru, adalah 
sebuah titik tolak yang sangat menentukan 
arah kehidupan dan bahkan kemudian juga 
memberikan makna dari kehidupannya kelak.

Inilah inti daripada Injil yang sesungguhnya 
atau yang disebut juga sebagai kabar baik. 
Bahwa setiap manusia telah tersesat dan hidup 
dalam	belenggu	dosa.	Dalam	keberdosaannya,	
manusia berada di bawah hukum maut dan 
tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya 
sendiri.	Dalam	hal	ini	tidak	ada	seorang	pun	
yang pernah hidup dalam dunia ini yang 
dapat menyelesaikan hukum maut tersebut. 
Bahwa Tuhan mengasihi setiap pribadi dengan 
mengutus Anak-Nya yang tunggal, dalam 
Pribadi Kristus Yesus datang ke dalam dunia 
ini untuk menyelamatkan setiap manusia yang 
mau	percaya	dan	mau	bertobat.	Pertobatan	
yang sungguh-sungguh tentu disertai dengan 
perubahan-perubahan hidup yang nyata. 
Pengalaman akan perubahan hidup inilah 
yang adalah kabar baik yang harus diberitakan 
kepada orang-orang lain.

Bersaksi memberitakan Injil tidak sama dengan 
pembawa berita pada umumnya. Pembawa 
berita adalah orang yang menyampaikan 
berita yang mana beritanya bisa jadi terpisah 
atau tidak ada hubungan langsung dengan si 
pembawa beritanya. Tetapi bersaksi, dalam 
bahasa hukum adalah orang yang mengalami 
atau terlibat dalam sebuah kejadian tertentu 
untuk menyatakan sebuah kebenaran, apa 
yang	sebenar-benarnya	telah	terjadi.	Demikian	
juga bersaksi dan memberitakan Injil, bahwa 
Injil tidak boleh terpisah dan terlepas dari 
si	pemberita	Injil.	Bagaimana	Yesus	secara	
pribadi	menyapa	dan	berjumpa	secara	pribadi	
dengan kita, mengisi kekosongan hidup kita, 
memulihkan hidup kita, membuat hidup kita 
menjadi lebih berarti, itulah berita Injil yang 
harus kita bagikan kepada orang-orang lain 
yang	belum	percaya.

Bersaksi di Tengah-Tengah Keluarga: Perintah Tuhan Yesus.
Kembali kepada perikop di atas, orang yang telah dipulihkan Tuhan Yesus 
tersebut kemudian memiliki kerinduan dan komitmen untuk mengikuti 
Kristus kemanapun Ia pergi. Tetapi di sini kita akan merenungkan bagaimana 
reaksi Tuhan Yesus terhadap komitmen orang tersebut yang rindu sekali 
untuk mempersembahkan keseluruhan masa depan hidupnya untuk mengabdi 
dan melayani Kristus. Alih-alih mengikutsertakan orang tersebut ke dalam 
rombongan perjalanan pelayan-Nya, Tuhan Yesus meminta orang tersebut untuk 
pulang ke kampung tempat ia berasal, dan bersaksi kepada seluruh anggota 
keluarganya.	Bagaimana	anugerah	Tuhan	telah	ia	alami	secara	pribadi,	dan	telah	
menghasilkan sebuah perubahan hidup drastis, itulah yang diminta Yesus untuk 
diceritakan	kepada	sanak	famili	dan	teman-temannya	di	kampung	halamannya.

Di	sini	kita	dapat	melihat	bagaimana	Tuhan	Yesus	peduli	terhadap	anggota	
keluarga	kita	yang	belum	percaya.	Ada	dua	penafsiran	logis	mengapa	Tuhan	
ingin memakai kita untuk bersaksi bagi-Nya bagi keluarga kita yang belum 
percaya,	yaitu:
1. Keluarga merupakan orang yang mengenal betul siapa diri kita, apa 

kebiasaan	kita,	dan	bagaimana	cara	hidup	kita.

Orang-orang	tersebut	telah	memiliki	gambaran	umum	tentang	
kehidupan kita yang lalu. Hal ini dapat menjadi sebuah hal pendukung 
untuk memberitakan kabar baik Injil karena hubungan dan relasi yang 
telah terbentuk dapat menjadi pintu yang baik untuk menyampaikan 
kabar baik tentang Keselamatan dalam Kristus Yesus.

2. Kita dapat menjadi sebuah khotbah yang hidup, yaitu ketika orang lain 
melihat sebuah perubahan yang nyata terjadi dalam kehidupan kita.
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Yang menarik dalam perikop tersebut adalah 
nama dari orang yang kerasukan roh-roh jahat 
tersebut tidak disebutkan, tetapi sepanjang 
kisah tersebut, orang itu dikenal sebagai 
“orang yang tadinya kerasukan setan” ini akan 
selalu menjadi sebuah “trademark” bagi orang 
ini yang selalu menyertainya kemanapun ia 
pergi, khususnya bagi kalangan yang pernah 
melihat bagaimana kehidupannya dahulu 
ketika dirasuk oleh roh-roh jahat; hidup tanpa 
memakai sehelai baju, hidup meraung-raung, 
sebuah kehidupan yang sama sekali tidak 
memiliki harapan dan faedah lagi, baik bagi 
dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tetapi 
setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus, 
maka hal ini sungguh-sungguh telah menjadi 
sebuah keajaiban terbesar yang bukan hanya 
dialami oleh orang yang kerasukan tersebut, 
tetapi juga oleh orang-orang di sekitar dia 
yang mengenal dia, khususnya keluarga dia. 

Saya	percaya	perubahan	dahsyat	yang	terjadi	
dalam	kehidupan	orang	tersebut	akan	secara	
efektif menarik rasa penasaran dari orang-
orang terdekatnya untuk ingin mengetahui 
bahkan memahami lebih mendalam kuasa 
apa yang begitu hebat yang dapat mengubah 
kehidupan	orang	ini.	Di	sinilah	peran	kita	
atas kehendak Tuhan untuk senantiasa 
menjadi pemberita kuasa dan kasih Tuhan 
yang	mengubahkan	hidup	kita.	Dalam	hal	ini,	
orang yang namanya tidak diketahui tersebut 
kemudian dikenal sebagai “si pemberita Yesus 
Kristus” karena kemanapun dia pergi, dia selalu 
menceritakan	tentang	kuasa	Kristus	yang	telah	
dialaminya dan bagaimana kasih Tuhan yang 
telah	ia	rasakan.	Dengan	kata	lain,	hidupnya	
adalah sebuah khotbah yang hidup, yang terus 
diberitakan kemanapun ia pergi selama ia 
hidup dalam dunia ini.

3. Sudah seharusnya keluarga menjadi 
prioritas bagi kita untuk menyaksikan kuasa 
dan kasih Allah yang telah kita alami.

Keluarga merupakan tempat bagi kita untuk 
berinteraksi	satu	dengan	yang	lainnya	secara	
intens. Keluarga tentu menjadi tempat bagi 
kita untuk membagi kehidupan kita dalam 
keadaan suka dan duka. Jika kita mengalami 
kesulitan, maka harapan kita keluargalah 
orang yang pertama-tama dapat menolong 
kita keluar dari segala permasalahan yang 

ada. Sebaliknya, jika kita mendapatkan 
berkat	dan	merasakan	sukacita	yang	luar	
biasa, maka keluarga adalah tempat kita 
membagikan	sukacita	kita.	Demikian	
juga ketika kita telah merasakan anugerah 
keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan 
berkat yang luar biasa dari Allah, dan jika 
ada kesempatan kita untuk membagikan 
pengalaman kabar baik, maka keluarga 
kitalah orang-orang yang seharusnya 
pertama kali mendengarkan kabar baik 
tersebut.

Bersaksi di Tengah-Tengah Keluarga: Gaya Hidup.
Bersaksi di tengah-tengah keluarga tentu tidak mudah, tetapi mutlak harus dilakukan. Jika Injil 
telah	sungguh-sungguh	hidup	dalam	diri	kita,	maka	niscaya	kehidupan	kita	akan	menjadi	daya	
tarik	tersendiri	yang	dapat	menarik	keluarga	kita	untuk	datang	kepada	Kristus.	Orang	akan	
melihat dengan jelas akan adanya suatu kuasa yang ajaib yang sanggup mengubah kehidupan 
kita, dari sebuah kehidupan yang fana menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik karena adanya 
iman,	harapan,	dan	sukacita	sejati	dalam	diri	kita.	Karena	kasih	Kristus	telah	kita	alami	secara	
nyata, inilah khotbah hidup yang senantiasa harus kita beritakan dimana pun kita berada 

Tentang Penulis

Ev. Joshua Khusuma
Pembina	Komisi	Ibadah	&	
Keanggotaan

selama kita hidup. Berdoalah agar Tuhan 
menguatkan iman kita untuk dapat menjadi 
saksi bagi anggota keluarga kita yang belum 
percaya,	dan	taati	panggilan	dan	perintah	
Tuhan untuk menjalankan Amanat Agung ini. 
Biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan di 
dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin.
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Perlukah
Konseling Keluarga?

Nama   : Mariana
Tempat/tanggal lahir : R.Prapat, 1 Juni
Pekerjaan  : Konselor & Psikoterapis
Pendidikan   : Diploma in Child Psychology & Learning Disorder Management,   
        Master in Counseling, Certified Reality Therapy, 
     Certified Grief Recovery Specialist, Certified Sand Play Therapy, 
     Certified Play Therapy & Filial Coaching. 
Pelayanan  : GSM, Pengurus SM

Apa arti konseling keluarga?
Konseling	itu	sendiri	berarti	percakapan	yang	kondusif	dimana	konselor	membimbing	seorang	
konseli memahami apa yang terjadi dengan dirinya. Konseling keluarga adalah bimbingan 
konseling yang diberikan kepada keluarga dan anggotanya, sehingga mereka memahami isu apa 
yang	sedang	terjadi	dalam	keluarganya.	Dengan	demikian	mereka	dapat	menemukan	penyelesaian	
masalah yang tepat.
 
Apa tujuan yang diharapkan ketika sebuah keluarga mengikuti konseling keluarga?
Ketika datang berkonseling, seorang konseli pasti mempunyai harapan untuk keluarga mereka. 
Konseling keluarga bertujuan untuk menolong klien kita untuk menemukan keutuhan dan 
keharmonisan	yang	ingin	dicapai	dalam	keluarga	melalui	proses	konseling.

1

2
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Apa dampak yang dirasakan ketika keluarga 
berkonseling?
Dampak	yang	dirasakan	adalah	menimbulkan	
kesadaran akan apa yang menjadi masalah 
dalam	keluarga	mereka.	Dalam	konseling	
keluarga kita kembali kepada sistem keluarga 
dengan	berusaha	mencari	apa	yang	tidak	
efektif dalam keluarga untuk dibenahi sehingga 
menjadi lebih efektif. 

Siapa yang terlibat dalam konseling keluarga, 
apakah hanya suami istri atau anggota yang 
lain juga terlibat?
Konseling keluarga melibatkan semua anggota 
keluarga, bukan hanya keluarga inti tetapi 
terkadang juga melibatkan extended family. 
Hal ini tergantung pada masalah yang sedang 
dihadapi keluarga.

Mengapa perlu konseling?
Untuk menemukan keseimbangan dalam sistem 
keluarga dan mengusahakan relasi yang lebih 
efektif.

Jadi kapan waktu yang tepat untuk keluarga 
memutuskan konseling? Apakah saat sudah 
menemui masalah?
Ketika seorang menemui masalah dan merasa 
tidak dapat mengatasinya, ia dapat berkonsultasi 
dengan	konselor.	Diusahakan	jangan	sampai	
masalah	sudah	di	ujung	tanduk	baru	mencari	
penyelesaian. 

3

4

5

6

Apa saja yang dilakukan saat konseling?
Setiap konselor memiliki gaya konseling 
mereka masing-masing, tapi biasanya saat 
konseling	akan	ada	PR	(Pekerjaan	Rumah)	
juga yang perlu dikerjakan oleh konseli, 
yang tujuannya membantu konseli melatih 
perilaku baru yang lebih efektif.

Jadi apakah ada jaminan setelah 
mengikuti konseling keluarga hubungan 
keluarga akan semakin harmonis?
Konseling adalah sebuah proses, 
sejauh pihak-pihak yang terlibat mau 
mengusahakan	bersama,	kita	percaya	
perubahan bisa terjadi, dan paling tidak 
kesadaran akan kondisi yang terjadi dan 
kemampuan untuk melihat masalah akan 
lebih	baik.	Selain	itu	kita	juga	percaya	
bahwa	dalam	konseling	Kristen,	ada	campur	
tangan Tuhan dalam proses dan konselor 
hanya sebagai alat di tangan-Nya dalam 
menolong keluarga yang dikonseling. 

Bagaimana cara memilih konselor yang 
tepat?
Pilihlah konselor yang sudah terlatih di 
bidangnya dan konselor yang dengannya 
kita merasa nyaman.

7
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Bagaimana jika menemui masalah, lalu 
kita ingin berkonseling tetapi pasangan 
suami maupun istri tidak mau diajak 
konseling? Apakah harus ditunda atau 
dipaksa?
Kita akan menolong pribadi yang sudah 
datang	ke	konseling,	karena	kita	percaya	
bahwa niat untuk datang ke konseling saja 
sudah merupakan salah satu motivasi diri 
untuk ingin berubah. Jika ada pasangan 
yang tidak siap untuk datang konseling, 
kita tidak bisa paksa; yang kita usahakan 
adalah	yang	sudah	datang.	Saya	percaya,	
the only thing that we can change is ourselves, 
instead of changing others (satu-satunya hal 
yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, 
ketimbang	mengubah	orang	lain).

Ada pandangan yang mengatakan bahwa 
masalah dalam keluarga sebaiknya 
diselesaikan dalam keluarga saja, karena 
semakin banyak kita bercerita ke orang 
lain masalah bukan selesai malah 
akan semakin rumit. Bagaimana kita 
menanggapi pikiran tersebut?
Sebagai konselor kita berpegang pada 
etika konseling, dimana semua hal 
yang	diceritakan	oleh	konseli	dijamin	
kerahasiaannya. Tanpa persetujuan dari 
konseli,	semua	yang	diceritakan	akan	
menjadi hal yang konfidensial.

Jika di antara jemaat ada yang 
membutuhkan konseling keluarga, 
bagaimana dapat mendapatkan konseling 
tersebut?
Gereja GMI Imanuel memiliki kerja sama 
dengan lembaga konseling “Perhati”, selain 
itu gereja juga dibantu oleh Pak Budi yang 
membantu konseling di gereja atau jika 
perlu bisa dengan saya. 

Tentang Penulis

Mariana
Pengurus dan Guru Sekolah 
Minggu 
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SACRED INFLUENCE
(Gary Thomas)

Amsal 31: 10-11, 28 “Isteri yang cakap siapakah 
akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari 
pada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, 
suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.” 
“Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya 
berbahagia, pula suaminya memuji dia”.

“ Yang mendefinisikan kehidupanmu bukanlah 
status pernikahanmu, melainkan Tuhan” 

Sebagian	wanita	mendefinisikan	diri	berdasarkan	cara	pandang	dan	cara	penerimaan	seorang	
pria	(atau	kaum	pria	pada	umumnya)	terhadap	mereka,	namun	sebagai	wanita	Kristiani	Anda	
memiliki	kesempatan	untuk	mendefinisikan	diri	dengan	dihubungkan	dengan	sang	Pencipta—	
bukan bermaksud memberontak terhadap suami Anda, melainkan setidaknya hal ini akan 
menyempurnakan pernikahan Anda dan menjadi berkat tersendiri bagi suami Anda.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa teologi sederhana. 
Siapa	yang	dikatakan	di	dalam	Alkitab	sebagai	tempat	perlindungan	Anda—Tuhan	atau	suami	
Anda? Ulangan 33:27 menyodorkan jawabannya, “Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, 
dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal.”

Tertuju kepada siapa pengharapan Anda? Kasih sayang 
suami	yang	tak	berkesudahan?	Di	dalam	1	Petrus	1:21	
dikatakan, “Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada 
Allah.”

Dimanakah	Anda	menemukan	rasa	
aman?	Di	dalam	kemampuan	suami	
Anda	untuk	mencari	nafkah	dan	
komitmennya untuk tetap setia dalam 
pernikahannya dengan Anda? 
Filipi 4:19 berbunyi, “Allahku 
akan memenuhi segala keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaan-
Nya dalam Kristus Yesus.”
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Dimanakah	Anda	akan	memperoleh	
penerimaan total yang takkan pernah memudar 
atau goyah di sepanjang hidup Anda? “Seperti 
girang hatinya seorang mempelai melihat 
pengantin perempuan,” jawab Yesaya 62:5, 
“Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.”

Jika Anda berusaha menemukan tempat 
perlindungan yang utama di dalam diri suami 
Anda, jika Anda telah menaruh pengharapan 
pada suami, jika rasa aman Anda bergantung 
pada persetujuannya, dan jika Anda melakukan 
hampir segala hal agar diterima olehnya, maka 
itu berarti Anda telah menyerahkan apa yang 
sesungguhnya menjadi hak Tuhan semata 
kepada	seorang	pria.	Dan	itu	juga	berarti	
Anda telah mengubah pernikahan menjadi 
penyembahan berhala. Bahkan tanpa sadar, 
Anda menuntut suami Anda untuk melakukan 
porsi yang bukan bagiannya. Anda menuntut 
hal	yang	mustahil!	Bila	Anda	melakukan	hal	
itu, sesungguhnya Anda dan suami akan sama-
sama merasa putus asa.

Masa depan Anda bergantung pada Tuhan, 
bukan pada seorang manusia yang telah jatuh 
ke dalam dosa. Rasa aman Anda terletak pada 
pemeliharaan Tuhan yang penuh perhatian, 
bukan pada penghasilan suami. Penerimaan 
terhadap diri Anda sebagai pribadi menjadi 

aman ketika Tuhan mengadopsi Anda, bukan 
ketika suami melamar Anda. Jika Anda 
benar-benar ingin mengasihi, memotivasi, dan 
menjadi penolong bagi suami, langkah pertama 
yang harus Anda tempuh adalah bersekutu 
dengan Tuhan kini dan selamanya. Temukan 
tempat perlindungan, rasa aman, rasa nyaman, 
kekuatan	dan	pengharapan	Anda	di	dalam	Dia.

Dengan	penempatan	nilai	yang	benar	akan	
Tuhan, suami dan diri Anda, maka Anda 
dapat maju ke tahap berikutnya, belajar 
menjadi seorang penolong bagi suami 
Anda, menjadi pemberi pengaruh yang 
“didengarkan” suami Anda. Perhatikan hal 
ini	dari	cara	pandang	yang	sangat	praktis:	
Apakah	Anda	mencemaskan	apa	yang	
dipikirkan oleh orang lain (yang kurang Anda 
hormati)	tentang	Anda?	Barangkali	tidak.	
Lalu,	bagaimana	caranya	orang	semacam	
itu akan mempengaruhi Anda? Sekalipun 
pendapat mereka disampaikan dengan jelas, 
jujur	dan	masuk	akal—namun	Anda	tetap	

saja tidak ingin mendengarkan mereka. 
Sekarang sebaliknya, jika seseorang 

yang benar-benar Anda hargai, 
kagumi, dan yang bersamanya 
Anda merasakan kenikmatan, 
menghampiri Anda dengan penuh 

perhatian, tidakkah Anda akan memikirkan 
kata-katanya dengan serius? Bukankah Anda 
setidaknya merenungkan bahwa mungkin 
mereka memiliki suatu tujuan dan Anda perlu 
memperhatikannya? Hal ini menjelaskan 
mengapa wanita yang sanggup memberi 
pengaruh suaminya adalah seorang wanita 
yang juga sanggup mengesankannya. Bila Anda 
seorang wanita yang layak dihargai, hal terakhir 
yang suami Anda butuhkan adalah kehilangan 
Anda.

Pernikahan	yang	indah	tidak	terjadi	secara	
kebetulan dan pernikahan yang indah tidak 
dipelihara oleh faktor kebetulan. Pernikahan 
Anda adalah sesuatu yang Anda ciptakan 
sendiri. Hubungan yang Anda miliki sekarang 
ini adalah akibat langsung dari apa yang Anda 
perbuat di dalamnya. Intensitas keromantisan 
di	awal	pernikahan	muncul	tanpa	diundang,	
terasa datang begitu saja. Akan tetapi, 
pernikahan harus dibangun setahap demi 
setahap. Berbagai usaha keras melibatkan 
ketekunan dan keputusan-keputusan yang 
diambil dengan sengaja.

Gary	Thomas	menulis	buku	Sacred	Influence	
dengan membagi dalam 3 bagian besar. 
Bagian pertama menjelaskan bagaimana 
wanita sepatutnya memiliki pemahaman 
yang benar dan tepat terhadap dirinya, serta 
mengembalikan proporsi yang benar terhadap 
kedudukan	suami	dan	Tuhan.	Dengan	adanya	
dasar pemahaman yang benar, bagian kedua 
dilanjutkan dengan bagaimana pedoman 
praktis yang dapat dilakukan oleh wanita 
untuk memahami apa yang dipikirkan suami 
atau kaum pria pada umumnya (Do and Don’t). 
Bagian terakhir berisi kisah dan pengalaman 
kehidupan suami istri dalam menghadapi 
tantangan dan pergumulan di dalam hidup 
pernikahan hingga puluhan tahun.

Buku	SACRED	INFLUENCE	karya	Gary	
Thomas ini berfokus pada bagaimana seorang 
wanita dapat memberi pengaru h dan menjadi 
penolong suami, bukan tentang bagaimana 
seorang wanita dapat mengubah seorang pria.

Tentang Penulis

Sofanny
Pengurus Komisi Media 
dan Literatur
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Let’s Eat

Berbicara makan, sudah tentu pasti semua orang suka makan. Satu hal yang saya 
suka adalah ketika bisa makan bersama-sama keluarga/teman. Kali ini saya akan 
coba mengulas 2 restoran yang boleh dipertimbangkan sebagai alternatif tempat 
makan bersama keluarga.

1. Restoran Cahaya Baru
Berlokasi di Jalan Tiang Bendera 2 No. 84, restoran Chinese food satu 
ini	sudah	cukup	terkenal	dengan	hidangan	Sop	Ikan	Gurame-nya	
yang	sangat	gurih	dan	lezat.	Porsinya	yang	cukup	besar	pasti	dijamin	
puas dan kenyang. Psst… makan sop ikan dan nasi putihnya saja 
sudah enak banget. Menu lain yang menjadi favorit setiap kali saya 
dan keluarga makan di sini adalah Ayam Rebus dan Udang Kristal-
nya. Lindung Cah Fumak-nya pun enak. Satu menu baru andalan 
restoran ini adalah Ribs. Ya… mirip-mirip dengan Ribs di Tony 
Roma’s, satu porsi biasanya ada 8-10 rusuk, disajikan dengan kentang 
goreng sebagai side dish-nya. 

Untuk restorannya sendiri kalau tidak salah ada 3 lantai dan bisa 
dipesan	untuk	acara-acara	tertentu.	Ada	1	lantai	yang	dilengkapi	
dengan sound system dan perlengkapan karaoke, jadi bisa sambil 
makan sambil karaoke. Restoran ini juga menerima pembayaran 
dengan	Visa/Mastercard;	untuk	range harga relatif ok dengan ukuran 
porsi yang mengenyangkan dan memuaskan perut. Kekurangannya 
hanya lahan parkir yang tidak terlalu luas, tetapi tentunya tetap 
aman sekalipun parkir di pinggir jalan dan agak jauh, karena tukang 
parkirnya banyak dan selalu standby untuk mengarahkan ke tempat 
parkir yang kosong.

2. Restoran Cin Yen Steamboat & Chinese Food
Berlokasi di Pantai Indah Kapuk (seberang 
Waterboom),	Ruko	Ekslusive	Blok	C	No	10,	
Bukit Golf Mediterania, Jl Marina Indah Raya, 
PIK, Tel. 021-56945930, restoran Chinese 
Medan	ini	cukup	terkenal	dengan	hidangan	
yang	cukup	special,	yaitu	Tukha	Bihun	(bihun	
kaki	babi).	Ada	beberapa	hidangan	lain	yang	
menurut	saya	juga	sangat	enak:	Samcan	
Goreng atau Panggang, ada Babi Hong juga, 
kwetiaw	polos	(yang	sangat	cocok	dengan	
sambal	hijaunya),	Nasi	Goreng	khas	Cin	Yen	
juga gurih serta nikmat, Fuyunghai Medan-
nya juga merupakan salah satu hidangan khas 
di sini. 

Selain	menu-menu	ala	carte	Chinese food, 
terdapat juga steamboat menu. Restoran ini 
terdiri dari 2 lantai, terdapat VIP room 
yang dapat memuat 2 meja bundar untuk 
8-10	orang	masing-masing	mejanya.	Di	jam	
makan,	terlihat	cukup	ramai	dan	padat;	ada	
baiknya menelpon untuk memesan tempat 
terlebih dahulu. Restoran ini juga menerima 
pembayaran	dengan	Visa/Mastercard.	
Restoran ini juga menyajikan menu vegetarian, 
jadi	cocok	juga	bagi	kalian	yang	vegetarian.

Demikian	ulasan	saya	untuk	2	tempat	makan	Chinese Food	yang	boleh	dikatakan	cukup	
menjadi favorit bagi keluarga saya (walaupun masih banyak restoran lain yang sering kami 
kunjungi).	Tentunya	kembali	lagi	kepada	taste	masing-masing	pembaca,	karena	belum	tentu	
makanan	yang	saya	pesan	cocok	dengan	selera	kalian,	tapi	inilah	review saya untuk makanan-
makanan yang terdapat di sana. 
Tetap hidup sehat & tetap senang makan!

Tentang Penulis

Denny
Pengurus Komisi Ibadah KU-2
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Wah mungkin banyak 
yang akan mulai panik 
begitu mendengar 
kalimat itu. bagaimana 
tidak panik, soalnya 
setiap	liburan	cuma	diisi	
dengan mengunjungi 
mal satu ke mal lainnya. 
Setiap akhir pekan 
pun sudah dihabiskan 
dengan mengunjungi 
mal. Apa iya pilihan 
rekreasi keluarga di 
Jakarta hanya mal dan 
mal saja?

Lewat tulisan ini saya ingin berbagi beberapa tempat rekreasi yang bisa 
dijadikan pilihan alternatif untuk rekreasi keluarga. Berawal dari pengalaman 
ketika	berkesempatan	untuk	berwisata	ke	luar	negeri.	Di	sana	kami	sering	
menyambangi museum, art space, bahkan taman-taman daerah setempat. Nah 
mulai terbesit dalam pikiran, masa di Indonesia, khususnya Jakarta kita ga bisa 
mengunjungi tempat-tempat seperti itu? Mulailah saya menjelajah di internet 
(browsing),	mencari	informasi	mengenai	museum,	jadwal	pameran	di	art space 
bahkan	membaca-baca	pengalaman	orang	yang	berwisata	ke	tempat-tempat	
sejenis di Jakarta. 

Nah,	sekarang	saya	akan	coba	berbagi	tiga	tempat	yang	mungkin	bisa	
dipertimbangkan sebagai tempat alternatif kalau ingin berwisata, khususnya 
dengan anak-anak/keluarga.

HUTAN
MANGROVE 

Hutan Mangrove PIK ini berada di dalam kompleks 
perumahan Pantai Indah Kapuk, tepatnya di belakang 
sekolah atau gedung Tzu Chi. Hutan Mangrove ada-

lah taman wisata alam yang dilengkapi penginapan juga 
(hanya	saja	untuk	menginap	saya	belum	mencobanya.	Di	
hutan mangrove PIK ini kita akan dipungut tiket masuk 

sebesar 25.000 per orang dewasa dan 10.000 untuk anak di atas 
5 tahun dan biaya parkir sebesar 5.000 untuk motor dan 10.000 

untuk mobil.

Di	sana	kita	akan	dapat	banyak	melihat	berbagai	macam	tanaman	
bakau, ada juga banyak burung-burung yang tentunya akan sangat 

sulit kita lihat di kota besar seperti Jakarta. Melewati jembatan bambu 
di antara tanaman bakau akan memberikan pengalaman unik, apalagi bagi 

anak-anak. Kita pun bisa menaiki menara pengawas dan dari atas sana akan 
melihat pemandangan ke seluruh wilayah Hutan Mangrove ini.

Selain itu juga disewakan kapal untuk mengarungi danau di antara hutan 
bakau.	Hanya	saja	untuk	membawa	kamera	baik	pocket	maupun	DSLR	akan	
dikenakan biaya tambahan sebesar 1.000.000 rupiah, tapi jangan keburu bete. 

Kalau mengambil foto dengan kamera HP tentu tidak menjadi masalah.
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GALERI
NASIONAL

Galeri Nasional juga salah satu tempat yang sering keluarga 
saya kunjungi. Galeri ini memiliki 3 ruang pamer dan galeri ini 

secara	rutin	memiliki	agenda	pameran	yang	berganti-ganti	(untuk	
informasi jadwal pameran dapat dilihat langsung di website mereka: 

http://galeri-nasional.or.id).	Tidak	ada	pungutan	biaya	untuk	dapat	
menikmati pameran di GalNas ini. Ruangan pameran yang sangat 

nyaman, ber-AC menambah betah untuk berada di sini. 

“Tapi anak saya masih balita? Apa yang bisa mereka nikmati?” Buat saya dan 
istri,	mengenalkan	berbagai	macam	hal	kepada	mereka	di	usia	mereka	yang	

masih	kecil	adalah	wajib.	Memang	mereka	belum	mengerti,	namun	pengenalan	
akan wisata ke galeri/art space akan memberikan pengalaman berharga bagi 

mereka. Melihat-lihat pameran lukisan, pameran seni patung, pameran foto tentunya 
akan memberikan wawasan yang luas bagi anak-anak kita.

Tidak ada larangan untuk membawa kamera ke Galeri Nasional, hanya ada beberapa 
pameran yang melarang untuk menggunakan flash saat memotret ataupun ada beberapa 

koleksi yang dilarang difoto. Asal itu ditaati tidak akan menjadi masalah.

BIS CITY
TOUR JAKARTA
Nah, ini alternatif ketiga yang ingin saya 

bagikan kepada jemaat sekalian, yaitu 
berwisata	dengan	Bis	CityTour	Jakarta.	Di	masa	

pemerintahan Joko Widodo sebagai Gubernur 
Jakarta-lah layanan Bis CityTour Jakarta ini 

diresmikan. Untuk dapat menikmati layanan ini, kita 
tidak perlu membeli tiket alias masih gratis saat ini. 

Adapun rute yang dilalui Bis CityTour ini: Halte Bundaran 
Hotel Indonesia-Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka 
Barat-Halte Museum Nasional-Jalan Majapahit-Harmoni-

Komplek	Sekretariat	Negara-Halte	ANZ	Bank	(Pecenongan)-
Pasar Baru-Halte Gedung Kesenian Jakarta-Lapangan Banteng-
Halte Masjid Istiqlal-Jalan Juanda-Jalan Veteran II-Jalan Medan 

Merdeka	Utara-Halte	Istana	Negara	(Medan	Merdeka	Barat)-
Indosat-Jalan Medan Merdeka Selatan-Halte Balaikota-Jalan MH 

Thamrin-Halte Sarinah-Halte Bundaran Hotel Indonesia. 

Bis ini tidak berhenti di sembarang tempat. Hanya di halte yang disebutkan di 
atas saja yang akan disinggahi. Saya dan keluarga biasa memarkir mobil di Sarinah 

lalu menunggu bis di Halte Bis CityTour. Saat bis datang, akan ada petugas on-board yang 
akan memberikan informasi berapa orang yang dapat naik, dikarenakan di bis ini tidak 
diperbolehkan untuk berdiri. Bis yang bersih, ber-AC, dan kalau berkesempatan untuk 

duduk	di	atas	akan	memberikan	pengalaman	unik	bagi	anak-anak	:).	Layanan	Bis	CityTour	
juga ada di weekdays loh, dan yang hebatnya lagi seluruh supir dari Bis CityTour ini wanita.

Sekian beberapa alternatif tempat rekreasi 
keluarga selain mal. So, jangan takut ga 
bisa have fun kalau ga ke mal ya! 

Tentang Penulis

Fendy
Jemaat KU-2 
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Wanita-wanita Pahlawan
Remuk tulangmu tak kau hiraukan,
biar terik menghujam-hujam kulit halusmu.
Malang oh malang!
Celotehan bangsawan cendekiawan melihat putri 
manis yang dulu.

Air mukamu tak seanggun masa lalu,
Paras mewahmu diletakkan jauh-jauh.
Jika segenggam beras kau dapati dahulu,
dayung pulang baru kau kayuh.

Bukan untuk kau, putri!
Bukan untuk ragamu.
Kepada penerusmu engkau persembahkan suri.

Tanya-menanya mengepul di awan,
logika seorang fana takkan sampai pikiran.
Ada kerbau dicucuk tanpa paksaan,
tanpa tangisan.
Hati tulus dipersembahkan untuk kesayangan.

Rela kau taruh aspal pada wajahmu,
demi seduit pun kau lakukan.
Agar buah hati tak menangis minta-minta,
meski lakonnya balas menyayatimu.

Satu bait tak pernah keluar, takkan pernah keluar!
Agar budimu tahu diri dibalas.
Malah panjatan doa pada Kuasa terdengar,
di tiap purnama tak satupun terlepas.

Hormat bakti penerus bagimu,
O para wanita-wanita pahlawan, utusan kayangan.
Tak heran batin ini rela mencium kakimu,
tempat surga menyiratkan bayangan.

-NR-

Tentang Penulis

Ricco
Worship Leader KU-2

Elizabeth	(Priscilla	Shirer)	dan	Tony	(T.C.	Stallings)	
adalah pasangan yang sudah lama menikah. Mereka juga 

sudah	memiliki	seorang	putri	bernama	Danielle.	Tony	bekerja	
di sebuah perusahaan obat dan Elizabeth bekerja di sebuah 
perusahaan agen properti.
 Elizabeth dan Tony tinggal di sebuah rumah yang 
besar	dan	hidup	berkecukupan.	Semua	itu	karena	mereka	
masing-masing sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan, 
hubungan keluarga mereka semakin lama semakin buruk 
karena mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaannya.
 Pada suatu hari, Elizabeth bertemu dengan seorang 
nenek bernama Clara yang ingin menjual rumahnya. Clara 
adalah seorang nenek yang sangat taat kepada Tuhan. 
Pada	saat	berbicara	dengan	Clara,	Elizabeth	tidak	sengaja	
mengeluhkan sedikit tentang hubungan keluarga mereka. 
Clara melihat hal itu dan teringat dirinya pada saat masih 
muda.	Ia	pun	perlahan-lahan	mencoba	berbicara	dengan	
Elizabeth untuk membantu Elizabeth agar hubungan 
keluarganya	tidak	hancur	seperti	yang	telah	dialami	oleh	
Clara. Clara memberitahu Elizabeth bahwa hanya Tuhan-
lah yang dapat mengubah sikap suaminya. Ia mengajarkan 
Elizabeth agar berdoa selalu demi orang-orang yang ia 
kasihi seperti anaknya dan suaminya. Tidak hanya itu, ia juga 
mengajak	Elizabeth	ke	rumahnya	secara	rutin	untuk	belajar	
cara	memperbaiki	hubungan	keluarga	Elizabeth.
	 Pada	awalnya	Elizabeth	tidak	terlalu	percaya	dengan	
kata-kata dari Clara sampai suatu ketika ia mendapatkan 
pesan	(sms)	dari	temannya	yang	memberitahu	bahwa	Tony	
sedang bersama wanita lain di sebuah restoran. Elizabeth pun 
menangis dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia 
pun	mencoba	menyerahkan	dirinya	dan	tunduk	dan	minta	
pertolongan kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Clara.
	 Dapatkah	Tuhan	menolong	memperbaiki	hubungan	
Elizabeth dengan suami dan anaknya? Apakah Sifat Tony 
dapat berubah? Bagaimana kelanjutan hubungan keluarga 
mereka? Ayo saksikan kelanjutannya bersama orang-orang 
yang	Anda	kasihi	dan	temukan	cara	untuk	menjaga	
hubungan	keluarga	Anda	tetap	harmonis.	(esb)
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1. Hi Fendy, cerita sedikit dong soal keluarga kecilnya.
Halo	Gracia,	thanks	ya	sebelumnya	dikasih	kesempatan	untuk	berbagi	sedikit	
mengenai	keluarga	kecil	saya.	Keluarga	kecil	saya	terdiri	atas	saya,	istri	(Inne)	dan	dua	
anak kami (we called them 2J’s –	Javern	&	Janiel).	Anak-anak	kami	berusia	7	tahun	dan	
5 tahun.

2. Menurut Fendy, seberapa penting peran keluarga dalam hidup Fendy?
Bagi saya, keluarga memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam membentuk 
karakter	saya	dari	kecil	hingga	dewasa.	Oleh	sebab	itu,	kami	(saya	dan	Inne)	berusaha	
membuat keluarga yang nyaman dan sungguh-sungguh menjadi tempat berbagi segala 
cerita.	Kami	sadar,	melalui	keluarga	jugalah,	semua	nilai	nilai	harus	ditanamkan	ke	
anak-anak sebagai bekal saat mereka besar nanti.

3. Apa saja sih yang selama ini sudah atau sedang diusahakan untuk membangun 
kerukunan dan keharmonisan di keluarga kalian?
Menciptakan	keluarga	yang	rukun	dan	harmonis	itu	tidak	semudah	membalikkan	
telapak	tangan.	Ada	berbagai	hal	yang	harus	diusahakan	untuk	mencapainya.	Kami	
selalu berusaha mengajarkan bahwa sesama anggota keluarga haruslah bersikap rukun 
dan saling mengerti, bahkan harus ada pihak yang harus mau rela mengalah. Tidak 
hanya anak yang lebih besar yang harus selalu mengerti dan mengalah, tetapi semua 
anggota keluarga bisa mengambil perannya masing-masing. Intinya kalau di keluarga 
saya, kami selalu membiasakan budaya “ngobrol dan diskusi”. Melalui itu, maka pasti 
akan ada pihak yang harus mau mengerti dan rela mengalah untuk kebaikan bersama.

4. Seberapa jauh dampak latar belakang keluarga dahulu (saat Fendy masih 
berstatus sebagai anak) dengan keluarga saat ini (berstatus sebagai ayah)?
Dampak	latar	belakang	saat	saya	dulu	menjadi	anak	dan	sekarang	menjadi	ayah	
tentunya akan berpengaruh sampai sekarang. Namun ada satu hal yang menurut 
saya dan istri ada perbedaannya, yaitu pola asuh anak. Zaman dahulu orangtua lebih 
bersifat otoriter, artinya apa yang dikatakan orangtua tidak dapat lagi diganggu gugat, 
anak-anak tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kami merasakan 
bahwa	saat	ini	pola	asuh	semacam	itu	tentunya	sudah	tidak	tepat	lagi,	maka	saat	
ini kami selalu berusaha menjadi “teman” atas anak-anak kami. Kami berusaha 
memberikan	rasa	nyaman	sehingga	anak-anak	dapat	bercerita	dan	bertanya	apa	saja	
dengan kami sebagai orangtuanya. 

QUALITY TIME
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5. Apakah Fendy pernah berbeda pendapat 
dengan istri dalam hal pola pengasuhan anak? 
Konflik seperti apa yang biasa terjadi dan 
bagaimana cara mengatasinya?
Berbeda pendapat pasti ada. Kebanyakan konflik 
yang timbul biasanya akibat perbedaan pengalaman 
pola asuh saat saya dan istri menjadi anak. Namun 
kembali lagi, itu tidak boleh menjadi penghalang. 
Biasanya kalau setelah konflik terjadi, malam 
harinya	pasti	diusahakan	untuk	dibicarakan	yang	
terbaik	untuk	kita	terapkan	di	keluarga	kecil	kami.

6. Apa pandangan Fendy soal pentingnya 
menciptakan waktu yang berkualitas dengan 
keluarga?
Waktu yang berkualitas dengan keluarga tentunya 
sangat penting. Kenapa sangat penting? Kami 
merasakan bahwa yang anak-anak butuhkan 
sebenarnya sederhana, mereka butuh perhatian 
yang	cukup	dari	orangtua	mereka,	itu	saja!	
Memang	kadang	kita	berpikir	mereka	cukup	
senang kalau sudah kita belikan mainan dan 
pakaian, sedangkan sehari-harinya kita sibuk, 
bahkan tidak ada waktu untuk mereka. Tidak, itu 
salah	besar!	Waktu	bersama	keluarga,	terutama	

anak-anak,	itulah	yang	terpenting.	Di	
keluarga kami, kami memiliki kebiasaan 
yang mungkin bisa dikatakan aneh untuk 
ukuran zaman sekarang. Kami tidak 
pernah menonton TV di rumah. Kenapa? 
Buat kami, TV saat ini menampilkan 
lebih	banyak	acara	yang	tidak	mendidik	
daripada	acara	yang	mendidik.	Oleh	karena	
itu, kami menetapkan bahwa kami semua 
tidak menonton TV di rumah, sehingga 
kami sebagai orangtua yang harus berusaha 
menciptakan	kegiatan	atau	waktu	yang	
berkualitas dengan anak-anak. Sekadar 
membacakan	buku	dongeng	atau	bermain	
di	ranjang	bersama,	bercerita	mengenai	apa	
yang sudah dilewati sepanjang hari menjadi 
kebiasaan yang sering kami lalui. Anak-
anak pun bermain dengan mainan yang 
bisa	memancing	imajinasi	mereka	(bermain	
mobil-mobilan,	bermain	masak-masakan)	
dan mereka tidak bermain dengan gadget. 
Ataupun kalau mereka ingin tonton, kami 
jugalah yang akan menyaring apa yang 
mereka tonton.

7. Apakah ada kegiatan khusus yang 
diusahakan bersama istri untuk 
menciptakan waktu yang berkualitas 
dengan anak-anak?
Kegiatan khusus dengan istri dan anak yang 
sering kami lakukan adalah berkeliling, 
tapi tidak hanya ke mall. Kami lebih sering 
melakukan museum trip, pergi ke galeri-

galeri, atau berpetualang dengan angkutan 
umum kota. Apa saja yang bisa memberikan 
pengalaman baru bagi anak-anak dan 
tentunya memberikan waktu lebih bagi kami 
berempat untuk “bonding”	(menciptakan	ikatan	
hubungan).	Saat	berpetualang	dengan	angkutan	
umum, imajinasi anak-anak akan dibuka, akan 
keluar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan 
yang sampai-sampai saya dan Inne kelimpungan 
untuk menjawabnya. Namun itulah “goal” yang 
saya	dan	Inne	mau	capai,	pengalaman	yang	baru	
bukan sekadar wisata ke pusat perbelanjaan. 
Adapun kegiatan yang sering kami lakukan pada 
malam hari sebelum semua beristirahat yaitu 
memiliki waktu teduh bersama. Kami bersama 
berdoa (bergantian memimpin doa, mendoakan 
pergumulan	semua	anggota	keluarga),	lalu	Koko	
dan	Dede	masing-masing	memiliki	tugas,	baik	
membacakan	renungan	ataupun	ayat	Alkitab,	
dan	tentunya	diakhiri	dengan	bercerita	apa	saja	
yang ingin dibagikan. Ini belum lama kami 
lakukan,	tetapi	percaya	atau	tidak,	kalau	kami	
sampai tidak sempat melakukannya, anak-anak 
akan bisa menagih untuk bisa memiliki waktu 
teduh dan sharing bersama-sama.

8. Bagaimana pendapat Fendy mengenai 
hubungan antara waktu yang berkualitas 
bersama keluarga dan kedekatan antar anggota 
keluarga?
Kedekatan antara anggota keluarga tentunya 
tidak bisa didapatkan hanya melalui perintah 
kita sebagai orangtua. Saat anak-anak tidak 
merasa	dekat	dan	percaya	terhadap	kita	
sebagai orangtuanya, pasti mereka tidak akan 
mau	bercerita	dengan	kita.	Dan	ingat,	saat	
mereka	mulai	mau	bercerita	dengan	kita,	
kita hanya perlu mendengarkan. Kalaupun 
mau menasihati (apabila saat mendengar 
ceritanya,	anak	kita	salah),	usahakan	
tidak langsung saat anak sedang 
bercerita,	karena	yang	dia	butuhkan	
saat	dia	bercerita	adalah	orang	yang	
ingin	mendengarkan	cerita	mereka.

9. Apakah ada budaya khusus yang sengaja 
diterapkan dalam keluarga?
Kebiasaan yang sering kami terapkan dalam 
keluarga	kecil	kami	adalah	berdiskusi.	Kami	
sering mengajarkan bahwa lewat diskusi apa 
saja bisa diselesaikan dan semua orang dapat 
disenangkan. Lewat diskusi pula maka 
kita akan belajar mengalah. Kami sering 
melakukan diskusi, baik dalam menentukan 
apa yang ingin kami kerjakan, bermain apa 
hari	ini,	atau	mau	ke	mana	hari	ini.	Dan	
kami yakin apapun yang kami tanamkan 
hari ini pasti akan memberikan dampak 
buat anak-anak kami.

Tentang Narasumber

Fendy
Jemaat KU-2
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Dua Saudari yang Melayani Bersama

Kapan kalian pertama kali beribadah di GMI dan siapa sih yang mengajak? 
Estherlia: Beribadah di GMI dari 2008, diajak sama papa.
Veronica: Dari	2009,	diajak	sama	papa	juga	karena	papa	punya	kerinduan	
ingin sekeluarga beribadah bersama-sama.

Apakah ada momen khusus yang membuat kalian mengambil komitmen 
untuk melayani? Kapan dan bagaimana proses itu terjadi? 
Estherlia: Pertama kali pelayanan jadi penjaga perpustakaan gereja. Kebetulan 
saya	memang	suka	membaca	dan	punya	passion di bidang literatur.
Veronica: Pelayanan pertama pada saat di PRMI dan pernah jadi penjaga 
perpustakaan gereja juga.

Saat ini, kalian sedang melayani di bidang apa? Apakah ada rencana untuk 
melayani di bidang lain untuk ke depannya? Apa dan mengapa bidang itu?
Estherlia:	Sekarang	saya	melayani	sebagai	asisten	fasilitator	Disciple,	
sekretaris di komisi Media Literatur, anggota tim pembinaan di P3MI dan 
menjadi mentor di PRMI dan Katekisasi. Untuk ke depannya tetap ingin 
pelayanan di bidang pembinaan dan pengajaran karena itu merupakan passion 
dan kerinduan saya.
Veronica:	Voice	of	Imanuel	dan	tim	publikasi	di	P3MI.	Ke	depannya	ingin	
melayani	di	bidang	publikasi	dan	dokumentasi,	karena	secara	pribadi	saya	suka	
dengan bidang desain.

Momen apa yang paling berkesan ketika melayani?
Estherlia: Momen paling berkesan pada saat saya menjadi mentor adalah 
ketika mendengarkan sharing pergumulan dari anak-anak mentoring dan dapat 
membantu mereka. 
Veronica: Momen paling berkesan bagi saya adalah pada saat saya mengikuti 
salah satu kegiatan sosial yang diadakan oleh P3MI. Saat itu kami 
mengunjungi opa oma yang berada di panti jompo. Saya sangat senang dapat 
bercengkrama	dengan	opa	oma	tersebut	dan	mereka	juga	sangat	
senang bertemu dengan kita. 
  
Apakah kalian pernah merasakan jenuh ketika melayani? Jika 
iya, bagaimana proses pergumulannya utk bangkit kembali?
Estherlia: Pernah merasa jenuh. Saya orangnya kan senang 
mendengarkan sharing dari teman-teman dan anak-anak 
mentor, tetapi pada saat saya sedang banyak pikiran dan 
pergumulan,	itu	malah	menjadi	beban	bagi	saya.	Di	saat	
saya sedang banyak pikiran masih harus mendengarkan 
sharing dari mereka. Pada saat itu saya hanya berdoa meminta 
pimpinan Tuhan dan meminta solusi kepada 
pembina	dan	kakak-kakak	senior.	Dari	sana	saya	
kembali memperbaharui motivasi pelayanan saya 
dan bangkit lagi untuk tetap melayani.
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Veronica:	Kalau	saya	pernah	merasakan	jenuh	juga.	Di	saat	sibuk	
pelayanan saya merasa seperti hanya menjalankan rutinitas saja dan 
sempat terbesit keinginan untuk berhenti pelayanan dulu. Setelah 
sharing dengan kakak-kakak senior, saya kembali diingatkan mengenai 
motivasi pelayanan saya dan dari sana motivasi pelayanan saya 
diteguhkan lagi dan semangat pelayanan lagi.

Bagaimana pendapat kalian mengenai pandangan bahwa pelayanan 
itu tidak hanya terbatas di gereja saja namun kita juga perlu melayani 
di luar gereja (seperti mengajar anak-anak jalanan atau mengikuti aksi 
sosial dengan komunitas umum)? Apakah kalian pernah mencobanya? 
Estherlia: Betul pelayanan tidak hanya terbatas di gereja saja tetapi 
bukan berarti itu bisa menjadi excuse	(alasan)	untuk	tidak	melayani	di	
gereja.  Bagi saya gereja ini sudah seperti rumah ke-2 saya, yang dimana 
saudara-saudara seiman kita juga perlu dilayani. Tidak sedikit kejadian 
dimana saudara-saudara seiman kita pindah gereja atau bahkan ada yang 
sampai meninggalkan iman Kekristenannya. Ini merupakan kebutuhan 
gereja yang membutuhkan kita untuk melayani di rumah kita sendiri, 
setelah itu baru kita bisa memberkati orang lain dan menjadi garam dan 
terang di manapun kita ditempatkan.
Veronica:	Hampir	sama	dengan	jawaban	Cici	saya	di	atas,	gereja	sudah	
sebagai rumah. Masa di dalam rumah sendiri kita tidak ambil peran 
masing-masing, dimana di dalam gereja terdapat komunitas yang dapat 
saling menguatkan satu sama lain dan dapat mendukung kita untuk 
dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Intinya harus 
seimbang antara pelayanan di dalam gereja dan di luar gereja. Saya 
pernah juga ikut pelayanan di luar gereja seperti aksi sosial, dll.

Bagaimana cara kalian mengatur waktu antara keluarga, pekerjaan 
dan pelayanan?
Estherlia: Kita kan harus menjadi berkat di rumah, di tempat kerja 
maupun di dalam pergaulan kita. Minta pertolongan ke Tuhan juga 

memberikan kita kebijaksanaan agar dapat 
mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai 
pelayanan kita menjadi batu sandungan bagi 
orang lain.
Veronica: Bijak-bijaknya kita dalam mengatur 
waktu dan menentukan prioritas. Seperti yang 
sudah	saya	dan	Cici	lakukan	selama	ini,	sesibuk	
apapun kita, baik di pekerjaan atau pelayanan, 
kita pasti akan bergantian meluangkan waktu 
di rumah untuk menemani orangtua. Misalnya 
weekend saya harus kerja atau ada pelayanan 
lain	yang	harus	pulang	malam,	jadi	ada	cici	yang	
nemenin orangtua. Jadi orangtua juga tidak 
merasa kita tidak memperhatikan mereka.

Kalau bisa diungkapkan dalam sebuah kata, 
pelayanan itu seperti apa bagi kalian? Mengapa?
Estherlia: Kesempatan. Jadi pelayanan menurut 
saya adalah sebuah kesempatan, apalagi di usia 
saya yang masih muda dimana usia kita masih 
produktif untuk melakukan banyak aktivitas. 
Baik untuk keluarga, pelayanan dan pekerjaan. 
Bijak-bijaknya kita menggunakan kesempatan ini 
dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun 
kita ditempatkan.   
Veronica: Privilege. Jadi menurut saya pelayanan 
merupakan hak istimewa bagi saya dan tidak 
semua orang diberikan hak istimewa seperti ini. 
Di	luar	sana	banyak	orang	yang	memiliki	keahlian	
dan keterampilan yang lebih dari saya, tetapi tidak 
semua orang diberikan kesempatan pelayanan 
seperti	ini.	Dan	merupakan	hak	istimewa	bagi	
saya masih dipilih untuk melayani Tuhan.

Tentang Narasumber

Estherlia
Pengurus Komisi Media 
dan Literatur

Veronica
Anggota	VOI	(Voice	of			
Imanuel)
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FROZEN FOOD

Di tengah kesibukan hidup dan pekerjaan, 
waktu menjadi hal yang sangat berharga. 

Banyak	orang—	terutama	kaum	pekerja—
menghabiskan sebagian besar waktu di 
kantor dan di jalan. Sesampainya di rumah, 
rasanya sudah terlalu lelah atau tidak punya 
waktu untuk memasak. Maka, makan di luar 
atau konsumsi makanan yang bersifat instan 
menjadi pilihan. Produk makanan beku seperti 
nugget, sosis, bahkan sayuran beku seakan 
menawarkan kemudahan bagi penggunanya. 
Tidak	perlu	potong	sayuran,	cukup	direbus	
3 menit lalu siap disajikan. Tidak perlu 
memotong	atau	membumbui	daging,	cukup	
digoreng 5 menit lalu siap dilahap. Namun, 
apakah makanan beku aman? Apakah tidak 
ada risiko terhadap tubuh kita?

Nutrisi
Tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi 
yang seimbang untuk menjalankan fungsinya 
dengan optimal. Nutrisi yang dimaksud 
antara	lain	vitamin	(A,	B,	C,	D,	E,	K),	
mineral	(kalsium,	natrium,	kalium,	besi,	dsb),	
karbohidrat sebagai sumber energi, protein 
dan lemak. Makanan beku (terutama olahan 
daging)	sering	kali	memiliki	kandungan	garam	
dan lemak yang tinggi dan serat yang rendah. 
Terlebih lagi, makanan beku (seperti olahan 
daging)	bisa	jadi	tidak	diproduksi	dari	bahan	
yang segar. 
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Kandungan garam dalam makanan beku 
bisa	mencapai	1800	mg	(tergantung	
konsumsi).	Padahal,	jumlah	garam	yang	
direkomendasikan adalah 2300 mg per hari. 
Konsumsi makanan dengan kandungan 
garam yang tinggi dapat meningkatkan risiko 
tekanan	darah	tinggi	(hipertensi)	dan	kondisi	
lain terkait tekanan darah, seperti serangan 
jantung. Maka dari itu, jikapun membeli 
makanan	beku,	pastikan	membaca	informasi	
nutrisi yang ada.

Sebagian besar makanan beku 
menggunakan minyak terhidrogenasi 
(minyak	trans)	yang	memiliki	efek	
buruk terhadap tubuh karena kaya akan 
kolesterol. Kadar lemak trans yang 
tinggi meningkatkan risiko gangguan 
kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi 
dan serangan jantung.

Makanan beku yang dijual di pusat 
perbelanjaan tentu harus tahan untuk 
dipajang dalam jangka waktu tertentu. 
Untuk tujuan ini, penambahan pengawet 
ke dalam makanan beku menjadi umum. 
Pengawet yang digunakan tentu saja aman 
(makanan yang beredar disetujui dan 
diawasi	oleh	Badan	Pengawas	Obat	dan	
Makanan).	Namun,	konsumsi	makanan	
beku	(yang	mengandung	pengawet)	terus-
menerus tentu bukan pilihan yang baik.

1. 
LEM

AK
/M

INY
AK

2. 
GA

RA
M

3. 
PE

NG
AW

ET

Di	sisi	lain,	sayuran	beku	umumnya	memiliki	
kandungan nutrisi yang serupa dengan sayuran 
segar. Hal ini dikarenakan proses pembekuan 
menghentikan reaksi enzimatis yang merusak 
sayuran	(dalam	kata	lain,	menjadi	busuk).	Selain	
itu, sayuran beku umumnya tidak ditambahkan 
garam atau bahan pengawet, sementara daging 
olahan	(hampir)	pasti	ditambahkan	garam	dan	
pengawet.

Risiko Kanker?
Berdasarkan	penelitian	dari	American	Institute	
of	Cancer	Research,	diet	dapat	meningkatkan	
atau menurunkan risiko kanker di kemudian 
hari. Konsumsi tinggi daging terproses 
(processed	meat,	seperti	nugget	dan	sosis)	
serta	daging	merah	(seperti	sapi,	babi)	terbukti	
meningkatkan risiko kanker usus. Sementara, 
konsumsi buah-buahan dapat menurunkan 
risiko	kanker	saluran	cerna	(mulut,	faring,	laring,	
esofagus,	lambung)	dan	paru-paru.	Risiko	
kanker juga meningkat jika seseorang jarang 
melakukan aktivitas fisik.

Sayangnya, konsumsi daging merah yang 
tinggi dan aktivitas fisik yang rendah 
tampaknya menjadi bagian dari kehidupan 
modern, misalnya dengan maraknya all 
you	can	eat.	Konsumsi	daging	merah	(baik	
segar	maupun	terproses)	sebaiknya	dibatasi	
maksimal 500 gram seminggu per individu. 
Sebagai perbandingan, seporsi steak umumnya 
berjumlah	250	gram!	

Praktis vs Sehat
Walaupun makanan beku menawarkan 
kepraktisan, konsumen harus berhati-hati dan 
cerdik	dalam	memilih	produk	beku.	Hal	penting	
yang harus diperhatikan adalah kandungan 
nutrisi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
membaca	informasi	nilai	gizi	(nutrition	facts)	
dan	bahan	(ingredients)	sebuah	produk.	Jika	
kandungan lemak atau garam terlampau tinggi, 
maka lebih baik tidak dikonsumsi. Cara mudah 
menilai tinggi rendahnya kadar adalah dengan 
melihat	%	AKG	(Angka	Kecukupan	Gizi,	
rentang	0-100%)	di	label.	Produk	yang	diproses	
dengan minyak tidak jenuh adalah pilihan 
yang lebih baik dibandingkan dengan yang 
menggunakan minyak trans.
Produk daging olahan beku (seperti nugget, 
sosis,	burger)	sering	kali	diiklankan	sebagai	
‘makanan favorit anak-anak’. Waktu memasak 
yang singkat menjadikan produk tersebut salah 
satu menu favorit orang tua dalam menyiapkan 
bekal anak. Namun, perlu diingat bahwa 
kenikmatan daging olahan bersumber dari 
tingginya kadar garam dan bahan penyedap 
lainnya. Memanjakan anak-anak makanan 
seperti ini tentu tidak sehat. Sekali-kali boleh, 
namun tidak setiap hari.
Tetap, memasak sendiri adalah pilihan terbaik 
bagi kesehatan. Konsumsi sesekali makanan 
beku atau instan boleh, namun sebaiknya tidak 
menjadi menu wajib setiap hari. Kalaupun harus 
membeli	produk	olahan	beku,	cermati	baik-
baik label informasi nilai gizi. Mari menjadi 
konsumen	yang	cerdas.	(cc)
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Cinemaxx Junior

Nonton bioskop adalah sebuah kegiatan 
yang sudah menjadi gaya hidup 

masyarakat, khususnya di kota besar 
seperti Jakarta. Para pengunjung bioskop 
biasanya terdiri dari berbagai kalangan usia. 
Sayangnya, tidak semua bioskop menyajikan 
film-film untuk anak. Melihat hal ini, Lippo 
group mengambil kesempatan membuat 
sebuah bioskop khusus untuk anak-anak 
bernama Cinemaxx Junior.
 Cinemaxx Junior adalah sebuah 
bioskop untuk keluarga, khususnya untuk 
para anak-anak. Bioskop ini dibuat dengan 
konsep	menonton	dan	bermain.	Di	
dalam Cinemaxx Junior, anak-anak dapat 
bermain sebelum film bioskop dimulai. 
Adapun permainan yang disediakan di 
sini diantaranya adalah Tube Slides, Flying 
Fox, Trampoline, dan lainnya. Setelah 
film dimulai, orangtua dan anak-anak 
dipersilahkan duduk dengan santai di 
beberapa jenis kursi yang sudah disediakan 
seperti Sofa beds, Bean bags, Loungers, dan 
kursi regular. Tidak hanya itu, Cinemaxx 
Junior juga menyediakan daerah bermain 
khusus untuk balita dimana mainan-mainan 
yang disediakan di tempat tersebut tentunya 
sudah	dirancang	khusus	untuk	anak-anak	
usia balita. Film-film yang terdapat di 

bioskop	ini	juga	hanya	film	yang	cocok	
ditonton untuk anak-anak dan keluarga, 
sehingga orangtua tidak perlu khawatir 
dengan	isi	film	yang	dirasa	kurang	cocok	
untuk	anak-anaknya.	Di	bagian	luar	
Cinemaxx Junior juga disediakan sebuah 
TV yang menayangkan rekaman CCTV 
keadaan	isi	bioskop	secara	langsung	
sehingga orangtua dapat memonitor 
anaknya jika mereka meninggalkan anaknya 
dengan pengasuh atau orang lain.
 Saat ini, Cinemaxx Junior sudah 
dibuka	di	Lippo	Karawaci,	tepatnya	di	
Cinemaxx Maxxbox. Nah bagi Anda yang 
ingin menghabiskan waktu dengan anak-
anak Anda, Cinemaxx Junior dapat menjadi 
salah satu tempat tujuan Anda. Tidak hanya 
itu, di bioskop ini juga disediakan menu 
makanan khusus untuk anak-anak loh. Ayo 
segera kunjungi Cinemaxx Junior bersama 
anak-anak Anda dan rasakan pengalaman 
nonton yang berbeda bersama keluarga di 
Cinemaxx Junior. (esb)

92 93



Dampak Tontonan dalam 
Pertumbuhan Anak
“Mei-mei udah besar mau jadi apa?” 
“Mau jadi Elsa.”
“Ooo..	Kenapa	mau	jadi	Elsa?”
“Soalnya	Elsa	cakep.”

Demam	salah	satu	film	Disney,	Frozen, benar-
benar melanda dunia anak-anak beberapa 
tahun ini. Tiba-tiba hampir semua anak-anak 
perempuan berlaku, bergerak dan bermimpi 
ingin menjadi Elsa, tokoh utama dalam film 
tersebut. Apakah anak perempuan Anda salah 
satunya?	:)

Begitu kuatnya pengaruh sebuah tontonan 
dalam pertumbuhan anak sehingga dapat 

memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. 
Ada banyak sekali kasus-kasus terekam dalam 
video yang beredar belakangan ini di sosial 
media dimana seseorang di-bully oleh teman-
temannya yang mengikuti sinetron yang 
ditonton.	Ada	juga	berita	yang	menceritakan	
seorang anak yang meninggal dipukuli 
teman-temannya karena teman-temannya 
mempraktikkan gerakan perkelahian yang 
ditontonnya di televisi.

Ah, tayangan televisi memang kurang 
bermutu…

Jadi apakah video di gadget yang bisa diakses 
dengan mudah dari berbagai aplikasi, misalnya 
Youtube lebih baik? Salah satu anak yang saya 
kenal tidak berani pergi ke toilet di siang hari 
(apalagi	malam	hari!)	karena,	setelah	ditanyakan,	
anak tersebut mengaku takut hantu karena 
melihat	video	cara	bermain	sebuah	game	di	
Youtube	SETIAP	HARI!	

Ah, itu kan karena orang tuanya saja yang 
kurang memperhatikan…

Secara	jujur	mari	kita	bertanya	pada	diri	sendiri,	
apakah kita mampu selama 24 jam menjaga 
anak-anak	kita?	Tentu	tidak.	Secara	realistis	
kita harus mengakui bahwa kita pasti dapat 
mengalami kelelahan, stress serta kejemuan 

mengasuh dan mendidik anak-anak kita. 
Terkadang kita membutuhkan waktu untuk diri 
kita sendiri apalagi jika pasangan kita sepertinya 
kurang suportif dalam mendidik anak bersama 
di rumah. Rasanya dengan adanya televisi atau 
video di Youtube, hidup kita sangat terbantu. 
Anak-anak	jadi	bisa	makan	dengan	cepat,	duduk	
diam ketika kita memasak dan mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga lainnya dan kita pun 
juga bisa mendapat kesempatan untuk melepas 
penat sesaat. Apakah hal yang salah jika kita 
memakai teknologi untuk menolong kita?

Tidak. Tentu teknologi ada untuk memudahkan 
hidup kita dan tentunya tidak semua tontonan 
sifatnya jelek dan tidak mendidik. Saya teringat 
dulu	waktu	kecil	kami	sekeluarga	di	rumah	suka	
sekali menonton Discovery Channel yang berisi 
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pengetahuan soal binatang, alam semesta, dll. Namun itu 
dulu hampir 20 tahun yang lalu. Sekarang tontonan di 
televisi sudah sangat jauh berbeda. Ada industri besar di 
belakangnya	yang	mengendarai	tontonan	untuk	mencapai	
tujuannya. Entahkah itu memasarkan makanan yang 
tidak baik untuk pertumbuhan, memasarkan sebuah 
gaya hidup, sebuah pola pikir agar anak-anak bertindak 
dan	berperilaku	tertentu	(konsumtif	misalnya)	dan	lebih	
parahnya lagi bila tontonan menjadi sebuah kebenaran 
yang	dihidupi.	Kita	tidak	ubahnya	seperti	Mei-mei	kecil	
yang ingin menjadi Elsa karena belum mengerti.

Anak-anak	adalah	peniru	terbaik!	Ia	akan	meniru	apa	
yang dilihatnya setiap hari. Bila ia menonton Frozen 
setiap hari maka ia akan meniru segala tingkah laku Elsa. 
Alih-alih memilih tontonan yang lebih baik, positif, atau 
memberi filter pada aplikasi kita (yang tentunya hal ini 
wajib	kita	lakukan!),	bagaimana	jika	kita	melihatnya	
dari sudut pandang yang lain, yaitu memberi “tontonan” 
perilaku, sikap, nilai hidup kita sebagai orang tua.

Apa maksudnya?

Alih-alih memberi tontonan mengenai film yang 
menceritakan	kasih	sayang	seorang	ayah	kepada	keluarga,	
mari kita tunjukkan kepada anak kita bagaimana kita 
sebagai seorang ayah mengasihi ibu mereka dengan 
membantu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga. 

Alih-alih memberi tontonan mengenai 
film mengenai binatang, alam semesta, dsb 
bagaimana jika kita membawa anak-anak kita 
ke	kebun	binatang,	planetarium,	ke	puncak	
atau berkemping untuk melihat langsung 
ciptaan	Tuhan

Alih-alih memberi tontonan soal kisah 
Alkitab,	kita	bisa	menceritakan	dan	
membacakan	kisah	Alkitab	sebelum	tidur	dan	
bercerita	bagaimana	Tuhan	mengubahkan	
hidup kita dan tentunya dapat menolong 
mereka.

Bukankah itu tontonan yang seharusnya 
ditonton	dan	dicontoh	oleh	anak-anak	kita?	
Bukankah nilai dan sikap hidup adalah 
warisan yang ingin kita berikan di ujung usia?

Terlalu idealis?

Salah satu praktisi dan pemerhati 
perkembangan dan pendidikan anak yang 
dikenal sebagai Ayah Edy di Facebook 
menceritakan	pengalamannya	bahwa	ia	
meniadakan televisi dan tontonan apapun di 
rumahnya	untuk	mencegah	anak-anaknya	
berlaku kurang pantas akibat tayangan 
di televisi. Sebagai gantinya, Ayah Edy 
membelikan	buku-buku	bacaan	yang	sudah	
ia sortir tentunya dan melakukan kegiatan 
bersama	anak-anak	seperti	mencuci	mobil,	
memasak, dll. 

Jika meniadakan tontonan terlalu ekstrim dan 
nampak	mustahil,	kita	bisa	mulai	dari	hal	kecil.	
Misalnya menjadwalkan jam nonton, memberi 
pengaman pada tayangan tv kabel tertentu agar 
terkunci	sehingga	anak	tidak	bisa	membukanya,	
memberi filter pada aplikasi-aplikasi yang 
menyediakan video dan menjadwalkan kegiatan 
bersama	untuk	melihat	secara	langsung	apa	yang	
ditonton oleh anak.

Pada akhirnya, hidup kita bersama anak-
anak adalah yang akan diingat oleh mereka. 
Bagaimana	cara	kita	memperlakukan	sesama	
anggota	keluarga,	bagaimana	cara	kita	makan	
dan bersyukur, bagaimana Allah hadir dalam 
keluarga dan keseharian kita, bagaimana mereka 
begitu	dicintai,	dijaga	dan	dididik	sedemikian	
rupa sehingga peran orang tua dalam diri 
mereka begitu kuat tertanam menjadikan 
mereka	anak-anak	yang	dapat	mencintai	Tuhan,	
menikmati hidup dan melayani sesama. 

“Dede, uda besar mau jadi apa?”
“Mau jadi kayak papa.”
“Ooo..	kenapa	mau	jadi	kayak papa?”
“Soalnya papa pintar dan sayang sama Dede 
dan mama, Dede suka sama papa. Dede mau jadi 
kayak papa.”

(ek)
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Tak Pernah Sia-Sia
Kita	memperingati	Mother’s	Day	(Hari	
Ibu)	setiap	tahun	pada	minggu	kedua	bulan	
Mei. Pada hari itu bagaimana biasanya Anda 
mengucapkan	selamat	hari	ibu	kepada	mama?	
Saya	biasanya	mengucapkan	selamat	hari	ibu	
ataupun selamat ulang tahun kepada mama 
dengan menjabat tangannya atau sambil 
merangkul bahu mama, walaupun sebenarnya 
dalam benak saya rasanya lebih bermakna 
dan berarti bila saya memeluk mama sambil 
mengucapkan	saya	mengasihinya	dan	juga	
berterima kasih. Namun apa yang ada dalam 
benak saya itu hanya jadi angan-angan saja, 
karena janggal rasanya memeluk mama dan 
mengungkapkan	kasih	sayang	secara	verbal.

Akhirnya saya membela diri dengan pemikiran 
bahwa yang lebih penting adalah mama sudah 
tahu saya mengasihi dia melalui keseharian 
saya.	Toh	mengucapkan	selamat	hari	mama	
dan merangkul/menjabat tangan mama saja 
sebenarnya	sudah	dilakukan	dengan	cukup	
berusaha loh.

Bagaimana dengan Anda?
Cara kita mengekspresikan kasih dan 
rasa sayang kepada anggota keluarga kita 
tentu berbeda-beda, sangat dipengaruhi 
oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam 
keluarga. Untuk keluarga yang sudah terbiasa 
menyatakan kasihnya melalui verbal dan 
kontak	fisik	(pelukan	atau	ciuman),	mungkin	
pendapat saya di atas dianggap aneh. Gimana 
bisa terasa janggal memeluk orangtua sendiri? 
Kenapa susah katakan I love You sama orangtua 
sendiri?

Namun untuk keluarga yang jarang 
berkomunikasi	satu	sama	lain—hanya	berbicara	
kalau ada keperluan dan jalani keseharian 
masing-masing	saja—mungkin	mengucapkan	
selamat hari Ibu pun sudah merupakan hal 
yang sulit untuk dilakukan.

Setiap kita ditempatkan Tuhan dalam keluarga 
yang berbeda-beda, setiap keluarga memiliki 
latar belakang budaya, nilai, sosial, ekonomi 
dan permasalahan serta tantangannya sendiri. 
Memiliki keluarga yang penuh kasih, hangat 
dan akrab memang menjadi impian setiap 
kita, namun dalam kenyataannya tidak setiap 
kita ditempatkan Tuhan dalam keluarga yang 
demikian ideal.

Beberapa dari kita ada dalam keluarga yang 
jarang	berbicara	satu	sama	lain.	Kalaupun	ada	
hanya	secukupnya	dan	hanya	kalau	ada	perlu	
saja. Ketika berada di luar rumah, kita bisa 
menjadi orang yang hangat dan perhatian 
kepada orang lain. Namun ketika kembali 
ke rumah entah kenapa sulit bagi kita untuk 
melakukannya. Pernahkah alami hal demikan?
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Anak-anak yang dibesarkan oleh orangtua 
dengan pola asuh yang salah tentu berpengaruh 
kepada perkembangan jiwa Sang Anak. 
Orangtua	yang	memarahi	anak-anaknya	
berlebihan	akan	memicu	kemarahan	dan	
dendam pada anak-anaknya. Juga mereka yang 
sejak	masa	kecilnya	dibayangi	percekcokan	
orangtuanya, tidak mendapat kasih sayang yang 
seharusnya diberikan oleh orangtuanya, tentu 
ada luka yang membekas di hati mereka. Jika 
demikian bagaimana mungkin mengharapkan 
anak-anak bersikap hangat dan mengasihi 
orangtuanya?

Mungkin kita juga punya anggota keluarga 
yang tergolong orang “sulit”; yang memiliki 
karakter yang egois, mau menang sendiri 
dan senang berkonflik. Entah itu orangtua, 
kakak atau adik atau anak kita sendiri. 
Mereka yang tidak mau memahami orang 
lain, selalu memandang segala sesuatu hanya 
dari	“kacamata”-nya	sendiri.	Hidup	berdamai	
dengan keluarga seperti ini bukan hal yang 
mudah.

Tetap Mengasihi Walaupun Sulit
Membangun relasi dalam kondisi keluarga 
yang terlanjur dingin bukan hal yang 
mudah. Bagaimana kita mulai menyapa, 
memberikan	salam	atau	ucapkan	selamat	
kepada	orangtua	yang	bicara	pun	kita	
jarang? Bagaimana mungkin kita bisa 
akrab dan mengobrol hangat dengan kakak 
atau adik yang selama ini membuat kita 
kesal atau bahkan membuat kita dendam 
karena hal-hal di masa lalu? Sebaliknya, 
sebagai orangtua terhadap anak/menantu. 
Mungkinkah bisa hidup dengan damai dan 
saling mengasihi setelah mengalami banyak 
ketidakcocokan/benturan?

Sebagian kita mungkin sudah pernah 
berusaha	untuk	memulai	pembicaraan,	
mencoba	menanyakan	kabar	atau	
menyatakan perhatian, tapi respon yang 
kita terima kurang baik. Malah membuat 
kita semakin terkuras emosi dan putus asa. 
Dengan	segala	keterbatasan	kita,	manusiawi	
sekali jika kita menyerah dalam usaha untuk 
memperbaiki relasi yang terlanjur rusak.

Sesulit dan seberat apapun kondisi yang ada 
dalam keluarga kita, Tuhan menghendaki kita 
jadi saluran kasih-Nya dan membawa damai 
kasih Kristus di dalamnya. Mempraktekkan 
kasih di tengah keluarga dengan relasi yang 
sulit, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. 
Sering kali harus menguras perasaan, 
menyangkal ego dan harga diri kita, bahkan 
disertai	cucuran	air	mata.

Kita membutuhkan kekuatan kasih Kristus agar 
mampu terus-menerus mengasihi di tengah 
keluarga. Kasih Kristus yang tiada pernah 
kehabisan sabar dan pengampunan untuk 
orang-orang berdosa seperti kita. Kasih yang 
menerima kita apa adanya.
Setiap hal yang kita lakukan dalam usaha 
untuk memperbaiki relasi dalam keluarga tidak 
pernah sia-sia, walau sering kali hasilnya tidak 
langsung	bisa	kita	lihat.	Setiap	sapaan,	ucapan	
selamat dan perhatian yang kita lakukan dalam 
keluarga seperti sebuah usaha menyusun 
satu per satu batu bata untuk membangun 
kembali	sebuah	rumah.	Tampaknya	kecil	dan	

tidak berguna, namun susunan batu bata itu 
akan membentuk dinding dan pada akhirnya 
akan menjadi sebuah bangunan rumah yang 
menaungi dan melindungi setiap anggotanya.

Setiap kesabaran, pengertian dan pengampunan 
yang kita usahakan adalah seperti aliran udara 
segar yang memenuhi setiap sudut rumah. 
Tidak berwujud dan tidak terlihat, namun 
akan memberikan rasa nyaman dan damai bagi 
setiap penghuni rumah.

Jangan pernah menyerah dan berhenti berusaha 
menghadirkan kasih dan damai sejahtera 
Tuhan dalam keluarga kita. Setiap usaha kita 
tidak akan pernah sia-sia.

Tentang Penulis

Johanes Chandra
Majelis Komisi Ibadah 
KU-2
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Musik memegang peranan yang sangat penting di dalam budaya 
bangsa Indonesia, terlebih lagi di dalam budaya Kristiani. Musik 
dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia: 
keagamaan, hiburan, perayaan, hingga pemerintahan dan kemiliteran. 
Tetapi ada satu fungsi yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi musik 
dalam tumbuh kembang anak.

Pengaruh Musik terhadap
Tumbuh Kembang Anak

Musik sudah mulai 
digunakan	secara	naluriah	

oleh para orangtua untuk 
menenangkan sang bayi. Sering 

kali musik juga digunakan sebagai media 
ekpresi	dari	kasih	dan	sukacita,	serta	sarana	
untuk melibatkan sang anak dalam dunia 
interaktif antara orangtua dan bayi. Hal-hal 
ini ditambah dengan kemampuan musik 
untuk	menjadi	media	pengajar,	baik	secara	
akademis	maupun	kerohanian.	Dalam	hal	ini	
peran para orangtua sangat penting dalam 
menyuguhkan musik sebagai suplemen 
yang penting dalam tumbuh kembang anak. 
Dengan	kepedulian	terhadap	pengaruh	musik	
ini, maka para orangtua perlu membangun 
dan mengembangkan naluri musikal alamiah 
ini dengan mengenal lebih jauh mengenai 
bagaimana pengaruh musik terhadap tumbuh 
kembang anak.

Manfaat Musik bagi Anak
Musik dapat menjadi nutrisi yang baik dalam 
berbagai fase tahapan perkembangan anak: 
intelektual, jiwa dan raga, interaksi sosial, 
serta pembelajaran dini. Musik membantu 
merangsang konektivitas yang lebih erat antara 
tubuh dan jiwa. Memperkenalkan musik sejak 
usia dini sangat membantu anak-anak untuk 
mengenal artikulasi suara dan pengertian 
kata-kata, sementara menari saat musik 
diperdengarkan membantu pengembangan 
otot-otot gerak motorik seraya memberikan 
kesempatan bagi anak untuk melatih ekspresi 
mimik dan tubuh. Bagi remaja dan kaum 
muda, konsumsi musik yang permanen 
membantu memperkuat keterampilan untuk 
mengingat serta menjadi sarana ekspresi diri 
yang menentukan jati diri mereka.

Sebagai	umat	Kristen,	musik	(Kristiani)	
menyajikan kenikmatan yang lebih dalam. 
Ekspresi iman melalui musik dan puji-pujian 
adalah pengakuan dan pernyataan iman 
terhadap Tuhan Allah dan kasih-Nya kepada 
umat manusia. Musik Kristiani digunakan 
sebagai media untuk pernyataan syukur kepada 
Tuhan dan senantiasa diterapkan sebagai sarana 
pembelajaran Firman Tuhan dan pengenalan 
terhadap tokoh-tokoh dalam Alkitab. 

Musik dan Kemampuan Sosial
Musik merupakan sebuah kegiatan sosial 
yang sangat dinamis. Musik dapat dimulai 
dari irama yang sangat sederhana, dengan 
tepukan	tangan	atau	menciptakan	ketukan-
ketukan pada berbagai benda atau mainan 
yang menghasilkan bunyi-bunyian, hingga 
membunyikan berbagai jenis bunyian dengan 
suara.	Dengan	kegiatan	bermusik	secara	
bersama ini, anak-anak dapat belajar untuk 
bekerja	sama	secara	tim,	dengan	masing-
masing pihak memberikan sumbangsih 
bunyi	dan	ketukan	yang	menciptakan	musik.	
Pada saat yang bersamaan, anak-anak belajar 
bagaimana	secara	kolektif	dapat	menghasilkan	
suatu hasil yang lebih besar. Hal ini juga 
menstimulasi kemampuan koordinasi visual 
dan	pendengaran	secara	kolektif	dalam	lingkup	
ruangan yang lebih besar dari sekadar bermain 
sendiri. 
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Melalui musik, anak-anak juga mendapatkan 
pembelajaran mengenai kerja sama dan saling 
membagi.	Dalam	menciptakan	sebuah	“orkestra	
imaginasi anak-anak”, diperlukan kerja sama 
dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam 
penciptaan	bunyi-bunyian	ini.	Pembagian	
serta penataan bunyi dalam orkestra imaginasi 
ini	akan	merangsang	juga	kreativitas	secara	
individual dan kolektif, serta menumbuhkan 
tingkat konsentrasi pada anak.
 
Bayi dan Musik
Bayi dapat mengenal dan mengidentifikasi 
melodi jauh sebelum mereka mengerti kata-
kata.	Bayi	sering	kali	mencoba	untuk	meniru	
berbagai bebunyian serta akan mulai bergoyang 
mengikuti irama semenjak tubuh mereka dapat 
mulai digerakkan. Musik yang tenang juga dapat 
memberikan ketenangan pada bayi, terutama 
pada saat istirahat atau tidur. Lagu-lagu yang 
sederhana dan riang dapat menstimulasi emosi 
bayi, sehingga banyak sekali ditemukan lagu 
anak-anak dengan motif irama dan melodi 
yang	pendek	dan	repetitif	yang	menciptakan	
ketertarikan pada sang bayi. Selain melatih 
pendengaran serta fungsi indera lainnya, musik 

bagi bayi juga merangsang detak jantung yang 
stabil	(bahkan	sejak	bayi	dalam	kandungan).	
Dengan	bernyanyi	bagi	bayi,	orangtua	
menciptakan	kedekatan	dalam	tingkat	yang	
lebih intim dengan sang bayi. 

Balita dan Musik
Anak-anak balita sangat menikmati bernyanyi. 
Kemampuan bernyanyi dalam masa-masa 
usia 3-5 tahun adalah sebuah aktivitas dalam 
membuka suara dan menirukan sebuah lagu 
dengan sekuat tenaga. Pilihan lagu biasanya 
adalah lagu-lagu pendek yang sederhana, 
repetitif dan tematik. Selain bernyanyi, kegiatan 
musik yang baik adalah bagi anak-anak 
usia ini adalah kegiatan musik anak dengan 
penggunaan alat-alat musik perkusif anak yang 
menghasilkan bunyi-bunyian yang merangsang 
kemampuan anak untuk mengenal keindahan 
nada serta ritme yang stabil. Kegiatan ini 
memperkenalkan kepada anak-anak balita 
mengenai disiplin dan pengaturan ketepatan. 
Secara	fisik,	kegiatan	musik	anak	ini	juga	
mengasah keterampilan motorik halus pada 
balita serta koordinasi mata dan tangan. 

Anak Usia Sekolah (6-12 tahun) dan Musik
Kemajuan teknologi memberikan akses kepada 
anak-anak usia sekolah terhadap berbagai jenis 
musik yang beredar, tidak terbatas pada musik 
untuk anak tetapi berbagai jenis musik yang 
beredar di pasaran dan di dunia maya. Musik-
musik yang dahulu disukai dan hanya dapat 
diakses oleh anak-anak remaja, dapat dinikmati 
pula oleh anak-anak usia sekolah ini melalui 
berbagai media. Anak-anak usia sekolah ini 
sudah mulai memiliki naluri untuk memilih 
mana jenis musik yang akan mereka sukai, dan 
sering kali pilihan musik orangtua berpengaruh 
terhadap pilihan sang anak. Pada masa inilah 
musik-musik yang berisi pengajaran-pengajaran 
dapat ditanamkan dengan baik kepada para 
anak-anak. Sering kali pada usia-usia inilah 
sang anak mulai memiliki ketertarikan untuk 
mempelajari alat musik tertentu, seiring dengan 
program musik yang diberikan oleh sekolah 
ataupun karena ketertarikan terhadap alat 
musik tertentu. Bagi anak-anak yang memiliki 
ketertarikan ini perlu ditindaklanjuti dengan 
memilih instrumen musik yang tepat serta 
guru yang baik, sebab guru yang baik akan 

memberikan dasar pembelajaran musik yang 
baik. Mendalami alat musik sejak usia ini 
akan	membantu	merangsang	rasa	percaya	
diri pada anak serta membantu pembentukan 
karakter yang disiplin dan taat.
 
Memperkenalkan musik kepada anak sejak 
dini adalah sebuah jalan anugerah dalam 
membuka wawasan anak terhadap dunia, 
serta dapat membentuk kejiwaan serta 
karakter	anak.	Dengan	dosis	yang	tepat	
dan benar, maka musik akan memberikan 
pengaruh yang sangat baik terhadap tumbuh 
kembang	anak	secara	fisik,	mental	dan	
spiritual.	VIVA	MUSICA!

Tentang Penulis

Ev. Budi Taniwan
Pembina Komisi Musik dan 
Kebaktian	Doa
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Setiap keluarga pasti memiliki masalah. Tidak 
ada satu pun keluarga yang bebas dari masalah, 
sebaik apapun ayah, ibu, maupun anak-anak 
di dalam keluarga. Kita mungkin pernah 
mendengar istilah keluarga yang harmonis, tapi 
tidak ada keluarga yang sempurna.

Apakah dengan mengetahui kita tidak 
mungkin membangun keluarga yang sempurna 
berarti kita harus duduk diam dan pasrah 
dengan permasalahan yang ada di keluarga 
kita? Tentu tidak. Berikut ini adalah hal-hal 
yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
keadaan di tengah masalah-masalah umum 
yang terjadi di keluarga. 

1. Berempati terhadap apa yang dialami 
anggota keluarga yang lain
Setiap kali terjadi permasalahan yang 
membuat kita kesal dengan salah 
satu	anggota	keluarga,	cobalah	untuk	
memposisikan diri di posisi mereka untuk 
dapat memahami kenapa anggota keluarga 
kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai 

atau mungkin menyakiti kita. Mengetahui 
hal-hal yang terjadi di kehidupan anggota 
keluarga kita dan hal-hal apa saja yang 
menjadi fokus dan beban pikiran anggota 
mereka dapat membantu untuk memandang 
dari sudut pandang mereka. Memandang 
dari sudut pandang mereka juga dapat 
membantu kita dalam menghadapi 
anggota keluarga kita dan menyelesaikan 
permasalahan.

DIATASI?

MASIH BISAKAH
MASALAH

KELUARGAKU

2. Mengubah sudut pandang kita
Ketika kita berusaha melihat dari sudut 
pandang anggota keluarga kita, akan ada 
masa dimana kita merasa kesulitan untuk 
memahami alasan anggota keluarga kita 
melakukan tindakan tertentu. Sering kali 
ketika terjadi konflik dengan anggota 
keluarga,	kita	cenderung	memandang	
bahwa penyebab anggota keluarga kita 
menyakiti kita adalah karena memang 
sifatnya seperti itu. Misalnya, ketika orang 
tua	kita	menceramahi	kita,	kita	merasa	kesal	
dan berpikir bahwa mereka “bawel”. Ketika 
anak kita marah-marah dan mengabaikan 
nasihat kita, kita berpikir bahwa mereka 
“kurang ajar”. Belajar menilai bahwa 
tindakan tertentu dilakukan karena faktor-
faktor yang ada di luar diri (bukan karena 
itu	adalah	sifat	dasar	mereka),	membantu	
kita untuk mengurangi emosi negatif yang 
kita rasakan terhadap anggota keluarga 
kita.	Dan	berkurangnya	emosi	negatif	ini	
membuat kita memiliki harapan bahwa 
konflik di tengah keluarga dapat kita atasi. 
Faktor-faktor yang ada di luar diri misalnya 

adalah stres karena 
pekerjaan atau sekolah/
kuliah atau kekhawatiran 
dan tekanan yang mereka 
rasakan. Selain itu, apabila 
kita berpikir bahwa 
ada hal-hal lain yang 
menyebabkan anggota 
keluarga kita melakukan 
tindakan tertentu, kita 
akan lebih peduli untuk 
mengetahui apa yang 
sedang mereka alami. 
Kalau kita sudah berpikir 
bahwa anggota keluar 
kita memang “bawel” 
dan “kurang ajar”, kita 
juga sudah akan merasa 
malas untuk berusaha 
menyelesaikan konflik 
yang ada.

3. Mengomunikasikan masalah dan perasaan 
Konflik dapat terjadi berulang ketika 
orang-orang yang ada di dalam konflik 
tidak mengetahui apa yang dirasakan atau 
terjadi antara satu sama lain. Salah satu 
cara	untuk	mengatasinya	adalah	dengan	
mengomunikasikannya. Mengomunikasikan 
tidak berarti “yang penting ngomong”, tetapi 
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. 
- Pertama, komunikasi dilakukan bukan 

untuk “memenangkan perdebatan”. 
Terkadang kita berusaha berkomunikasi 
dengan fokus untuk membuktikan 
bahwa anggota keluarga kita melakukan 
kesalahan, atau untuk didengarkan. 
Cobalah untuk berkomunikasi dengan 
tujuan mendengarkan anggota keluarga 
kita, memahami dari sudut pandang 
mereka, dan kemudian menyelesaikan 
permasalahan.

- Kedua, jangan mencoba untuk 
mengomunikasikan permasalahan 
ketika kita masih marah atau merasa 
sangat lelah. Ketika kita sedang marah 
atau	lelah,	kita	akan	cenderung	bicara	
dengan suara tinggi dan menjadi lebih 
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emosional, sehingga 
memperbesar 
kemungkinan 
untuk terjadi 
kesalahpahaman 
dan menyakiti lawan 
bicara	kita.	Berikan	
diri kita sendiri waktu 
untuk menenangkan 
diri terlebih dahulu.

- Ketiga, sebutkan 
masalah yang ingin 
dibahas dengan jelas. 
Ketika membahas 
permasalahan, 
sebutkan kejadian 
konkret yang ingin 
dibahas. Hindari 
penggunaan kata “selalu” atau menyebutkan 
situasi yang tidak jelas, seperti “Kenapa sih Mama 
selalu marah-marah?” atau “Kenapa sih kamu gak 
pernah mau dengerin orang ngomong?” Cobalah 
menyebutkan satu kejadian dengan spesifik dan 
menanyakan tentang situasi anggota keluarga 
pada saat kejadian itu terjadi, seperti “Hari Kamis 
kemarin waktu Papa minta tolong kamu bikinin Papa 
kopi, kamu tiba-tiba marah. Apa yang lagi bikin kamu 
kesal waktu itu?”

Ketika seseorang merasa disudutkan atau disalahkan, 
mereka	akan	cenderung	melindungi	diri	atau	melawan	
balik	perkataan	lawan	bicaranya.	Saat	kita	merasa	
lawan	bicara	kita	melakukan	ini,	evaluasi	kembali	cara	
kita menyampaikan pesan kita, dan tidak langsung 
merasa marah karena anggota keluarga kita tidak mau 
bekerja sama dalam komunikasi.

4. Mengampuni
Tidak ada manusia yang sempurna. Sekeras apapun 
kita berusaha, pasti akan terjadi konflik, yang mungkin 
menyakiti kita atau anggota keluarga kita. Cobalah 
untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti 
kita, dan belajar juga untuk mengampuni diri kita 
sendiri. Ketika kita merasa anggota keluarga kita 
menyakiti kita dan mereka tidak tampak menyesali 
perbuatan	mereka,	cobalah	untuk	mengampuni	dan	
mengomunikasikannya. Ketika kita sadar bahwa 
kita sendiri yang melakukan kesalahan, belajarlah 

untuk mengampuni diri kita sendiri. Terus menyalahkan diri sendiri, situasi, ataupun 
orang	lain	bukanlah	cara	yang	baik	untuk	mengurangi	rasa	bersalah.	Cara	ini	akan	
memperburuk konflik yang terjadi karena kita sudah menutup diri untuk mengakui 
kesalahan. Mengampuni diperlukan untuk membuat kita tidak terus merasa marah 
dan membuat tetap ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

5. Hidup dalam pengharapan
Terkadang kita merasa lelah dengan masalah yang bertubi-tubi datang, sehingga 
kita sudah menyerah dan merasa tidak ada lagi jalan keluar. Membiarkan perasaan 
dan pikiran seperti ini menguasai kita berarti kita sedang membiarkan masalah yang 
lainnya datang tanpa berusaha menyelesaikannya. Hal ini tidak hanya berdampak 
negatif pada diri kita sendiri, tetapi juga pada anggota keluarga kita yang lain. Ketika 
masalah	berat	terjadi	di	keluarga	kita,	kita	perlu	tetap	percaya	bahwa	setiap	masalah	
punya	jalan	keluar,	dan	bahwa	dari	setiap	masalah,	Tuhan	turut	bekerja.	Dengan	
adanya pengharapan, maka sikap kita dalam menghadapi masalah juga akan berbeda 
dan kita akan lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Kelima hal di atas tentunya bukan lima hal pasti yang selalu 
dapat mengatasi masalah di tengah keluarga Anda. Setiap 
keluarga memiliki permasalahan yang berbeda dengan 
keluarga lainnya, dan tidak semua permasalahan dapat diatasi 
dengan pendekatan yang sama. Memang permasalahan yang 
sudah dibiarkan terjadi berulang dalam waktu yang lama 
dapat membuat kita berpikir masalah tersebut tidak mungkin 
lagi diatasi. Akan tetapi, setiap permasalahan membutuhkan 
proses penyelesaian, dan setiap proses penyelesaian masalah 
tidak ada yang instan.

Melakukan kelima langkah di atas tidak berarti permasalahan 
yang ada di keluarga pasti terselesaikan. Paling tidak, kita 
perlu menyingkirkan sikap dan pandangan negatif terhadap 
keluarga untuk meminimalisir dampak negatif dari masalah 
keluarga di dalam kehidupan kita ke depannya. Apabila 
masalah yang saat ini kita alami terasa jauh lebih berat, 
atau mungkin terjadi karena adanya anggota keluarga yang 
memiliki masalah psikologis, maka salah satu langkah 
bijak	yang	dapat	diambil	adalah	dengan	mencari	bantuan	
profesional.

Tentang Penulis

Kathrin Lie
Jemaat KU-2
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HOME
SCHOOLING

Berbicara tentang pendidikan, 
adalah salah satu bagian dari 

hidup yang tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan kita, terutama untuk 
mereka yang berada di usia berseko-
lah, yaitu umur 3-18 tahun. Sebelum 
kita melanjutkan pembahasan kita, 
ada baiknya kalau kita terlebih dulu 
mendefinisikan arti dari kata ‘pendi-
dikan’. Apa itu pendidikan? Seperti 
yang kita tahu, pendidikan, ada-
lah inti dari belajar. Belajar adalah 
proses seumur hidup dimana kita 
memperoleh pengetahuan, ilmu, dan 
nilai-nilai yang baru. Belajar dilaku-
kan dalam cara-cara yang berbeda, 
tergantung pada masing-masing 
individu.

Walter Burke Barbe dan 
rekan-rekannya mengenalkan 3 gaya 
paling umum dalam belajar, yaitu 
auditori, visual dan kinestetik. Apa 
bedanya?

Pembelajar auditori	belajar	dengan	cara	
mendengar. Seorang yang auditori belajar 
paling efektif ketika mendengar penjelasan 
dari orang lain atau ketika mereka 
memasang musik saat belajar.
Pembelajar visual	belajar	dengan	cara	
melihat.	Orang	yang	visual	akan	lebih	
memilih	melihat	grafik,	membaca,	atau	
melihat peragaan yang didemonstrasikan 
orang lain.
Pembelajar kinestetik menggunakan 
gerakan tubuh dan praktek ketika mereka 
mencoba	untuk	menyerap	pengetahuan	
baru.

Sangat penting bagi kita untuk mengetahui 
tipe yang manakah anak kita. Ya, setiap 
orang memiliki kombinasi dari ketiga gaya 
ini, tapi biasanya akan ada satu yang bersifat 
lebih dominan. Bila Anda bisa menentukan 
gaya belajar mana yang kuat dalam diri 
anak, proses pembelajaran akan menjadi 

lebih efektif. Ketika belajar menjadi 
sesuatu yang efektif, ilmu akan diperoleh 
dalam waktu yang lebih singkat. Itulah 
pentingnya bagi kita mengetahui mana 
gaya	belajar	yang	cocok	bagi	anak	kita.

Gaya belajar yang berbeda akan 
berpengaruh pada jenis pendidikan 
yang diambil. Sesuai dengan hukum 
di Indonesia No. 20 tahun 2003, jenis 
pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu:

Pendidikan Formal—Ini	adalah	
jenis pendidikan dengan struktur dan 
kurikulum yang disusun dan diakui oleh 
pemerintah. Melalui pendidikan ini, anak 
akan memperoleh sertifikat kelulusan 
yang diterbitkan oleh negara.

Pendidikan Non-Formal—adalah	
sistem pendidikan di luar pendidkan 
formal. Biasanya mengikuti satu set 
kurikulum tertentu dan diajar oleh guru 
berpengalaman, walau mungkin tidak 
berakhir dengan mendapatkan sertifikat 
dari pemerintah. Namun, di beberapa 
negara, pendidikan non-formal juga 

mendapatkan sertifikat formal yang 
diakui negara. Pendidikan non-formal 
biasanya menyediakan pendidikan yang 
lebih hemat kepada publik.

Pendidikan Informal—adalah	
jenis pendidikan yang mengambil 
waktu sepanjang hidup seseorang. 
Ini adalah proses ketika seseorang 
memperoleh nilai-nilai, tingkah laku, 
dan ilmu praktis di luar lingkungan 
sekolah. Biasanya proses belajar 
dilakukan melalui praktek, bekerja, 
dan berinteraksi dengan sesama seperti 
anggota keluarga, tetangga, dll.

Setelah kita tahu jenis pendidikan yang 
ada di Indonesia, kita perlu menentukan 
jenis	pendidikan	mana	yang	cocok	
untuk anak kita. Anak yang berbeda 
memiliki kebutuhan pendidikan yang 
berbeda, dan kita perlu mengetahui 
itu untuk memaksimalkan talenta 
dan	kemampuan	mereka.	Orangtua	
sekarang mulai memahami kalau tidak 
setiap kebutuhan anak dapat difasilitasi 
dalam dinding pendidikan formal 
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yang biasanya dibatasi oleh standar-standar 
kaku. Pendidikan formal di Indonesia saat 
ini berada dalam tahap pengembangan, 
yang artinya akan lebih sulit untuk 
mengakomodasi kebutuhan anak dengan 
gaya	belajar	yang	bermacam-macam.

Ini dapat menyebabkan tekanan mental, 
tekanan sosial, dan pada kasus terburuk, 
trauma yang berkepanjangan. Salah 
satu solusi yang ditawarkan pemerintah 
adalah pendidikan non-formal yang 
memperbolehkan insitusi pendidikan untuk 
memberikan alternatif kurikulum yang lebih 
menjawab kebutuhan anak dengan gaya 
belajar yang berbeda.

Seperti halnya memilih sepatu, tidak 
ada	ukuran	yang	cocok	untuk	setiap	kaki	
yang berbeda, begitu juga pendidikan. 
Salah satu sistem pendidikan non-formal 
yang paling sering dijadikan pilihan 
adalah homeschooling. Walaupun disebut 
homeschooling, kegiatan belajar mengajar 
tidak harus diadakan di rumah. Beberapa 
kurikulum homeschooling bertempat di 
sekolah seperti pada umumnya. 

Bukankah homeschooling adalah pelarian 
untuk anak-anak yang gagal di pendidikan 
formal? Pada kenyataannya, pernyataan 
di atas tidak dapat dikatakan tepat karena 
kita dapat menemukan banyak anak-
anak	cerdas	yang	disekolahkan	di	sistem	
homeschooling. Semuanya kembali lagi ke 
kebutuhan anak. Berikut alasan mengapa 
Anda mungkin ingin memasukkan anak 
ke system homeschooling:

Lebih fokus pada individual—anak-
anak memulai pelajaran pada tingkat 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka, 
sehingga	mereka	bisa	lebih	cepat	saat	
mereka merasa bisa, dan lebih lambat 
ketika mereka menemukan kesulitan. 
Dengan	begini,	fokusnya	adalah	
pembelajaran dan waktu bukanlah 
patokan.

Penguasaan pelajaran—ketika	waktu	
tidak lagi menjadi patokan, anak-anak 
akan mampu menguasai setiap topik 
dengan maksimal dan bukan hanya 
menghafal karena tuntutan. Hal ini 
hanya	dapat	dicapai	ketika	anak	diberi	
kebebasan untuk belajar sesuai dengan 
kapasitas mereka.

Atmosfir—Suasana	homeschooling	
tentu akan berbeda dengan sekolah 
formal.	Biasanya	di	homeschooling,	
dalam satu kelas hanya ada seorang anak 
atau ditemani beberapa teman yang lain. 
Ini tentu bermanfaat bagi anak karena 
perbandingan pengajar dan murid yang 
lebih rendah dibandingkan sekolah 
biasa.	Dengan	begitu,	setiap	murid	akan	
mendapatkan perhatian yang lebih besar 
dari guru.

Tekanan—ketika	anak	tidak	
dibandingkan dengan anak lain, mereka 
akan merasa lebih tidak tertekan karena 
tidak ada keharusan mengikuti ‘standar’ 
yang berlaku. Kalau anak tidak tertekan, 
kemungkinan mereka akan dapat belajar 
dengan lebih baik dan tidak ada pelabelan 
anak ‘bodoh’ atau ‘tidak berguna’ karena 
patokan perbandingan anak adalah 
dirinya sendiri dan bukan orang lain.

Kesimpulannya, setiap jenis pendidikan 
memiliki sisi positif dan negatif, bahkan 
homeschooling	pun	memiliki	kebaikan	
dan	keburukannya	sendiri.	Homeschooling	
dapat menjadi alternatif untuk pendidikan 
anak Anda, dan dapat membantu 
anak	untuk	mencapai	lebih	lagi	karena	
kebutuhan pendidikan mereka sudah 
terjawab.

Tentang Penulis

Roi Sundoro
Kepala Sekolah Wesley 
Pelita	Bangsa	School
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Anak dan Sekolah

Setiap memasuki tahun ajaran baru, selalu 
menjadi momen yang menarik bagi para 
orang tua yang baru ingin memasukkan 
anak-anak mereka ke sekolah. Anda tak 
lagi hanya mendengar nama sekolah 
negeri dan sekolah swasta. Kita kian sering 
mendengar ragam sekolah, seperti sekolah 
unggulan, sekolah internasional, sekolah 
berbasis agama, sekolah dengan asrama, 
sekolah alam, sekolah bilingual, atau 
kombinasi antara dua dan tiga kategori ini. 
Lantas, mana yang harus dipilih?

Berikut beberapa prinsip dasar dalam memilih 
sekolah untuk anak kita:

1. Nilai-nilai yang orang tua ingin tanamkan 
dalam diri anak, misalnya sekolah berbasis 
agama atau sekolah yang mengutamakan 
dalam pengajaran etika dan budi pekerti.

2. Model pengajaran sekolah. Apakah sekolah 
tersebut model yang memberikan pengajaran 
satu arah atau yang memberikan kesempatan 
anak untuk menyatakan pendapat dalam pola 
ajarannya. Sistem pendidikan model baru 
dengan pendekatan multiple intelegence akan 
menjadi salah satu pertimbagan orang tua 
juga.

3. Perizinan sekolah yang sesuai dengan 
peraturan pemerintah. Pengalaman ini terjadi 
pada saat kami ingin memindahkan anak 
kami ke sekolah lain, ternyata sekolah semula 
perizinannya belum lengkap, alhasil sekolah 
barunya belum bisa menerima karena masalah 
nomor siswa. Hal teresebut terjadi mulai 
jenjang	pendidikan	sekolah	dasar	(SD).

4.	Jarak	sekolah	dengan	rumah.	Dengan	kondisi	
lalu lintas yang di Jakarta yang semakin 
padat	dan	macet,	disarankan	lebih	memilih	
sekolah yang dekat dengan rumah, karena 
ini berkaitan langsung dengan waktu bangun 
sang	anak	serta	waktu	yang	cukup	untuk	anak	
beristirahat dirumah.

5.	Biaya	sekolah.	Perencanaan	yang	baik	dari	
orang tua untuk biaya pendidikan sang anak 
akan sangat menentukan tujuan sekolah 
yang akan dipilih termasuk jika dalam satu 
keluarga memiliki anak lebih dari satu.

Isu lain yang tidak kalah menariknya yakni 
sejauh apa intervensi orang tua dalam 
menentukan bidang pendidikan sang anak dari 
kecil	bahkan	hingga	tingkat	sarjana.	Tak	jarang	
ada tipe orang tua yang sangat menentukan 
bidang pendidikan sang buah hati bahkan saat 
hendak masuk bangku kuliah.

Apapun pilhan dan peran kita sebagai orang 
tua, adalah baik jika kita bisa mengikuti pesan 
seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa 
dalam menentukan kualitas suatu lembaga 
pendidikan, yang terutama adalah guru yang 
mengajar baru kemudian status dan fasilitas 
sekolah itu sendiri.

Referensi:
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/17/12234785/Jangan.Salah.Pilih.Sekolah.untuk.Anak

http://www.ayahbunda.co.id/balita-tips/tips-memilih-sekolah-terbaik-

http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/trik+memilih+sekolah+anak
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Djohan Yen
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Quality or Quantity?
Teks oleh Jacob A. M., ilustrasi dari internet

Artikel	ini	bukan	mengenai	saya,	bukan	ingin	menceritakan	apa	yang	saya	lakukan,	karena	saya	
percaya	setiap	keluarga	memiliki	permasalahan	yang	berbeda-beda.	Dan	saya	yakin	banyak	
orangtua yang lebih hebat dan memiliki pengalaman lebih daripada saya. Yang saya tuliskan 
saat	ini	adalah	cerita	mengenai	apa	yang	dialami	oleh	Evan	dan	Jeremy,	sehingga	semoga	bisa	
mendapatkan gambaran mengenai apa yang dirasakan oleh anak-anak yang lain; karena kadang 
kita	selalu	melihat	dari	kacamata	orangtua,	bukan	dari	kacamata	seorang	anak.

Sebagai orangtua seperti saya dengan 2 orang putra (Evan dan Jeremy dari seorang istri yang 
cantik)	sering	kita	berpikir	dari	sisi	orangtua,	yang	tentunya	sudah	didukung	dengan	berbagai	
bukti	dari	pengalaman	hidup	(43	tahun	seperti	saya),	pola	pikir	yang	strategis	(“ngakunya”,	apalagi	
didukung	sudah	bekerja	lebih	dari	setengah	hidupnya),	jenjang	pendidikan	yang	baik	(terbukti	
dengan	ijazah	yang	sah	walau	dengan	nilai	yang	hampir	sekarat).	Atas	dasar	semua	itu,	maka	
perlakuan kita terhadap anak-anak kita sudah dilabeli dengan ‘yang terbaik’, termasuk dalam 
pembagian waktu kita kepada mereka. Tapi apakah hanya dengan saya pulang dan bertemu 
mereka, serta weekend	tidak	bekerja	sudah	cukup	bagi	mereka?	Saya	merasa	ya!	Bukankah	Anda	
juga setuju?

Yang sering kita lupakan adalah, anak-anak 
kita terlatih dengan pengalaman hidup, pola 
berpikir, dan pendidikan yang dari nol. Semua 
hal	tersebut	mereka	dapatkan	dari	panca	
indera mereka semata. Sehingga untuk sesaat 
(minimal selama waktu Anda tersia-siakan 
dengan	membaca	artikel	ini)	saya	mengajak	
melihat beberapa hal dari sisi sang anak. Apa 
yang mereka lihat, dengar, dan rasakan dari 
seluruh	panca	indera	mereka.

Anak-anak	saat	ini	cukup	‘berat’	dalam	
hal persaingan. Bukan persaingan dalam 
pendidikan, tapi dalam mendapatkan 
segenggam perhatian dari orangtua. Ketika 
zaman	saya	masih	kecil	(30	tahun	yang	lalu),	
setelah papa saya pulang maka kemungkinan 
penyebab papa kurang memerhatikan anaknya 
adalah	hanya	koran.	Sehabis	baca	koran,	papa	
selalu meluangkan waktu bermain dengan 
anak-anaknya. Semakin laju teknologi maka 
terciptalah	televisi	kotak	tebal	dan	video	

Betamax yang ukuran kasetnya melebihi batu 
bata. Saya ingat ketika salesman penyewaan 
video datang, mereka harus membawa tas 
koper hanya untuk membawa video sewaan 
yang paling 20-30 film saja. Yang awal-awal 
televisi hanya saluran Televisi Republik 
Indonesia	(lebih	dikenali	dengan	TVRI)—
sehingga sekalipun anak-anaknya sudah bosan, 
tapi	terpaksa	untuk	melihat	acara	Aneka	Ria	
Safari	dan	Berpacu	dalam	Melody—waktu	
terus bergulir dengan bertambahnya saluran 
televisi swasta seperti RCTI. Pada saat itupun 
kegiatan	nonton	dilakukan	secara	bersamaan	
sehubungan harga televisi dan video masih 
cukup	mahal	dan	masih	termasuk	kebutuhan	
sekunder atau bahkan tersier. Saat itu kita 
sekeluarga masih bisa tertawa bersama. 
Bayangkan keadaan 40-50 tahun yang lalu. 
Tidak heran zaman dulu para orangtua masih 
sanggup mengurus anak-anaknya yang bisa 
memiliki lebih dari 5 anak.

Jika	saya	diperkenankan	mencoba	menulis	artikel	ini	dari	sisi	anak	kecil	maka	kurang	lebih	seperti	
ini:

Sebagai seorang anak seperti saya di zaman ini, persaingan masih sama seperti yang papa 
mama alami sewaktu mereka kecil, yaitu teknologi. Hanya saat ini teknologi cukup murah, 
mudah, canggih, dan kekinian. Saya lebih merasa mendapatkan waktu kehadiran papa mama 
tapi tidak mendapat perhatiannya. Keberadaan mereka secara fisik sudah cukup menjadi 
alasan untuk menghapus rasa bersalah mereka karena sibuk dari pekerjaannya. Sama 
seperti mesin absensi, mereka cukup ‘clock in’ dan ‘clock out’ hanya untuk menunjukkan 
kehadirannya. Saat ini sudah tidak seperti dulu. Mata papa lebih banyak melihat tampilan di 
handphone-nya daripada melihat mata saya. Bahkan saya pernah menghitung dengan jam 
tangan lego pemberiannya jika papa melihat HP dan televisi lebih lama daripada melihat 
saya. Kadang saya memanggil beberapa kali, tapi tidak didengarnya. Tapi jika handphone-
nya berbunyi walau suaranya kecil dan sekali (‘ting’ kira-kira seperti itu suaranya), papa 
langsung seakan memiliki tambahan semangat pejuang kemerdekaan untuk mengambil dan 
melihatnya. 
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“Proaktif dong.” Biasanya saya dikasih tahu 
untuk melakukannya. Saya pernah proaktif 
kok. Saya bercerita tentang sekolah saya 
sampai mencoba melucu. Kadang papa 
mama mendengar, tapi lagi-lagi mereka 
lebih banyak mendengar sambil melihat HP. 
Mereka lebih tersenyum ketika membaca 
HP daripada mendengar saya. Walau nama 
saya diciptakan dan diberikan oleh papa 
mama, tapi saat ini mereka lebih tertarik 
untuk melihat nama-nama yang menurut 
saya tidak keren. Seperti bukumuka 

(facebook), garis (line), jejak (path), aplikasi apa gitu 
(whatsapp), pembawa pesan beri hitam (blackberry 
messenger), tabung kamu (youtube) dan tempat jaring 
(website). Nama saya jelas lebih keren dari mereka. 
Hanya gara-gara mereka bisa menyambungkan papa 
mama dengan teman-temannya dan seantero dunia 
maka mereka tidak sadar yang dilakukan itu juga 
membuat sesaat hatinya tidak tersambung dengan 
keberadaan saya. Papa mama lebih senang melihat 
perkembangan keluarga, saudara, teman-temannya 

di HP daripada melihat 
perkembangan saya. 
Kadang atau sering mereka 
perhatikan saya sih, tapi 
untuk difoto sama ditaruh di 
facebook. Dan mereka lebih 
menunggu komentar dari 
teman-temannya daripada 
mendengar komentar saya. 
Setelah ditaruh, sebentar-
sebentar HP dilihat hanya 
sekadar untuk mengetahui 
jumlah jempol (like) yang 
diberikan oleh teman-
temannya. Saya yakin kedua 
jempol saya yang masih imut 
ini lebih enak dilihat daripada 
jempol di HP. 

Bisa loh papa tiba-tiba panik 
jika baterai HP-nya sudah 
berwarna merah karena sudah 
akan habis dan terbirit-birit 

mencoloknya di listrik. Tapi mereka tidak tahu rasa ingin diperhatikan oleh mereka ke saya 
juga bisa habis. Mungkin ada baiknya jika saya bisa ‘benchmark’ (membandingkan dengan 
tolok ukur) ke HP. Misalnya, jika perhatian mereka ke saya sudah mau habis, maka ada tanda 
di badan saya yang kedip-kedip menyala seperti lampu sein di mobil papa. Karena setelah 
papa lihat, maka papa akan panik dan memberikan perhatiannya ke saya. Saya perlu itu 
hanya untuk sekadar saya lebih disentuh, dipeluk, digandeng, dan dicium daripada mereka 
menggandeng, menyentuh, membelai layar HP lebih banyak daripada saya. Ya… Papa saat ini 
lebih suka membelai layar HP-nya untuk gonta-ganti melihat aplikasi di atas. Apakah karena 
kulit saya tidak sehalus layar HP jadinya saya kurang dibelai? Papa tidak sadar yang dibelainya 
cuma kaca tebal yang sudah anti gores. Beda dengan kulit saya yang asli dari gennya. Beda 
dengan saya yang hanya punya 1 nama. Papa sering menyebut HP-nya dengan berbagai 
nama.. Kadang dinamai iphone, kadang Samsung… Waktu papa beli HP yang bernama iphone, 
pas si Iphone jatuh papa langsung seakan hatinya hancur dan segera mengelus-elus HP-nya; 
takut baret kayaknya. Pas kemarin malam saya jatuh kesandung mainan, papa cuma bilang… 
“Makanya matanya dipakai, jangan jalan sembarangan dong.” Masa papa tidak tahu mata 
saya yang dibilang banyak orang besar ini selalu terbuka lebar. Dan saya sebenarnya cuma tes 
apakah papa lebih memperhatikan si iphone yang ngak ada matanya daripada saya. Nama 
saya tidak berubah dan saya ada akte kelahiran yang menunjukkan saya anak papa mama 
loh.. Saya lebih sah daripada HP. Sehingga tidak salah jika saya lebih berharap mendapatkan 
perhatian mereka.

Hingga suatu hari papa pulang dari kantor dan melakukan hal yang tidak biasanya. Si iphone 
ditaruh begitu saja di atas meja. Papa menghampiri saya dan bermain dengan saya. Pada 
saat itu hati saya bahagiaaaaa sekali… Kenapa tidak? Hari itu papa lebih melihat mata saya 
daripada layar HP. Papa lebih menyentuh saya daripada menyentuh HP. Dia tersenyum dan 
tertawa bersama dengan saya. Sepertinya ‘me time’-nya yang biasanya di layar HP, sekarang 
menjadi bersama saya. Sekarang papa walaupun tidak selalu, tapi kadang meluangkan 
waktu untuk memandikan, memakaikan baju, dan gosok gigi bareng. Mau saya bertanya 
kepada papa kenapa tiba-tiba berubah, tapi ah… Itu urusan orang dewasa yang kadang tidak 
dapat saya mengerti. Tapi ini yang saya lihat, rasakan, dan nikmati dan saya bersyukur atas 
perubahan itu.

Kira-kira kurang lebih begitulah tulisan anak 
kepada	orangtuanya.	Dan	juga	dapat	terjadi	
tulisan orangtua kepada anak-anaknya yang 
sudah dewasa dan mandiri.

Saya memiliki prinsip “bukan hanya kualitas, 
tapi	juga	kuantitas.”	Dapatkan	sebanyak-
banyaknya waktu untuk bersama keluarga dan 
pakailah waktu tersebut untuk mendapatkan 
kualitas yang terbaik (keluarga merasakan 
perhatian	kita).	Kadang	yang	kita	pikirkan	
kualitas	sudah	cukup,	tapi	mereka	tidak	dapat	
membedakannya. Yang mereka tahu hanya saya 
disentuh, dilihat, dipeluk, diajak beraktivitas 
dan lain-lain dalam bentuk berapa sering.

Memiliki	2	anak	yang	masih	kecil	membuat	
saya	banyak	belajar	untuk	mencoba	
memisahkan hal yang tidak menjadi kebutuhan 
dan mengeluarkan ego pribadi saya.
Teknologi	memang	diciptakan	untuk	
mendapatkan kekinian, memudahkan kita, 
serta membuat perbedaan jarak dan waktu 
menjadi	kecil,	bahkan	tidak	ada.	Dan	untuk	
hal tersebut, maka kadang kita jugalah yang 
menjadikannya ‘penting’, padahal kita memiliki 
kuasa untuk membuatnya ‘tidak penting’.

Khususnya kita sebagai karyawan suatu 
perusahaan atau yang sedang bekerja. Banyak 
komunikasi, keputusan, dan update bisnis 
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diperoleh dengan teknologi dan memang 
diciptakan	untuk	mendapatkan	kemudahan.	
Jadi jika dibilang bahwa weekend adalah total 
100% untuk kepentingan keluarga, adalah 
nonsense	(omong	kosong).	Tapi,	kita	dapat	
mencoba	dapat	menyaring	mana	yang	memang	
teramat penting. Selalu usahakan sebelum 
pulang rumah semua urusan pekerjaan sudah 
selesai termasuk menjelang weekend. Sehinga 
dapat dipastikan bahwa ada lebih banyak 
waktu yang dapat diberikan untuk keluarga 
termasuk perhatian kita. Ketika waktu keluarga 
maka HP dapat dibuat silent.	Ini	cukup	efektif.	
Karena dengan adanya ’bunyi’, atas dasar 
kebutuhan manusia yang selalu ingin tahu dan 
kepo, maka setiap bunyi akan menuntut kita 
untuk melihat. Yakinlah jika ada yang penting 
baik keluarga maupun pekerjaan, maka mereka 
akan menelepon atau setidaknya me-’PING’ 
kita. Yakinlah mereka yang mengirim pesan 
juga tidak ada masalah jika tidak segera dibalas 
oleh kita. Yakinlah bahwa semua itu tidak 
terlalu penting. Saya belajar merelakan hal 
yang saya rasa penting itu dengan menaruh 
HP saya di atas lemari dalam keadaan silent 
dan membukanya dengan periode seperti 2-3 
jam	sekali.	Dan	seperti	membuka	peti	harta	
karun yang terpendam di tanah lumpur. Ada 
kepuasan tersendiri ketika dapat menyentuh, 
melihat mata mereka, ikut tertawa yang 
ditertawakan mereka, dan melihat setiap 
perkembangan mereka. Kepuasan inilah harta 
karun yang awalnya tidak kita lihat. Lepaskan 

ketergantungan kita dengan teknologi dan 
berikan energinya untuk keluarga kita.

Sejak	Evan	kecil	hingga	punya	adik	bernama	
Jeremy, saya selalu membuat hari Sabtu 
menjadi hari dimana saya mengajak mereka 
jalan-jalan atau ‘trend’ mereka saat ini adalah 
sebutan ‘santai-santai di Starbucks’. Pilihan 
yang paling dekat adalah Emporium. Jadi 
sebosan-bosannya saya dengan Emporium, 
terlebih bapak satpamnya dan barista Starbucks 
lebih bosan melihat saya, tempat ini tetap 
menjadi pilihan yang paling mudah bagi kami 
untuk mendapatkan kebersamaan. Jika mereka 
sudah masuk ke Starbucks sudah mulai lari-lari, 
bagi Evan dan Jeremy seakan Starbucks sudah 
menjadi arena bermain mereka. Saya dari 
awalnya malu atas kebiasaan mereka, sampai 
sekarang sudah tidak berasa malu lagi saking 
seringnya ruangan tersebut diisi teriakan 
Evan	dan	Jerry	(panggilan	singkat	Jeremy).	
Kesepakatan saya dengan istri saya yang 
sangat mengerti suaminya adalah saya akan 
meluangkan waktu weekend untuk keluarga 
dan di hari biasa saya harus menyelesaikan 
semua pekerjaan saya sebelum pulang, semalam 
apapun. Sehingga saya dapat pulang khusus 
untuk keluarga. Siapkan waktu khusus bersama 
dengan jadwal tetap sehingga Andapun dapat 
mengatur waktu Anda dengan baik.

Saat	ini	saya	sedang	belajar	mencoba	
mengikutsertakan mereka dalam aktivitas 
saya	seperti	mencuci	kolam.	Evan	dan	Jerry	

sedang suka mengikut saya dan selalu 
ingin ikut dalam beraktivitas. Misalnya 
sewaktu membenarkan senter, Evan 
ingin	memutar	obengnya.	Dan	Jerry	
melihat dengan keinginantahuannya atau 
akhirnya jadi berebutan obeng. Jika saya 

mengerjakannya sendiri, maka waktu 
yang diperlukan pasti akan lebih 
cepat.	Logika	saya	ingin	melarang	
mereka atas nama lebih mudah 
bagi saya. Tetapi sisi otak yang 
lain membuat saya mengorbankan 
kemudahan saya melakukan, dan 
memberikan waktu bersama-sama 

untuk mengerjakan pekerjaan. Mungkin 
jadinya lebih lama selesainya, atau bahkan 
senternya jadi lebih rusak, tapi mereka dapat 
merasakan setiap aktivitas bersama papanya. 
Saya	pernah	mengajak	Evan	dan	Jerry	mencuci	
motor saya yang ujung-ujungnya mereka 
bermain	air	dan	sabun	daripada	mencuci.	
Motornya diberikan sabun seperti shampoo 
di kepala kita waktu keramas. Jika saya sudah 
mendapatkan	aktifitas	yang	cocok	dalam	
mencuci	kolam	ikan	bersama,	ga tau bagaimana 
nantinya jika mereka berenang di kolam ikan 
koi; yang lebih stress pastinya ikan koinya 
karena kaget melihat 2 ikan koi yang jauh lebih 
besar daripada mereka (maksudnya Evan dan 
Jerry)	hehe.	Luangkan	waktu	lebih	banyak	
beraktivitas dengan keluarga. Kita bisa memilih 
aktivitas mana yang dapat dilakukan bersama. 
Pada dasarnya anak suka membantu dan 
mengerjakan pekerjaan orang dewasa.

Suatu hari Evan bertanya dengan saya, “Papa 
kalau pulang malam ngapain aja?” Saya jawab, 
“Ooo.. Papa pulang malam karena bekerja.” Evan 
terus bertanya lagi, “Ooo.. Kok papa yang di 
seberang (tetangga seberang) bisa sore-sore udah 
pulang?” Saya sebenarnya mau menjawab, 
“Iya, papanya yang di seberang mungkin ga ada 
yang dikerjakan kali.” Tapi saya lebih khawatir 
Evan besok ketemu papa tetangga seberang 
dan bilang “Om, kata papa Om pulang sore 
karena ga ada kerjaan yaaa?”  Happp.. Saya 
mengurungkan memberi jawaban tersebut 
daripada hubungan pertetanggaan jadi lebih 
runyam.	Hehe…	Dari	kejadian	ini,	saya	benar-
benar belajar untuk memahami mereka dari 
‘point of view’ mereka. Kepolosan mereka bisa 
membuat mereka mengambil suatu kesimpulan 
dan pikiran serta tindakan berdasarkan apa 
yang mereka alami dan rasakan. Kita sebagai 
orang dewasa tidak dapat memaksa mereka 
untuk berpikiran seperti yang kita pikirkan. 
Saya belajar memahami mereka dari point of 
view mereka.

Ketika saya mendapatkan seorang istri, maka 
saya merasakan suatu anugerah yang terbesar 
yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ketika 

saya memiliki anak, maka saya merasakan 
keajaiban dari Tuhan dapat membentuk 
dan	menciptakan	seseorang	dari	2	orang	
yang berbeda. Manfaatkan waktu dengan 
keluarga.	Berikan	waktu	baik	secara	kuantitas	
dan kualitas semaksimal yang dapat Anda 
berikan. Tidak ada yang benar dan salah, yang 
paling utama adalah keinginan kita dalam 
memberikan	yang	terbaik	dan	mencoba	
mengerti mereka. Sebisa mungkin, suami istri 
dapat memiliki waktu luang yang sama agar 
mereka mendapatkan perhatian yang seimbang.

Selamat menikmati kembali ke era 80an. 
Zaman dimana sekeluarga bisa nonton dan 
beraktivitas bersama di ruang keluarga dan 
tertawa	bersama	sambil	menonton	acara	yang	
luar biasa.. Aneka Ria Safari.

Tentang Penulis

Jacob A. M.
Jemaat KU-2
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Kontroversi dalam 
EDUKASI ANAK
Saat ini, sepulang sekolah banyak sekali siswa yang tidak 
langsung pulang ke rumah. Banyak di antaranya yang 
harus mengikuti les atau bimbingan belajar. “Setelah 
pulang sekolah, saya ada les A, les B, saya sampai di rumah 
sudah malam, bahkan sampai Sabtu Minggu pun saya masih 
harus les, Miss.” Itulah keluhan yang sering disampaikan 
oleh siswa. Hal ini membuat seakan siswa lebih sibuk dan 
memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan 
orang yang bekerja. Mereka kehilangan waktu untuk 
bermain	dan	menikmati	masa	kecil	mereka.	Tak	jarang	
mereka mengalami kelelahan hingga “stress” karena terla-
lu banyak les.  
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 Memang tidak dapat dipungkiri kalau setiap 
orang tua pasti menginginkan agar anaknya menjadi 
anak	yang	cerdas	dan	aktif.	Di	tengah	perkembangan	
ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, 
tuntutan pendidikan pun semakin meningkat. Hal ini 
menyebabkan orang tua menginginkan anaknya ber-
prestasi dan memiliki banyak keterampilan agar bisa 
bersaing dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. 
Jika anak berprestasi maka tentu saja hal ini akan sangat 
membanggakan orang tua sehingga tidak heran jika ban-
yak	orang	tua	yang	mencari	berbagai	cara	untuk	mewu-
judkannya. Namun pertanyaannya, apakah les itu perlu? 
Di	bawah	ini	beberapa	tips	yang	dapat	dipertimbangkan:

1. Berikan Ketika Dibutuhkan
 Pada dasarnya, penting bagi orang tua untuk 
terlibat aktif dalam memberikan pengajaran kepada anak. 
Lebih baik anak yang diajarkan langsung oleh orang 
tua. Selain untuk menjalin interaksi yang berkualitas 
antara orang tua dan anak, dengan meluangkan waktu 
mengajari anak biasanya prestasi anak akan lebih baik. 
Sadar tidak sadar, orang tua bukan hanya sedang men-
gajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi orang tua sedang 
membangun	kepercayaan	diri,	semangat	kebersamaan	
dan nilai-nilai kepada anaknya, sehingga anak menjadi 
lebih	percaya	diri	dan	bersemangat	dalam	belajar,	karena	
ia merasa bahwa ada orang tua yang sedang berjuang 
bersama dengannya menghadapi pelajaran tersebut.
 Jika orang tua memang tidak menguasai materi 
atau tidak sabar saat mengajari anak, mungkin les dapat 
membantu. Namun, perlu diperhatikan juga apa yang 
menjadi kebutuhan anak. Jika anak masih bisa mengikuti 
pelajaran dan mendapat nilai yang baik sebaiknya anak 
belajar	secara	mandiri.	Jangan	karena	ambisi	orang	tua	
agar anaknya menjadi yang paling pintar, maka orang tua 
memberikan les tambahan bagi anak. Tetapi jika anak 
mengalami kesulitan dan tidak ada yang dapat memban-
tu maka memberikan les menjadi salah satu solusi yang 
dapat dilakukan untuk mengejar ketinggalan pelajaran 
dan jangan sampai les malah menghilangkan gairah 
siswa dalam belajar. Jadi, jangan paksakan anak untuk 
ikut les tambahan bila memang tidak diperlukan dan 

“Keterikatan anak dan 
orang tua bukan dengan 
memberikan begitu banyak 
fasilitas (handphone, uang, 
makanan, sekolah terbaik, les 
tambahan, rumah yang besar, 
dll), tetapi keterikatan anak dan 
orang tua, ket ika orang tua 
memberikan waktu terbaiknya 
untuk memperhatikan, 
menolong dan mengasihi, serta 
mendoakannya selalu.“

dahulu dan mendengar pendapat anak karena 
merekalah	yang	menjalankannya.	Orang	tua	
juga tak sepatutnya memberikan jadwal terlalu 
padat	sehingga	anak	tidak	cukup	istirahat.	Jika	
anak terlalu letih karena kebanyakan pelajaran 
tambahan, dia justru akan sulit berkonsentrasi 
mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi, pasti-
kan bahwa keputusan dalam memberikan les 
tambahan dilandasi oleh pemikiran yang bijak 
dan sesuai dengan keinginan sang anak, bukan 
karena kemauan orangtua.

harus sesuai dengan porsinya. Meskipun anak 
telah mengikuti les, orang tua harus tetap me-
monitor	kegiatan	belajar	anak.	Orang	tua	tidak	
boleh melepaskan sepenuhnya tanggung jawab 
mengajar hanya kepada guru les.

2. Pilih Les yang Tepat Guna
 Selain les mata pelajaran, biasanya les 
tambahan yang diberikan kepada anak beru-
pa les yang mengasah keterampilan seperti les 
piano,	mewarna,	tari,	vocal,	bahasa,	olahraga,	
dll. Perlu kita ingat bahwa setiap anak unik 
sehingga ketika memberi les tambahan kepada 
anak sebaiknya orang tua mempertimbangkan 
bakat, minat, dan talenta yang dimiliki oleh 
anak. Anak akan lebih mudah jika mempelajari 
sesuatu yang menjadi kekuatannya atau keung-
gulannya. Begitu juga dengan minat. Mem-
pelajari yang diminati akan jauh lebih mudah. 
Selain itu, penting sebelum mendaftarkan anak 
untuk	les	tambahan	sebaiknya	bicarakan	terlebih	

Tentang Penulis

Theresia
Guru Sekolah Minggu
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VSMusibah

“Sebuah kesaksian dari pasangan suami istri Ahin dan Ester 
dalam mengasuh seorang anak berkebutuhan khusus”

Anugerah
08 Januari 2006 adalah titik awal bagi Ahin 
dan Ester dalam menjalani kehidupan mereka 
sebagai sepasang suami-istri. Setelah 1 bulan 
menikah, kabar gembira kembali meliputi 
kehidupan pengantin baru ini ketika Ester 
dinyatakan positif hamil. Selama masa 
kehamilan	pertamanya,	Ester	bercerita	ia	
secara	rutin	mengecek	perkembangan	janinnya.	
Di	saat	sakit	pun	Ester	tidak	sembarangan	
mengonsumsi obat, tapi ia tetap berkonsultasi 
dengan dokter terlebih dahulu untuk 
mendapat rekomendasi obat yang aman untuk 
kandungannya. 

Segala sesuatu tampak berjalan dengan sangat 
normal selama 9 bulan mengandung, sampai 
tibalah hari dimana anak laki-laki pertama 
mereka	lahir.	Dunia	yang	awalnya	tampak	

begitu indah bagi Ahin dan Ester tiba-tiba 
runtuh dalam hitungan sepersekian detik ketika 
dokter menyatakan anak mereka lahir dalam 
kondisi yang tidak sempurna. 

Valerio	Oktaviano,	demikian	nama	yang	
diberikan oleh Ahin dan Ester untuk anak 
semata wayang mereka, lahir dengan kondisi 
bibir sumbing, langit-langit mulut mengalami 
kebolongan, dan menderita penyakit jantung 
bawaan	(jantung	bocor).	Belum	cukup	dengan	
rentetan	penyakit	yang	diderita	pasca	lahir,	
Valerio yang kerap dipanggil Ata, kembali 
didiagnosa dokter memiliki otak kiri yang 
tidak berkembang serta memiliki kemampuan 
pendengaran yang tidak semaksimal anak lain 
pada umumnya ketika ia menginjak usia 2 
tahun. 
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Sebagai orangtua, bukanlah sebuah hal yang 
mudah untuk menerima kondisi Ata yang 
demikian. Namun perlahan-lahan Tuhan 
membuka pintu-pintu pertolongan bagi 
keluarga yang berhuni di Jelambar ini. Melalui 
seorang kerabat dekatnya, Ahin dikenalkan 
dengan Pdt. Johnley Markus 
yang kemudian membawa Ahin 
dan Ester ke sebuah yayasan 
bernama Yayasan Sinar Pelangi. 
Ata mendapat bantuan untuk 
menjalani operasi bibir sumbing 
pertamanya dari yayasan yang 
berlokasi di Bekasi ini.
 
Beberapa yayasan lain, seperti 
Yayasan	Obor	Berkat	Indonesia	dan	Yayasan	
Indonesia Mendengar juga turut bersumbangsih 
membantu Ahin dan Ester, sehingga Ata dapat 
menjalani operasi langit-langit dan mendapat 
bantuan	alat	pendengaran	secara	gratis.	Secara	
berangsur-angsur jantung Ata yang awalnya 
mengalami	kebocoran	pada	sisi	atas	dan	bawah	
pun semakin membaik. Tanpa perlu menjalani 
proses operasi, lubang pada sisi atas jantung 
Ata sudah menutup, sedangkan lubang pada 
sisi	bawah	jantungnya	sudah	semakin	mengecil	
dan masih dalam pemantauan dokter hingga 

sekarang. 

Banyak tangan yang telah 
menyalurkan bantuan untuk 

Ata, namun pemulihan 
yang	secara	gradual	

terjadi atas Ata yang memiliki hobi musik ini 
juga tak terlepas dari peran serta Ahin dan Ester 
sebagai orangtua yang pantang menyerah untuk 
terus mengusahakan kesembuhan buah hatinya. 
Ahin dan Ester tidak pernah menyesal akan 
kelahiran Ata ke dunia ini. Sebaliknya, setiap 

keterbatasan pada Ata membuat 
pasangan ini sangat bersyukur 
karena anugerah dan pimpinan 
Tuhan dapat mereka lihat dan 
rasakan	secara	luar	biasa.

Kehadiran	Ata	secara	khusus	
memberikan makna tersendiri bagi 
perjalanan iman Ahin dan Ester. 
Ahin yang sebelumnya sempat 

meninggalkan kehidupan kekristenannya 
mengaku Ata-lah yang membawa ia kembali 
dekat pada Tuhan. “Kalau tidak ada Ata, maka 
saya yakin saya sekarang juga tidak berada 
di dalam gereja,” terang Ahin. Pertemuan 
Ahin dengan Boksu Johnley di tahun 2007 
telah	menuntun	pria	kelahiran	Desember	
ini menjadi anggota GMI Imanuel hingga 
sekarang. Sedangkan Ester yang sebelumnya 
belum	percaya	pada	Kristus	baru	menyusul	
jejak suaminya untuk datang ke gereja sekitar 
2-3 tahun yang lalu. Ketekunan Ahin dalam 
mendoakan istrinya tak dapat dipungkiri 
menjadi salah satu faktor yang membuat Ester 
akhirnya	menyerahkan	diri	percaya	pada	Kristus	
dan dibaptis pada September 2015 yang lalu. 

Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29:11, 
rancangan	Tuhan	sungguh	adalah	sebuah	
rancangan	damai	sejahtera	dan	bukan	rancangan	
kecelakaan.	Tuhan	memakai	kelahiran	Ata	yang	
pada mulanya tampak seperti sebuah musibah 

Rancangan 
Tuhan sungguh 
adalah sebuah 

rancangan damai 
sejahtera dan 

bukan rancangan 
kecelakaan.

menjadi sebuah anugerah yang membawa 
pertobatan bagi Ahin dan Ester. Tuhan juga 
memakai kelahiran Ata untuk menempa 
pasangan ini belajar saling melengkapi, saling 
bergantung,	dan	saling	percaya	satu	sama	lain.	

10 tahun sudah waktu yang Ahin dan Ester lalui 
bersama	dalam	membesarkan	Ata.	Dengan	penuh	
harapan, keduanya senantiasa menemani Ata 
menjalani setiap pengobatan dan terapi agar ia 
dapat bertumbuh seperti anak-anak lainnya. Saat 
ini Ata yang bersekolah di SLB Tri-Asih sudah 
mampu melakukan fungsi motoriknya dengan 
baik, namun dikarenakan keterbatasan Ata dalam 
berkomunikasi, ia masih sering menyalurkan 
emosinya	lewat	tindakan	fisik.	Ditambah	dengan	
tenaga Ata yang semakin lama semakin kuat 
seiring dengan pertambahan usia, hal ini menjadi 
tugas tersendiri bagi Ahin dan Ester sebagai 
orangtua untuk melatih ketaatan anak mereka 
sekarang.

Tidak mudah menjaga Ata seorang diri selama 
24 jam, sehingga di tengah pekerjaan Ahin 
sebagai freelancer dan Ester sebagai guru les 
privat,	keduanya	harus	mengasuh	Ata	secara	
bergantian.	Di	setiap	hari	Minggu	pun,	Ahin	dan	
Ester beribadah di jam yang berbeda agar Ata 
tetap	dapat	diawasi	secara	optimal.	Kesabaran,	
kasih sayang, dan komitmen dari Ahin dan 
Ester	adalah	kunci	yang	memampukan	mereka	
menjalani	proses	yang	sulit	ini.	Dengan	iman,	
Ahin	dan	Ester	percaya	waktu	yang	secara	
bertahap akan memproses Ata sehingga ia kelak 
dapat hidup dengan mandiri.

Sebagai orangtua, Anda memegang peranan 
penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 
anak Anda. Seperti pasangan Ahin dan Ester, 
marilah terima setiap kelebihan dan kekurangan 
anak	Anda.	Dampingilah	anak	Anda	dengan	
penuh kasih sayang, berikan perlindungan 
dan rasa aman untuk mereka, serta didiklah 
mereka	dengan	penuh	kesabaran.	Dan	bagi	
Anda yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 
berkonsultasilah dengan pakar anak agar 
penanganan yang tepat dapat diterima oleh sang 
anak. (grc)

Tentang Narasumber

Ahin
Jemaat KU-2

128 129



Apakah superhero itu? Apakah 
dia nyata? Berbagai tayangan 
diperlihatkan kepada saya 
bahwa superhero itu ada. Mereka 
termanifestasi dalam rupa yang 
berbeda. Mereka menemani 
saya	dari	kecil	hingga	dewasa.	
Banyak orang berkata saya 
kekanak-kanakan ketika saya 
bilang hingga dewasa. Namun 
memang betul. Lihat saja 
kehausan manusia akan figur 
seorang	pahlawan	super.	Orang	
rela antri berjam-jam untuk 
bisa menonton film superhero 
mereka yang tayang perdana 
di bioskop, rela membeli tiket 
film jauh-jauh hari bahkan 
sebelum film itu tayang, rela 
menyisihkan uang yang tidak 
sedikit untuk nonton atau 
bahkan membeli buku komik 
mengenai superhero kesayangan. 

Apakah
Superhero

Itu?
Ya, manusia haus akan pahlawan 
super dalam hidup mereka. 
Bukan saja sebagai hiburan, 
tapi manusia telah menjadikan 
mereka menjadi idola. Well, saya 
juga punya pahlawan super. 
Dia	superhero	perempuan.	Dia	
bukan pria perkasa dengan otot 
di mana- mana atau pria yang 
kaya dan punya teknologi keren 
untuk menumpas kejahatan. 

Penampilannya biasa saja, tapi 
saya harus akui bahwa dia 
memang	cantik.	Dia	selalu	
menemani saya dan menjauhkan 
saya dalam berbagai halangan 
dan	masalah.	Dia	sabar	sekali	
ketika saya minta tolong 
untuk membantu saya. Ya, 
superhero kan memang seperti 
itu, selalu hadir jika kita 
meminta	pertolongan.	Dia	

“Ya, superhero 
kan memang 

seperti itu, 
selalu hadir jika 

kita meminta 
pertolongan.”

bahkan lebih memilih membantu saya dahulu 
dibanding membantu dirinya sendiri. Saya beri 
contoh.	Waktu	itu	saya	ingat	saya	menangis	
kelaparan, dia memberikan saya makan dulu 
hingga kenyang meskipun saya tahu dia juga 
lapar. Superhero memang seperti itu bukan? 
Mendahulukan kita daripada dirinya sendiri. 
Mengorbankan diri demi keselamatan bumi. 
Superhero saya juga senang ketika melihat saya 
senang.	Dia	tidak	peduli	dengan	kesenangan	
dia	sendiri	lagi.	Dia	hanya	senang	ketika	bisa	
melihat saya senang dan tertawa. Sejak dia jadi 
superhero saya, saya tidak pernah melihat dia 
beli barang-barang baru untuk dirinya sendiri. 
Padahal saya ingat dia membeli barang-barang 
untuk saya, agar saya merasa senang. Ya, 
kesenangannya adalah melihat saya senang. 

Perjalanan dia sangat berat. Apalagi sejak dia 
ditinggalkan pasangannya, partner kerjanya, 
belahan	jiwanya.	Dia	jadi	harus	melindungi	
saya seorang diri. Melindungi saya saja sudah 

berat dan kini dia harus melindungi saya 
seorang diri. Tugas dia makin berat. Saya 
ingat bagaimana dia harus mengantar saya 
pagi-pagi ke sekolah dengan motor supernya, 
menyiapkan sarapan buat saya agar saya tidak 
kelaparan. Lalu, ketika saya sekolah, dia tidak 
pergi	ngumpul-ngumpul	sama	temannya.	Dia	
kerja untuk bisa memberi saya makan dan 
agar saya masih bisa tetap bersekolah. Apa saja 
dia	lakukan.	Uang	sulit	dicari,	tapi	dia	sangat	
gigih	bekerja	agar	saya	bisa	tetap	hidup.	Dia	
pernah	bekerja	sebagai	penjual	panci,	penjual	
baju anak-anak, penjual rambut palsu, dan lain 
sebagainya. Itupun yang saya tahu. Berapa kali 
banyak orang berkata bahwa superhero saya 
adalah yang paling keren dan betapa kagumnya 
mereka jika mengingat masa-masa sulit dulu. 
Superhero	tidak	lagi	peduli	dengan	dirinya.	Dia	
tidak pernah merasa malu agar saya bisa tetap 
sekolah. Karena uang yang harus dihemat, saya 
ingat sekali bagaimana dia setiap tahun dia 
menulis surat dengan air mata kepada yayasan 
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Saya	berulang	kali	kecewa	karena	
tidak seperti anak lain yang bisa 
les hal-hal yang mereka suka. Tapi 
superhero saya selalu berkata saya 
ini anak yang pintar, saya bisa 
belajar sendiri tanpa harus ikut 
les.	Akhirnya	saya	mencoba	hanya	
dengan	melihat	bagaimana	cara	
orang melakukannya. Saya menjadi 
seorang anak dengan profesi 
pengamat. Semua yang saya bisa 
saat	ini,	saya	kuasai	secara	otodidak	
tanpa	ikut	les.	Dan	saya	baru	
sadar ternyata dia melatih saya 
untuk hidup mandiri dan berusaha 
mengatasi keterbatasan saya. 

Tidak seperti anak lainnya, saya 
tidak pernah ada uang jajan rutin. 
Tapi, setiap kali saya membutuhkan 
sesuatu saya boleh minta pada 
dia. Tapi ya akan dikabulkan jika 
penting saja. Makanya dulu di 
sekolah saya jarang jajan. Saya 
tidak iri kepada mereka karena saya 
mulai sadar kondisi saya. Suatu 
saat, satu angkatan mengadakan 
perpisahan ke luar kota, saya lagi 
hobi banget sama fotografi. Hah, 
saya tidak punya kamera saat 

sekolah untuk meminta 
pengurangan biaya 
sekolah. Bersyukurnya 
masih banyak superhero 
lain yang membantu dia 
untuk membesarkan saya. 
Untuk semua superhero 
itu	saya	ucapkan	terima	
kasih. Untuk membeli 
buku baru di sekolah 
pun saya tidak mampu. 
Untungnya ada teman 
superhero-nya yang 
baik dengannya dan 
membantu kita. Teman 
superhero-nya memiliki 
anak dan anaknya satu 
tingkat di atas saya. 
Setiap kenaikan kelas, 
buku bekasnya diberikan 
kepada saya untuk saya 
gunakan kembali. Saya 
ingat setiap sebelum 
masuk sekolah, saya 
dan superhero saya harus 
menghapus semua 
coretan	pensil	yang	ada	
di buku agar saya bisa 
gunakan kembali. Tidak 
jarang saya diomeli oleh 
guru jika buku saya 
sudah	ada	coretan	yang	

menggunakan pen dan 
tidak bisa dihapus. Karena 
jika begitu, saya tidak bisa 
mengerjakan tugas. Nah, 
jika guru sudah mengomel, 
biasanya dia dengan muka 
tebal menghadap guru itu 
dan meminta pengertian. 
Dan	akhirnya	satu	sekolah	
pun memakluminya. 

Dia	tidak	punya	uang,	
tapi tetap saja ingin 
memberikan yang terbaik 
untuk saya. Berapa kali 
saya seperti orang kaya 
saja ikut les ini itu. Bahasa 
Inggris, Mandarin, hingga 
hal-hal ekstrakurikuler 
lainnya. Saya ingat sekali 
dia selalu ngomong seperti 
ini: “Saya tidak punya harta 
yang melimpah buat kamu, 
tapi yang bisa saya kasih 
adalah ilmu. Belajar yang 
baik agar kamu bisa jadi 
orang berhasil.” Tapi saya 
tidak mengerti saat itu. 
Saya pernah merengek 
minta untuk les ini itu 
yang sebenarnya tidak 
penting, tapi saya suka. 

itu. Saya selalu pinjam kamera teman saya 
jika	ada	acara	khusus	di	sekolah.	Saya	selalu	
menjadi seksi dokumentasi. Saya berlatih 
foto sendiri dengan kamera pinjaman. Saat 
keluar kota itu, teman saya mau pakai kamera 
dia dan akhirnya saya tidak punya kamera. 
Karena superhero saya melihat saya suka banget 
dengan foto dan melihat bakat saya di sana, 
dia rela mengeluarkan uang depositonya untuk 
membelikan saya kamera. Harganya mahal dan 
saya sangat terharu. Tidak disangka kamera itu 
menopang hidup saya setelah lulus sekolah dan 
saya tidak pernah minta uang lagi kepada dia. 
Saya yang satu rumah dengan dia saja 
terkagum dengan kisah hidupnya dan 
bagaimana dia bisa mengatasi masa-masa sulit 
selama bertahun-tahun. Satu hari saya pernah 
ke kamarnya dan bertanya, “Mom, saya takut 
akan masa depan saya. Apakah mama pernah 
takut ketika sendirian membesarkan kita?”	Dia	
menjawab hanya dengan singkat, padat, namun 
membekas di hati saya, “Mama punya Tuhan 
yang memelihara, mama percaya dia memelihara 
kita yang percaya. Lalu, buat apa kita takut?” 
Saat itu, semua kekhawatiran saya sirna 
dan sejak saat itu saya yakin kepada Tuhan 
yang	saya	percayai	akan	memelihara	saya	
sebagaimana saya melihat Tuhan yang telah 
menyertai kehidupan mama selama bertahun-
tahun	melewati	masa	sulit.	Dia	tidak	pernah	

sendiri, Tuhan beserta dengan dia. Hingga saat 
ini,	saya	tidak	pernah	melihat	dia	membaca	
buku lain selain Alkitab. Setiap hari, setiap saat. 
Dan	saya	melihat	dengan	mata	saya	sendiri	
bagaimana Tuhan menyertai hidup orang yang 
percaya	kepada-Nya.

Kita sering kali lupa bahwa sebenarnya ada 
superhero di rumah kita. Ya, superhero saya 
adalah	mama	saya.	Dia	tidak	kekar	seperti	
Captain America atau punya teknologi keren 
seperti Iron Man sih, tapi jika kita lihat, dia 
hampir memberikan seluruh hidupnya untuk 
kita.	Namun	lucunya,	kita	lebih	sayang	sama	
superhero di bioskop daripada yang ada di 
rumah.	Dia	telah	menjadi	superhero bagi saya 
selama ini, dan tekad saya hanya satu, mulai 
saat ini, saya ingin menjadi superhero bagi dia. 

#MyMomIsMySuperhero

Tentang Penulis

Ricco
Worship Leader KU-2
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“Ingatlah bagaimana 9 bulan penuh dia menjaga kita baik-baik,
sehingga terlalu sayang melewatkan kesempatan bersamanya saat ini.” Orang tua yang sayang anaknya pasti mau 

memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 
Bayangkan, bagaimana orang tua berusaha membanting 
tulang untuk kerja dari pagi sampai malam, bahkan orang 
tua tidak mengenal kata menyerah dari hari senin sampai 
senin mendatang, hanya untuk memenuhi kebutuhan 
anaknya.	Bukti	lain	dari	cinta	orang	tua	kepada	anak	
adalah orang tua selalu memberikan asupan gizi yang 
cukup	kepada	anaknya,	walaupun	orang	tua	belum	tentu	
mendapatkan	asupan	gizi	yang	cukup.

Permasalahan yang timbul adalah sang anak tidak 
mengerti bagaimana pengorbanan orang tua yang begitu 
besar untuk anaknya. Anak hanya merasakan tuntutan, 
tuntutan, dan tuntutan, tanpa merasakan adanya manfaat 
yang berarti bagi dirinya. 

“Bagaimana mungkin papa dan mama mengerti aku? 
Bayangkan saja, kurang lebih pukul 05.30 aku sudah 
dibangunkan dan harus segera berangkat ke sekolah? 
Begitu sibuknya belajar di sekolah yang menurut mereka 
adalah sekolah ternama dan favorit, aku seperti prajurit 
yang dipaksa melotot dan duduk dalam posisi tegak 
untuk memperhatikan setiap mata pelajaran. Setelah 
pulang dari sekolah, aku harus mengulang pelajaran 
dengan les tambahan, les piano, les ini-itu dan begitu 
banyak	pekerjaan	rumah	(PR)	yang	harus	segera	aku	
selesaikan pada malam hari. Apakah mereka mengerti 
bahwa aku bukan robot?” Mungkin beberapa pernyataan 
di atas merupakan gambaran teriakan anak-anak kita.

Anak-anak kita memang belum bisa memutuskan 
yang	terbaik	bagi	dirinya,	karena	belum	terlalu	cukup	
dewasa dalam pemikiran, disiplin dalam bersikap dan 
tepat dalam mengambil keputusan untuk masa depan 
mereka, namun ada hal yang harus kita sebagai orang tua 
untuk	perhatikan	dan	cermati	di	dalam	perkembangan	
hidup jasmani dan rohani mereka. Seberapa sering 
orang tua ingin anaknya untuk berpikir dan bertindak 
serta bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan? 
Jawabannya sudah pasti, bahwa kita ingin mereka mandiri 
dan tidak menyusahkan kita. Namun tindakan dan 
sikap yang kita tunjukkan kepada mereka adalah tetap 
menempatkan	mereka	hanya	seperti	anak	kecil	yang	tidak	
kita	percayai	untuk	mengambil	keputusan-keputusan	
dalam pilihan mereka.

Ma, 
Dengarkan
Jeritan
Tangisku
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Saat	ini	kita	akan	mencoba	menginstropeksi	diri	bagaimana	pola	asuh	yang	kita	terapkan,	dimana	
terkadang hal itulah yang menjadi penghambat pertumbuhan anak-anak kita.

Seberapa	sering	kita	tidak	percaya	kepada	
anak-anak dan kita berusaha menjadi 
penolong mereka. Contohnya, kita sering 
bertanya kepada anak kita, “Nak, apakah 
kamu	sudah	mengerjakan	PR-mu?”	Dan	
anak kita menjawab bahwa mereka sudah 
mengerjakan	PR.	Mari	coba	kita	jujur.	
Berapa	banyak	orang	tua	yang	secara	
diam-diam memeriksa kembali PR mereka 
pada waktu mereka tidur dan jika PR 
tersebut belum dikerjakan, kita berusaha 
mengerjakannya? Tidak ada yang salah kalau 
kita melakukan check dan re-check, tetapi 
yang salah adalah kita berusaha mem-back 
up anak kita. Padahal itu salah, karena anak 
kita akan selalu menjadi anak yang manja 
dan merasa ada penolong. Selain itu, kita 
sering berusaha mati-matian membela anak 
kita tanpa mengetahui terlebih dahulu inti 
permasalahan yang terjadi, sehingga sikap 
tanggung jawab anak tidak terlatih dan 
timbul dalam hidup mereka.

Anak kita pasti pernah atau sedang nakal, 
sehingga	menimbulkan	kecurigaan	dalam	
diri kita sebagai orang tua. Contohnya, anak 
kita pernah merokok pada usia SMP. Kita 
menghukum anak kita di rumah, guru juga 
menghukumnya di sekolah, dan sampai pada 
satu titik, anak kita berjanji untuk berubah, 
namun kita tidak pernah sungguh-sungguh 
mempercayainya.	Seberapa	banyak	dari	kita	
yang	selalu	mencari	atau	memeriksa	tas	
anak kita, bertanya pada teman-temannya 
mengenai perkembangan anak kita, 
ketimbang kita mengajak anak kita berdiskusi 
dan	memberikan	ruang	kepercayaan	kepada	
mereka, hingga dia membuktikannya. Perlu 
disadari bahwa anak kita juga manusia 
biasa yang bisa jatuh lagi dalam dosa 
yang sama, namun dengan adanya ruang 
kepercayaan	yang	kita	berikan,	tentu	kita	
akan mendapatkan alasan di balik mereka 
melakukan hal tersebut.

BACK UP NEVER TRUST1 2
Anak kita sering berteriak “Ma, dengarkan 
jeritan tangisku!” Pernyataan ini bukan 
berbicara	mengenai	orang	tua	tidak	
memberikan	cukup	asupan	gizi,	pendidikan,	
fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan jasmani 
lainnya.	Pernyataan	ini	berbicara	mengenai	
kapan terakhir kita sebagai orang tua mau 
duduk	dan	berbicara	pada	anak	kita.	Pada	
saat	anak	kita	masih	kecil,	mereka	sangat	
membutuhkan waktu bersama dengan kita 
dan ternyata pada saat itu kita terlalu sibuk 
mencari	uang,	sehingga	masa	dimana	mereka	
membutuhkan kita sudah lewat, kita menuntut 
dan mempermasalahkan anak kita yang lebih 
suka pergi bersama teman-teman dibandingkan 
berkumpul bersama 
keluarga. Hal ini terjadi 
karena kita tidak pernah 
investasi waktu bersama 
dengan anak-anak kita pada 
waktu mereka benar-benar 
membutuhkan kehadiran kita 
sebagai orang tua.

Dalam	masa	pertumbuhannya,	anak	kita	
memiliki banyak pertanyaan dan kita selalu 
menganggap hal itu tabu (terutama mengenai 
kematian, pendidikan seks, narkoba, atau 
pornografi).	Kita	seakan	mencoba	menutup	
mulut dan tidak berusaha memberikan 
penjelasan atas semua pertanyaan anak kita, 
padahal	jika	kita	tidak	mencoba	berdiskusi	
dan menjelaskannya, mereka akan tetap 
mencari	sumber	informasi	mengenai	rasa	
penasaran mereka dengan berbagai sumber 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Hal ini tentu berbahaya bagi pertumbuhan 
anak kita, karena pertanyaan-pertanyaan 
seputar itu seharusnya mereka dapatkan dari 
pendidikan keluarga, sehingga 
mereka tidak terjerumus pada 
hal-hal yang salah.

Anak kita tidak akan dengan sendirinya 
mengenal Kristus dalam hidup mereka, 
jika kita tidak memperkenalkannya, 
mengajarkannya, dan mendoakannya. Hal 
ini penting karena sesuai dengan Firman 
Tuhan pada Ulangan 6:7, “Haruslah engkau 
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya apabila engkau 
duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun.” Ini adalah sebuah tanggung 
jawab yang Tuhan titipkan kepada kita untuk 
terus mengajarkan Firman Tuhan kepada anak-
anak kita, agar mereka dapat 
membedakan mana yang 
benar dan salah, sehingga 
mereka menjadi takut 
akan Tuhan.

TIME IS MORE IMPORTANT 
THAN MONEY

“HUSH ITU TABU. 
GA BOLEH BAHAS ITU.”

PERKENALKAN KRISTUS Akhir kata, jangan pernah lewatkan 
kesempatan untuk bersama-sama dengan anak 
kita dalam setiap kisah hidup mereka. Terus 
doakan dan dampingi mereka. Tuhan Yesus 
memberkati.

3 4

5
Tentang Penulis

Hadi Sutarji
Majelis Komisi PAK
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Hadirnya anak dalam sebuah bahtera keluarga adalah dambaan setiap pasangan 
suami	istri.	Dan	demikian	pula	hal	ini	juga	dirasakan	oleh	pasangan	Indra	

Pura dan Susi Gunawan. Setelah mengikat janji pernikahan di tahun 2009, 
pasangan yang berbahagia ini mengaku mereka memang belum langsung fokus 
untuk memiliki anak pada tahun pertama pernikahan. Baik Indra dan Susi ingin 
terlebih dahulu beradaptasi, saling menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah 
tangga baru mereka. 

Memasuki tahun pernikahan yang kedua, Indra dan Susi memutuskan untuk 
merintis bisnis pribadi. Layaknya dalam memulai sebuah bisnis, semua tidak serta 
merta	berjalan	dengan	lancar,	ada	banyak	hal	yang	perlu	dipersiapkan	di	masa-
masa	awal	perintisan	bisnis.	Dan	seiring	dengan	berjalannya	waktu,	setelah	1	
tahun	semua	berjalan	cukup	lancar,	mereka	lalu	mulai	memfokuskan	diri	untuk	
mendapatkan buah hati.

Di	tahun	2013,	keinginan	untuk	memiliki	buah	hati	menjadi	prioritas	utama	kedua	
pasangan ini. Sama seperti pasangan suami istri pada umumnya, mereka mulai 
menghitung masa subur, berkonsultasi dengan dokter kandungan dan mengikuti 
program	untuk	merencanakan	kelahiran.	Usaha	mereka	pun	berlanjut	hingga	
menjalankan konsultasi dengan dokter di Penang, dimana pada saat itu dokter 
menyarankan keduanya untuk menjalankan program bayi tabung. 
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Tidak menduga dokter langsung menyarankan 
untuk melakukan program bayi tabung, Indra 
dan Susi lalu sepakat untuk kembali ke Jakarta 
terlebih dahulu sembari menggumulkan 
masalah ini. Sungguh bukan hal yang mudah 
bagi keduanya untuk membuat keputusan. 
Susi	bercerita	ia	banyak	bertukar	pikiran	
dengan	orang	lain,	mencari	tahu	mengenai	
program bayi tabung melalui internet. Namun 
beragam informasi yang didapatnya juga tidak 
otomatis menyingkirkan segala kekhawatiran 
dan ketakutan dalam pikirannya. Beruntung 
memiliki seorang suami yang sangat pengertian, 
Indra sadar bahwa keseluruhan proses program 
bayi tabung lebih utamanya akan banyak dialami 
di pihak wanita, oleh karena itu ia senantiasa 
mendukung dan menghargai setiap keputusan 
yang diambil oleh sang istri. 

Setelah melewati proses pergumulan beberapa 
bulan dan mempertimbangan usia keduanya 
yang	sudah	cukup	memiliki	umur,	akhirnya	
pada tahun 2015 pasangan yang tinggal di 
Taman Palem, Cengkareng ini memantapkan 
keputusan mereka untuk menjalankan program 
bayi tabung. Walaupun proses konsultasi 
awal dilakukan di Penang, namun dengan 
menimbang beberapa hal, Indra dan Susi 
memutuskan untuk menjalankan program bayi 
tabung mereka di Jakarta. 

Program pertama dijalankan Indra dan Susi 
pada bulan Juli 2015 dengan penuh harapan, 
namun mereka harus menerima kenyataan 
bahwa hasilnya masih negatif. Setelah 
beristirahat beberapa bulan dan kembali 
berkonsultasi dengan dokter, Indra dan Susi 
kembali	mencoba	untuk	menjalankan	program	
bayi	tabung	kedua	pada	bulan	December	2015,	
dan hasilnya pun masih nihil. 

Sebagai seorang wanita yang telah melalui 
dua kali berturut-turut program bayi tabung, 
Susi	mengaku	cukup	down dan sedih ketika 
mengetahui ketidakberhasilan dari program 
ini, apalagi mengingat proses yang dijalaninya 
juga	tidak	mudah	dan	cukup	menguras	
energi dan emosi. Selain menjalani operasi 
laparoscopy, selama program bayi tabung, 
setiap hari selama hampir 2 minggu Susi juga 
harus suntik hormon, mengonsumsi obat-obat 
hormon dan di masa-masa sel telur sudah 
dalam kondisi baik, ia pun tetap perlu setiap 
hari bolak-balik ke dokter untuk menunggu 
waktu pembuahan yang tepat. 

Selama masa pemulihan, Susi mengenang 
ia banyak mendapat dukungan tidak hanya 
dari suami, tapi juga dari para ibu sesama 
pasien program bayi tabung yang dikenalnya 
pada saat konsultasi di Penang dulu. Setiap 

perhatian dan kepedulian yang diterima 
Susi dari sesama kaum wanita yang 
pernah mengalami pergumulan yang sama 
sepertinya, perlahan-lahan mengubah setiap 
rasa	kekecewaan	dan	kesedihannya	menjadi	
sebuah bentuk penerimaan. 

Secara	khusus	Susi	juga	diteguhkan	melalui	
sebuah buku berjudul Become a Better You 
yang	ditulis	oleh	Joel	Osteen.	Dalam	buku	
tersebut dikutip:

 (Anda mungkin tidak mengerti dengan 
setiap hal yang Anda alami saat ini. Namun 
angkat kepalamu dan ketahuilah Tuhan 
memegang kendali atas semua ini dan Ia 
memiliki	rencana	dan	tujuan	indah	untuk	
hidupmu).

Hingga saat ini Tuhan memang belum 
mengaruniakan anak dalam kehidupan 
rumah tangga Indra dan Susi. Tapi 
keduanya	percaya	ada	rencana	Tuhan	yang	
indah di balik semua hal yang terjadi dalam 
kehidupan mereka. Pertumbuhan rohani 
serta relasi yang lebih dalam dengan Tuhan 
dirasakan oleh Susi selama menjalani ujian 
iman ini. Sedangkan Indra sebagai pria, 
secara	lebih	rasional	ia	percaya	bahwa	dalam	
masa penantian ini Tuhan sedang bekerja 
mempersiapkan mereka menjadi pribadi, 
pasangan	suami	istri	dan	calon	orangtua	
yang lebih baik lagi di masa depan. 

Indra dan Susi memilih untuk melihat 
pergumulan	yang	mereka	hadapi	dari	kacamata	
yang positif. Keduanya menanggalkan segala 
beban dan kekhawatiran yang sebelumnya 
mereka pikul dan memilih untuk terus beriman 
dan berserah pada kehendak Tuhan sembari 
terus membangun kehidupan rumah tangga 
yang sehat, memperdalam relasi, menikmati 
waktu bersama dan berjalan hand in hand 
berdampingan melewati suka dan duka bersama.

Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita turut 
serta mendukung dalam doa atas pergumulan 
pasangan suami istri ini dan memberi ruang 
kepada mereka untuk bertumbuh dalam 
pembentukan	Tuhan.	Di	tengah	pergumulan	
seberat apapun yang sedang atau akan kita 
hadapi	nanti,	mari	berkaca	dari	pengalaman	
hidup pasangan Indra dan Susi untuk tidak 
tawar	hati,	kehilangan	iman	tetapi	tetap	percaya	
Bapa	kita	di	Surga	selalu	merancangkan	
yang terbaik bagi setiap hidup kita. Ia yang 
memegang kendali dan berotoritas serta akan 
memberikan segala sesuatu sesuai kehendak-
Nya dan tepat pada waktu-Nya. (grc)

“You may not understand 
everything you are going through 

right now. But hold your head 
up high, knowing that God is in 
control and He has a great plan 

and purpose for your life.”

Tentang Narasumber

Tentang Narasumber

Indra Pura Wijaya
Majelis Komisi 
Keanggotaan KU-2

Susi Gunawan
Penerjemah KU-1
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PENERAPAN DISIPLIN ANAK

Setiap orang tua tentunya setuju bahwa 
anak adalah karunia berharga dari Tuhan. 
Sebagai orang tua, kita diberi mandat untuk 
membentuk karakter anak bertumbuh menjadi 
manusia yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. 
Mendidik anak tidak mengenal batas waktu, 
dimulai sejak anak kita lahir sampai ia sudah 
dapat mandiri nantinya. Mendidik anak-
anak dimulai dengan membentuk karakter 
dan moral mereka. Kita mengajari mereka 
disiplin dan membiasakan mereka berperilaku 
sesuai dengan norma dan etika yang baik, 
yang dimulai dari hal-hal yang sederhana: 
mengucapkan	terima	kasih,	meminta	maaf,	dan	
membiasakan mereka menyapa orang dengan 
kata-kata salam dan tersenyum manis. 

Dalam	menerapkan	kedisiplinan,	orang	tua	
perlu bersikap tegasan ketika mendidik anak-
anaknya, tetapi ketegasan ini tidak selalu 
bersifat kekerasan. Banyak orang menganggap 
bahwa	cara	untuk	mendisiplinkan	seorang	
anak	adalah	dengan	cara	yang	keras,	seperti	
menggunakan rotan, nada keras, atau dengan 
kata-kata yang kasar. Mungkin hal itu bisa 
berhasil,	tetapi	cara	disiplin	seperti	itu	bisa	
menimbulkan luka batin di hati anak-anak kita. 
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Semua orang tua tentunya mempunyai maksud 
yang baik. Namun, jika disampaikan dengan 
cara	yang	kurang	tepat,	maksud	baik	orang	tua	
akan menghasilkan output yang tidak sesuai 
dengan harapan orang tua. Sekarang, yang 
jadi pertanyaan adalah bagaimana mendidik 
seorang anak menjadi seseorang yang disiplin 
dengan	cara	yang	tepat.	

Disiplin	berasal	dari	bahasa	latin,	asal	katanya	
discipulus yang artinya adalah pemuridan atau 
cara	kita	memberi	contoh.	Nah,	kalau	berbicara	
pemuridan, maka disiplin sebenarnya adalah 
bagaimana kita sebagai orang tua melatih 
pikiran	dan	karakter	anak	secara	bertahap	
dengan	cara	memberikan	contoh/teladan	
sehinga	anak	kita	dapat	mencontoh	bagaimana	
orang	tua	berbicara,	bersikap,	mengontrol	diri,	
serta bersosialisasi di lingkungannya yang 
diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak 
tersebut ketika berada di lingkungannya.

Untuk sampai pada tujuan tersebut, justru 
bukan dengan kekerasan atau hukuman. 
Hukuman adalah sesuatu yang diterima anak 
dari orang lain, sedangkan dalam disiplin, 
kita mengharapkan anak belajar untuk 
menginternalisasi aturan yang ada. Hukuman 
merupakan jalan terakhir agar anak memiliki 
kontrol diri yang baik. Bukan nomor satu. 
Sehingga bila demikian, hukuman akan 
menjadikan disiplin sebagai praktik yang 
menyeramkan.
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Dari	hal-hal	yang	dikemukakan	tadi,	maka	
kita bisa mengategorikan disiplin menjadi 
dua, yaitu disiplin yang membangun harga 
diri dan merusak diri, atau dengan kata lain 
menggunakan rasa bersalah anak agar menjadi 
lebih baik lagi. Contohnya adalah apabila anak 
melakukan kesalahan, ditegaskan seperti ini: 
”Tuh kan salah, seharusnya kamu tidak boleh 
begitu, kamu tahu ga bila kamu melakukan 
itu, orang lain pasti terluka, memangnya kamu 
mau digituin juga sama orang?” Tentunya anak 
akan merasa bersalah dalam hal ini. Apakah hal 
tersebut bagus?

Dalam	kadar	yang	sedikit,	perlakukan	seperti	
itu masih boleh. Tetapi jika terlalu banyak, 
tentu akan sangat buruk sekali karena harga 
diri anak bisa rusak, dan dia akan merasa 
sebagai orang yang tidak berguna, selalu 
disalahkan, lebih baik tidak perlu berbuat apa-
apa sehingga dia tumbuh menjadi seseorang 
yang tidak punya inisiatif dalam hidupnya. 

diri tidak berharga, inilah yang sangat buruk 
sekali,	menyebabkan	anak	enggan	mencapai	
sesuatu dalam hidupnya. Menjadi orang 
yang hanya bisa berkhayal saja, tanpa berani 
untuk mewujudkan karena dia merasa tidak 
layak untuk mendapatkan itu semua.

Marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus 
dalam	menerapkan	disiplin.	Dalam	Matius	
11:28-30 dikatakan: “Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah 
kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, 
karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan 
jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk 
yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun 
ringan.”

Penerapan disiplin yang negatif kepada anak 
seperti di atas sudah pasti akan berdampak 
sangat besar terhadap perkembangannya. 
Dampak	yang	mungkin	muncul	antara	lain:
1. Timbul perasaan bersalah

Hal ini yang menyebabkan potensi seorang 
anak tidak maksimal.

2.	 Merasa	tidak	dicintai
Penerapan disiplin negatif (dipukul atau 
dimarahi)	dapat	menimbulkan	kesan	
bahwa orang tua sebagai orang yang 
jahat. Lalu dalam perkembangannya, ia 
menjadi seorang anak yang membutuhkan 
pengakuan dan perhatian yang berlebihan 
dari orang lain sehingga anak menjadi 
pemarah dan gampang tersinggung agar 
orang lain bisa memberikan pengakuan.

3. Kemampuan sosialisasi yang kurang baik
Anak bisa menjadi minder dan menutup 
diri	dari	pergaulan	sosial.	Muncul	perasaan	

“Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih 

lesu dan berbeban 
berat, Aku akan 

memberi kelegaan 
kepadamu. Pikullah 
kuk yang Kupasang 

dan belajarlah pada-
Ku, karena Aku lemah 

lembut dan rendah 
hati dan jiwamu 
akan mendapat 

ketenangan. Sebab 
kuk yang Kupasang 
itu enak dan beban-

Ku pun ringan.”

Cara Yesus mengajar ini dapat kita terapkan 
dalam mendidik anak kita menjadi seorang 
yang disiplin:
1.	 Datanglah	kepada-Ku

Sebagai orang tua, kita harus menjadi 
pribadi yang akrab dan dekat kepada anak-
anak (personal attachment), sehingga anak-
anak	tidak	canggung,	tidak	sungkan,	tidak	
takut untuk datang kepada orang tuanya 
sebagai sandaran yang memberikan mereka 
keamanan dan kelegaan.

2.	 Aku	memasang	kuk	(beban)
Orang	tua	harus	berani	memberikan	
tanggung jawab kepada anak sejak awal 
akan	tugas-tugas	(beban/kuk).	Akan	tetapi	
perlu diingat, bahwa tanggung jawab yang 
kita	percayakan	kepada	anak	haruslah	sesuai	
dengan kapasitas masing-masing anak.

3. Belajarlah kepada-Ku 
Orang	tua	harus	menjadi	panutan	bagi	
anak-anak.	Orang	tua	harus	menjadi	
pribadi	yang	patut	dicontoh	seperti	Tuhan	
Yesus yang lemah lembut dan rendah 
hati. Ketika orang tua berhasil menjadi 
tokoh panutan bagi anak-anaknya, hal 
ini akan memudahkan orang tua untuk 
mengarahkan anak-anaknya menjadi 
pribadi yang diharapkannya.

Firman Tuhan dalam menerapkan disiplin. 
Masa depan anak-anak kita tergantung dari 
bekal pendidikan dan pembentukan karakter 
yang kita bina sejak awal. Selamat mengajar 
dan menjadi teladan.

“Didiklah orang muda menurut jalan yang 
patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia 
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” 

(Amsal 22:6)

“Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan 
ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan 

sukacita kepadamu.” (Amsal 29:17)

Tentang Penulis

Elisabeth Liswandi
Pengurus Komisi Ibadah 
KU-2

Jadi, ketika kita ingin menjadikan anak kita 
menjadi seseorang yang disiplin, terlebih 
dahulu ubahlah diri kita menjadi seperti yang 
Tuhan Yesus mau. Sudahkah kita menjadi 
orang tua yang akrab dan dekat dengan 
anak? Sudahkah kita berani memberikan 
tanggung jawab kepada anak-anak kita sesuai 
kapasitasnya? Sudahkah kita menjadi panutan/
teladan bagi anak-anak kita? Karena disiplin 
bukan semata-mata mengenai kekerasan/
hukuman, melainkan mengenai teladan.

Mari kita, sebagai orang tua, senantiasa 
berusaha untuk menjadi teladan sesuai dengan 
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上帝透過亞當和夏娃的”家庭”開始他的傑作. 當神重整新世
界的秩序,是透過挪亞和他的家庭開始. 

神是透過亞伯拉罕和撒拉夫婦的”家庭”開始選民計畫.甚至當
主耶穌開始他的服事,他選擇了在一對新夫婦開始組成”家庭”
的婚晏裏行了第一個神蹟. 

“家庭”的觀念總是貼切在上帝的心裡.為完成他的計畫他總是
從 “家庭”開始.

神在家庭中
的計畫

上帝的計畫簡單的解釋就是神要人能瞭
解他並學習像他,因為我們是照神的形象
被造...除了透過聖經,能更認識神的其
中之管道是透過” 家庭”.

一個順服的基督徒一定以屬靈標準為未
的配偶禱告和掙扎並相信這是神為他而
選的,讓他們在神的計畫中一起成立家
庭.

可是現實往往不如所願.甚至聖經也坦
然地記載有許多聖經人物在成立家庭方
面失敗了. 就從亞當,挪亞,亞伯拉罕,以

撒,雅各開始以及其他屬靈人物如撒母耳
和大國王大衛. 神如此親近在他們心裡, 
但是在成立家庭他們失敗瞭解神的優先.  
一個家庭的失敗往往會毀滅一代人.

可是神不曾沉默無聲.神總是主動的溝
通,聆聽,啟發及給人類模範, 讓他們能
成立合神心意的家庭.

新取妻之人,不可從軍出征,也不可託他
辦理甚麼公事,可以在家清閒一年,使他
取的妻快活.

申命記24:5
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Tentang Penulis

Yus Heri
Jemaat KU-2

這經節可看到神是那麼的關
心家庭的一個寫照並讓我們
有盼望.

上帝成立家庭讓我們能透過
家庭更認識他,因此我們必
須學習認識神的性格,好讓
能完成神的計畫. 讓我們來
看在家庭生活中能實踐的三
個神的性格:

一,溝通
我們的神是在三一神裡有溝通的神. 神也以各種方式與人說話. 家庭中沒有溝通
就產生距離. 以撒和利百加的生活就是其中一個例如.

以撒和利百加的故事開始時是那麼的理想,一步一步很清楚的上帝帶領      

亞伯拉罕的僕人讓他們相見.諷刺地,一個美好的開始卻悲慘的結束. 我們常認為
是因為”最愛的孩子”的問題使那個家庭分裂,其實真正分裂的原因是已經存在
的溝通問題.

利百加懷孕時已經聽見神對他說關於以掃和雅各的預言,可是他選擇把這事存在
心裡多年.當她聽說以撒要祝福以掃,其實她有第二次機會把神對他說的預言告訴
她丈夫¸但是相反的她選擇 “陰謀”讓神所預言的能以”她自己的方式”完成.

很明顯的以撒和利百加的關係中有不對勁之處.他們有兩種相對的個性. 他們不
努力建立溝通而是選擇活在他們習以為常的泥坑裡.他們越來越沒有溝通,他們的
關係就越有距離.後來導致四個人成為以撒和利百加 “沉默”的受害者.

是怎樣的溝通能建立一個家庭?
我們能效法主耶穌溝通的方式.他不單開始溝通,而是開始建立一個”關係”. 是
建立在關懷與信任為基礎的關係.不是彼此說了多少話而是怎樣使他的每句話能
使人得著醫治及使聽的人能更親近天父.

二, 聆聽
上帝是聆聽的上帝. 當以色列附近的
列國擁有”看”的文化,神以”聽” 
(shâma‛ עמׁש)的文化建立以色列民.當
別的民族以雕像當他們的神明. 以色
列民被教導聽神的話.

希伯來文具很有意思的事實.他們不
沒有”順服”這字.現在所用的”順
服”這字是取自亞蘭語.他們長年之
久不識得”順服”這字.但是在聖經
裡有提到許多“shâma‛ “.所羅門王
對神的呼救：求你賜僕人能聆聽你話
的心(shâma‛ עמׁש).”為何所羅門如此
的要求?因為從願意聽的心能產生順
服,智慧,理解.

順服(obedient)中文也可翻為听话, 
就是”聽從所說的話”

深入的互相聆聽(listening,不是
hearing)將建立一個堅固的家庭基
礎,就是從學習”聽”神的話開始.

三,主動
我們的上帝是主動的上帝(不被動
的).當我們開始建立一個關係並學習
互相聆聽,我們會發現一切都從一件事
開始,就是”主動”的”彼此服事”.

保羅尚未勸勉信徒關於”基督徒家庭
的規則”之前 (歌羅西書3:18-4:1),
他先提醒歌羅西的信徒要如造他主的
形像( 歌羅西書3:10)要存憐憫,恩慈,
謙虛,溫柔,忍耐,彼此饒恕及存著愛心
就是聯絡全德的.

在日常家庭生活中,我們能從簡單的事
上實踐彼此服事,比如主動早起,做家
務,看顧小孩等等.

“Love is more than a sentiment; 
it’s putting another’s needs 
ahead of your own.” Mart De Haan 
(愛是超乎情感,愛是把他人的需要’放
在自己的需要上)

當然在建立一個家庭還有許多可學習的
價值,但是我們可以從這有所不同的3種
簡單的事上來學習.
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解決家庭問題
的實用方法

每個家庭一定會有問題。不管家里的父
母或孩子是多麼好, 沒有任何一個家庭
能脫離問題。也許我們曾聽過“和睦家
庭”，但並沒有聽過有“完美的家庭”
。
是否知道我們不可能建立完美的家庭，
所以我們只能以無奈的心態去面對家庭
的問題嗎？當然不是。
以下幾點可以改善家庭中所面對的問題 
:

一、同情家人所經歷
每次因一些事故讓我們對家人生氣
時，我們要試著把自己放在他們的
處境裡，瞭解為何他們做出一些讓
我們不喜歡或讓我們傷心的事。體
會他們生活所發生的事並去瞭解他
們所專注和負擔,能幫我們從他們的
觀點來看事情。當我們能夠從他們
的角度來看事情，就可以幫他們解
決問題。

我家庭的
問題能否
得解決？

二、換個觀點
當我們試著站在家人的角度，有時
候我們會覺得很難體會家人做這事
的原因。跟家人發生衝突時，我們
通常認為他們傷我們的心是因為他
們的性格本來就是那樣子而不能再
改變了。例如，當父母唸我們的時
候，我們會覺得很煩而且覺得他
們”囉嗦”。在另一方面，當孩子 生氣,忽視我們的教訓，父母

覺得孩子”沒禮貌”。我們學
習評價他們的某種行為是因為
有外在因素(而不是他們的本
性)就可以減少我們對家人的
負面看法。因此我們也能夠抱
著希望，原來我們家庭的問題
還是能夠解決。外在因素,例
如工作和學業的壓力或者是所
感受的操心。當我們發現原來
還有別的因素影響了家人的行
為，我們會更關心家人所面對
的困境。要是我們本來已經覺
得家人”囉嗦”或者”沒禮
貌”，我們就不要想辦法去解
決所存在的衝突。

三、表達問題與感受
當在衝突的人不能體會彼此間的
感受，衝突是不免會再發生。解
決的方法之一是溝通。溝通可不
是”說說話而已”，有一些該注
意的地方。
一 、溝通不是為了”贏得爭論”
在溝通的時候我們的焦點通常是
要證明家人有做錯或是要他們聽
我們所說的。溝通的目標應該是
聽他人講，從他們的角度瞭解並
解決問題。

二、生氣或疲倦時，別討論問題
我們正在生氣或疲倦時，可能在
說話時會提高嗓門又更情緒化。
所以有可能會發生誤會，會傷到
對方。我們應該給自己時間讓自
己平靜下來。
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三、清楚地提出問題
討論問題的時候，請列出我們
要提及的問題。避免用“總
是”或者提到不清楚的情況。
例如：“為何媽媽總是發脾
氣？”或“你為什麼從來不要
聽人家的話？”.  試著更具
體的提出一件事並詢問事情發
生時當事人的狀況如何。例
如，“上個星期四當爸爸叫你
泡咖啡時，你突然生氣。那
時候有什麼事讓你生氣呢？” 
當一個人被逼或被責怪的時
候，他們會有保護自己的趨向
或者反擊對方所說的話。要是
對方那樣做,，請再檢討我們
表達訊息的方法，更不要直接
生氣覺得家人不要跟我們有良
好溝通。

四、原諒
沒有一個完美的人。不管我們有多麼盡力，一定還會發生傷我們
或家人的衝突 。我們試著原諒傷了我們心的人，也學習原諒自
己。當發現家人沒有一點後悔，我們試者原諒他們，然後要跟他
們溝通。當我們發現我們自己做錯時，我們要學習原諒自己。一
直責怪自己、情況或者別人,不是一個減少愧疚的好方法。因為我
們已經避免認錯，所以這樣只能使衝突更加惡化。我們必須原諒
別人，讓我們不一直憤怒也讓我們再盡力去解決所有的問題。

五、 活在盼望裡
有時候在面對連續不斷的問題，我們會覺得很累。我們就想放棄,覺得再
沒有辦法了。若我們讓這樣的感覺與想法控制我們，那我們就是讓另外的
問題產生而不盡力去解決。這種事能夠帶給自己也帶給別人不好的後果。
我們必須相信每個事情都有出路，在每一個問題,上帝也插手干預。因為
有盼望，我們在面對問題的態度也會不一樣，而且我們會比較盡力解決所
有的問題。

以上五個方法當然不是都必定能解決我們家庭問題的方法。每個家庭都有
不同的問題,不是每個問題能用一樣的態度和方法來解決。的確在長期反
復發生的問題會讓我們認為那個問題是已經解決不了。但是每個問題需要
解決的過程, 沒有快速的解決過程。

實行以上的五個方法，不意味者
所有家庭的問題肯定能夠解決
的。至少我們應該排除對家人的
負面態度和看法為了減少家庭問
題對我們前面生活帶來負面影
響。要是覺得我們正在面對的問
題實在太難,還是因為家人有心理
上的問題，那我們也能考慮去找
專業人員尋求幫助。

Tentang Penulis

Kathrin Lie
Jemaat KU-2
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灾难与
“扶养一个特需孩子，Ahin  和 Ester 
夫妇的见证”

恩典
2006 年 1 月 8 日 是 Ahin 和 Ester夫妇俩的生活起点。结婚一个月后，喜讯
笼罩着这对夫妇, Ester 已有喜。Ester 说怀孕期间她固定为胎儿检查。生病时
她没乱吃药，必先谘询医生开对胎儿安全的药方。

九月怀胎，直到头胎男儿的出世, 一切进行顺利。当医生告诉他们孩子有缺陷
时，起初Ahin和 Ester美好的世界瞬间崩溃了。
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转。不必经过手术Ata上心房的漏洞
已自行修补。下心房的漏洞也渐缩
小,医生到现在还在观察中。

很多人也伸出援手来帮助
Ata。但喜欢音樂的Ata能复
原也脱离不了其父母Ahin 和 
Ester不屈服的照顾，设法让
心爱的孩子痊瘉。Ahin 和
Ester 不后悔Ata 的出世。反
而在Ata 每一項有限中使这对
夫妇非常感恩,能特别看见和
感受上帝的带领和恩典。

有了Ata对Ahin 和Ester 信心的路
程有特别意义。曾经己离开基督徒
生活的Ahin 承认Ata 将他带回亲近
神。“如果没有Ata，我确认现在我
不会在教会里”Ahin 说。Ahin 与 
麦源力牧师于2007年相遇.牧师带领
这在十二月出生的男人成为卫理公会
以马内利堂会友至到现在。然而之
前未信耶稣的Ester，大约二，三年
前才步丈夫后尘上教会。无可否认
Ahin 殷勤的祷告成为其中一个原因
使Ester 献上自已相信耶稣，并于
2015 年9月接受圣洗。

我知道我向你
们怀的意念是
赐平安的意
念，不是降災
禍的意念

他们为孩子起名为Valerio 
Oktaviano,  生来豁嘴 (兔唇)，上
腭洞穿 和先天性心漏。一连串天生
所患的病还不够，当二
岁时，Ata ─ Valerio
的日常称呼, 再被医生
诊断左脑发育不健全，
听觉不像其他孩子好。

如此情况的Ata，身为
父母是不容易接受的。
但天父为住在Jelambar 
的这家庭开啓了救助
之门。通过他好友，Ahin 被介绍给
麦源力牧师，然后带他们去一个基
金会名叫Yayasan Sinar Pelangi 
。Ata 获得坐落在Bekasi 的基金会
首次进行豁嘴手术。

其他基金会，好像Yayasan Obor 
Berkat Indonesia 和Yayasan 
Indonesia Mendengar 也一同协助
帮忙Ahin 和Ester，以至Ata 能进
行上腭手术和免费得到助听器。Ata
起初上下心房的漏洞渐渐的也更好

正如耶利米书二九:11 写道；耶和
华说：我知道我向你们怀的意念是
赐平安的意念，不是降災禍的意
念。神使用Ata 的诞生开始像是一
个災难, 却成为一个恩典,带领Ahin
和Ester 悔改。神也使用Ata 的诞
生来陶造这对夫妇学习互相装备、
依靠 和互信。

Ahin和Ester 共同养育Ata 已过了
十年，夫妇俩每次陪伴着孩子去治
疗都怀着希望使他能像其他孩子一
样成长。Ata 现在就读于Tri-Asih 
特殊学校，肢体动作已做得好，但
因有限的交流，他时常用武力来表
达情绪。加上Ata 年龄增加,体力也
增大，当家长的Ahin 和Ester 有责
任要锻练孩子的顺服。

24小时照顾Ata是一件不容易的事, 
从事自由职业的Ahin 和 补习老师
的Ester，他们必须轮流照顾Ata; 
在每个主日也是如此，Ahin 和
Ester在不同的时间參加崇拜以便看
顾Ata. 忍耐、爱心和许诺使他们能
够进行这艰难的过程。憑着信心，
他们相信时间将锻炼Ata 能自立。

做父母的，正如Ahin 和 Ester 夫
妇，我们掌握着孩子的成长。让我
们接受孩子们的优劣。用爱心陪伴
孩子，给予他们保护和安全感，耐
心教導他们。对有特需的孩子，向
专家谘询让孩子得到正确的对待。

Tentang Narasumber

Ahin
Jemaat KU-2
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决不徒勞
每年五月的第二個星期日我們都會
慶祝母親節 (Mother’s Day)。
當母親節那一天，你是如何跟媽媽
說聲母親節快樂的呢？我一般會握
起媽媽的手或者摟著她的肩膀對她
說母親節快樂或生日快樂。雖然在
想像中我是應該抱著她說我愛她，
謝謝她，這樣會比較有意義，但我
的想像只是空想罷了，因抱著媽
媽，直接說出我有多愛她，這對我
是多麼尷尬的事。

因此我用自己的想法來為自己辯
護，最重要是在我每一天的生活裡
媽媽知道我是愛她疼她的。其實摟
著媽媽的肩膀，握起她的手說母親
節快樂或生日快樂我已盡力做了。

那你又是怎麼樣呢？
當然我們每一個人都會有不同的方式
向家人表達愛與親情的，這方式往往
由於家中的習慣所影響到。對於習慣
用言語和肢體接觸（抱或吻）表達愛
的家庭，對我上面所的也許會覺得奇
怪吧。抱著自己的父母怎麼會感到尷
尬？跟父母說我愛你們這麼一句話怎
麼會很難？

但是那些很少溝通，有必要才說話，
過著各自生活的家人，也許說聲母親
節快樂也算是很難的事情了。

神把我們每一個人放在各式各樣的家
庭環境裡，每個家庭都有屬於自己的
文化背景、價值觀、社交環境、經濟
情況和自己的問題以及挑戰。擁有一
個溫暖、親密、和諧、及充滿愛的家
庭是我們的夢想。不過事實上，不是
所有的人都生活在這麼理想完美的家
庭中。

我們當中就有生活在很少溝通，很少接
觸的家庭裡，即使有話說，只是當有需
要，時簡短地說而已。在外面，我們可
以成為一個很熱情，體貼他人的人，但
一回到家這樣的行為為何很難做到呢？
你是否經歷過這樣的事？
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使用不對的教法養育孩子，當然
會影響到孩子的智力發展過程，
過多責罵孩子，會引發孩子的憤
怒和怨恨，還有童年時候生活在
父母之間的爭吵中， 從未感受
到父母應該給予孩子的疼愛，在
他們的心目中當然留下深刻的傷
害。要是這樣的話，怎麼能渴望
孩子會親熱和愛父母呢？

也許我們家庭中也有個總是“很
難“跟他相處、自私、好勝、愛
跟別人爭吵的家人。無論是我們
的父母、兄弟姐妹還是自己的孩
子，總是不要為他人著想，以自
己的“眼鏡“看待所有的事，要
跟這樣性格的家人和睦平靜的過
日子實在不容易。

雖然難，仍然愛
在一個已經冷淡的家庭裡開始建
立起好關係並不是簡單的事。
若連跟他們說話聊天都很少，我
們又怎能向父母問候或祝賀他們
呢？若我們因為過去的事還生他
們的氣，我們怎麼會跟兄弟姐妹
一起親密地聊天呢？我們當父母
的應如何對待孩子或者媳婦/女
婿？經過了許多衝突後我們還能
彼此相愛，過著和平的生活嗎？

我們當中可能也有些人已經開始
交談、打招呼、關心他人，但得
到的回應不是很好，這往往更讓
我們感到憋氣和失望。以我們的
有限，想要放棄改善已破裂的關
係是很人性的。

但無論在家庭裡有多麼困難多麼
重的事情，神還是希望我們可以
成為他的愛的管道，把基督的愛

Tentang Penulis

Johanes Chandra
Majelis Komisi Ibadah 
KU-2

帶進家庭裡。
在一個關係不好的家庭當中實行愛是不
容易的事情，時常會消耗情緒，要放下
自我和自尊，甚至流淚。

我們很需要基督愛的力量，使自己能夠
在家庭中不斷地去愛。基督給我們這些
罪人的愛是永無止盡的耐心和寬容，祂
完全的接納我們。

我們對家人所做的，所付出的努力決不
徒勞。雖然效果是不能立即看得到，但
我們的每個問候、祝賀和關心就像一塊
塊的磚重新建成一個家。看來小和無用
的，但那一塊塊的磚將建成牆壁，最終
會成為陰涼和保護家裡每個成員的房
子。

我們所付出的耐心、諒解和饒恕就像新
鮮的空氣吹滿房子的每一個角落。無形
也看不見，卻讓家裡的每一個人都感到
舒適及平安。

別放棄，也不要停止努力。把神的愛和
平安帶進我們家庭裡，我們所付出的努
力决不徒勞的。
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小工具是否能替我們養育孩子？
刻意養育孩子的故事

快要一年的時間我終於把握了生活形態
也開始享受當全職的家庭主婦。我真的
體驗到以前曾經對少年團契執委候選人
的問題，“若燒水壺的笛子響起，電話
響了，孩子哭著，有客人敲門，肚子
又疼得忍不住了，你要先去做哪件事
情？”

對我來說，帶小孩上洗澡間而
讓門開著為免得我兩個兒女
哭或敲門是一件很經常的
事了。然後當我正在煮菜
時，孩子們把炊具弄得亂
七八糟，也已經是家常便
飯了。當我正在煮菜的同
時，Greg（我的小兒子）一
直哭時，我只好如故事中

的啊信（OSHIN）背著
我的小兒子。
“哎喲，你很可憐
哦。沒有幫傭又沒有
保姆。”也許當你們
看我這樣，不少人會

那樣地認為。但
是我並不厭

煩當全
職

2012年11月，我跟Glo（我們的大女兒）到了多倫多，那是我當全職家庭主婦的開
始。那時候大女兒的年齡才五個月半。我們都知道這裡（加拿大）沒有請幫傭或
保姆的習慣，所以全部是我自己做。起初我真忙不過來，因為那時候是我第一次
到達擁有四個季節的國家。很多事情對我而言還是很陌生。我第一次當母親也是
第一次照顧孩子的經驗。

家庭主婦。反而從這角色使我學習了很
多事。

雖然日常生活忙碌，我很享受也已離不
開孩子們。而且我也更認識我九年半
前所嫁的男生。他是那麼盡責顧家而且
替孩子作想的家長。雖然他平時忙於功
課，但還是隨時樂意幫我。

小工具不能給予幫助

我欣慰作為全職家庭主婦的角色，但不
表示我從來面對孩子不累或沒有厭倦的
感覺。當然我累。為什麼呢？晚上孩子
們睡著之後，我還得準備事奉的工作。
我在一間印尼語教會作為少年團契的牧
師。我最重要的任務是每星期用英語去
講道。我服事的少年人是印尼人，但是
大部分都是在加拿大出生或從小就已經
來到加拿大，所以他們不太懂印尼語。

除了講道，我也得開會，負責觀察崇拜
會或其它活動的預備，還要擔任屬靈輔
導，牧養和導師。因此差不多每個晚上
孩子們睡覺之後，我還在電腦前回复郵
件、商討事工、看書預備講道及其他。

我常常面臨的大挑戰就是當任務很多，
而我的身體不舒服又難眠，而我丈夫正
在考試或是出差。在那時刻我一點都不
能放下孩子們自己玩或陪他們一起玩。
此時此刻我真的很需要有人來幫忙照顧
孩子們，使我能完成家務或給我有時間
喘一口氣。可是在這裡我們都沒有親
戚，而且大部分印尼的朋友都是在外
地。最簡便的辦法就是小工具。只需要
打開電視，給i-Pad，開youtube 給孩
子看。孩子們也會馬上安靜地坐下來而
進入自己的世界了。不但不打擾我，而
且我也不能打擾他們因為太好玩了。誰
能拒絕小工具呢？連我們成人也能在小
工具前玩幾個小時，是不是？

我們已經決定不使用小工具作為撫慰孩
子的工具。關於小工具的事，我們的確
嚴格。從開始我們就決定在孩子未兩歲
時不讓他們接觸到小工具。當孩子們知
道了小工具的時候，只允許在星期六與
星期天可以玩。我們也限制他們玩小工
具時間的長短也盡量陪著他們玩。

我們有電視機，但是沒有任何節目可以
看。因為在這裡若要看節目必須裝有線
電視。我們不裝的原因是因為我們不希
望孩子們看電視的習慣。我們的女兒有
時候看我們從圖書館借的DVD。那些影
片我們也不隨便選，盡量選有趣又有教
育意義的影片。我們不把I-pad放在伸
手可取的地方，所以若孩子們想要玩，
他們必須請我們拿給他們。我們I-pad
的wi-fi也沒有一直開著，所以他們不
能隨時打開youtube。

我們相信孩子能從小工具學習東西，可
是我們也相信那不是他們生活中應該學
習的第一件事情。一到三歲是孩子腦部
飛速發育的時期。在這時期我們應該介
紹那些能刺激大腦細胞分折。很多研究
表明在看電視或其它小工具的時候，孩
子的腦筋沒有任何動作。

我們不單覺得小工具對孩子不好，甚至
相信小工具不是撫慰孩子的工具。它確
實是一個能壓制一直爭吵中孩子們的好
工具。然而就表示它是最好的辦法嗎？
我覺得不是。習慣使用小工具去“賄
賂”孩子會讓孩子養成習慣。若成年人
能沉醉在小工具，更何況小孩子。

不把小工具作為撫慰孩子的工具確實讓
我們必須更加努力，但這也是我們的挑
戰要有創新與敏銳的感覺抓緊教導孩子
的機會。例如，每個星期天我們會花90
分鐘的時間去教會。教會離我們的家
很遠。而且我們也沒有汽車，所以我們
得轉搭兩次的火車，總共有90分鐘的路
程。對孩子們來說這長時間是挺無聊。
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他們會跳來跳去又會一直問什
麼時候到達或等等的問題。當
然最簡單的辦法是把平板電腦
或手機給他們，免得他們覺得
太無聊。但這會是我們最後的
個選擇。

平時我會帶給孩子一本故事
書、一本繪畫本和一套蠟筆。
我們也會請女兒猜猜一些問
題，像“我們坐的火車會進入
隧道或上橋？”我們也會玩尋
找物品的遊戲。如果我跟丈夫
的心情不太好，我們會使用那
時刻去講故事給大女兒聽。她
非常喜歡聽故事，例如她和她
的弟弟是怎樣出生（這個故事
是她最喜歡聽的之一）、我們
去郊遊的故事、關於我們隔天
想做的故事、等等。有時候我
們也使用那時刻去列舉晚上睡
前我們要代禱的名字。在那時
刻，我們也會告訴大女兒有時
候生活確實很無聊。我們發
現，因為沒有小工具，我們才
能共同分享和一起玩遊戲，並
且更有親切的關係也能互相欣
賞對方的存在。

書是第一位，小工具是最後的位置
作為母親，我的理想之一是要我的孩子
成長為一位愛書的人。所以我主要的
策略是先介紹書本以後才介紹小工具。
愛上小工具是很容易，但愛上書本卻很
難。看得出我們好容易迷戀小工具，同
時我們還一直討厭看書。對我而言，其
中一個原因是因為看書要動眼也動腦筋
思考。而玩小工具的時候，眼睛和腦筋
常常是被動。

在我大女兒六個月時，她已經認識了書
本，而且我小兒子在他三個月時，我
已經在圖書館借嬰兒書本給他看。我們
讓他們睡覺之前保持看書的習慣。當他
們無法安靜地坐下來，我們就給他們看
書。當他們不想吃飯，我們也給他們看
書。無論去哪裡，我們盡量帶著一本
書。我們想要告訴他們“書是我們應該
喜愛的陪伴”。
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Tentang Penulis

我們發現作為父母的我們不能只是等孩
子自己了解我們的期望或者好壞的標
準。就像一些句子，“長大後他們會自
己了解”或者“沒關係，他們還小，還
不明白。長大以後才教他們。”雖然也
許孩子們能自己了解，但是我們認為那
樣會比較吃力，因為那就是造成新習慣
的意思了。

養育永遠是個不簡單的事
在“Sacred Parenting”的前言，Gary 
Thomas有提到一句“若養育是簡單的
事，那就不會以勞力開始”。生孩子（
尤其正常出生）確實很勞力。所以在英
語其中有一個詞“labour”表達生產的
意思。 “Labour”的意思就是勞力。從
他提出的那句話，作者想要說明從生產
過程開始，養育就已經那麼難了。甚至
生產之後也沒有更容易。

當了四年三個月左右的一位媽媽，我真
的認同那句話。作為母親是我曾經承擔
的一個最重的任務。在這樣的技術時
代，也許小工具能給我們一些幫忙。但
是我相信把小工具作為撫慰孩子的工具
不能使養育任務更簡單。我們要用智慧
去使用小工具作為教育孩子的工具而不
是撫慰孩子的工具。更不是避免承擔責
任或避免跟孩子們相處的藉口。這確實
不是一種很容易的選擇，但是為了孩子
的成長和親子之間的長遠關係，的確很
值得。願上帝幫助我們。

Ev. Karmelita
Youth Pastor di IRECT 
(Indonesian Reformed 
Evangelical	Church	
in	Toronto)
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神圣的影响

箴言31:10-11,28.“才德的妇人谁能得
着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心
里依靠她，必不缺少利益”“她的儿女
起来称她有福，她的丈夫也称赞她”

“能定义你生命的不是你婚姻的因素，
乃是神“” 

有些妇女是以一个男人（或一般上来说男士）对她们的看法和接受为基礎来定义
自己，但身为基督妇女你拥有机会定义自己跟造物主的关系  –  不是有意反抗
你的丈夫，反之至少将使你的婚姻更完美，也成为你丈夫独有的祝福。

以下将简单说明几项神学论:

在圣经里说谁是你的避难所 – 神或是你的丈夫？ 申命记卅三27  指出答案，
“永生的上帝是你的居所；祂永久的膀臂在你以下”。

你的盼望向着谁？丈夫 无穷尽的爱？在彼得前书
一21 说，“叫你们的信心和盼望都在於上帝。”

你在何处能找到平安？是在你丈夫寻找生计的能
力上和承诺永远忠於你的婚姻上？腓力比书四19 
说：我的上帝必照祂荣耀的丰富，在基
督耶稣里，使你们一切所需用的都
充足。”
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Tentang Penulis

Sofanny
Pengurus Komisi Media 
dan Literatur

你一生中何处能得到不褪色和不动摇的
完全接納？“新郎怎样喜悦新妇”，以
赛亚六二5 回答说“你的上帝也要照样
喜悦你。”

如果你正设法找出在你丈夫里是最主要
的庇护所，如果你把盼望放在丈夫，如
果你的安全感全靠着他的同意，还有你
做出所有一切好叫他接受，那就表明你
把实在是神的权柄交给一个男人。也
意味着你已將婚姻改变成拜偶像。甚至
不知不觉中，你要求你丈夫做出不是他
份内的事。你要求不可能的事！如果你
如此做出来，你和丈夫確实都将会失望
的。

你的前途依靠着神，不是向着一个已跌
入罪恶中的人。你的安全感乃是在时刻
看顾和保护你的神，不是在于丈夫的入
息。当神接纳你对你个人的接受成了安
全时，不是当丈夫向你求婚时，如果你
真的想爱他，要激励他，和成为丈夫的
帮助，第一个步骤你该走的就是现在和
永远与神合一，找到避难所，你在祂里
面觉得平安，舒适，有动力和盼望。

应当安置神，丈夫和自己在正确的价值
上，那你就能进入下一步，学习成为你
丈夫的帮助者，成为被你丈夫‘听丛’
的影响者。从很实用的看法来注意这事
项：别人（你不尊敬者）对你的想法你
是否优虑？可能不会，然而像这种人用
什么方法来影响你？虽然他们的见解清
楚，诚恳和合理的向你表达 – 但是你
仍然不听从他们。反过来现在某些人你
实在很尊重，钦佩，和他在一起你觉的
很愉快的，充满关怀的来接近你，会不
会你认真的思想他的话？至少你会想可
能他们有某种期望你必需注意？这事说
明为什么能影响丈夫的女人也是能够给
丈夫有印象的女人。如果你是配得尊重
的女人，最后一点你丈夫需要的就是失
去你。

美好的婚姻不是偶然产生的，美好的婚
姻也不是偶然的因素来培养的。婚姻是
你们创造的。你们现在所有的关系是你
们直接在里面所建造的结果。刚结婚时
浪漫的气氛很自然的产生。但婚姻要一
步一步的建造。要各种的努力包括勤劳
和刻意的决定。

GARY THOMAS写下这本“神圣的影响”一
书分成三大部分。第一部分说明女人应
该如何拥有自身正確的了解，及把神和
丈夫的地位放在正确的比例上。有正确
了解的基礎，接着第二部分女人如何用
实际的指南明白丈夫（一般男人）所想
的。最后一部记载夫妇多年婚姻生活中
面对挑战和争扎的故事与经验。

“神圣的影响”这本 GARY THOMAS 著作
的书，其焦点在于女人如何能够影响和
成为丈夫帮助者，不是关於一个女人如
何改变一个男人。
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<<馬可福音>> 第五章十八至二十節
耶穌上船的時候，那從前被鬼附著的人懇求和耶穌同在。
耶穌不許，卻對他說：你回家去，到你的親屬那裡，將主為你
所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。
那人就走了，在低加波利傳揚耶穌為他做了何等大的事，眾人
就都希奇。

在家庭中作見證 —— 可能嗎？
很多信徒們常常認為，相較與對認識或熟悉的人作見證，比對不認識的陌生
人作見證是一件困難的事。但是實際上，對那些曾經認真地要把他們的信
仰,向其他未相信之人分享的上帝兒女們來說，郤發現要得着他們已經認識
的人是更難的；尤其最難的是要得着那些每天都跟他們生活在一起的家人。

在家庭中作見證
邱耀樞傳道

當然這有幾種原因，就是：
一.家人是每天與我們生活在一起的

人。我們的所作所為，從早到晚的一
切言談， 他們都親眼目睹。因為我
們各方面的生活都會被所有家人們直
接考驗；討論信仰問題便成為相當敏
感的一件事。我們所相信的主耶穌是
不是把我們的生活變得更好或者變得
更壞？

二.未信主的家人可以更容易公開的對
我們抱怨或者提出尖銳的批評，對曾
經直接或間接成為他們絆腳石的基督
徒，甚至更容易為了基督教信仰而
辯論。

三.一般而言，基督徒會擔心直接向未
信主的家人傳福音會有較長遠的必然
後果。所謂長遠的必然後果就是萬一
他們還未能接受或者甚至拒絕我們所
傳的福音，會造成往後我們之間有著
不愉快的關係。畢竟身為一家人，大
家還是要常常見面的。而對不認識的
陌生人作見證就沒有這個問題，因為
彼此再見面的機會很小。

   
以上幾個原因再加上其他個別原因，就
成為我們在家中向親人傳福音時所遇到
的障礙。
 
在家庭中作見證 —— 活的福音
本文開頭的那段聖經章節是描述主耶穌
在格拉森人的地方觸摸一个被污鬼邪靈
附着之人的生活。因為那個人本身被邪
靈掌控，他過着無法控制自己的生活。
周圍的人也無能為力、無法幫助他，只
好用鐵鏈捆鎖他，但鐵鏈竟也被他掙斷
了。這人的存在真的造成惶恐不安，並
成為多數當地人可怕的夢魘。 

耶穌招呼並幫助那人，最後把附在他身
上所有的污鬼邪靈全部趕到一群豬的身
上。在這裏耶穌展現了祂的慈愛與權柄
能力。那位因被邪靈掌控的人，盡管他

生活不由自主、周圍的人無法幫助他，
但是耶穌有權柄能力幫助他；而且改變
了他整個的生命。從一個已經不知道生
活意義的人，郤因著主耶穌基督的憐憫
恩賜變成一個生活充滿意義的人。從一
個令眾人惶恐不安的人物，變成一位能
夠鼓舞人心、激勵周圍之人的人物。對
那人而言，個人曾經歷過與耶穌的攀
談，並且觸摸、改變他的生活，最終讓
他變成為一位全新的自我。這也是一個
重新決定生活方向的出發點，也使他未
來的生活有了意義。

這就是真正福音——也就是好消息的核
心。當每一個人都走入歧途，生活在罪
的枷鎖中。因著罪的緣故，人類落在死
的懲罰中而無力自救。世界上也沒有任
何一個人能夠解決“死的懲罰”這個問
題。但上帝愛世上每一個人，差派祂的
獨生兒子耶穌基督來到世上，為要拯救
每一位願意相信並悔改的人。真正的悔
改是必須傍隨著生命明顯的改變。這種
生命改變的經歷就是必須要傳給別人的
好消息。 
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傳福音作見證與一般的報導新聞是不一樣
的。新聞主播者只是負責把資訊傳出去。
而該新聞的內容與主播者是沒有直接關係
的。但作見證，以法律的語言來說，就是
親身經歷某個特定事件的人，把真實的經
過坦白講出來。傳福音作見證也是如此，
福音與傳福音者本身是無法分開的。個人
如何經歷過的；耶穌怎樣填滿了我們空虛
的生命，恢復並且使我們的生命變得更有
意義，這就是我們要向未信主之人所分享
傳達的福音。
 
在家庭中作見證 —— 主耶穌的命令
回到上面的章節，那個被耶穌醫治康復的
人之後渴望並承諾願意跟隨耶穌到任何地
方。在這裏我們要思考，耶穌對這個承諾
願意獻上他整個一生前途的人，來事奉跟
隨基督這件事的反應是如何？沒想到不但
沒有讓他跟隨祂事奉團隊的行程；主耶穌
反而要那個人回家鄉去，向他的家人作見
證。見證他個人是如何經歷了上帝的恩典
而得到了徹底的生命改變。這就是耶穌對
他的要求—— 要他回到家鄉去，向他的
家人親友們傳揚。 

在這裡我們可以看見主耶穌是如何關懷
我們未信主的家人。主為什麼要用我們
向未信主的家人作見證？這有幾個合理
的見解，就是：
一.家人是最瞭解我們是誰？我們的生活

習慣是什麼？我們的生活方式如何？
這些家人對我們以往的一般生活景況
都很瞭解。這也是向他們傳福音時能
得到的支撐點，因為已經建立的關係
將是傳揚耶穌基督救恩好消息的最好
途徑。

二.我們可以成為一篇活的講章，也就是
當別人從我們的生活中看見一種具體
明顯的改變。
在前段章節中值得注意的是那位被污
鬼附着之人的名字從頭到尾沒有被提
到，在整個描述中他被稱作“从前被
群鬼所附的人”。對這人而言，無論
他到哪裡，都將成為了一個“商標”
。尤其是那些以前曾經看過他被污鬼
邪靈附着，不着衣物到處吼叫，過著
一個對人對己都毫無希望、沒有意義
的人生。但自從耶穌改變了他的生
活，那位被污鬼附着之人經歷了一個

最大的奇跡，不止如此，包括在他周圍
的人，尤其是他的家人也經歷了同樣的
奇跡。我相信自從那人的生活發生了那
麼劇烈的改變，肯定會有效的吸引他周
圍的人不甘罷休地想知道以及更深地瞭
解，到底是甚麼奇特的能力可以改變這
個人的一生。這就是我們在 神的旨意
中應該扮演的角色——始終成為慈愛全
能上帝改變我們生命的傳揚者。在這件
事上，那位不知姓名的人物，以後就被
認為是“耶穌基督的傳揚者”，因為無
論到何處，他都一再講述他如何經歷了
基督的能力以及享受了神的慈愛。换言
之，他的生活將成為一個活的教導，他
一生活在世上的日子，無論到哪裡都在
講述著。

三.家庭理應是見證我們曾經歷上帝慈愛
與能力權柄的最優先地方。家庭是我
們彼此深刻地互動交流的地方；家庭
也是分享生活中歡樂、悲傷、甘苦的地
方。當我們遇上困境時，當然希望家人
是第一個最先出來幫忙解決問題的人。
相反的，如果我們得到了祝福及特殊的
喜樂，家庭也應是我們分享該喜樂的地
方。因此，當我們已經得到了主耶穌的
救恩賞賜以及上帝特別的祝福時，假如
我們有機會分享這個好消息的經歷，當
然我們的家人應該是第一個最優先聽到
這個好消息的人們。

 

在家庭中作見證 —— 生活方式
當然在家庭中作見證不是一件容易
的事，但絕對是必須做的。如果福
音已經真正活在我們的心中，我們
的生活必定有獨特的吸引力，可以
把家人們帶領到基督面前來。人們
可以清楚的看見有一種奇妙的能力
可以改變我們的生活。從一個短
暫可毀的生命變成一個更好的自
我——因為有信心、盼望、內心真
正喜樂的生命。就因為我們已經真
實的體驗到基督的大愛，這也是我
們一生中，無論身在何處都必須要
傳講的活教導。

應向上帝祈求使我們有堅強的信
心，可以在未信主的家人中作見
證；並且遵守 神的呼召及執行祂的
大使命。但願我們在各方面的生活
中都能讓 神得榮耀！阿們！

Tentang Penulis

Ev. Joshua Khusuma
Pembina	Komisi	Ibadah	&	
Keanggotaan
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