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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Seminar Parenting dilaksanakan untuk memberikan 
bimbingan pengetahuan tentang pola asuh anak terutama kepada 
keluarga muda, dan pasangan yang baru dikaruniai anak. Kegiatan 
ini telah berjalan dengan baik, dan mendapat respon dari jemaat. 

Kegiatan pelayanan pastoral seperti khotbah, mengajar, 
diskusi, tanya jawab, konseling, doa, dalam berbagai kegiatan 
pastoral tetap dilaksanakan oleh tim dosen, dan dibantu oleh 
mahasiswa. Hasil yang dicapai jemaat mendapat layanan rohani 
dalam seminar, ibadah, dan pembelajaran Alkitab secara 
terstruktur dan sistematis. Jemaat mendapat layanan dan 
pembinaan rohani sehingga mengalami pembaharuan iman dan 
mengerti kebenaran Firman Tuhan bagi pertumbuhan rohani 
mereka. Kaum wanita mendapat layanan dalam ibadah khusus 
kaum wanita. Serta jemaat dalam kelompok sel mendapat layanan 
dan materi pendalaman Alkitab, serta pelajaran teologi praktis. 

Melalui seminar parenting, jemaat mendapatkan suatu pola 
asuh anak yang sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan, sehingga 
dapat mewujudkan keluaga Kristen yang harmonis dan bahagia, 
anak bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi 

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim 

dosen dan mahasiswa di gereja BEST Surabaya memasuki tahun 

ke-tiga, dimana kegiatan yang diselenggarakan masih tergolong 

rutin sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh gereja. Kegiatan PkM 

pada periode ini dilaksanakan bersama mahasiswa dari angkatan 

2018 dan 2019.  

Kegiatan seminar yang dilakukan adalah masalah parenting. 

Hal ini dilakukan mengingat banyak orang tua dari kalangan 

jemaat yang baru menikah, dan ada banyak diantaranya yang 

sudah memiliki anak. Selain itu secara umum seminar tentang 

bagaimana mengasuh anak, juga belum pernah dilaksanakan 

secara khusus.  

Sekolah minggu, yang dibagi dalam beberapa kelompok usia, 

mengalami kekurangan pengajar, dan membutuhkan tenaga 

pendamping guru. Pelayanan remaja pemuda, juga masih 

mengalami kekurangan tenaga guru serta dukungan materi yang 

terstruktur dan sistematis. Pelayanan kepada jemaat umum, 

memerlukan pengkhotbah dari kalangan akademisi. Pelayanan 

kaum wanita memerlukan dukungan dalam liturgy yang kreatif, 
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dan pengkhotbah dari kalangan akademisi. Dalam kegiatan 

komsel jemaat memerlukan nara sumber, untuk berdiskusi, dan 

menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan 

komsel. 

Jemaat memerlukan dukungan doa, bimbingan, dan koseling 

dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Untuk itu kehadiran 

tim dosen dalam pelayanan dan pembinaan sangat diperlukan. 

 

B. Inti Persoalan Mitra 

Dari Analisis situasi di atas, Tim Pelaksana membatasi 

kegiatan PkM ini dengan memilih inti persoalan utama yang akan 

ditawarkan solusinya. Inti persoalan mitra dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Seminar Parenting bagi jemaat terutama keluarga muda yang 

baru menikah dan yang baru dikaruniai anak. 

2. Pembinaan rohani melalui khotbah dalam ibadah hari Minggu 

dan jadwal ibadah lainnya di GAB BEST Cabang Mayapada. 

3. Pemberian layanan doa, konseling, bagi jemaat GAB BEST 

Mayapada yang menghadapi masalah. 

4. Pemberian layanan dan pembinaan rohani kepada kaum 

wanita GAB BEST Cabang Mayapada 

5. Pembinaan rohani kepada jemaat melalui pelayanan dan 

kegiatan kelompok sel. 
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C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk membina keluarga muda agar memiliki pengetahuan 

dan pemahaman pola asuh anak secara Alkitabiah. 

2. Untuk menolong memberikan dukungan doa dan bimbingan 

bagi jemaat yang menghadapi masalah kehidupan keluaga 

dan rumah tangga. 

3. Untuk pendewasaan iman dan rohani bagi jemaat secara 

umum dan secara khusus kaum wanita. 

4. Memberikan bimbingan Pendalaman Alkitab dan teologi 

praktis kepada peserta komsel 

 

D. Manfaat kegiatan 

1. Keluarga muda memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang pola asuh anak yang Alkitabiah 

2. Jemaat menerima penguatan iman, motivasi, dan dukungan 

doa, konseling. 

3. Jemaat mendapat pelajaran Alkitab dan teologi praktis 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya setiap hari. 

4. Jemaat Kaum wanita mengalami petumbuhan iman, dan 

mendapat layanan dalam liturgy ibadah yang kreatif. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

A. Solusi 

Beberapa solusi yang ditawarkan, dan disampaikan untuk 

menjawab kebutuhan mitra adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Pola asuh Anak dalam kebenaran Iman Kristen 

2. Konsep Pembinaan rohani bagi jemaat 

3. Pemberian motivasi untuk hidup dalam iman Kristen 

4. Materi khotbah dan Pendalaman Alkitab 

5. Materi Komsel 

 

B. Luaran 

Melalui kegiatan PkM ini dihasilkan luaran yang akan 

memiliki manfaat bagi dosen dan mitra. Dari kegiatan PkM ini 

yang menjadi luaran adalah Buku materi Parenting Memahami 

Pola Asuh Anak yang Alkitabiah. 

Kumpulan materi khotbah dan materi pelajaran dalam 

komsel, dapat dicetak menjadi bahan belajar mendalami Alkitab 

secara praktis untuk seluruh jemaat. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

 
 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dengan berjumpa dan bersosialisasi 

dengan jemaat. Dosen mendatangi mitra secara langsung dan atau 

mengadakan pertemuan. Adapun metode penyampaian yang 

dilakukan adalah :  

1. Seminar 

2. Ceramah 

3. Khotbah 

4. Pembinaan rohani 

5. Bimbingan konseling 

6. Ibadah 

7. Diskusi, tanya jawab dalam komsel 

8. Pujian, dan doa 

 

B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan selama tahun akademik 2019/2020 

dengan jadwal rutin kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Ibadah setiap hari Minggu  

2. Kegiatan Ladys Devotion (kaum Wanita) setiap hari Senin 

pertama, satu bulan sekali, pada pukul 17.00 
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3. Kegiatan Komsel setiap hari Selasa Pk. 19.00-20.30 

4. Kegiatan Doa Setiap hari kamis pagi pk. 07.00 -08.00 

5. Seminar Parenting Pola Asuh Anak yang Alkitabiah, 31 Januari 

2020, Pk. 18.00 sd 20.00 

 

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Gereja BEST Mayapada, Jl. 

Mayjen Sungkono No, 178 Surabaya. Untuk kegiatan komsel 

secara temporal biasa juga dilaksanakan secara bergiliran di 

rumah jemaat.  

 

C. Sarana dan Alat Kegiatan 

Sarana dan alat yang digunakan dalam kegiatan PkM ini 

meliputi: 

1. Seperangkat soundsystem 

2. Alat musik: Gitar dan Keyboard 

3. Materi komsel 

4. Materi Seminar 

5. Multimedia 

 

D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

Bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam PkM di 

SOE Kabupaten TTS meliputi berberapa kegiatan dibawah ini: 

1. Ibadah 
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2. Seminar 

3. Pembinaan rohani,  

4. Pelatihan 

5. Kunjungan,  

6. Koseling  

7. Doa 

8. Pertemuan Kelompok Sel 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah tim dosen dan mahasiswa, 

dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut: 

 

1. Dr Daud Darmadi, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

sistematika, dan pendidikan Kristen. Dalam PkM ini tugas-tugas 

yang dilaksanakan adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah pada jemaat umum 

- Doa 

- Konseling 

 

2. Eunike Agoestina, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan teologi 

Praktika dan Pendidikan Agama Kristen Dalam PkM ini tugas-

tugas yang dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pengkhotbah kaum wanita  

- Pembicara seminar 

- Nara sumber 
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- Doa  

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

3. Sjanette Eveline, M.Th 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

Biblika, Teologi praktika. Dalam PkM ini tugas-tugas yang 

dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah kaum wanita 

- Doa 

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

4. Mahasiswa:  

- Mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 yang bertugas dalam 

ibadah sejumlah 15 Mahasiswa yaitu: 

 

Tabel 4.1 Daftar Mahasiswa dan Tugasnya dalam PkM 

No. Nama Mahasiswa Peranan dalam PkM 

1 
Anggun E.D. Br. Manalu 

Pemimpin Pujian, Pemateri 
dalam komsel, doa, ibadah 

2 
Darryl Ryan Sunyoto 

Pemateri komsel, doa, singer, 
pemain musik, ibadah, 
multimedia 
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3 Frisiliya O. N. 
Mokodongan 

Pemateri dalam komsel, doa 
ibadah, multimedia 

4 
Geni F.F. Nobrihas 

Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

5 
Lodia Selan 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

6 
Monika Ngongo 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

7 
Muda Haman Damanik 

Pemateri dalam komsel, doa, 
ibadah 

8 
Nadia Maulana Pasaribu 

Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

9 
Nirmala 

Pemateri komsel, doa, singer 
ibadah 

10 
Nurleni 

Pemimpin Pujian, Pemateri 
komsel, doa, singer, ibadah 
multimedia 

11 
Rabul Wahid 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

12 
Sepri Bana 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

13 Yunika Pemateri komsel, doa, ibadah 

14 
Yarvenus Abi 

Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

15 Nikolas Manuhurapon Pemateri komsel, doa, ibadah 

 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PkM ini memiliki beberapa metode, untuk 

mencapai tujuan dan mewujudkan solusi yang akan diberikan 

kepada mitra. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Seminar Parenting 

Dilaksanakan seminar bagi keluarga tentang pola asuh anak 

yang Alkitabiah. Seminar ini dimaksudkan untuk membimbing 

para keluarga muda, dan mereka yang baru dikaruniai anak untuk 

mendidik anak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. 

Rincian kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Pelaksanaan Seminar Parenting 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
31 
Januari 
2020 

GAB BEST 
Mayapada 

Seminar Parenting 
Memahami Pola 
Asuh Anak yang 
Alkitabiah 

Dr. Daud 
Darmadi 

75 jemaat 
15 orang 
mahasiswa 

 

 

2. Pembinaan rohani melalui Ibadah Minggu 

Pembinaan rohani dalam ibadah minggu dilakukan oleh 

dosen menurut jadwal yang dikeluarkan oleh gereja. Dalam waktu 

selama satu tahun akademik dosen diberikan kesempatan untuk 

berkhotbah dalam ibadah hari minggu.  

Dalam khotbah tim menyampaikan materi Alkitab sesuai 

tema dengan disertai pembinaan agar jemaat tetapi hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan, dan semakin memiliki iman yang kuat. 

Tanggal pelaksanaan pembinaan rohani melakui khotbah ini 

dapat dijelaskan sebgai berikut: 
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Tabel 4.2 Pelaksanaan Ibadah Raya Minggu 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
29 Sep 
2019 

GAB BEST 
ITC 
Surabaya 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Tema Murid 
yang setia 

Dr. Daud 
Darmadi 

175 

23 
Pebruari 
2020 

GAB BEST 
ITC 

Ibadah Raya hari 
Minggu: The 
Brightness of His 
Glory 

Dr. Daud 
Darmadi 

 

1 Maret 
2020 

GAB BEST 

Pondok 

Tjandra 

Surabaya 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Tema 
Spiritual Blessing 

Dr. Daud 
Darmadi 

120 

 

Dalam setiap ibadah mahasiswa memiliki tugas secara 

bergantian yaitu melakukan layanan sebagai: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 

4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 

8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 
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3. Pembinaan Rohani melalui Ibadah Ladys Devotion 

Ibadah ladys devotion dilaksanakan setiap hari Senin 

pertama, dalam ibadah ini acaranya adalah: 

1. Doa Pujian dan Penyembahan 

2. Pujian dan Kesaksian 

3. Khotbah/Pembinaan rohani 

4. Doa 

5. Penutup 

 

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan rohani, khotbah lewat 

ladys dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 Pelaksanaan Ibadah Raya Minggu 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
7 Oktober 
2019 

GAB BEST 
Mayapada 

Ladys Devotion: 
Tema Spritual 
Movement 

Eunike 
Agustina, 
M.Pd.K 

25 

2 
Desember 
2019 

GAB BEST 

Mayapada 

Ladys Devotion: 
Spritual of Christmas 

Sjanette 
Eveline, M.Th 

30 

 

Dalam setiap pelayanan ladys devotion mahasiswa memiliki 

peranan sebagai pendukung jalannya ibadah dan pertemuan 

dengan tugas yang ditetapkan sesuai jadwal dan bergiliran: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 
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4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 

8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 

 

4. Pembinaan Rohani melalui Komsel 

Komsel merupakan persekutuan kecil dari jemaat, dalam jemaat 

mayapada terbagi dalam beberapa komsel diataranya: 

 

1) Komsel MP 1 

2) Komsel MP 2 

3) Komsel MP 3 

4) Komsel YESS 

 

Dalam setiap kegiatan komsel dosen dan mahasiswa 

menjadi pemateri, atau sebagai nara sumber dalam tanya jawab 

dan diskusi, acara dalam kegiatan komsel ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Doa Pujian dan Penyembahan 

2) Menyampaikan Materi Komsel 

3) Tanya jawab, sharing, Kesaksian, diskusi 
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4) Doa 

5) Penutup 

 

Dalam Komsel juga dilaksanakan pendalaman Alkitab dengan jadwal 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pendalaman Alkitab di Komsel 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
28 
Januari 
2020 

GAB BEST 
Mayapada 

Komsel: Pendalaman 
Alkitab 

Sjanette 
Eveline, M.Th 

20 

 

5. Kegiatan doa dan saling melayani 

Kegiatan doa setiap hari Kamis diikuti oleh mahasiswa dan 

dosen, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, diberi tugas untuk 

menyampaikan Firman Tuhan, dan memimpin jalannya ibadah 

doa. Secara garis besar jalannya acara doa adalah sebagai berikut: 

1) Pujian dan Penyembahan 

2) Renungan singkat Firman Tuhan oleh Dosen atau mahasiswa  

3) Doa syafaat 

4) Penutup 

 

6. Kegiatan konseling 

Dosen melakukan konseling kepada jemaat yang 

membutuhkan dukungan doa pada saat menghadapi masalah atau 
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persoalan hidup. Dalam doa dan koseling ini dilaksanakan secara 

pribadi. Pelaksaannya tergantung dari kebutuhan. Dalam hal ini 

dosen memberikan bantuan doa, ide, penjelasan Firman, 

bimbingan, arahan agar jemaat yang bermasalah memperoleh 

kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. 

 

C. Hasil Kegiatan 

Kegiatan PkM di GAB BEST Mayapada Surabaya ini telah 

selesai dilaksanakan dan memiliki dampak, dan manfaat yang 

dirasakan oleh mitra. Hasil kegiatan tersebut meliputi aspek 

jasmani dan rohani, disinilah letak tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai dalam kegiatan yang disebut dengan pelayanan yang 

holistic. 

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Memahami Pola Asuh Anak yang Alkitabiah 

Kegiatan seminar parenting pola asuh anak yang Alkitabiah 

sudah diselesaikan dan menghasilkan pemahaman dan 

pengetahuan bagi para orang tua, untuk mendidik anak dalam 

kebenaran Firman Tuhan. Melalui pola asuh yang baik dan 

Alkitabiah maka akan membentuk kepribadian anak memiliki 

kehidupan rohani yang sesuai dengan karakter Kristus. 
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2. Penyegaran rohani 

Jemaat mitra mengalami pembaharuan iman atau penyegaran 

rohani. Ada semangat baru untuk tetap hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan. 

 

3. Bertumbuh dalam iman 

Melalui materi yang disampaikan, jemaat mitra mampu 

memahami dan menerapkan setiap materi dalam kehidupan 

mereka, sehingga mengalami pertumbuhan iman. Hal ini 

diwujudkan dengan komitmen untuk mau berubah dan 

memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. 

 

4. Mendapatkan layanan dalam Ibadah dan kegiatan rohani 

dengan baik 

Adanya dukungan layanan dari dosen dan mahasiwa ibadah 

dapat berjalan dengan baik, dan lancer, serta mendapat 

dukungan pelayanan baik di awal persiapan, pelaksanaan 

maupun selesai ibadah. 

 

5. Jemaat mendapatkan nara sumber dari kalangan 

akademisi 

Pertanyaan dan kesulitan dalam memahami Alkitab dapat 

dijelaskan oleh dosen dalam acara komsel sehingga jemaat 



18 
 

memperoleh jawaban, pemahaman, pengertian dan 

kepuasan. 

Berbagai doktrin dan masalah teologi juga dapat dijelaskan 

oleh tim dosen, sehingga jemaat memiliki pengetahuan 

teologi dasar yang memadai sebagai landasan iman dan hidup 

dalam kebernaran Firman Tuhan. 

 

6. Jemaat mengalami kepuasan dan mendapatkan jalan 

keluar dari masalah kehidupannya. 

Pelayanan doa dan konseling membuat jemaat mengalami 

kelegaan, damai, kebahagian batin, karena mendapat 

dukungan doa dan koseling pribadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Kegiatan PkM Misi holistic di Soe telah dilaksanakan melalui 

kegiatan ini dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan berbagai metode 

yang kreatif, efektif dan efisien, yaitu melalui ceramah, 

khotbah, seminar, diskusi, tanya jawab, doa konseling, 

pelayanan liturgy, musik, dan dukungan pelayanan 

lainnya dari dosen dan mahasiwa. 

2. Keluarga mendapatkan layanan arahan dan bimbingan 

untuk mengasuh anak yang Alkitabiah. Jemaat mendapat 

layanan rohani dalam ibadah, dan pembelajaran Alkitab 

secara terstruktur dan sistematis. Jemaat mendapat 

layanan dan pembinaan rohani sehingga mengalami 

pembaharuan iman dan mengerti kebenaran Firman 

Tuhan bagi pertumbuhan rohani mereka. Kaum wanita 

mendapat layanan dalam ibadah khusus kaum wanita. 

Serta jemaat dalam kelompok sel mendapat layanan dan 
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materi pendalaman Alkitab, serta pelajaran teologi 

praktis. 

 

B. SARAN/REKOMENDASI 

Untuk kegiatan PkM lebih lanjut perlu ada program yang 

berkelanjutan, dan melakukan program lainnya di GAB BEST 

Surabaya. Adanya kegiatan PkM Lanjutan dari tahun ke tahun 

membuat pendewasaan iman jemaat dan pertumbuhan rohani 

akan mengalami peningkatan yang signifikan. 
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Kata Pengantar 
 

 

Rasa syukur tak terhingga karena acara seminar 

Parenting Pola Asuh Anak yang Alkitabiah, dapat terlaksana, 

dan hadirnya buku materi kecil ini sebagai bahan kajian dan 

bahan materi yang dapat dijadikan pegangan oleh semua 

peserta. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penugasan 

kegiatan Pengabdian kepada Masayarakat yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa. Sebagai sasaran mitra dalam 

kegiatan ini adalah para keluarga muda, keluarga yang baru 

dikaruniai anak dalam GAB BEST Surabaya. 

Ucapan terimakasih kepada gembala sidang, para 

hamba Tuhan, pengerja gereja dan semua jemaat yang 

mendukung dan terlibat untuk terselenggaranya acara ini. 

Tidak lupa kepada semua mahasiswa dari angkatan 

2018 yang telah mendukung dan bersama turut ambil 

bagian dalam penyelenggaraan acara ini. 

 

 

 

Surabaya, 31 Januari 2020 

Penyaji 

 

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K 
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1. 

Memahami Keluarga Kristen 
 

 

Hakekat Keluarga 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga bisa 

berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga 

disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak 

saudara, kaum kerabat.; satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar dalam lingkungan keluarga.”1 Pengertian ini mengacu 

pada aspek Antropologis yaitu manusia dalam lingkungan 

keluarga. Istilah lainnya yang sama dengan keluarga  adalah 

rumah tangga (house hold) artinya kelompok sosial yang biasanya 

berpusat pada suatu keluarga batih yaitu yaitu keluarga yang 

terdiri dari suami/ ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum 

menikah atau memisahkan diri.2  

Defenisi lainnya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri 

dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, 

perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Senada dengan 

penjelasan-penjelasan di atas intisari pengertian keluarga adalah 

sebagai berikut: 3 

1.   Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya 

terdiri dari ayah, ibu dan   anak.  

                                                 
1 Anonimus, Kamu Besar Bahasa Indonesia, Departemen 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 526 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, 

Remaja dan Anak(Jakarta:Rineka Cipta,1992),22 
3 Tajul Arifin, Pengantar Studi Sosiologi, cet 3 (Bandung:Arie and 

Brother,1993), 59 
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2.  Hubungan sosial di antara anggota keluarga yang relatif 

tetap dan berdasarkan dan didasarkan atas ikatan darah, 

perkawinan dan adopsi  

3.  Hubungan antar anggota keluarga yang dijiwai oleh 

suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. 

 

Keluarga di Perjanjian Lama 

Tidak ada kata untuk “keluarga”  di PL bahasa Ibrani yang 

dapat disamakan secara tepat dengan kata modern, “keluarga 

inti”. Beberapa kelompok sosial digambarkan sebagai “suku”, dan 

menggambar asal etnik. Kata umumnya  (beth ab = rumah ayah) 

dapat berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama                

(Kej 50:7-8); kelompok sanak yang lebih besar/luas termasuk dua 

atau lebih generasi (Kej 7:1; 14:14); dan juga sanak dengan berarti 

lebih luas (Kej 24:38). Kata lain menunjuk ke kelompok sanak 

yang besar dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai “kaum” 

(Bil 27:8-11). 

Pada kenyataannya, keluarga-keluarga yang digambarkan 

di PL adalah rumah tangga yang mempunyai seorang lelaki pada 

pusat kehidupan keluarga. Rumah tangga terdiri atas semua 

orang, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan dan orang lain 

yang tinggal di rumah, makanan, dan perlindungan. Rumah tangga 

adalah tempat dimana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan 

agamani, terjadi. 

 

Keluarga di Perjanjian Baru 

Keluarga Yahudi di PB tersusun seperti rumah tangga di PL. 

Ada tekanan pada asal etnik dan jabatan ayah. Tidak ada kata di 

bahasa Yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan ide 

modern, “keluarga inti”.  Rumah tangga besar ini adalah satuan 
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dasar masyarakat. Kata umum adalah “rumah” (oikos), atau frasa 

“kepunyaan sendiri”.4 

Di PB ada beberapa yang dinamakan ‘pedoman-pedoman 

kehidupan keluarga’(Kol 3:18 – 4:1; Ef 5:21 – 6:9;I Pet 2:18 – 3:7; I 

Tim 2:8-15; 6:1-2; Tit 2:1-10).  Pedoman ini mungkin 

dimaksudkan untuk membantu anggota rumah tangga Kristen 

untuk hidup secara terterima sesuai dengan kebudayaannya. Di 

pihak lain kenyataan bahwa pedoman itu tertuju kepada para 

suami, istri, orang tua, anak, dan pelayan, menunjukkan bahwa 

ajaran Kristen khusus diterapkan ke kehidupan rumah tangga. 

Dapat diperhatikan  bahwa bagian-bagian ini  tidak menunjukkan 

keluarga sebagai satuan, tetapi menunjukkan hubungan-

hubungan yang beragam di dalam keluarga itu sendiri. 

 

Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang 

harus dilakukan dalam atau di luar keluarga.5  Mengetahui fungsi 

keluarga sangat penting sebab dari sinilah terbaca dan terukur 

sosok keluarga yang ideal dan harmonis. Fungsi keluarga terdiri 

dari  fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi 

perlindungan, fungsi sosialisi anak, fungsi rekreatif, dan fungsi 

ekonomis. Dalam tulisan Horton dan Hurt fungsi keluarga 

meliputi fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi 

sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penentuan status, fungsi 

perlindungan, dan fungsi ekonomi.6 Bila ditinjau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI no 21 tahun 1994 mengenai 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, telah 

                                                 
4 Tim  Penyusun, Ensiklopedi Alkitab Masa Kini  Jilid I, (Jakarta: 

Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2004), 538 
5 Abu Ahmadi, Ilmu sosial Dasar ( Jakarta: Rineka Cipta,1991), 88 
6 ibid,. hlm 274-279 
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dirumuskan delapan fungsi keluarga sebagai jembatan menuju 

terbentuknya sumberdaya pembangunan yang handal dengan 

ketahanan keluarga yang kuat dan mandiri yaitu: 

 Fungsi Keagamaan (religius) 

Dalam keluarga dan anggotanya fungsi ini perlu didorong 

dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai 

wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 

untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa 

kepada Tuhan Yang maha Esa.  

 Fungsi Sosial Budaya 

Fungsi ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan 

seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan 

budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu 

kesatuan, sehingga dalam hal ini diharapkan ayah dan ibu 

untuk dapat mengajarkan dan meneruskan tradisi, 

kebudayaan dan sistem nilai moral kepada anaknya. 

 Fungsi Cinta Kasih 

Hal ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh 

terhadap hubungan anak dengan anak, suami dan istri, 

orang tua dan anaknya serta hubungan kekerabatan antar 

generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama 

bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir 

bathin. Cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan 

dan sikap-sikap yang bijaksana.  

 Fungsi Melindungi 

Fungsi ini dimaksudkan untuk menambahkan rasa aman 

dan kehangatan pada setiap anggota keluarga. 

 Fungsi Reproduksi 

Fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan 

keturunan yang direncanakan dapat menunjang 
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terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh 

iman dan taqwa 

 Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Fungsi sosialisasi menunjuk menunjuk pada peranan 

keluarga dalam membentuk kepribadian anak.Melalui  

fungsi ini keluarga berusaha mempersiapkan bekal 

selengkap-lengkapnya kepada anak dengan 

memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, 

cita-cita dan nilai lyang dianut masyarakat serta 

mempelajari peranan yang diharapakan akan dijalankan 

mereka. Keluarga merupakan guru pertama dalam 

mendidik manusia. Fungsi pendidikan  memberikan peran 

kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa 

melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di 

masa yang akan datang.7 

 Fungsi Ekonomi 

Sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan 

keluarga. Keluarga menjadi sumber pendukung bagi 

pemenuhan kebutuhan keluarganya untuk dapat mandiri 

dan mengarahkan kehidupannya.   

 Fungsi Pembinaan lingkungan 

Memberikan kepada setiap keluarga kemampuan 

menempatkan diri secara serasi, selaras, seimbang sesuai 

dengan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah 

secara dinamis. 

 

 

 

                                                 
7 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi 

Keluarga (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001)   45-46 
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2. 

Keharmonisan Suami Istri Kunci 

Keberhasilan Mendidik Anak 
 

 

 

Pernikahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, itu adalah bagian normal dari kehidupan. Pernikahan 

adalah persekutuan antara dua makluk insani yang saling 

mencintai.  Hubungan mereka bukan saja menyangkut jasmaniah 

tetapi juga dalam berbagai bidang. Pernikahan itu perlu, disetujui 

oleh Tuhan dan dibutuhkan oleh manusia normal.  Allah 

menciptakan kita sebagai kita dalam bentuk laki-laki dan 

perempuan sebagai suatu bagian dasar dari ciptaan-Nya. 

Kejadian 1 menggambarkan penciptaan manusia sebagai 

laki-laki dan perempuan. Kej. 1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah 

Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 

mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di 

udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 

binatang melata yang merayap di bumi." 27  Maka Allah 

menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar 

Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya 

mereka.  

 Manusia itu, yang baik laki-laki maupun perempuan, 

diciptakan menurut gambar Allah, atau sebagai gambar Allah. 

Artian ini dijelaskan di ayat 26. Mereka akan berkuasa  atas segala 

binatang di bumi. 

Ayat 28 memperpanjang perintah ini. Mereka harus 

beranak cucu dan bertambah banyak; dan memenuhi bumi dan 
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menaklukkan  itu. Laki-laki dan perempuan itu bersama harus 

melakukan ini, karena laki-laki dan perempuan bersama adalah 

manusia. Kej 1:28  Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 

kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; 

penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan 

di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang 

merayap di bumi."  

Kejadian 2 menggambarkan hubungan antara laki-laki  dan 

perempuan secara berbeda. Kej 2:20  Manusia itu memberi nama 

kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada 

segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai 

penolong yang sepadan dengan dia. 21  Lalu TUHAN Allah 

membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah 

mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat 

itu dengan daging. 22  Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah 

dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu 

dibawa-Nya kepada manusia itu. 23  Lalu berkatalah manusia itu: 

"Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan 

dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." 24  Sebab itu 

seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 

bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.  

Perempuan itu dibangun sebagai satu-satunya penolong 

yang sepadan dengan manusia itu. Tidak baik kalau manusia itu 

seorang diri saja (ayat 18), dan TUHAN memberikan seorang 

yang, tak serupa binatang, sepadan dengan dia. Sebenarnya 

manusia itu mengenal perempuan sebagai  hal yang sama dengan 

dia,  “tulang dari tulangku dan daging dari dagingku”. Akan tetapi 

perempuan tidak persis laki-laki, dia sepadan dengan dia. 

Perempuan tidak dibangun oleh manusia, tetapi dari manusia.  

Perempuan diberikan untuk menolong laki-laki. Itu tidak 

berarti bahwa perempuan lebih kuat atau lebih lemah 
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daripadanya, melainkan bahwa apa yang dia perlu lakukan tidak 

dapat dilakukannya sendiri.  

Di ayat 24,  di katakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan 

ibunya dan melekat kepada isterinya dan mereka menjadi satu 

daging. Bagian itu menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dalam 

daripada hubungan kelahiran dibangun oleh kesatuan ini. 

Hubungan laki-laki dan perempuan sebagai satu daging berbeda 

dari hubungan orang tua dan anak. 

 

“Meninggalkan” tidak semata-mata tentang perubahan 

tempat, melainkan lebih tentang perubahan prioritas-prioritas 

dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban utama manusiawi untuk 

suami tidak lagi kepada orang tuanya, tetapi kepada istrinya. 

Istrinya harus didahulukan daripada ibu dan ayahnya. Laki-laki 

harus meninggalkan semua kewajiban manusiawi yang akan 

menghalanginya memberikan kesetiaan pertama kepada istrinya. 

Dan hal yang sama berlaku bagi sang istri.  

 

“Bersatu, atau melekat, dengan isterinya”,  mengacu pada 

hubungan yang tetap. Itu mangacu juga pada keinginan dan birahi 

kuat dari suami kepada istrinya dan sebaliknya.  

 

“Menjadi satu daging”,  tidak hanya mengacu pada kesatuan 

jasmani dan seksual. Frasa itu menggambarkan bahwa kedua itu 

kini berhubungan sebagai satu orang.  

 

Perkataan dari kejadian 2:24 ini memberi dasar untuk 

ajaran bahwa nikah adalah suatu lembaga yang ditetapkan oleh 

Allah, pernikahan bukanlah ciptaan manusia tetapi berasal dari 

Allah. Pernikahan adalah untuk saling menolong  dan 

berkembangnya umat manusia dalam suatu ikatan yang hanya 
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dapat diputuskan oleh kematian istri atau suami. Diskusi 

pernikahan tentang Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa dasar 

kehidupan keluarga dapat ditemukan dalam pernikahan antara 

laki-laki dan perempuan itu. Allah mengadakan nikah untuk 

kebahagiaan manusia. Nikah direncanakan untuk menjadi suatu 

berkat bagi manusia. Apabila kita menyesuaikan diri dengan 

pedoman Alah untuk menikah, maka kita akan hidup dalam 

pernikahan yang mesra dan memuaskan.8 

  Itulah sebabnya  memilih dan menentukan jodoh atau 

teman hidup adalah soal yang besar. Salah memilih jodoh, sama 

seperti seorang yang telah salah  dalam membuat fondasi rumah 

yang hendak didirikan. Sekalipun bagaimana kuatnya dinding dan 

bahkan lainnya yang dipergunakan di bagian atas rumah itu, satu 

kali kelak akan kelihatan bahwa fondasi rumah yang mentereng 

tersebut tidak kuat.9 bagi orang Kristen nikah adalah lebih dari 

pada suatu perjanjian  di catatan sipil atau suatu persetujuan 

kemasyarakatan dan yang dapat diakhiri  dengan suatu 

perceraian. Dalam Matius 19:3 orang Farisi bertanya kepada 

Yesus tentang perceraian dan Yesus menjawab dengan 

mengingatkan kembali tentang rencana Allah yang asli, yang 

olehnya Allah berniat menciptakan laki-laki dan perempuan satu  

daging dalam nikah(ayat 4-6). Selanjutnya di ayat 7 mereka  

bertanya:“jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan 

untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan 

isterinya?”10. Yesus menjelaskan bahwa Musa mengizinkan itu 

                                                 
8 Keneth Barney, Rumah Tangga Kristen, (Malang:Penerbit Gandum 

Mas,1982), 8 
9 Sarumpaet, Pedoman Berumah Tangga,(Bandung:Indonesia 

Publishing House,1993), 15 
10 Ulangan 24:1:”Apabila seseorang mengambil seorang perempuan 

dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai  lagi, 

perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia 
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karena ketegaran hati mereka, ia mengizinkan perceraian hanya 

karena berusaha menghindarkan kejahatan-kejahatan yang lebih 

besar. Kemudian Yesus menambahkan, “Tetapi sejak semula 

tidaklah demikian”, yang artinya Musa mengizinkan cerai tetapi 

Allah tidak bermaksud demikian ketika Ia merencanakan nikah.  

Peraturan Allah yang asli tentang nikah belum pernah 

dihapuskan atau diganti; peraturan itu masih tetap berlaku. 

Bahkan hal Musa mengizinkan perceraian, Yesus telah 

mengubahnya  (Matius 5:31,32). Oleh sebab itu pernikahan 

haruslah dipertimbangkan matang-matang sebelumnya karena 

tidak ada alasan apapun untuk perceraian; penderitaan, 

kemiskinan, ketidakcocokan, kelalaian, dan sebagainya.  

Salah satu pertanyaan yang timbul dari diskusi ini adalah 

apakah anak-anak penting dalam pernikahan.  Walaupun 

Kejadian 1 menjelaskan bahwa salah satu maksud manusia (yaitu 

laki-laki dan perempuan), adalah bertambah banyak dan 

memenuhi bumi, hakikat pernikahan mereka adalah kesatuan 

bersama sebagai satu daging.   

Jadi, ini mengingatkan kita bahwa kehidupan keluarga 

adalah pertama-tama kehidupan pernikahan. Pada kelekatan 

bersama antara laki-laki dan perempuan keluarga mempunyai 

hidupnya. Tetapi salah satu maksudnya juga adalah mendapatkan 

keturunan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah 

itu menyuruh dia pergi dari rumahnya”  
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3. 

Hubungan antara Orang Tua 

dan Anak 
 

 

 

Hubungan orang tua dan anak sangat penting artinya bagi 

perkembangan anak. Sebab orang tua merupakan orang-orang 

pertama yang dikenal oleh sang anak. Bagi seorang bayi / anak 

kecil hubungan  afektif (kasih sayang) dengan orang tua 

merupakan faktor penentu agar ia bisa bertahan hidup.  Orang 

tualah yang merupakan orang pertama yang membimbing 

tingkah laku. Terhadap tingkah laku anak, mereka bereaksi 

dengan menerima, menyetujui, membenarkan, menolak atau 

melarang dan sebagainya. Dengan pemberian nilai terhadap 

tingkah lakunya ini terbentuklah dalam diri anak norma-norma 

tentang apa yang baik/ apa ang buruk, apa yang boleh/tidak 

boleh. Dengan demikian terbentukah hati nurani anak, yang 

mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kewajiban orang tua 

adalah mengembangkan  hati nurani yang kuat dalam diri anak. 11 

 

Kebutuhan dasar anak12 

Jika kebutuhan dasar seorang anak terpenuhi maka ada 

pertumbuhan jiwa yang baik, demikian pendapat para psikolog. 

Apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang anak? Digabungkan 

                                                 
11 Ibid,.hlm 129 
12 Mery Go Setiawan, Menerobos Dunia Anak, (Bandung: Yayasan 

Kalam Hidup,1993), 28-35 
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dengan pendapat beberapa pendapat para psikolog maka 

Setiawan  menyimpulkan bahwa kebutuhan dasar anak meliputi: 

1. kebutuhan fisik, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, 

udara, matahari dan sebagainya. 

2. kebutuhan kasih, kebutuhan yang paling penting dari seorang 

anak adalah   kasih.  

3. kebutuhan  penerimaan, anak perlu merasakan bahwa sifat 

kekanak-kanakkan    mereka diterima.  

4. kebutuhan rasa aman, anak memerlukan rasa aman, baik 

dalam segi jasmani maupun emosi, khususnya masa bayi 

dimana ia berada dalam kondisi yang berbahaya, jadi orang 

tua harus memberikan suasana yang aman. 

5. kebutuhan rasa percaya diri, seorang yang tidak percaya diri, 

lingkungan atau teman baiknya akan mengalami kesulitan 

membangun hubungan dengan sesamanya maupun dengan 

Tuhan. Ada beberapa cara membangun percaya diri anak 

yaitu mendengarkan jika ia berbicara, bantulah kesulitan yang 

mereka hadapi, berikan jawaban yang benar ketika anak 

mengajukan pertanyaan, tepati suatu janji yang telah dibuat 

dengannya, adil menyelesaikan masalah pertengkaran anak-

anak, memberikan dorongan ketika anak berbuat yang benar 

dengan pujian.  

6. kebutuhan akan penghargaan diri, kebutuhan ini menyangkut 

diri sendiri, misalnya rupa diri, konsep diri, nilai diri, harga 

diri. Dengan menghargai pribadi, kedudukan, dan hak anak, 

tidak meremehkan atau merendahkan,  anak akan merasa 

dihargai dan ia akan belajar bagaimana menghargai orang lain 

dan ia akan menerima dirinya sebagaimana Allah 

menciptakan dia. 

7. bergantung dan mandiri,sebelum memiliki  kemampuan 

untuk berdikari, anak membutuhkan bantuan orang dewasa 
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untuk  memberikan bantuan dan dukungan, tetapi anak juga 

tahu ada hal tertentu yang dapat mereka lakukan dan tidak 

membahayakan maka biarkan mereka melakukannya, karena 

dengan cara demikian memberi mereka kesempatan untuk 

mandiri. 

8. kebutuhan disiplin, disiplin yang tepat dapat menolong 

mengembangkan pengendalian diri. Displin merupakan suatu 

hubungan belajar dan mengajar di antara orang tua dan anak, 

orang tua mendisplinkan anak dan anak bertanggung jawab 

terhadap perilakunya sendiri. Anak perlu disiplin agar tidak 

melakukan tindakan yang melukai orang lain maupun dirinya 

sendiri.  

9. kebutuhan akan bimbingan, anak perlu bimbingan agar anak 

tahu bagaimana hidup dalam kelompok.  Ketika anak 

melakukan kesalahan, yang dibutuhkan bukan hanya teguran 

dan hukuman, melainkan nasehat. Anak menantikan bantuan 

orang dewasa untuk  atau guru untuk menyelesaikan 

pertengkaran atau masalah; inilah yang disebut “bimbingan”. 

10. kebutuhan akan aktualisasi diri, aktualisasi diri berarti suatu 

keinginan yang tertinggi di alam bawah sadar kita, yang 

dengan aktif menuntut suatu pengembangan bakat diri, 

menuntut kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Demikian 

dengan anak, jika tidak  ada halangan dalam mengembangkan 

daya kreasi, daya mandiri, daya percaya dirinya, dan dengan 

aktif mengembang alam bawah sadarnya, maka ia akan 

memiliki rasa kepuasan dalam mengaktualisasikan dirinya.  
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“ Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, 

menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 

prempuan diciptakan-Nya mereka.Allah memberkati mereka, lalu 

Allah berfirman kepada mereka:“beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.13 Suami istri 

membentuk komunitas melalui perkawinan, dan melalui 

hubungan suami istri mereka mengekspresikan gambar dan 

keserupaan Allah, mereka meneruskan anugerah kehidupan 

kepada anak laki-laki dan / atau anak perempuan yang akan 

menjadi gambar dan keserupaan orang tua mereka dan Allah 

sendiri. karena itu dalam tugas membangun suatu keluarga  dan 

tugas menurunkan anak-anak kepada mereka.14 

Anak merupakan anugerah Tuhan. Anak merupakan buah 

cinta kasih orang tuanya. Firman. Tuhan dengan jelas 

mengajarkan bahwa anak adalah berkat.15 Setiap orang tua 

haruslah memandang anak sebagai berkat. Menjadi orang tua 

adalah pemberian Tuhan bagi kita. Sehingga menjadi orang tua 

seharusnya mendatangkan sukacita bukan beban.  Karena itu 

orang tua bertanggung jawab atas anugerah yang diterimanya. 

Tugas orang tua bukanlah  suatu kuk yang harus di pikul tetapi 

lebih merupakan suatu hak istimewa yang untuk dinikmati. Jika 

rancangan Tuhan dengan memberikan anak – anak adalah untuk 

memberkati orang tua, maka tugas yang ditetapkan bagi kita 

sebagai orang tua tidak lebih dari suatu perluasan dan 

                                                 
13 Kejadian 1:27-28a 
14 Eminyan Maurice, Teologi Keluarga (Yogyakarta:Penerbit 

Kanisius, 2001), 151-152 
15 Mazmur 127:3-5 
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pengagungan berkat itu.16 Keberhasilan dalam mendidik diukur 

dengan apa yang harus dilakukan orang tua bukan apa yang 

dilakukan oleh anak. Ukuran kesuksesan sejati bagi orang tua 

Kristen adalah karakter orang tua itu sendiri.   

Anak-anak bukanlah manusia dewasa yang masih kecil. 

Sikap orang tua dan orang yang lebih dewasa yang lain dapat 

menentukan pengertian - pengertian yang dibentuk oleh anak itu 

tentang dirinya, tentang kehidupannya dan tentang Allah. 

Contohnya jika orang tua mengatakan kepada anak kita bahwa ia 

seorang yang pemalas dan tidak berguna maka kita sedang 

membangun dalam dirinya pengertian seperti itu tentang dirinya. 

Sebaliknya, jika kita memberanikan dia, mengerti keperluannya 

secara jasmani, mental, sosial, perasaan dan rohani, kita dapat 

membangun dalam dirinya suatu pandangan yang positif 

terhadap kehidupannya.   

Demikian pula sebagai seorang anak yang berada di bawah 

wewenang yang ditetapkan Allah baginya, Allah memberikan 

peraturan baginya yang diringkas dalam satu perintah: Hai anak-

anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang 

indah di dalam Tuhan”.17 Seorang anak yang taat adalah anak yang 

bahagia. Seorang anak yang mematuhi orang tuanya di kemudian 

hari akan menjadi seorang anak yang lebih bahagia dan lebih 

mudah menyesuaikan diri daripada anak-anak yang lain yang 

diberi kebebasan untuk menentang dan meragukan wewenang 

orang tua. Jadi tanggung jawab seorang anak adalah TAAT. Hanya 

dengan ketaatan seorang anak dapat dilindungi supaya jangan 

sampai tersesat atau terperosok ke dalam kebodohan, kelalaian 

dan kejahatan. Walaupun demikian, ketaatan seorang anak 

                                                 
16 John MacArthur, Kiat Sukses Mendidik Anak dalam Tuhan 

(Jakarta:Penerbit Imanuel,2001), 12 
17 Kolose 3:22 
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memiliki batas. Sumber kewibawaan orang tua bersumber dari 

Tuhan yang menyatakan diri-Nya di dalam Yesus Kristus. Jika 

perintah orang tua bertentangan dengan perintah Tuhan, maka 

berlakulah perkataan dalam Kisah Para Rasul 4:19, yang 

menyatakan bahwa orang harus lebih taat kepada Allah daripada 

kepada manusia. Hubungan seorang anak dengan Yesus 

berkembang dalam hubungan langsung dengan ketaatan yang 

ditunjukkan kepada orang tuanya. Yesus hidup dan bekerja dalam 

seorang anak yang  taat .18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 J.Verkuyl, Etika Kristen Seksuil (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 

1984 cet 8), 194 
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4.  

Pola Asuh Orang Tua  

kepada Anak 
 

 

Ada begitu banyak program yang disajikan sebagai 

pedoman bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak bahkan 

ada yang berlabel “kristen” tapi sesungguhnya bukan Kristen 

melainkan  pandangan sekuler yang dipoles dengan lapisan 

keagamaan – campuran yang tidak kudus antara ungkapan yang 

terdengar alkitabiah dan psikologis humanistis.19 Inilah yang kita 

perlukan dalam mendidik anak yaitu suatu langkah balik yang 

alkitabiah  mengenai mendidik anak.; mengajarkan anak-anak 

mengenai kebenaran Firman Tuhan secara berulang-ulang 

(Ulanagan 6:7), Mendisplin anak saat mereka berbuat salah 

(Amsal 23:13-14), dan tidak menyakiti hati anak (Kolose 3:21), 

hanya beberapa prinsip tapi jika diterapkan secara terus menerus 

akan membawa dampak yang luar biasa bagi orang tua juga anak 

itu sendiri.  

 “Apa yang Kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah 

engkau perhatikan, 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”(Ulangan 6:6-7). Tuhan mengawali perintah-Nya kepada 

bangsa Israel dengan tugas yang penting ini. Tuhan telah 

                                                 
19 John MacArthur, Kiat Sukses Mendidik Anak dalam Tuhan 

(Jakarta:Imanuel Publishing House,2004), 9 
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menentukan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab 

purnawaktu dalam setiap keadaan.. Tidak ada waktu istirahat di 

dalam tugas kita sebagai orang tua. Bagi orang tua langkah untuk 

berjalan kembali ke jalur yang benar harus merupakan suatu 

komitmen terbaru pada hal-hal yang berasal dari Tuhan untuk 

diri mereka sendiri. Yaitu  teladan mereka sendiri. Ada beberapa 

hal yang  perlu diajarkan dalam mendidik anak : 

 

1. Ajarlah anak untuk Takut kepada Tuhan mereka20 

Kesuksesan mendidik anak sebenarnya dimulai 

dengan menanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam 

anak.  Rasa takut akan Tuhan yang dimaksud di sini bukan 

takut karena Tuhan itu jahat, bengis, monster atau yang 

lainnya, tapi rasa takut  di sini adalah rasa takut yang 

memiliki penghoramatan yaitu kekaguman yang suci akan 

kekudusan mutlak dari Tuhan, rasa takut akan apa yang 

tidak disukai oleh Tuhan. Iman yang sejati mengakui 

kedaulatan Tuhan untuk menegur, menghukum, dan 

menghakimi. 

Banyak orang tua mengajarkan kepada anak satu saja 

sifat Tuhan yang lemah lembut, tidak kasar dan 

mengabaikan sifat Tuhan yang lainnya yaitu  akan murka 

dengan orang yang fasik dan menghukum orang yang 

berbuat kejahatan.(Mazmur 7:10-12). Sehingga banyak 

anak-anak bertumbuh dengan tidak ada rasa takut akan 

Tuhan karena dianggap Tuhan tidak berbahaya,  tidak 

perlu ditakuti. Sejak usia dini anak-anak harus diajar dan 

tahu bahwa dosa adalah sebuah kejahatan besar yang 

menentang Tuhan yang kudus. Mereka harus tahu bahwa 

                                                 
20 ibid., 64 
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Tuhan tidak berpura-pura, dan setiap perbuatan mereka 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Dosa 

yang ditaburkan akan berakibat pahit dalan hidup 

mereka. 21  

Dengan demikian, mereka akan takut melakukan dosa, 

karena mereka mengerti bahwa kesalahan yang mereka 

lakukan tidak hanya menyakiti orang lain tetapi juga 

menentang Tuhan yang kudus dan pasti mereka akan 

mendapat sangsi dari Tuhan. Inilah rasa takut yang sehat.  

Selain itu rasa takut akan Tuhan akan memperpanjang 

umur mereka (Ams 10:27), lebih menguntungkan 

daripada kekayaan (Amsal 15:6), dan ada ketentraman 

yang besar (Amsal 14:6). 

 

2. Ajarlah anak untuk menjaga pikiran mereka 

Tingkah laku berasal dari apa yang kita pikirkan. 

Itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika Ia berkata: “Apa 

yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, 

sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran 

jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, 

keserakahan, kejahatan, kelicikian, perbuatan tidak 

senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua 

hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang 

(Markus 7:20-23). Karena itu anak-anak harus kita 

ajarkan untuk menjaga pikiran mereka dengan tekun. 

Banyak serangan melawan  pikiran yang melawan  datang 

melalui berbagai kubu; televisi, internet, film, musik, dan 

lain-lain. Oleh karena itu orang tua harus melindungi 

mereka dari keterbukaan terburuk dari media hiburan 

                                                 
21 ibid., 65 
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modern dan media. Salah satunya adalah jangan 

membiarkan anak-anak menonton  televisi tanpa 

pengawasan dari orang tua, tapi tentunya kita juga tidak 

bisa mengasingkan mereka dari itu semua tapi yang dapat 

kita lakukan adalah menolong mengarahkan mereka pada 

apa yang mendidik dan menjauhkan mereka dari apa yang 

tidak mendidik, melatih mereka untuk dapat 

membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. 

Kita harus mengajarkan untuk memupuk pikiran yang 

sehat (Filipi 4:8) 

 

3. Ajarlah anak untuk menaati orang tua 

Orang tua harus serius untuk mengajarkan ketaatan 

kepada anak sejak dia belajar mendengarkan suara orang 

tuanya seperti nyata dalam Perintah ”hormatilah ayah dan 

ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan 

Tuhan, Allahmu, kepadamu”(Keluaran 20:12) dan sama 

seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6:2-3. 

Ini adalah salah satu tanggung jawab yang paling 

mendasar dan jelas. Jika kita ingin membesarkan sebuah 

generasi anak-anak yang bertekad hidup dalam 

kebenaran mereka harus mulai mempelajari bagaimana 

menaati orang tua mereka. Anak yang taat dikemudian 

hari akan menjadi anak yang bahagia dan lebih mudah 

menyesuaikan diri daripada anak yang terbiasa 

menentang dan meragukan wewenang orang tua.22 

Mendidik anak mencakup displin jika diperlukan, 

hukuman dan peringatan. Orang tua yang gagal untuk 

menegur ketidaktaatan anak menunujukkan orang tua 

                                                 
22 Larry Christenson, Keluarga Kristen(Semarang:Persekutuan 

Betania,1992),hlm 53 
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yang kekurangan kasih. Amsal 13:24 berkata: “siapa tidak 

menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa 

mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya.”  

 

4. Ajarlah anak untuk memilih teman mereka 

“Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, 

tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi 

malang” kata Amsal 13:20. Karena itu ajarlah anak untuk 

memilih teman mereka.  Jika orang tua tidak membantu 

dan menolong anak untuk belajar memilih teman mereka, 

persahabatan yang benar, maka pergaulan yang salah 

tidak terelakkan.  Rasul Paulus menulis, ” Janganlah kamu 

sesat: pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang 

baik”(I Kor 15:33). Orang tua harus mengajar anak untuk 

memilih teman pergaulan mereka dengan bijaksana. 

 

5. Ajarlah anak untuk merampungkan pekerjaan mereka 

Sejak kecil seorang anak sudah harus diajar untuk 

bekerja. Sebab jika mereka tidak diajar untuk bekerja 

keras mereka akan bertumbuh menjadi anak yang malas. 

Seorang Kristen yang malas tidak akan berbuat 

sesuatupun  bagi Allah. Mulailah memberi tugas kepada 

anak-anak sedini mungkin. Terlebih kepada anak yang 

sulung, supaya adik-adiknya bisa mengikuti teladannya. 

Bila anak-anak disuruh melakukan suatu pekerjaan dalam 

waktu lama dan menjemukan, jangan  izinkan ia 

membantah atau membuat dalih yang bukan-bukan untuk 

mengelaknya, juga jangan biarkan ia merasa sakit hati, 

orang tua harus bertindak tegas dan bijaksana serta 

berpendirian teguh sebab jika tidak, bila ia telah menjadi 

dewasa dan diharapkan sudah bisa berdikari ia akan 
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gagal, karena ia telah dididik untuk menghindari dan 

melawan sesuatu yang terasa tidak menyenangkan.23 

 Orang yang malas adalah orang yang biasa terlalu 

banyak penolakan, dan terlalu bayak penundaan, 

penangguhan. Orang tua tidak boleh mengizinkan anak 

mereka mengembangkan kebiasaan yang malas dan 

lamban karena itu sama artinya dengan mengorbankan 

masa depan hari esok.  Mereka harus belajar untuk 

bekerja berdasarkan dorongan dari sendiri jika mereka 

ingin sukses dalam hidupnya.  

 

6. Ajarlah anak untuk menjaga perkataan mereka 

Dalam Amsal 4:24, Salomo berkata kepada putranya, 

“buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir 

yang dolak-dalik daripadamu.” Orang tua perlu mendidik 

anak agar menjaga perkataan mereka. Dalam hal ini orang 

tualah yang harus menjadi teladan utama. Perkatakanlah 

kebenaran. Berbicaralah mengenai apa yang bermanfaat, 

bukan yang melukai orang lain. Sebab “mulut orang benar 

adalah sumber kehidupan “(Amsal 4:20), “bibir orang 

bijak menjadikan mulutnya berakal budi,menjadikan 

bibirnya lebih dapat meyakinkan “ (Amsal 16:23). 

 

Berdusta dan menyembunyikan kebenaran harus 

dianggap sebagai dosa jika didapati dalam diri seorang 

anak, rasa sakit akibat dusta selalu berlipat ganda 

dibandingkan dengan pelanggaran yang lain karena itu 

sangat penting untuk mengajarkan untuk selalu berkata 

benar. Jika seorang melatih hatinya untuk hidup dengan 

                                                 
23 ibid., 67 
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dusta maka ia akan rentan terhadap semua dosa.24 Jika 

mengatur hati nurani untuk  membiarkan dusta maka hati 

nurani menjadi tidak bermanfaat untuk mencegah dosa 

apapun.25 Ajarlah anak bahwa seringkali lebih bijaksana 

untuk tidak berbicara. “Di dalam banyak bicara pasti ada 

pelanggaran, tetapi siapa yang menahan  bibirnya, berakal 

budi.” (Amsal10:19) 

 

7. Ajarlah untuk mengasihi sesama 

Ajarlah anak untuk mengasihi sesama mereka. Ajar 

mereka untuk menghargai kebaikan dan kemurahan dan 

belas kasihan: janganlah menahan kebaikan daripada 

orang-orang  yang berhak menerimanya, padahal engkau 

mampu melakukannya.(Amsal 3:28).  

Mengasihi sesama berarti juga mengasihi musuh,  

demikian Yesus memerintahkannya karena Tuhan 

bermurah hati  kepada orang fasik (Mat 544-48). Yesus 

mengatakan bahwa bahwa perintah untuk mengasihi 

sesama manusia merupakan hukum terbesar kedua di 

dalam seluruh hukum (Mat 22:39) dan yang menjadi 

hukum terbesar adalah mengasihi Tuhan (Ul 6:5). Jika 

orang tua gagal mengajar untuk mengasihi sesama maka 

iblis akan mengajar anak untuk mencintai diri mereka 

sendiri 

 

 

 

                                                 
24 ibid., 70 
25 John MacArthur, Kiat Sukses Mendidik Anak dalam Tuhan 

(Jakarta:Imanuel Publishing House,2004) hlm 83 
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8. Jadilah Teladan 

“Jadilah diri saudara sendiri sebagaimana yang 

saudara inginkan agar dicapai orang lain” kalau 

tuntutanorang tua tehadap anak bertentangan dengan 

keadaan orang tua sendiri yang sebenarnya maka jangan  

berharap tuntutan itu berhasil. Sebaliknya sebagai orang 

tua, dipermalukan.26  Tidak ada yang lebih penting untuk 

meneguhkan wewenang orang tua dari anak-anaknya 

selain dari teladan yang ditunjukkan orang tua itu melalui 

kehidupannya sendiri. 

Orang tua harus menjadi penjelmaan dari ajarannya 

sendiri , kalau orang tua menginginkan wewenangnya 

diteguhkan. Wewenang orang tua diteguhkan oleh Allah, 

yang telah menciptakan keluarga,dan kepada Allah kepala 

keluarga akhirnya bertanggung jawab, dari orang tua 

Allah menuntut hal yang sama seperti yang dituntut oleh 

orang tua dari anak-anaknya atas nama Allah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Larry Christenson,The Christian Family ( Semarang: Yayasan 

Persekutuan Betania,1970), hlm 79 
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5.  

Mendisplinkan dan  

Mengasihi  Anak 
 

 

Mendidik anak mencakup disiplin, dan jika diperlukan, 

hukuman dan peringatan. 27 Displin berasal dari suatu kata Latin 

yang berarti “mengajar”. Menurut Kamus Umum disiplin berarti 

“latihan batin dan watak supaya segala perbuatannya selalu 

menaati tatatertib”. Latihan itu memperbaiki, membentuk, 

memperkuat dam menyempurnakan. Kata kerjanya berarti: 

melatih dalam mengendalikan diri atau ketaatan kepada 

peraturan-peraturan yang diberikan.     

Disiplin  harus dimulai pada waktu anak masih ada dalam 

ayunan. Seorang anak akan tahu apakah ia dapat mempermainkan 

orang tuanya atau tidak. Kalau ia dapat, ia akan melakukan hal itu 

lagi. Anak yang selalu dilayani dalan segala sesuatunya, dan 

apapun yang dimintanya diberikan, serta tidak pernah dituntut 

untuk berbuat sesuatupun, ialah anak yang dirugikan.  Tata tertib 

dimaksudkan agar anak dapat mengendalikan diri, menghormati 

kekuasaan/ wewenang orang tua mengarahkan kuasa kemauan.28 

Disiplin juga dimaksudkan untuk membentuk kebiasaan yang 

baik dan mengubah kebiasaaan yang buruk.29 

                                                 
27 Keneth Barney, Rumah Tangga Kristen, (Malang:Penerbit 

Gandum Mas,1982) hlm 66 
28 Sarumpaet, Pedoman Berumah Tangga,(Bandung:Indonesia 

Publishing House,1993),77-80 
29 Keneth Barney, Rumah Tangga Kristen, (Malang:Penerbit 

Gandum Mas,1982),68 
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Amsal 13:24  berkata: “siapa tidak menggunakan tongkat 

benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, 

menghajar dia pada waktunya.” Amsal 23:13-14, ” Jangan 

menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau 

memukulnya dengan rotan, engkau memukulnya dengan rotan 

tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati.” 

Jika diperhatikan,ayat-ayat di atas menyatakan dengan jelas 

bahwa memberlakukan hukuman badan –tongkat – merupakan 

bagian penting dari pendisplinan orang tua.  

Bagi sejumlah orang, kata “memukul” anak menimbulkan 

pengertian penyiksaan anak tapi memukul anak yang dimaksud 

dalam konteks ini adalah menimbulkan rasa sakit, bukan luka-

luka. Rasa sakit yang ditimbulkan bukan untuk melukai anak, 

tetapi untuk membuat akibat dari ketidaktaatan itu menjadi tak 

terlupakan.30   

 

Prinsip-prinsip  Disiplin 

Amsal 13:24 menyatakan dengan jelas bahwa disiplin selalu 

dilaksanakan dan dilembutkan oleh kasih. Orang tua yang 

melakukan pemukulan yang didasari oleh kemarahan atau 

kegusaran belaka dan bukan keluar dari kasih tidak akan 

menemukan Firman Tuhan yang mendukung bagi disiplin seperti 

itu.  Tetapi Firman Tuhan juga tidak mendukung kasih yang 

berpura-pura  dimana kasih selalu lemah, terlalu memberi hati, 

dan serba membolehkan kasih yang memimpin pada disiplin yang 

benar adalah kasih yang kuat dan sehat yang yang menuntut 

ketaatan dan menghukum ketidaktaatan karena hal itu adalah 

yang terbaik bagi anak.  Hukuman jasmani apabila penuh dengan 

                                                 
30 Larry Christenson,The Christian Family ( Semarang: Yayasan 

Persekutuan Betania,1970),91 
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kasih seperti itu merupakan teguran perbaikan yang sangat kuat. 
31 

 

1. Hukuman juga harus tegas dan tidak berubah-ubah.  

“hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau 

menginginkan kematiannya” (Amsal 19:18). Dengan tongkat 

dan teguran itu anak dapat diberi pengertian sejak kecil apa 

yang baik dan apa yang tidak karena anak paling kecillah yang 

paling mudah belajar ketaatan. Jangan mengubah-ubah 

disiplin, dan jangan  bersikap sangat lemah sehingga menjadi 

lunak secara berlebihan teguran harus kukuh dan teguh, kalau 

tidak teguran itu tidak akan berhasil.32   

2. Orang tua harus mempunyai pendirian mengenai disiplin. 

Kalau ibu mengatakan “ya” dan ayahnya mengatakan “tidak”, 

hal ini akan membingungkan anak. Seorang anak mengalami 

akibat-akibat yang merusak apabila ibu membela anak itu, 

sewaktu ia dihukum ayahnya, begitu juga sebaliknya. 

Perbedaan paham di antara orang tua sebaiknya jangan 

dibicarakan didepan anak.33 

Sebelum orang tua mengajarkan tentang ketaatan maka ia 

sendiri harus taat. Contoh disiplin dari orang tua, jauh lebih 

baik daripada langsung memarahi seorang anak. Anak tidak 

mungkin diharapakan menghormati pembatasan-

pembatasan, dan kekuasaan-kekuasaan jika orang tua sendiri 

tidak menunjukkan hal itu terhadap kekuasaan di atas 

mereka. Orang tua yang disiplin terhadap dirinya sendiri akan 

menolong anak untuk mempercayai bimbingannya, bahwa 

                                                 
31 ibid., 107 
32 Keneth Barney, Rumah Tangga Kristen, (Malang:Penerbit 

Gandum Mas,1982), 
33 ibid,.hlm 71 
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pilihan orang tua membawa kepada pengalaman-pengalaman 

yang senang dan benar. 

Seorang anak menghargai keteguhan, tetapi ia mengharapkan 

keadilan. Ia patut menerima penjelasan, sejauh 

kemampuannya untuk mengerti alasan dari tindakan orang 

tuanya. Hukuman hendaknya seimbang dengan pelanggaran. 

Efesus 6:4 menasihati para bapa (orang tua),”dan kamu, bapa-

bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-

anakmu.”    

 

Prinsip dalam Mengasihi Anak 

 Untuk menyatakan kasih dibutuhkan sentuhan dan seperti 

halnya  hukuman membutuhkan tindakan jasmaniah dan cara ini 

paling efektif dibanding cara-cara yang lain.34 Yang dibutuhkan 

untuk menyatakan itu hanya sedikit yaitu waktu. Percuma jika 

orang tua mengatakan beribu kali atau kata kepada anaknya 

betapa mereka mencintai anak-anak kalau ternyata waktu 

mereka lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan diri, 

pekerjaan, relasi, bahkan pelayanan, sebab mereka akan 

mengetahui bahwa sesungguhnya mereka memilki orang tua yang 

tidak peduli dan tidak mengasihi  dengan mereka. Waktu adalah 

segalanya bagi suatu hubungan.35  Menyisihkan waktu untuk 

anak-anak kita tidak berarti bahwa kita harus selalu memenuhi 

permintaan mereka, dan memasuki semua kegiatan mereka tapi 

kadang kita perlu melibatkan mereka dalam kegiatan kita. 

Setengah jam mendengarkan anak berbicara, atau makan di luar 

bersama keluarga  jauh lebih sukses untiuk menyataakan kasih 

                                                 
34  Larry Christenson,The Christian Family ( Semarang: Yayasan 

Persekutuan Betania,1970), 113 
35 Patrick M.Moerley, Pria Dibalik Cermin ( Batam: 

Interaksara,2000) hlm 125 
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sejati  daripada menumpukkan barang permainan yang 

berlebihan bagi anak. Kita memberikan waktu bagi anak-anak 

bukan sekali-kali atau menurut gejolak hati  tapi secara teratur 

dan wajar .  

Anak-anak memerlukan sentuhan, pelukan dari kita tanda 

kasih kita. Pangkuan ayah dan ibu harus menjadi tempat yang 

biasa bagi anak. Mendekap dan memeluk mereka memberikan 

kesan kasih sayang yang jauh mendalam ketimbang ucapan. 

 Selain itu bentuk lain cara kita mengasihi mereka dengan 

memperlakukan mereka secara sopan seperti yang selayaknya, 

misalnya mengucapkan  kata “tolonglah” dan “terimakasih”. 

Pendekatan yang sopan tetapi tegas lebih menghasilkan 

tanggapan yang positif. Memberikan pujian yang tulus  juga 

merupakan cara mengasihi mereka.   

Kasih sayang dibentuk dari hal-hal yang kecil. Kasih sayang 

ialah suatu saat yang dilewatkan bersama, ciuman yang sambil 

lalu, pergi ke taman reakreasi bersama, membelai rambut, berdoa 

bersama, menyapu air mata. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Larry Christenson,The Christian Family ( Semarang: Yayasan 

Persekutuan Betania,1970), hlm 118 
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6. 

Membangun Kerohanian Anak 

melalui Ibadah Keluarga 
 

 

Orang tua dan khususnya ayah itu bertanggung-jawab 

untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan 

keluarga - termasuk pertumbuhan rohani mereka 

Orang tua berperan sebagai imam di keluarga. Mereka 

membawa kehidupan Allah kepada anak-anak, dan mereka 

membawa anak-anak kepada Allah. Peran dua arah ini sangat 

penting bagi kesehatan rohani keluarga.37 Orang tua harus 

menjadi pendoa syafaat untuk anak-anaknya maupun penyedia 

kehidupan Allah kepadanya.tidak ada kontribusi yang  lebih besar 

yang dapat diberikan orang tua bagi kesejahteraan anak-anak 

ketimbang memanjatkan  memanjatkan doa syafaat bagi mereka 

setiap hari 38  

Keluarga harus tidak hanya bergantung kepada Allah dalam 

iman.  Keluarga harus juga mengakui pertuanan Kristus atas 

setiap bagian kehidupannya. Harus menjadi keluarga yang 

tunduk, yang tunduk bersama atas semua rencana  dan sumber 

penghasilan kepada Yesus yang merupakan Tuhannya. 

Jadi keluarga menjadi saksi. Hal ini menjadi pusat 

kemantapan, damai, dan kasih, karena kuasa kehidupan 

merupakan ketertarikan bagi orang lain. Keluarga 

                                                 
37 ibid., 161 
38 Patrick M.Moerley, Pria Dibalik Cermin ( Batam: 

Interaksara,2000),139 
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memperlihatkan kasih Kristus  kepada dunia. Dan itu juga 

menjadi cara untuk orang lain mengalami kasih dan hidup Allah.  

 

Pentingnya  Ibadah keluarga  

Merupakan panggilan bagi orang tua untuk pendidikan 

keagamaan bagi anak.  Dalam Ulangan 6:6-9 Tuhan berfirman 

tentang janji-janji-Nya dan tuntutan-tuntutan-Nya bagi orang 

tua. Panggilan itu ialah memberitakan kepada anak-anak 

keagungan perbuatan-perbuatan Tuhan, seperti yang 

diceritakan dalam Alkitab. 39 

Ada  banyak cara untuk menurunkan iman kepada anak-

anak di rumah tangga. Salah satunya adalah ibadat keluarga. 

Dalam sebuah keluarga  penting adanya ibadat keluarga setiap 

hari. Pentingnya ibadat keluarga: 

a.  Bagi orang tua  

 ibadat keluarga menambah kekayaan rohani  diri 

sendiri, Ibadat keluarga menolong memusatkan 

percakapan keluarga kepada hal-hal yang pokok (Fil 

4:8) 

 adanya persesuaian antara  ibu dan bapa, dengan 

mengambil bagian dalam ibadat keluarga, suami istri 

berusaha mencapai tujuan yang sama yaitu sebuah 

keluarga yang berserah kepada Allah.  

 Kesempatan untuk memberi pengajaran rohani 

kepada anak-anak. 

b.   Bagi anak-anak 

 Pengetahuan akan firman Allah. Dengan 

pengetahuan Firman Allah yang disampaikan dlam 

                                                 
39 J.Verkuyl, Etika Kristen Seksuil (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 

1984 cet 8),179 
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Ibadat keluarga, akan menjadi bekal untuk anak-anak 

dalam membangun masa depannya. 

 Perlangsungan Pengetahuan Alkitab. Dalam 

keluarga yang terbiasa mengadakan ibadat keluarga, 

kemungkinan besar anak-anak akan membangun 

keluarganya juga dengan suatu kebiasaan yang sama 

yaitu tetap beribadah kepada Tuhan (ibadat keluarga) 

 Pengharapan akan Allah. Berkat terbesar dari 

ibadat keluarga adalah  anak akan belajar menaruh 

pengharapannya kepada kepada Allah sejak muda 

sekali.  

Selain itu dengan adanya ibadat keluarga, akan membawa 

kesatuan dalam keluarga, memperat hubungan orang tua dan 

anak.  

 

Unsur-unsur dalam Ibadah keluarga 

a. Doa 

Doa adalah percakapan dengan Allah. Doa bagi 

kehidupan rohani orang Kristen adalah sama seperti 

pernafaan untuk hidup jasmani. Doa itu perlu untuk 

kehidupan Kristen yang sehat. Doa seharusnya menjadi 

bagian yang wajar dari tiap rumah tangga Kristen.  

Waktu berdoa dalam keluarga. Dalam I Tesalonika 

5:17 orang-orang Kristen dinasehati  “untuk tetap 

berdoa”, artinya berada dalam persekutuan tetap dengan 

Allah, melalui Roh Kudus. Ada banyak kesempatan untuk 

berdoa: 

1. waktu makan, inilah salah satu kesempatan 

dimana anak kecil belajar mengambil bagian dalam 

doa. Ajarlah anak keecil itu berdoa dengan menolong 

dia menghafalkan doa-doa ucapan syukur. Tentu di 
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kemudian hari ia harus memberanikan diri untuk 

menyusun doanya sendiri. 

2. waktu pergi tidur, sebuah cerita sebelum tidur, 

sepotong doa dalam bahasa anak-anak, suatu ciuman 

dari orang tua akan menolong anak menimbulkan 

perasaan aman yang diperlukan anak-anak. 

3. kesempatan-kesempatan istimewa, pada waktu 

sakit, kekurangan, kematian, ulang tahun, dan 

sebagainya. 

Doa dalam ibadat keluarga. Setiap anak 

seharusnya mengingat tentang orang tuanya yang 

berdoa. Doa dalam ibadat keluarga dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Keluarga dapat berdoa 

bersama-sama, ayah atau seorang anggota yang lain 

dapat memimpin permintaan doa, masian-masing 

anggota dapat mengucapkan doa yasng singkat, atau 

satu kalimat doa, atau keluarga dapat tunduk kepala 

dan berdoa dengan diam. Berdoa untuk hal-hal yang 

khusus, berdoa seorang untuk yang lain, menyebutkan 

nama-nama di dalam doa, berikan kesemptan untuk 

mendoakan bagi yang minta didoakan secara khusus. 
40 

b. Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab memperkaya masing-masing 

anggota dan keluarga. Pembacaan Alkitab harus 

mendapat tempat yang tetap dalam ibadat keluarga. 

Bagian-bagian kitab suci hendaknya dipilih untuk 

kepentingan seluruh anggota keluarga, dengan mengingat 

bahwa tujuan pembacaan itu ialah untuk memberikan 

                                                 
40 Mary Go Setiawan, Menerobos Dunia Anak,( Bandung: Yayasan 

Kalam Hidup), 181 
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pengetahuan tentang Alkitab. Anak-anak harus mengerti 

bahwa Alkitab bukan buku biasa melainkan firman Allah 

yang harus dihormati. Ibu bapa hendaknya menerangkan 

pembacaan yang mungkin tidak dimengerti oleh anak-

anak. Jagalah agar pembacaan Alkitab dalam ibadat 

keluarga tidak terlalu panjang, jadikan waktu ini waktu 

yang menarik sehingga semua angggota menantikannya 

dengan gembira.  

c.   Buku- buku renungan Harian 

Doa-doa dan renungan dari orang saleh telah 

diwariskan kepada kita yang dapat menolong kita untuk 

memperoleh lebih banyak manfat dari firman Allah dan 

menolong kita untuk berdoa. Buku-buku renungan, buku-

buku cerita Alkitab untuk anak-anak dapat menambah 

variasi dalam menyampaikan Firman Allah dalam ibadat 

keluarga.  

 

Cara-cara praktis untuk Ibadah keluarga  

Baiklah seluruh anggota keluarga mengambil bagian 

dalam ibadat keluarga. Berikan giliran untuk membaca 

Alkitab, renungan, dan doa-doa. Ibadat keluarga akan menjadi 

sesuatu yang menyenagkan jika direncanakan dengan baik. 

Variasi dalam ibadat keluarga diperlukan. Misalkan jika ada 

alat musik data dipergunakan ketika menyanyi, menggunakan 

kaset/CD lagu/cerita Alkitab, atau bahkan mendramakan 

cerita Alkitab. Pilihlah seorang pelayan Injil untuk dibantu 

secara khusus oleh keluarga. Ingatlah ulang tahun pelayan 

injil itu, kirimkanlah bantuan, warta gereja dan pemberian 

kecil lainnya. Hal ini mengajarkan anak untuk berdiakonia. 
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Ibadat keluarga sebaiknya jangan terlalu panjang, singkat. 

Persekutuan doa yang panjang dapat meneguhkan orang yang 

dewasa, ibadt keluarga yang singkat untuk anak-anak41.  

Berikan kesempatan bagi anak-anak untuk berbicara 

bebas, adakanlah pembahasan.pertanyaan yang mereka 

ajukan menjadi petunjuk, apa yang mereka pikirkan. 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memecahkan 

persoalan mereka jauh lebih penting daripada menyelesaikan 

bahan yang sudah direncanakan untuk ibadat. 

Dalam ibadat keluarga, nyanyikan beberapa nyanyian 

rohani yang biasa dinyanyikan dalam gereja. Bercakap-

cakaplah tentang pokok khotbah, tentang pelajaran sekolah 

minggu yang lalu dan yang akan datang. Nyatakanlah 

penghargaan terhadap gembala, majelis gereja, pemimpin 

sekolah minggu, dan pekerja-pekerja  yang lain di  gereja. 

Beranikanlah anak-anakuntuk bertanya tentang gereja dan 

ibadat gereja. Hal ini akan menolong mereka merasa dirinya 

untuk mengambil bagian dalam ibadat di gereja. 42 

Memulai ibadat keluarga pada mulanya mungkin agak 

sukar. Kesibukan-kesibukan  atau rintangan-rintangan yang 

lain mungkin akan menghalanginya. Bereskanlah hal itu dan 

jangan lalaikan. Pilihlan suatu waktu dalam sehari dan jangan 

melalaikan. Jika tidak memilih waktu yang tepat untuk 

melaksanakan ibadat pada waktu  itu, maka tidak lama lagi 

ibadat akan berhenti. Jangan biarkan ibadat kelurga  

dihentikan. Tidak ada kegagalan, jika semua anggota 

bertekun.  

                                                 
41 Jarot Wijarnako, Mezbah Keluarga, (Jakarta: Suara 

Pemulihan,2000),55 
42 Keneth Barney, Rumah Tangga Kristen, (Malang:Penerbit 

Gandum Mas,1982), 63 
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Ibadat keluarga jangan dijadikan suatu kesempatan untuk 

berkhotbah kepada anak-anak atau orang lain dalam keluarga. 

Kalau seorang anak/anggota kelurga bersalah karena suatu 

perbuatan yang buruk, hendaklah dipanggil tersendiri dan 

kesalahannya dinyatakan kepadanya. Yang penting, janganlah 

munafik. Jangan mengucapkan doa yang saleh tetapi tidak 

berusaha untuk menyatakan  roh  Kristus dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

Hasil dari ibadah keluarga yang baik 

Hasil dari ibadah yang baik adalah  

a. menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

b. bertumbuhnya suatu kebiasaan yang baik untuk 

“mencintai ibadat” 

c. terbentuknya sikap dan sifat-sifat kristiani yang tinggi 

(kasih, mengampuni, suka menolong, rendah hati, 

benci dosa dan kejahatan.). 

d. Takut akan TUHAN. 

e. Cinta kepada pekerjaan TUHAN 
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Yohanes 6:66, 67

Mulai dari waktu itu banyak murid-murid-

Nya mengundurkan diri dan tidak lagi

mengikut Dia. 

Maka kata Yesus kepada kedua belas murid-

Nya: "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" 



1. MURID TIDAK SETIA 

MENGUNDURKAN DIRI DARI  

TUHAN YESUS



Alasan utama murid 

mengundurkan diri adalah

TIDAK BERTAHAN DALAM 

AJARAN YANG KERAS



Yohanes 6:68,69

Jawab Simon Petrus kepada-Nya: 
"Tuhan, kepada siapakah kami akan

pergi? Perkataan-Mu adalah
perkataan hidup yang kekal;  
dan kami telah percaya dan tahu, 
bahwa Engkau adalah Yang 

Kudus dari Allah." 



Murid yang SETIA

Percaya kepada FIRMAN ALLAH

Dan MENGAKUI BAHWA YESUS 

ADALAH TUHAN 



Mereka yang MENGGUGAT 

nama ALLAH dan

menggantikan dengan

YAHWEH adalah orang yang 

salah mendapatkan RHEMA



Yohanes 6:70, 71

Jawab Yesus kepada mereka: "Bukankah Aku

sendiri yang telah memilih kamu yang dua

belas ini? Namun seorang di 

antaramu adalah Iblis." 

Yang dimaksudkan-Nya ialah Yudas, anak

Simon Iskariot; sebab dialah yang akan

menyerahkan Yesus, dia seorang di antara

kedua belas murid itu.



Yudas tidak Mengundurkan diri,

Namun Dia tidak bersekutu

dengan TUHAN YESUS



Yohanes 13:27 

Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia

kerasukan Iblis. Maka Yesus

berkata kepadanya: "Apa yang hendak

kauperbuat, perbuatlah dengan segera." 



2. Murid yang TIDAK SETIA 

DIKUASAI OLEH IBLIS, 

TIDAK BERSEKUTU DENGAN 

TUHAN YESUS



Yohanes 12:6-8

Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan

nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia

adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang

yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 

Maka kata Yesus: "Biarkanlah dia melakukan hal ini

mengingat hari penguburan-Ku. 

Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, 

tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu." 



3. Murid yang TIDAK SETIA 

TIDAK ADA PERUBAHAN 

KATAKTER



Matius 27:5-8

Maka iapun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait 
Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 

Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan
berkata: "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke

dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." 

Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah
yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat

pekuburan orang asing. 

Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut
Tanah Darah. 



4. Murid yang TIDAK SETIA 

HIDUPNYA TRAGIS
BINASA KARENA DOSANYA



THE BRIGHTNESS 
OF HIS GLORY

DR. DAUD DARMADI
GAB BEST ITC

SURABAYA, 23 PEBRUARI 2020



2

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud
Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya 

yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai
mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan
Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi

dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang 
dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada

nama mereka.
-- Ibrani 1:3-4 --

2



3

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud
Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya 

yang penuh kekuasaan. 

ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς
ὑποστάσεως αὐτοῦ

-- Ibrani 1:3-4 --

3



4



5

Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir
dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian

kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab
sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu

cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan
menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan
yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang 

menyertai pelayanan Roh!
-- 2 Korintus 3:7-8 --

5



6



7

Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada
penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi

pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika
dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi

segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti

-- 2 Korintus 3:9,10 --

7



8



9

Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, 
betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai

kemuliaan.
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, 

maka kami bertindak dengan penuh keberanian,
tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya
mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya

yang sementara itu.
-- 2 Korintus 3:11-13 --

9



10



11

3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena

kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, 
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, 

dalam kemuliaan yang semakin besar.

τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ
δόξης εἰς δόξαν

11



SPIRITUAL 
BLESSING

Yohanes 17:20-26

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K

1 Maret 2020

BEST Pondok Tjandra Surabaya



Dan bukan untuk mereka 
ini saja Aku berdoa, tetapi 
juga untuk orang-orang, 
yang percaya kepada-Ku 
oleh pemberitaan mereka;

Yohanes 17:20



YESUS BERDOA
Untuk ORANG 

PERCAYA adalah 

SPIRITUAL BLESSING



... percaya kepada-Ku oleh pemberitaan 

mereka

Artinya KITA Harus 

SUKA Mendengarkan 

PEMBERITAAN 
FIRMAN TUHAN



supaya mereka semua 

menjadi satu, sama seperti 

Engkau, ya Bapa, di dalam 

Aku dan Aku di dalam 

Engkau, agar mereka juga di 

dalam Kita, supaya dunia 

percaya, bahwa Engkaulah 

yang telah mengutus Aku.
Yohanes 17:21



DOA YESUS adalah

Supaya Orang Percaya 

MENJADI SATU
sama seperti

BAPA dan YESUS 
adalah SATU



KESATUAN HATI
ORANG PERCAYA

adalah Penginjilan 
kepada DUNIA



Dan Aku telah 
memberikan kepada 
mereka kemuliaan, yang 
Engkau berikan kepada-
Ku, supaya mereka 
menjadi satu, sama seperti 
Kita adalah satu:

Yohanes 17:22



YESUS memberi 
KEMULIAAN
kepada ORANG PERCAYA 
adalah ...

SPIRITUAL BLESSING



Aku di dalam mereka dan 
Engkau di dalam Aku supaya 
mereka sempurna menjadi 
satu, agar dunia tahu, bahwa 
Engkau yang telah mengutus 
Aku dan bahwa Engkau 
mengasihi mereka, sama 
seperti Engkau mengasihi Aku.

Yohanes 17:23



YESUS MENGASIHI 
DAN TINGGAL 

dalam HATI ORANG 

PERCAYA adalah 

SPIRITUAL BLESSING



Ya Bapa, Aku mau supaya, di 
mana pun Aku berada, mereka 
juga berada bersama-sama 
dengan Aku, mereka yang telah 
Engkau berikan kepada-Ku, agar 
mereka memandang kemuliaan-
Ku yang telah Engkau berikan 
kepada-Ku, sebab Engkau telah 
mengasihi Aku sebelum dunia 
dijadikan.

Yohanes 17:24



YESUS MENYERTAI 
ORANG PERCAYA

adalah 

SPIRITUAL BLESSING



Ya Bapa yang adil, memang 
dunia tidak mengenal Engkau, 
tetapi Aku mengenal Engkau, dan 
mereka ini tahu, bahwa 
Engkaulah yang telah mengutus 
Aku; dan Aku telah 
memberitahukan nama-Mu 
kepada mereka dan Aku akan 
memberitahukannya, supaya 
kasih yang Engkau berikan 
kepada-Ku ada di dalam mereka 
dan Aku di dalam mereka.“

Yohanes 17:25-26



MENGENAL NAMA ALLAH 

yaitu YESUS adalah

SPIRITUAL BLESSING



Dan Aku tidak ada lagi di 
dalam dunia, tetapi mereka 
masih ada di dalam dunia, dan 
Aku datang kepada-Mu. Ya 
Bapa yang kudus, peliharalah 
mereka dalam nama-Mu, yaitu 
nama-Mu yang telah Engkau 
berikan kepada-Ku, supaya 
mereka menjadi satu sama 
seperti Kita.

Yohanes 17:11



SPIRITUAL 
MOVEMENT

Ladys Devotion
GAB BEST Mayapada, 

7 Oktober 2019
Eunike Agoestina, M.Pd.K



3:1. Adalah seorang Farisi yang bernama

Nikodemus, seorang pemimpin agama 

Yahudi. 

3:2 Ia datang pada waktu malam kepada

Yesus dan berkata: "Rabi, kami tahu, 

bahwa Engkau datang sebagai guru yang 

diutus Allah; sebab tidak ada seorangpun

yang dapat mengadakan tanda-tanda

yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak

menyertainya." 



BANYAK ORANG 

BERAGAMA, IBADAH, 
tetapi tidak mengalami

KEGERAKAN ROHANI



KEGERAKAN ROHANI?
Adalah semangat hidup yang digerakan

oleh Kuasa Roh Kudus, untuk mencapai

visi sesuai dengan kehendak Allah.



Bagaimana Supaya kita

mengalami KEGERAKAN 

ROHANI?



3:9 Nikodemus menjawab, katanya: 

"Bagaimanakah mungkin hal itu

terjadi?" 

3:10 Jawab Yesus: "Engkau adalah

pengajar Israel, dan engkau tidak

mengerti hal-hal itu?



.1.

MENGALAMI FIRMAN 

TUHAN SECARA PRIBADI
Menerima Firman, Hidup dalam Firman, 

Melakukan Firman



Jika kita menempatkan Firman

sebatas pengetahuan Agama, 

Kita tidak akan pernah mengalami

KEGERAKAN ROHANI



3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku

berkata kepadamu, sesungguhnya jika

seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak

dapat melihat Kerajaan Allah." 

3:4 Kata Nikodemus kepada-Nya: 

"Bagaimanakah mungkin seorang

dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia

masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan

dilahirkan lagi?" 



.2.

LAHIR BARU
Awal Pertumbuhan rohani, dan

Selanjutnya menghasilkan buah



Yohanes 12:24 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya

jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam

tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; 

tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan

banyak buah. 



Yohanes

3:5 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan
dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke
dalam Kerajaan Allah. 

3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, 
adalah daging, dan apa yang dilahirkan
dari Roh, adalah roh. 

3:7 Janganlah engkau heran, karena Aku
berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan
kembali. 



KESELAMATAN HIDUP KEKAL
Hanya bagi mereka yang sudah lahir

baru, ditunjukkan lewat perubahan

karakter



Yohanes

3:7 Janganlah engkau heran, karena Aku

berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan

kembali. 

3:8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan

engkau mendengar bunyinya, tetapi

engkau tidak tahu dari mana ia datang

atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya

dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." 



.3.

HIDUP DALAM 

TUNTUNAN ROH KUDUS
Bukan dalam Hawa nafsu dan

Kehendak pribadi



II Samuel

5:1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada

Daud di Hebron dan berkata: "Ketahuilah, 

kami ini darah dagingmu. 

5:2 Telah lama, ketika Saul memerintah atas

kami, engkaulah yang memimpin segala

gerakan orang Israel. Dan TUHAN telah

berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus

menggembalakan umat-Ku Israel, dan

engkaulah yang menjadi raja atas Israel." 



5:3 Maka datanglah semua tua-tua

Israel menghadap raja di Hebron, lalu

raja Daud mengadakan perjanjian

dengan mereka di Hebron di 

hadapan TUHAN; kemudian mereka

mengurapi Daud menjadi raja atas

Israel. 



Daud diurapi menjadi Raja oleh

Samuel, namun Belasan tahun

kemudian hal itu menjadi

Kenyataan



5:4 Daud berumur tiga puluh tahun, 

pada waktu ia menjadi raja; empat

puluh tahun lamanya ia memerintah. 

5:5 Di Hebron ia memerintah atas 

Yehuda tujuh tahun enam bulan, dan 

di Yerusalem ia memerintah tiga

puluh tiga tahun atas seluruh Israel 

dan Yehuda. 



5:6. Lalu raja dengan orang-orangnya

pergi ke Yerusalem, menyerang orang 

Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu

berkata kepada Daud: "Engkau tidak

sanggup masuk ke mari; orang-orang 

buta dan orang-orang timpang akan

mengenyahkan engkau!" Maksud

mereka: Daud tidak sanggup masuk ke

mari. 



5:7 Tetapi Daud merebut kubu pertahanan

Sion, yaitu kota Daud. 

5:8 Daud telah berkata pada waktu itu: "Siapa

yang hendak memukul kalah orang Yebus, 

haruslah ia masuk melalui saluran air itu; hati

Daud benci kepada orang-orang timpang

dan orang-orang buta." Sebab itu orang 

berkata: "Orang-orang buta dan orang-orang 

timpang tidak boleh masuk bait." 



Perjuangan dalam KEGERAKAN ROH, 

pasti membuahkan hasil karena

Mengejar VISI bukan AMBISI



5:9 Dan Daud menetap di kubu

pertahanan itu dan menamainya: 

Kota Daud. Ia memperkuatnya

sekelilingnya, mulai dari Milo ke

bagian dalam. 

5:10 Lalu makin lama makin besarlah

kuasa Daud, sebab TUHAN, Allah 

semesta alam, menyertainya. 



VISI yang telah tercapai akan

menjadi besar, karena Penyertaan

TUHAN



The Spirit of 

Christmas
SJANETTE EVELINE, M.TH

LADYS DEVOTION, 

SURABAYA GAB BEST MAYAPADA, 2 DESEMBER 2019



1:1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus

Kristus, Anak Allah.

1:2 Seperti ada tertulis dalam kitab nabi

Yesaya: "Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku 

mendahului Engkau, ia akan

mempersiapkan jalan bagi-Mu;

1:3 ada suara orang yang berseru-seru di 

padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk

Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya",



1:4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil
di padang gurun dan menyerukan: 
"Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu."

1:5 Lalu datanglah kepadanya orang-
orang dari seluruh daerah Yudea dan
semua penduduk Yerusalem, dan sambil
mengaku dosanya mereka dibaptis di 
sungai Yordan.



PRIBADI YANG RENDAH HATI: 

1:6 Yohanes memakai jubah bulu unta dan

ikat pinggang kulit, dan makanannya

belalang dan madu hutan.



PRIBADI YANG RENDAH HATI: 
1:7 Inilah yang diberitakannya: "Sesudah

aku akan datang Ia yang lebih berkuasa

dari padaku; membungkuk dan membuka

tali kasut-Nya pun aku tidak layak.

1:8 Aku membaptis kamu dengan air, 

tetapi Ia akan membaptis kamu dengan

Roh Kudus."



PRIBADI YANG BERSEDIA DIUTUS

1:1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, 
Anak Allah.

1:2 Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: 
"Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului
Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu;

1:3 ada suara orang yang berseru-seru di padang
gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 
luruskanlah jalan bagi-Nya",



PRIBADI YANG BERSEDIA DIUTUS

1:3 ada suara orang yang berseru-seru di 

padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk

Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya",



Kesediaan untuk diutus ditandai

dengan memberikan apapun yang 

Tuhan kehendaki untuk

kemuliaanNya



Maleakhi

4:5 Sesungguhnya Aku akan mengutus
nabi Elia kepadamu menjelang
datangnya hari TUHAN yang besar dan
dahsyat itu.

4:6 Maka ia akan membuat hati bapa-
bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati anak-anak kepada bapa-
bapanya supaya jangan Aku datang
memukul bumi sehingga musnah.



PRIBADI YANG MELAYANI
1:4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil

di padang gurun dan menyerukan: 

"Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis

dan Allah akan mengampuni dosamu."



Matius

11:7 Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah

Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang

Yohanes: "Untuk apakah kamu pergi ke padang

gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian

ke mari?

11:8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang 

yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian

halus itu tempatnya di istana raja.

11:9 Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? 

Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih

dari pada nabi.



PRIBADI YANG MELAYANI
1:5 Lalu datanglah kepadanya orang-

orang dari seluruh daerah Yudea dan

semua penduduk Yerusalem, dan sambil

mengaku dosanya mereka dibaptis di 

sungai Yordan.



Belas kasih adalah karakter

yang akan menarik banyak

Jiwa datang kepada Kristus





Pada keesokan harinya datanglah

Agripa dan Bernike dengan segala

kebesaran dan sesudah mereka

masuk ruang pengadilan bersama-

sama dengan kepala-kepala pasukan

dan orang-orang yang terkemuka

dari kota itu, Festus memberi

perintah, supaya Paulus dihadapkan.

-- Kisah Para Rasul 25:23 --





Festus berkata: "Ya raja Agripa serta
semua yang hadir di sini bersama-

sama dengan kami. Lihatlah orang ini, 
yang dituduh oleh semua orang 
Yahudi, baik yang di Yerusalem, 

maupun yang di sini. Mereka telah
datang kepadaku dan sambil berteriak-
teriak mereka mengatakan, bahwa ia

tidak boleh hidup lebih lama.

-- Kisah Para Rasul 25:24 --



 Agripa menjadi raja:
Khalkis, setelah itu 
bertambah menjadi 
wilayah
Gaulanitides, 
Trakhonitides 
Batanea, 
Aurianitides dan 
Panean (Iturea).

 Festus adalah raja 
untuk wilayah 
Yudea. Dia adalah 
pengganti Feliks, 
dan Pilatus.



25:25 Tetapi ternyata
kepadaku, bahwa ia tidak
berbuat sesuatu pun 
yang setimpal dengan
hukuman mati

[tidak ada Kriminal, atau
pemberontakan kepada
raja dan kaisar.]



dan karena ia naik banding 

kepada Kaisar, aku

memutuskan untuk mengirim

dia menghadap Kaisar.

[Festus ingin

membebaskan, namun

Rencana Tuhan tidak

mungkin gagal]



25:26 Tetapi tidak ada apa-apa

yang pasti yang harus kutulis

kepada Kaisar tentang dia. Itulah

sebabnya aku menghadapkan dia

di sini kepada kamu semua, 

terutama kepadamu, raja Agripa, 

supaya, setelah diadakan

pemeriksaan, aku dapat

menuliskan sesuatu.



25:27 Sebab pada

hematku tidaklah wajar

untuk mengirim seorang

tahanan dengan tidak

menyatakan tuduhan-

tuduhan yang diajukan

terhadap dia."



26:1 Kata Agripa kepada

Paulus: "Engkau diberi

kesempatan untuk membela

diri." Paulus memberi isyarat

dengan tangannya, lalu

memberi pembelaannya

seperti berikut:



26:2 "Ya raja Agripa, aku

merasa berbahagia, karena

pada hari ini aku diperkenankan

untuk memberi pertanggungan

jawab di hadapanmu terhadap

segala tuduhan yang diajukan

orang-orang Yahudi terhadap

diriku,



KEBAHAGIAAN dalam

IMAN KRISTEN adalah

suatu PARADOKS

Paradox: a seemingly absurd or self-

contradictory statement or proposition 

that when investigated or explained may 

prove to be well founded or true.



26:3 terutama karena

engkau tahu benar-benar

adat istiadat dan persoalan

orang Yahudi. Sebab itu aku

minta kepadamu, supaya

engkau mendengarkan aku

dengan sabar.



Siapa yang sebnarnya sedang

diadili?
Paulus sepertinya memang diadili, 

dan dibelenggu dengan rantai, tapi

dia adalah orang yang bebas, dan

mereka yang mengadili adalah

orang yang masih dibelenggu oleh

Dosa, karena menolak Yesus.



Yohanes 3:18 

Barangsiapa percaya kepada-

Nya, ia tidak akan 

dihukum; barangsiapa tidak 

percaya, ia telah berada di 

bawah hukuman, sebab ia 

tidak percaya dalam nama 

Anak Tunggal Allah.



Terkadang dalam keadaan 

sulit, kita tidak mampu 

melihat apa rencana Tuhan 

Percaya bahwa dengan 

iman masalah bisa berubah 

menjadi berkat.



26:4 Semua orang Yahudi

mengetahui jalan hidupku

sejak masa mudaku, sebab

dari semula aku hidup di 

tengah-tengah bangsaku di 

Yerusalem.



Semua orang memiliki
masa lalu, itu suatu…

KEPASTIHAN
Namun perubahan hidup

adalah suatu … 

PILIHAN



Salah satu rintangan kita

tidak bisa melihat masa

depan adalah ketika kita

masih belum bisa

meninggalkan masa lalu.



26:5 Sudah lama mereka
mengenal aku dan sekiranya
mereka mau, mereka dapat
memberi kesaksian, bahwa
aku telah hidup sebagai
seorang Farisi menurut
mazhab yang paling keras
dalam agama kita.



Belenggu

AGAMAWI



Agama Yahudi ada 4 aliran:

Saduki, 

Farisi, [Paulus]

Eseni, 

Sikari.



Pandangan Teologi
seseorang mempengaruhi

KARAKTERNYA
dan jika pandangan

teologinya yang salah, maka

lebih sulit untuk berubah



26:6 Dan sekarang
aku harus menghadap
pengadilan oleh sebab
aku mengharapkan
kegenapan janji, yang 
diberikan Allah kepada
nenek moyang kita,



26:7 dan yang dinantikan oleh
kedua belas suku kita, 
sementara mereka siang malam
melakukan ibadahnya dengan
tekun. Dan karena pengharapan
itulah, ya raja Agripa, aku
dituduh orang-orang Yahudi.

26:8 Mengapa kamu
menganggap mustahil, bahwa
Allah membangkitkan orang 
mati?



SELUBUNG 

ROHANI



2 Kor. 3:14

Tetapi pikiran mereka telah menjadi

tumpul, sebab sampai pada hari ini

selubung itu masih tetap

menyelubungi mereka, jika

mereka membaca perjanjian lama 

itu tanpa disingkapkan, karena

hanya Kristus saja yang dapat

menyingkapkannya.



2 Kor. 3:15

Bahkan sampai pada hari ini, 

setiap kali mereka membaca

kitab Musa, ada selubung

yang menutupi hati mereka.



2 Kor. 3:16 

Tetapi apabila hati

seorang berbalik kepada

Tuhan, maka selubung itu

diambil dari padanya.



26:9 Bagaimanapun juga, aku
sendiri pernah menyangka, bahwa
aku harus keras bertindak
menentang nama Yesus dari
Nazaret.

26:10 Hal itu kulakukan juga di 
Yerusalem. Aku bukan saja telah
memasukkan banyak orang kudus 
ke dalam penjara, setelah aku
memperoleh kuasa dari imam-imam 
kepala, tetapi aku juga setuju, jika
mereka dihukum mati.



26:11 Dalam rumah-rumah
ibadat aku sering menyiksa
mereka dan memaksanya
untuk menyangkal imannya
dan dalam amarah yang 
meluap-luap aku
mengejar mereka, bahkan
sampai ke kota-kota asing."



KARKAKTER DOSA

Kesombongan

Ketamakan

Cinta Uang

Egois



Bagaimana kita bisa

Berubah?

Bagaimana caranya kita bisa

bebas dari agamawi, selubung

rohani, dan karakter dosa?



26:12 "Dan dalam keadaan demikian, 

ketika aku dengan kuasa penuh dan

tugas dari imam-imam kepala sedang

dalam perjalanan ke Damsyik,

26:13 tiba-tiba, ya raja Agripa, pada

tengah hari bolong aku melihat di 

tengah jalan itu cahaya yang lebih

terang dari pada cahaya matahari, 

turun dari langit meliputi aku dan

teman-teman seperjalananku



26:14 Kami semua rebah ke
tanah dan aku mendengar suatu
suara yang mengatakan
kepadaku dalam bahasa Ibrani: 
Saulus, Saulus, mengapa engkau
menganiaya Aku? Sukar bagimu
menendang ke galah rangsang.

26:15 Tetapi aku menjawab: 
Siapa Engkau, Tuhan? Kata 
Tuhan: Akulah Yesus, yang 
kauaniaya itu.



Berjumpa pribadi dengan

TUHAN YESUS



26:16 Tetapi sekarang, bangunlah 
dan berdirilah.

Aku menampakkan diri 
kepadamu untuk 
menetapkan engkau 
menjadi pelayan dan saksi
tentang segala sesuatu yang telah 
kaulihat dari pada-Ku dan tentang 
apa yang akan Kuperlihatkan 
kepadamu nanti.



Hidup dalam 

PANGGILAN



26:17 Aku akan 

mengasingkan 

engkau dari bangsa ini 

dan dari bangsa-bangsa 

lain. Dan Aku akan 

mengutus engkau kepada 

mereka,



Diperlengkapi untuk

TUGAS 

PELAYANAN



 Galatia 1:17-19

Juga aku tidak pergi ke Yerusalem
mendapatkan mereka yang telah
menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku
berangkat ke tanah Arab dan dari
situ kembali lagi ke Damsyik.

Lalu, tiga tahun kemudian, aku pergi
ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, 
dan aku menumpang lima belas hari di 
rumahnya.

Tetapi aku tidak melihat seorang pun 
dari rasul-rasul yang lain, kecuali
Yakobus, saudara Tuhan Yesus.



26:18 untuk membuka mata mereka, 
supaya mereka berbalik dari 
kegelapan kepada terang dan dari 
kuasa Iblis kepada Allah, supaya 
mereka oleh iman mereka kepada-
Ku memperoleh pengampunan 
dosa dan mendapat bagian dalam 
apa yang ditentukan untuk orang-
orang yang dikuduskan. 26:19 Sebab 
itu, ya raja Agripa, kepada 
penglihatan yang dari sorga 
itu tidak pernah aku tidak taat.



Memiliki 

KETAATAN 
untuk 

DIUTUS



26:20 Tetapi mula-mula aku
memberitakan kepada orang-orang 
Yahudi di Damsyik, di Yerusalem
dan di seluruh tanah Yudea, dan
juga kepada bangsa-bangsa lain, 
bahwa mereka harus bertobat
dan berbalik kepada Allah serta
melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang sesuai dengan pertobatan
itu.



26:21 Karena itulah orang-orang Yahudi

menangkap aku di Bait Allah, dan

mencoba membunuh aku.

26:22 Tetapi oleh pertolongan Allah aku

dapat hidup sampai sekarang dan

memberi kesaksian kepada orang-orang 

kecil dan orang-orang besar. Dan apa

yang kuberitakan itu tidak lain dari pada

yang sebelumnya telah diberitahukan

oleh para nabi dan juga oleh Musa,



26:23 yaitu, bahwa Mesias

harus menderita sengsara dan

bahwa Ia adalah yang pertama

yang akan bangkit dari antara

orang mati, dan bahwa Ia akan

memberitakan terang kepada

bangsa ini dan kepada bangsa-

bangsa lain."



Siap sedia dalam

PENDERITAAN
karena

BERITAKAN INJIL



Siap sedia dalam

PENDERITAAN
karena

BERITAKAN INJIL



Bagaimanapun Respon

setiap orang setelah

mendengar Injil adalah

berbeda-beda



26:24 Sementara Paulus 
mengemukakan semuanya itu untuk
mempertanggungjawabkan
pekerjaannya, berkatalah Festus 
dengan suara keras: "Engkau gila, 
Paulus! Ilmumu yang banyak itu
membuat engkau gila."

26:25 Tetapi Paulus menjawab: 
"Aku tidak gila, Festus yang 
mulia! Aku mengatakan
kebenaran dengan pikiran yang 
sehat!



Berita Injil bagi orang-

orang dunia adalah

suatu kebodohan



24:26 Sementara itu ia
berharap, bahwa Paulus 
akan memberikan uang

kepadanya. Karena itu ia
sering memanggilnya
untuk bercakap-cakap

dengan dia.



26:26 Raja juga tahu tentang
segala perkara ini, sebab itu
aku berani berbicara terus
terang kepadanya. Aku yakin, 
bahwa tidak ada sesuatu pun 
dari semuanya ini yang belum
didengarnya, karena perkara
ini tidak terjadi di tempat yang 
terpencil.



26:27 Percayakah engkau, 
raja Agripa, kepada para
nabi? Aku tahu, bahwa
engkau percaya kepada
mereka."

26:28 Jawab Agripa: 
"Hampir-hampir saja
kauyakinkan aku menjadi
orang Kristen!"



Pengetahuan tentang 

Alkitab, Kebaikan, 

sumbangan kepada Gereja, 

tidak cukup kalau kita belum 

Hidup dalam 

Ajaran Yesus.



26:29 Kata Paulus: "Aku mau
berdoa kepada Allah, supaya
segera atau lama-kelamaan
bukan hanya engkau saja, 
tetapi semua orang lain yang 
hadir di sini dan yang 
mendengarkan perkataanku
menjadi sama seperti aku, 
kecuali belenggu-belenggu ini.



BERDOA:
Pada akhirnya kita mengerti, 

bahwa Pertobatan setiap

orang adalah karena berita

Injil dan karya Roh Kudus.


