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POKOK/SIFAT/PRINSIP YANG PERLU DITANAM DI DALAM ANAK-ANAK 

 

POKOK PRINSIP KEGIATAN YANG MEMBANGUN HAL-HAL YANG NEGATIF 

1. Hormat Menghormati Allah, Kitab-kitab Suci, orang-
tua, orang lain, pemerintah. 
Amsal 1:7 
Roma13:1-7 
I Petrus 2:13-4 

Membaca dan mengajarkan Kitab-kitab     di 
rumah sendiri. 
Mengajar anak supaya menghormati          
orang-tua, orang lain dan pemerintah. 
Mendisiplin kalau mereka tidak meng-  
  hormati apa yang patut dihormati. 

Membiarkan mereka bicara jelek,   
  membantah terhadap orang-tua. 
Tidak mendisiplin anak walaupun perlu. 
I Samuel 3:13 
Amsal 29:15,16 
Amsal 13:24 

2. Mengelola uang  Memakai dengan bijaksana dan hemat. 
Menabung untuk hari depan. 
Murah hati-suka menolong. 
Menghormati Allah dengan uang. 
Amsal 3:9,10 

Memberikan uang pada awal bulan dan     
mereka harus mengatur sendiri untuk       
jajan, uang sekolah, dll. 
Membuat anggaran, mencatat     
  pengeluaran, dan pemasukan. 
Buka Tabanas. Amsal 13:11 
Memberi persen ke orang miskin, 
  gereja. II Kor. 8:2,3 

Boros,  Amsal 21:20 
Kikir 
Selalu minta uang dari orang-tua,  
   mengeluh 
Tidak jujur dalam cara memakainya 
Berhutang  
Roma 13:8a 
Ams. 22:7 

3. Berdiri sendiri Supaya anak belajar berdiri sendiri    
  dengan mengambil keputusan-     
  keputusan yang bijaksana, khususnya    
  dalam hal: 
a. Memilih teman-teman 
    Amsal 13:20; I Kor. 15:33 
b. Memakai uang 
c. Memakai waktu 
d. Memilih kegiatan 

Mengajarkan cara mengambil  
  keputusan: 
1. Daftar kemungkinan-kemungkinan 
    (kumpulkan semua data/faktor) 
2. Minta nasihat 
3. Mengambil keputusan 
4. Menilai hasilnya 
Mengajar bagaimana cara menolak 
  sesuatu secara sopan dan memohon    
  untuk berbuat sesuatu yang lain 

Tidak bisa mengambil keputusan  
   sendiri, yaitu terlalu bergantung  
   kepada orang-tua. 
Orang-tua tidak pernah   
  mengizinkan anak untuk pegang  
  uang sendiri. 

4. Kembangkan 
Bakat/Kekuatan  
    Anak 

Setiap anak perlu rasa harga diri dan rasa 
bahwa dia sanggup berbuat sesuatu 

Memilih kegiatan di mana karya anak   
  mendapat penghargaan 
Kembangkan keahlian di dalam olah-  
  raga, kesenian dan ketrampilan. 

Memaksa anak berusaha lebih daripada    
kesanggupannya, khususnya di sekolah    atau 
di dalam hal lain merupakan    
  keahlian orang-tua. 
Tidak memenuhi permintaan anak untuk   
mencoba sesuatu seperti les organ,      
  lukis, dll. 
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POKOK PRINSIP KEGIATAN YANG MEMBANGUN HAL-HAL YANG NEGATIF 

5. Kembangkan 
Intelek/Mental 
Anak 

Semua orang punya kesanggupan lebih 
daripada yang mereka pikirkan asal mereka 
mengembangkan mental mereka 

Belajar main catur, dll. 
Belajar membaca buku yang bermutu 
Belajar bahasa lain 
Hubungan dengan orang yang sanggup  
menjadi teladan atau mentor mereka 

Berkata bahwa anak ini bodoh, tidak bisa 
berbuat apa-apa, tidak punya bakat dan kata-
kata lain yang akan mematikan semangat dia 
untuk mencobanya. 

6. Mengasihi Allah 
dan sesama 
manusia 

Supaya anak-anak mengasihi Allah dengan 
segenap hati mereka dan segenap jiwa 
mereka dan segenap kekuatan mereka 
dengan segenap akal budi mereka, dan 
mengasihi sesama manusia seperti diri 
sendiri. 

Membaca Kitab Suci sebagai keluarga    
dan diskusi mengenai sisinya. 
 
Merencanakan kegiatan untuk menolong  
orang lain. 

Suami menyerahkan semua kegiatan rohani 
kepada istrinya dan tidak memberi teladan di 
dalam hal-hal rohani. 

7. Cara gagal - 
Menghadapi 
kenyataan 

Supaya anak belajar bahwa dia tidak  
 harus selalu menang, mendapat  
 ranking dan berhasil. 
 
Supaya tidak putus-asa kalau dia gagal. 

Cukup memberikan pujian kepada anak   
kalau dia berusaha sebaik mungkin; itu   
cukup kalau dia berusaha sebaik       
mungkin. 
 
Belajar dari kekurangan dan kegagalan. 
 
Menghargai anak lain yang melebihi dia. 

Membandingkan anak dengan anak  
 lain.  
 
II Kor. 10:12 
 
Memarahi anak karena dia gagal. 

 


