
Meletakkan Dasar Kerohanian Anak 
1. Apakah kerohanian itu?  

Kerohanian bukanlah fokus pada sesuatu yang fisik. 
Rom_2:29  Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah 
sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari 
manusia, melainkan dari Allah. 
 
Jadi kerohanian adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati, pembaharuan yang terjadi di dalam 
batin/hati kita. 

Tit_3:5  pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah 
kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh 
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,  
 
Pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh itu bekerja di dalam hati kita, sebelum dan 
khususnya ketika serta sejak kita menjadi percaya. 
 

2. Implikasi dari pengertian di atas: 
a. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati anak kita. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan 

dan menarik anak kita kepada-Nya. 
b. Kita orang tua adalah alat di tangan Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan berserah 

kepada Dia yang berkuasa. 
 

3. Dari ayat-ayat berikut, terlihat bahwa orang percaya mula-mula (juga) berkumpul di rumah-
rumah. Menurut Anda pribadi, apa kemungkinan pengaruhnya bagi anak di rumah tsb? 
Diskusikan. 
Rom. 16:3-5, 10, 11; IITim. 1:5  
 
Anak hidup dalam suasana/atmosfir orang yang mencari Tuhan. Tuhan nyata dilihat oleh anak tsb 
dalam konteks hubungan orang-orang dewasa yang sedang menerapkan dan hidup dalam 
kebenaran di hadapan Tuhan. 
 
 
 

4. Prinsip-prinsip dalam mendidik kerohanian anak: 
Ul. 6:6-9 
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. 
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di 
dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 
 
a. Yang pertama-tama penting sekali adalah: orang tua harus “memperhatikan”. 

Memperhatikan ini berarti: firman itu sendiri telah menyentuh hidupnya yang terdalam. 
Orang tua menjadi contoh otentik tentang kerohanian. Boleh dibilang: kita akan 
menghasilkan orang seperti kita. 

b. “ketika duduk… perjalanan….”  orang tua menjadi teladan sehari-hari 24/7 tentang 
kerohanian itu, bagaimana bersikap dan menanggapi sesuatu, bagaimana bertindak, dst.  
Dunia dan lingkungan adalah sekolahnya. Orang tua adalah guru, pelatih, pendidik, dst. Tentu 
caranya tergantung umur serta kepribadian anak juga. Contohnya: sedari kecil anak udah bisa 
memahami kata-kata verbal kita, sangkutkan pengamatan kita tentang alam semesta ini 
dengan Tuhan pencipta. Semakin besar, semakin banyak anak bertanya: mengapa begitu 
banyak penderitaan ketika Tuhan ada dan Dia pengasih? 



c. Jadi menanamkan kebiasaan itu dari suatu pola/bentuk, sampai ke penerapan sehari-hari. 
Apa yang dibaca dan direnungkan dari Firman Tuhan, nyata dilihat dalam penerapan 
kehidupan. Anak dari bayi, perlu secara kreatif diarahkan hatinya pada Allah, melalui semua 
panca indera dan observasi yang mungkin, sampai dia bisa mulai dengan baca tulis. 

 
 
I Kor. 3:6-9 
Pemuridan anak-anak kita terutama oleh orang tua, tetapi juga dilengkapi oleh orang lain. Ada 
seorang teman dalam sebuah berkomentar: senangnya anak kami orang tuanya banyak. Ya, jika 
kita hidup dalam komunitas, yang menjaga dan mempengaruhi anak kita juga para orang tua 
dalam komunitas tsb. Tetapi ingat, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. 
 
II Kor. 3:3 
Kita sedang menulis di dalam hati anak-anak kita, dengan Roh Allah sendiri. Kita menyatakan 
Kristus pada anak-anak, dan pada gilirannya anak-anak itu menyatakan Kristus kepada orang lain 
di luar sana. Itulah salah satu maksud hidup kita memuliakan Kristus. 
 
 
 

5. Diskusikan penerapan-penerapan kebenaran firman dalam konteks kehidupan kita. 
a. Allah yang akan membangun anak kita. Hati anak di luar jangkauan langsung kita. Jadi 

bersandarlah pada Allah. 
b. Lakukan bagian kita sebagai orang tua, sebagai pemeran utama dalam mendidik anak kita 

untuk mengenal Tuhan. 
c. Anak mengenal Allah pertama-tama dan yang paling penting bukan karena perkataan 

ajaran kita, tapi  karena hidup kita. Apakah saya sedang mengenal dan menikmati 
mengenal Kristus dalam hidup sehari-hari. Apakah saya sedang percaya pada-Nya hari 
demi hari? Apakah iman saya nyata dalam persoalan sehari-hari? Itulah yang dilihat 
langsung anak-anak dan langsung juga menancap di hatinya terdalam.  

d. Tekankan terus secara verbal dan berulang-ulang, dengan berbagai cara hal-hal tentang 
Allah dalam hidup sehari-hari. Hati nurani anak akan terlatih tajam dengan penjelasan 
yang konsisten terus menerus, dan didukung kehidupan nyata. 

e. Keluarga inti dan juga komunitas keluarga-keluarga adalah tubuh Kristus dimana anak 
melihat langsung bagaimana Kristus dan Kerajaan Allah ada. 

 

Reff 

Rom 16:3-5  Sampaikan salam kepada Priskila dan Akwila, … Salam juga kepada jemaat di rumah mereka.  
 
Rom 16:10  Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka, yang termasuk isi rumah 

Aristobulus.  
 
Rom 16:11  Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang 

ada dalam Tuhan. 
 
2Ti 1:5  Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu 

Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 
 
1Co 3:6-9  Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting 

bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang 
menanam maupun yang menyiram adalah sama; dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan 
pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 

 
2Co 3:3  Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan 

dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, 
yaitu di dalam hati manusia. 


