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pergaulan bebas d'i antara siswa SMA yang dengan sangat berani metakukan
transaki.virginity. Tahukah orangtua bahwa anak-anak gadis mer-eka tetah
metakukan tindakan amorat? Apakah para ayah dan ibu yang mati-maiian
bekerja untuk membjayai anak-anak mereka mewaspadai bahwa suatu saat

nanti mungkin mendengar berita bahwa anak gadisnya tetah hamil ataL! anak
[aki-laki mereka tetah menghamil.i pacarnya? Setiap kali pihak sekotah
melakukan sidak isi tas para siswa, apakah mereka akan menemukan ha[-hal
yang sangat memalukan dan mamprjhatinkan? Bagaimana dengan guru piket
yang mendapati siswa-siswi yang masih belum genap berusia enam belas
tahun sudah nekad metakukan adegan yang iidak pantas dj bangsat, [orong dan
toilet sekolah.

Sungguh suatu kenyataan yang amat sutit djterima. Tidak mudah dipercaya
bahwa hat-hal yang tidak tayak itu benar-benar terjadi di institusi pendidikan
dan dilakukan oleh generasi muda harapan orangtua, gereja dan bangsa.

Merupakan pukutan yang menyakitkan bagi para pendidik dan orangtua yang

mendapati anak-anak tercinta terperangkap dan terjerat datam kubangan
hawa nafsu yang mematukan. Bagaimana mungkin? Ada sebaqian orangtua
bertanya-tanya, "Sejak kecit kami sudah mendidik mereka dengan ba'ik.

Mereka sudah betajar agama Kristen sejak balita. Apa yang satah? Mengapa

mereka dapat terkena pengaruh buruk pergautan dan [ingkungan? Datam

tutisan Fokus Utarna, kami mengetengahkan pemikiran dan pergumutan

tentang keprihatinan inj dengan menyodorkan topik "Menolong Anak
Bersahabat Dengan Kristus".

Kami bersyukur bahwa sebagian orangtua sudah menyadari dan mengubah
paradigma datam prinsip pemitihan sekotah terbaik bagi anak-anak mereka.
Kriteria masyarakat mengenai sekotah yang baik, sudah berkembang semakin
kritis. Bita sebetumnya orientasi orangtua [ebih pada kua[itas intelektuatitas
dengan predikat unggul, kini mutai berpaling pada kebutuhan masalah
karakter dan spirituatitas. Namun tetap harus dipertanyakan, apakah sistem
pendidikan di sekotah saat ini dapat mengakomodasi proses belajar yang

mendidik serta membentuk karakter anak-anak kita?

Sejujurnya majalah jni tahir sebagai ungkapan syukur dan kesaksian bagi
kemutiaan Tuhan. Dia yang tetah lebih dahutu memberikan visi kepada hamba-
Nya untuk memfasititasi proses pendidikan yang berorientasi pada Atkitab
sebaga'i fokus, -yang berupaya untuk mendidik setiap mlrrid dengan proses
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betajar sesuai desain Atlah. Memulai sebuah sekotah yang mempunyai visi untuk membawa setiap
murid rindu berkomitmen memenuhi panggilan hidupnya sesuai tujuan hidup,vang telah dji-ancang

Atlah. Sebuah sekoiah yang berkomitmen untuk rrefidedikasikan satu generasi muda yang sjap

menjalankan panggitan hidupnya, metayani Tuhan seumur hidupnya. Cenerasi muda gereja dan

bangsa yang berdedikasj untuk metayani generasjnya agar dapat hidup dalam kebenaran sesuai

ajaran Alkitab. Demi mewujudkan visi ini, sekoLah jni mempunyai misi menjadikan murjd-murjd

)rang memiliki karakter seperti Krisius, bertumbuh daLarn hikmat Tuhan, berinieS!-iias, dan

berkuaUtas datam aspek iman, morat, emosi, jnteiek, kepribadian, juga memil.iki kedewasaan sosjal

dan periumbuhan fisik yang sehat. Sekotah ini mendedikasjkan pelayanannya bagi Tuhan yang

mendesajn setiap anak secara spesiaI dan unik, Yajtu. PELayanan ANak bacl KRl5TU5, yang djkenal
dengan nama Seminari.Anak aiau Sekotah Kristen PELANGI KRlSTU5. Kasih setia Tuhan dan berkai-Nya
bagj sekolah kami ini sungguh indah dan ajaib, sehingga kami memutuskan untuk membagikan berkat

tersebut dengan menghadirkan majatah yang sedang Anda baca ini. Desain rubrik datam majaLah ini
senantjasa dijiwai oteh semangat untuk membagi berkat dan rindu untuk menjadi berkat. Karena itu
saiah satu rubrjk tetap dan penting dalam majatah ini adatah rubrik orangtua. Bila daiam empat edisi
pertama membahas tentang Orangtua Bijak, mutai edisi ke lima mengulas tentang Orangtua setia.

Untuk mengakomodasi suara hati dan kebutuhan orangtua secara konkrit, datam majalah ini kami

menyediakan rubrik Bejana Kasih dan Pustaka Keluarga yang menginformasikan literatur Krjsten

untuk memperkaya orangtua dan anak tentang bagaimana hidup bersukacita karena memjlikj
persahabatan dengan Kristus.

Artikel Pendidikan kaii mengetengahkan isu Kri5is di tengah tingkungan yang nampaknya aman,

ditulis oteh rekan kami yang sangat peduLi dan penuh keprihatinan terhadap ancaman serta bahaya

yanng sedang mencengkeram anak-anak. Sebagai penuUs muda yang tetah memiliki cukup banyak
pengalaman di bidang pelayanan anak, kami percaya tulisannya akan sangai menarik untuk.{nda
cermaij. Kami juga tetah menyiapkan rubrik Beranda Keluarga yang merefleksikan kehidupan

sebuah keluarga Kristen, satah salu orangtua murid Petangi Kristus yang berkomitmen mendidjk anak-
anak mereka hidup berkenan di hati Tuhan. Rubrjk Bermain Bersama tetap secara kreatif
memberikan ide bermain beTsama untuk membangun karakter anak. Tidak ketinggatan dokter kami

menuangkan Berkat Betesda dengan topjk "masatah kegemukan (obesitas) dan tips untuk remaja
dapat hidup sehat dan bersih. "

Kami sangat berharap dengan kehadjran Majatah Pendidikan Anak Petangi Kristus ini, kepeduLian kamj
merupakan jalan berkai Tuhan bagi Anda. Kami mengharapkan saran dan segata sesuatu yang dapat
memperkaya MPA Petangi Kristus, semuanya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Krjsius. Doa dan
dukungan Anda, sangat kami butuhkan untuk menjalankan misi ini. semuanya kami persemballkan

hanya bagi TUHAN YESUS yang setia, yang mengasihi setiap anak-anak-Nya.

Soti Deo Gtoria.
My Utmost for Hjs Highest.

G:. Magdalena Pranata Santoso

Overcomiog the Crisis with the Crcrs of Christ 5
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ilah iiu setia. DjaAllah yang iidak pernah rertambai aiaupun
ierlatu cepat. Dia seiatu berrindak tepat pada waktu-Nya.

. Dalam Derspektif inilah kita akan men.laknai panggilan kiia
sebagai orangtua yang setiaJ yaitu oranglua yanq ijengan hikmat
Tuhan. melakukan peran.ian panggilan :ebagai oi-angilra tqrhadap
anak-anak-Nya pada sro.' y(ng t€p6t. Pensenian jni sudah
Cjuraikan dalam edisi iair dengan menyisakan s--buah perianyaan,
sudahkah A.nda mefieropkannvc dalanl diri anak-anak Anda?

iart inr, :rio AnC4 lii;|..ya, haL apa ya,r.z pating n.ternb,tar
Anda merasa bahagia sebagai orarlgiua, apakah jav/aban Anda?

Mungkin,Anda menjav/ab, "Nami merasabahagia kailu anak-anak kami dapat hidup sukses" aiau
" !<cmi bahagiG kalau anak kami menjadi seorong yang berbakii kepadaTuhan clan..rdngtua" alau
" kami bahagia kaLan anak kami dapat menjadi seorang yong baik dan bergunc bagi gereja, bangsa
tian negara". Tentu saja apa pun jawaban Anda atas pertanyaan ini tidak ada yang satah. sebai)
sebagai orangtua, sah-sah saja untuk merasa bahagia dengan alasan apa saja. Apalagi bita alasan
jtu sesuaiu hal yang pcsitjf sebagaimana jawaban di atas. Namun mungkin ada orangiua yang

menjawab, "Hol yang paiing membahagiakan adalah ketika dapot menyaksikan onak-anak kami
menggenapkan rencana,A{lah dotam hidup mereko." Apakah ini yang menjadi jawaban,Anda?

Jawaban ini ierkait dengan panggitan orangtua bijak yang sudah dijetaskan datam edisi
sebelumnya. ldilah kebahagiaan menjadi orangtua, ketjka dapat menyaksikan anak menggenapkan
rencana Atlah datam hidupnya- Sesungguhnya ketika anak kita berhasil menggenapkan rencana
Aitah dalam hidupnya, berarti dia sudah mencapai tujuan hidupnya lbaca: tujuan Al[dh
menciptakan dir). Sebab suatu saat nanti, setiap orangtua akan berdiri di hadapan penghakiman
Tuhan Yesus Kristus, Hakim yang Agung, dan akan menjarvab pertanyaan-Nya, "untuk onok-anak
yang Aku titipkon kepadamu, apo yong sudoh kau lakukan bagi hidup mereka?" Pertanyaan
semacam ini sungguh menggetarkan hati. Setetah bertahun-tahun mengasuh, merawai, metayani
dan mendidik anak kami, banyak hal sudah kami takukan untuknya. Namun bila Tuhan Yesus

mengajukan pertanyaan ini kepada kami, bagaimana kamj akan menjawab DIA? Yang akan
dipertanyakan-Nya kepada kami sebagai ayah dan ibu adalah hal-hat apakah yang sudah kami
takukan yang berdampak datam hidup anak kami sehingga dia berhasil menggenapkan rencana
Attah datam hidupnya. Jadi seandainya kami membawa anak kami ke sekolah terhebat sekatipun,
tetapi tidak menolong hidupnya untuk dapat mengenapkan rencana Attah, itu sama sekali tjdak
berguna. Juga sekiranya kam'i mengikutkan dia ke berbagai macam kursus dan ketrampilan serta
mendapatkan segala fasilitas termewah dalam hidupnya, tetapi tidak membantunya untuk

l6 Over.oming $e Giris with rhe Cross ol Chr'6r
006 I P€langi Krl5ru5 , 2007
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]n--iqhcrn'raii panggii.an l\Liah bag; hinupnya, se$ua iir-ipiirl iia'sia. Bahkar seandainy'a anak karni

k--lak ixampu rTrefiguasai beberarat,a bahasa oi ,i.rnia. fierjadi jlaia daiam be!-Dagai l!,-irba L.ahl(an

3afipai tingl(at oLi'npiace sekaiitrul-] (ja1-r in€r]!punvai Srcfesi terhcrinal di r'1a:yai-akat, namun biia

;Uhan tiijak memakai hidupn-va dan hailnya iidai'i mengasihi Ki"istus dan sesamanya, semLran]/a jiLi

iidak berarii. Biia yang dpmikiaii ierjadj, 5esiingglihnya karni tetah gaga[ fienjalank-an panggilan

5ebaqai orangiua, kami bskanlah cralgiLia yang setia, I-ogisl
.Apa yang sudah Anda lak.ukan b?gi hitiLtp cilck-anak Anda y1ng ntenolong n:erekd

iiiengharmati cion m€ntaati ponggiia]1A{lah seum,:r hidupu !/o7 Crangiua setia berkcmitmen ul.li|]k

menjararab pertanyaan ini dengan penuh ranggung jawab' Tuhan teiah memberi keDercayaan

kepada seiiap orangiua dengan menjtipkan anak-anak-Nya dalam keluarga kiia. ahiidren ffe c
heritage from the Lord \Mazmui 127:4)- Apakah Penting bagi Anda untuk rnemikirkan bagaimana

menjav/ab pertanyaan jni?

Dalam Matius 24:45-46, Tuhan Yesus mengajarkan, "5iapakah hamba yang setia *n bijak
yang diangkai oleh tuannya atos arang-orcngnyo untukmemberi mereko msk1iian pada wak.tLtnya.

Berbohogialah hamba yang didapati sedang metakukon tugasnvo itu, ketika tuannya itu datang."
Orangtua setia akan metakukan panggilan sebagai orangtua dengan sefid. dengan komitmen

metakukan hanya hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, yang akan dipertanggung
jawabkan pada waktu Tuhan Yesus datang ke ciua kalinya. Pada waktu itu, sebagaimana Tuhan Yesus

mengajarkan {Atkitab, Matius 2a:31-40), DIA akan bersabdo: "Sebab ketika anak'anak'Ku lapar,

kamu memberi mereka makan, ketika anak-drdk-l(u haus, kamu memberi mereka minum. Keiika

anok-anak-Ku sebagai orang asing, kamu membavr'a mereka masuk datam rumah-Ku' Ketika ardk-

andk-(u ielanjang, kamu memberi mereka pakaian, dan ketika anak-anok.Ku sakit, kamu merawat

C.rerconring rh! Crisis triih lhe Crost of Chrisi i 7
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rnereka. Anak-onok-Ku diPenjara, dan kamu
'raelawat mereka." .......... Sabda Tuhan

Yesus, 'oro yang kamu lakukan bagi onak'
anak-Ku yang keciL dan hina, itulahyang kamu

Ickukon unr.uk Ku". Da: Dia akan
n.rengal:ar^.an, 'Kc'p.u yong diberkdti oleh

Eapa-Ku, ierimaldh l<erajaan yong telah

disec|icknn baginu... .. ''

Cranqtua setia dalam k6mitrren
menjadj 6odly Parents untuk menghadjrkan

6cdly chi{dren, akan menjawab pertanyaan
ini.

K"-e;/- *.-J-.,---^/, M- O4-JA
Apa yang kita berikan ketika ancA-

onak-Nya lapar dj lengah-tengah dunia yang

menyuguhkan berbagai macam makanan yanq

meracuni? Sudahkah kita membawa anak-

anak datang kepada Tuhan Yesus, Roti Hidup

itu, sehingga mdreka tidak akan pernah

mengaiami kelaparan untuk selama-tamanya?
Sudahkah orangtua menotong anak untuk
senantiasa membutuhkan Firman'Iuhan
sebagai Roti yang memberikan kekenyangan

abadi di datam hidupnya? sebab manusia

hidup bukan honya dari roti soja, tetopi ddri
Firmaft yang keluar dori muluf Allah (Matius

4:4). Karena biIa anak-anak beIum
dikenyangkan oleh Firman Tl]han, mereka
pasti akan mengalami kelaparan, sehingga
mencari mokanan dunia yang meracuni
(Alkitab, Yohanes 4:14),. menyesatkan dan

membinasakan. Mereka akan tertipu untuk
tujuan hidup mengejar materi, kenikmaian

ll O.-.::r, 'r-r 
rl. L':.i) '.,'.' trF :'l.+ "' '.i" (

CC5 . :pi".'is :rr.i5 :ii:'7

dunia,vi dan kepi-iasan daging. Apakah fokus

Anda bekerja dan berprofesi hari ini adalah

demi mendapatkan makanan j asman j?

Sudahkah Anda menglrlarnakan wal(tu dan

hati, demi memberikan makanan rohani bagi
jiwa anak'arak Anda? Orai.lgtlta setia, kita
dipanqqil Tuhan uniui( met]be;j i-nakanan bagi

cn6k-cnak-Nyd pada vraktuav?. Jangan

teri.ambaii

7"1:;,( * a*".,* ,^-* )/Aa- ld-\^-4L/
Sudahkah kiia menrberi minuman

yang memberikan kelegaan untlili selama-

lamanya ketika anak-anak-Nlia haug? Semasa

hidupNya di dunia, Tuhan Yesus pernah

n-renyapa dan metayani geremoLlan Samaria

)iang hj€jup terjebak dalam hawa nafsunya,

DiA menawarkan, "-likalcL! e!.tgkau dliailg
*.epoCa-Ku, rnakc Ai\ ckan lilefiberikan
kepadcmu, Air iliiryp. C,j; engkcu tidak akcr'

pernah hau: {agi Lrra.t:< s€lanca-v;, " r-lai yang

sama juga ditawarkaii oieh Tuhan Yes'Js

lerhadap anai{-anal(-Nya yang djtitjpkan-l']ya
pada kite. Sudalrkah kita menjadi crangtua
setja -vang memba\';a anak-anak Caiang aii

hadapan Tuhar-, 'resL!s secai'a pribaaii, dan

mereka menikrr'raii Aji'Hidup ka-sih yang kel'iai

dari pada-Nya? Sebab setiap anak llang suriah

mengalaioi air hidup cinia kasih sejaii dari

Juruselarnai yang Agung, Tuhan kita v€sus

Kristus, mereka tidak akan tertarik, hanyui
dan tsrjei-ai oleh cinia nalsu yang dilawarkan
oieh duia inj. Sehingga ketjka mas,varakar hari
ini direrjang oleh badai pornografi, sel.15 dan

pergaulan bebas, orangtua dapat dengan
tenang mempercayakan hidup anak-anak kiia
daiam tangan Sahabar Sejaii yang mengasihi

rnereka.

<ea.t d- a.^42 .*,.a/.-/15-z-

^.znLl- ona-'a- a=aL?
Kapan anak-anak liita menjadi cranq

asing yang Tuhan mau kita nrelai/ani fiereka?
Sesungguhnya dunia inj bukaniah kediaman

abadi bagi orang yang Fercav!. SehjngEa

anak-anak kita daiam pefalanan hiduonya

menuju surga, akan menjaii orang asing di
iengah masyarakal dl{nia yang menentang

ALlah- A flrk - onoi:-r,l!.4 dap3i men-jadi

l
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!.;sf,.pian, .iisis:il(an. .ilhjna dan Cjtoiak ol3h

=:.,:re.i, ... l:nr,:?r1 l: Cat:i [-]er'trJ ria:

3nak-afiii1 i(iia rleia!a iidak nyarnar dail
i::'iekan. Bir,a i-re!'ei{a i]dak crkLiL lliai
;-rrenangqlingntla, ir.r-i!-ke capai i€i-geda tiniuli
berkomproml den-qar.r ilunja ini. Apakah rlrmah
kjta Liapar s9i-'r,lraios! r'tignjadi iBmpai anak
p€ri?dtihctj bagi jiwa m€feka. li.arena Aliah
hadir Caian' rrnrai'r tangga kila? Ordng,uc
seri€, berbahagjaLah klia bjia anak-anak
rrengalami kEIuarga kjra sebagai rurnah 3apa,
rumah dimana ffieieka dapat menikmaii
kehadiran dar'r kasjh Bapa yang menaungi
mereka. Sehingga meieka dapat cukup tabah
di tengah dunia yang menyisihkan dan
metawan mereka. O!-anglua setia akan terus
menerus berganiung pada anugerah-Nya
untuk menghadjrkan heoyenly hom", sebagai

rumah penantian yang memberikan damai di
hati, hjngga uba saat anak-ana[,. kiia masuk ke
i'umah Bapa di dalam Surga.

X"r;k-- .-^.-Z -a--,2 ..4/A-,. *zr' - 4., +17/6
l.ieiika onak-ona&-lvyo telanjang,

sebagai cranqLua apakalr krta sudah memberi
mereke pakaian? liengapa seorang samFaj
mengatami ielan j ang-a Karena mereka
sunggur.5-sungguh miskin, :ehingga lidak
rcanpu membeLl pakaian. Kapan anak--anak
kita mengalami keadaan sepertj itu? Ada saat
dimana anak-anak menjadi sangat iemah,
tjdak berdaya dan tjdak sanggup tagi
rfl !.njatani hidupnya dengan prins jp kebenaran
yang sudah dipelajari Can dimengerti.
Keadaan inj membLrat hidup mereka menjadi
semakin terpuruk, miskin, melorot, seperli
gambaran anak buitgsu dalam perumpamaan
Tuhan Yesu3 i.Aikitab, Lukas 15:14-17). Anak
bungsu jt|] sedemikian meta.atnya, sehingga
dia hai'us menjual jubahnya dan menjuat diri
menjadi hamba yang menjaga babi. Bita
suatu saai mungkin satah seorang anak kita
mengalami pergumulan hidup yang sangat
berat, sehingga dia metakukan hal yang tidak
panlas, menjuat diri, menjadi hamba,
melepaskan jubahnya dan menjadi telonjang,
bersediakah kita menjadi orangtua setia yang

memberinya pakoian pengampunan? Seperti
bapa yang dengan penuh kasih mengenakan

iubah baiu DaEj anak bljnqsunya i,Ail{iiab,
Llriia: i 5;i,0-2?i, .,jefilliiarlah ilrangtua seiia
alii.ll fieiiile.ii..an i-ti]al, i:em'.ilihan L.agj anek
|iiia yang p{iii!ai19. lngaii ir'rilcl-r yang

diiakuhan riL-it jbu per'rdaia k.pada anal(

ledi:n.ia varg Dliiang ke iurflah dalam
i<eaciaan harrijl. if okus Lita:';T a)

<eX.kr- a*^4*. - ^"^-*-)'.4., 4--,4;X.,/
Bagaimana Anda mengetahui anak

Anda sakii? \unskii karena anak kita
mengaiakannya atau aCa orang yang
memberiiahukannya kepada kita dan bisa saja
kita mengetahui hal jni karena kita peka dan
peduli. Namur'r dapat terjadi anak sakit hingga

meninggal dunia dan orangtua bahkan dokter
tidak mampu mendeteksi sakit apa yang

diatami oteh anak. ruasih ada masalah lain
dengan sakit, yakni sakit di daiam batjn, luko
botir. Orangtua pada umumnya dengan
kesabaran dan penuh kasjh akan merawat
setiap anaknya yarg saI.it secara jasmanl.

i'lamun dapat terjadj orangtlra membiarkan
anak mengal.amj [Lrka batin, sampai anak
menjadj dewasa, karena orangtua tidak
mengetahui kenyataan ini. Bahwa luka batin
iiu bjsa terjadj karena perlakukan orangtua,
atau karena peristiwa yang mefiimpa rneteka
dalam relasi dengan orang tain. Sementara
anak mungkin tjdak pernah mengatakan
secara terbuka kepada kjta. Crangtua. A,nda

pasti meirgasihi anak-anak Anda. ApakahAnda
yakin bahwa anak Anda iidak pernah
menga.lami luka batjn? Seorang ayah yang

dengan tegar melaksanakan disiptin fisik.
unfuk anahnya dari kecil hingga remaja.
meyakini bahwa apa yang ditakukan demi
kebaikan, pasti tidak ada masalah. Sampai
suatu saat sang anak yang sudah menjadi
mahasiswa ini mengutarakan kebencian
kepada ayahnya, karena perlakukan yang

dirasakan kejam dan tidak adii. Pemuda 'ini

mengafami luka batin yang cukup hebat dan
membutuhkan waktu beberapa tahun untuk
pemulihan dalam kasih Tuhan Yesus. Orangtua
setja seharusnya peka terhadap kebutuhan
dan keadaan anak, sehingga tjdak akan
metakukan hal-hal yang dapat melukai batin
anak. Namun karena bisa terjadi ada
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p.;-rgaiairlari liidUp' 'ii l';ar !,'ellrarga' irang

*u*!rrr, anah,Anda daDai ieiluka batin dan

sakia. ,Caiain hal ini L-lrangiLla setia

bei'kornitnen ufl ruk l1'lerawai'

. l{apankah anak-anak kiia dipenjor3

dan sebagai orangtua kita melawat mereka?

.&nak yang terpeniara adatah mereka yang

"lidak berdaya dan rerikai dengan kebiasaan'

gai/a hidllp atau perilaku yang membuai

hidup mereka tidak dapat dipakai oteh Tuhan'

5iapa yang akan menolong anak ketika mereKa

terikat dan iidak mampu hidup bebas daiam

kebenaran Firman Tuhan? Oran-qtua setia'

.Ada 'Deberapa ketuarga Kristen bergumul

sangat berat menghadapi kenyaiaan bahwa

anak mereka te[ah terpeniara oleh narkoba'

Bukannya mereka tidak berusaha dan

berupaya, tetapi setalu men gh adap i

kegagalan dan hasitnya, anak mereka maslh

tetap dijerat dan dipenjara oleh narkoba'

Beberapa keluarga lain amat Prihatin, putus

asa dan tidak berdaya untuk menolong anak

mereka yang terpenjara oteh game-inter'ret'

judi, masturbasi, pornografi, rokok dan

miuuman keras. Mereka benar-benar sudah

menjadi maniok. Orangtua setia tetap

bertekun dan tidak pernah menyerah untuk

dengan setia metawat, menyatakan kasih dan

mendoakan anak yang sedang terpeniaro'

Katau Bapa di datam kisah Lukas 15 itu daPat

menunggu si anak bungsu berjatan pulang'

justru sebaliknye anak yang terpenjara

membutuhkan don menantikon lawatan

orangtua yang mengasihinya' Xarena mereka

tidak dapat keluar dari penjara, orangtua

yang harus tidak pernah putus asa terus

menerus metawat mereka. Orangtua setia,

tetaptah dengan komitmen untuk ferus

menerus diseriai doo yang tidok Pernah

20 Overconring {he Crisis u/i* ihe Cros! oi Chrisr
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,tttus. Jailgari pei fiih ti-'enye rch'

Anak kiia luga dapat dipenjara blikan

parena ke5aiahai] l.I]ereka, reidpi meretit

rnenjadi korban kesalahan ian kejahaian

orun! luin yang memusuhi mereka' Sebagai

anaklanak-Nya, rnereka dapat mengalami

penghakirnan yang kejam dan tidak adit dari

ijngkungun di sekitar mer€ka' lvleskipun

mas'ih kecit, seorang anak Kristen sudah dapat

dipertakukaa semena-mL3na oleh [ingkungan

yang tidak menghormaii Kristus' Bukan

sekedar hinaan yang menyislhkan mereka dari

pe[emanan, ieiaPi iuga tuduhan yang

memiiinah. YusLlf {,Atkiiab, Kejadian 17, 39)'

pernah mengatami pemeniaraan inj' KarenE

memperiahanhan nilai Krisien secara

konsjsten, anak-anak kita dapat dimusuhi e[eh

teman'temannya dan kehilangan hak untlik

mengalamj masa kanak-kanak dan masa

remaja yang menyenangkan' Ketika anak'

anak kita dipenjarakan oleh teman"

lemannya, dimanakah kita sebagai orangtua?

saat anak merasakan kebebasannYa

mengekspresikan kasih kepada Kristus

dibatasi, apakah yang dilakukan orangtua?

Anak menanlikan iawatan orangtua yang

meidukung dan menguatkan mereka agar

mereka tetap setia mengasihi Tuhan' Semakin

sering orangtua dapat melewatkan waktu

bersama anak, merupakan saat penting

p?lawatan orangtua, dengan memberikan

pengertian, kata-kata Penguatan dan tetadan

yang meneguhkan jman'

Sabda Tuhan Yesus, "APo Yang komu

Iakukon bagi anak-anok'Ku yang kecil dan

hina, itulah yang kamu lokukan untuk'KLt'

Suatu saat ketak, setiap ora,gtua setia akan

berjumpa dengan ruhan Yesus Kristus, dan Dia

akan menyaPa kita , Komu yang diberkati oleh

Bapa'Ku. terimalah Kerajaon Yang telah

disedi akan bogimu. -... "
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