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Mempunyai
Anak yang
Pintar
dan Baik,
Cukupkah?
S

aya adalah ibu dari dua orang anak usia primary school kelas 4 dan kelas
1. Kehidupan sehari-hari saya dan juga mungkin ibu-ibu yang lain, dipenuhi
dengan kesibukan dari satu les ke les yang lain. Di akhir minggu, hari Sabtu pun
penuh dengan kegiatan extra-curricular. Di tengah kesibukan menjalani rutinitas
sehari-hari: sekolah-PR-les, kita dapat lupa hal yang terpenting yang sebenarnya jauh
lebih penting dari pendidikan akademik. Hal yang terpenting ini adalah pertumbuhan
rohani anak-anak kita, yang seharusnya lebih diperhatikan dan dibina pada diri anakanak kita.
Sebagai ibu, terkadang saya lebih khawatir dengan prestasi atau kemampuan
akademik anak-anak kita, seperti “apakah anak saya yang di kelas 2 sudah mampu
mengerjakan soal-soal perkalian satu sampai sepuluh?” daripada saya khawatir akan
“apakah anak-anak saya sungguh memahami Firman Tuhan yang mereka dapatkan
di Sunday School?” Pada satu sisi, saya giat membawa anak-anak melakukan
kegiatan extra-curricular, membelikan buku-buku ilmu pengetahuan, tetapi di sisi
yang lain, sedikit sekali usaha yang saya lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
rohani mereka selain membawa mereka ke sekolah Minggu dan membaca serta
berdiskusi topik dari buku devotion setiap malam sebelum tidur.
Kesadaran bahwa saya lebih mementingkan kemampuan akademik anak-anak
daripada pengenalan mereka secara pribadi terhadap Tuhan, sungguh-sungguh
mengejutkan dan menegur saya. Pertumbuhan rohani sangat erat hubungannya
dengan perkembangan karakter anak. Markus 7: 21-22 mengatakan “sebab
dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian,
pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati,
hujat, kesombongan, kebebalan”.
Tedd Trip di dalam bukunya Shepherding a Child’s Heart juga mengatakan, karakter
dan tingkah laku anak diatur oleh hatinya. Tingkah laku dan reaksi anak terhadap
suatu keadaan menggambarkan apa yang dia rasakan didalam hatinya. Tingkah
laku seperti nakal, iri hati, egois dan tidak sopan, sebenarnya memanifestasikan isi hati
anak tersebut. Maka dari itu sikap hati anak sangat penting untuk diperhatikan oleh
kita sebagai orang tua.
Masalahnya, sebagai orang tua sering kali kita cenderung hanya memperbaiki
behaviour anak saja tanpa memperbaiki sikap hatinya. Kita hanya melihat tampak
luar saja tanpa menghiraukan yang ada didalam diri anak tersebut. Jadi kita hanya
mengajarkan dan menuntut anak untuk bertingkah laku yang baik yang sesuai
dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.
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Sebagai orang tua kita mengira dengan memperbaiki tingkah laku anak yang tidak
baik menjadi baik, yang nakal menjadi tidak nakal, maka kita sudah menyelesaikan
masalah tersebut. Orang tua sudah cukup senang jika anaknya mempunyai good
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behaviour dan good manners. Padahal, akar masalah yang sesungguhnya belum
terselesaikan. Masalah yang sesungguhnya ada pada sikap hati anak yang keras
dan tidak mau taat kepada Tuhan. Anak dapat saja kelihatan mempunyai behaviour
yang baik tetapi sebenarnya belum mempunyai sikap hati yang benar yang sesuai
dengan kehendak Tuhan.
Sikap hati yang benar hanya dapat dimiliki oleh anak-anak kita, jika mereka
mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan yang baik dengan
Tuhan hanya dapat dijalin jika mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan
yang baik akan Tuhan ini tidak dapat dibentuk dengan hanya datang seminggu
sekali ke sekolah Minggu. Pertumbuhan rohani memerlukan waktu untuk anak-anak
belajar Firman Tuhan secara benar.
Salah satu kegiatan yang dapat membantu anak-anak untuk belajar Firman
Tuhan adalah program liburan sekolah VBS (Vacation Bible School). Akan jauh
lebih bermanfaat jika kita mengisi liburan sekolah anak-anak kita dengan kegiatan
yang baik daripada hanya membiarkan mereka bermain iPad, video games atau
menonton televisi selama liburan sekolah. Waktu liburan sekolah adalah kesempatan
yang baik untuk anak-anak belajar Firman Tuhan karena saat ini anak-anak free
tanpa kegiatan sekolah.
Pada akhir Juni 2016 ini, GRII Melbourne untuk kedua kalinya kembali
menyelenggarakan program liburan sekolah VBS untuk mengisi liburan sekolah term
2. VBS tahun ini akan diadakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 27 Juni, 29 Juni dan
1 Juli 2016. Dimulai dari jam 8:45 pagi dan selesai pada jam 5 sore. VBS terbuka untuk
anak-anak dari usia sekolah kinder 3 sampai kelas 6 sekolah dasar.
Tema VBS yang dipakai pada tahun ini adalah Wisdom Calls Aloud. Didalam VBS
anak-anak akan diajak untuk berpikir, berdiskusi tentang Firman Tuhan dan signifikansi
dari Firman Tuhan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Pada tahun ini anak-anak
dan guru akan memikirkan dan berdiskusi tentang wisdom dan bagaimana kita bisa
menjadi orang yang bijaksana seperti yang diajarkan dalam Firman Tuhan. Kegiatan
lainnya dari VBS adalah mereka akan membuat craft dan ada juga games yang seru.
Lalu pada hari terakhir VBS, anak-anak akan mempersembahkan presentasi kepada
orang tua tentang apa yang telah mereka pelajari selama 3 hari VBS.
Melalui artikel ini saya mengundang para pembaca untuk mengajak putra-putri
bapak / ibu untuk memanfaatkan liburan term 2 dengan mengikuti kegiatan yang
bermanfaat bagi pertumbuhan rohani mereka.
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