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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan prinsip-prinsip Firman Tuhan di dalam membangun 

keluarga yang bahagia. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti tentang pentingnya sebuah keluarga. 

2. Setiap siswa mengupayakan keutuhan keluarga dengan mengangani perbedaan 

dan menyelesaikan konflik di dalam keluarga.  

3. Setiap siswa mewaspadai benih-benih kehancuran keluarga. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pentingnya keluarga 

2. Membangun keluarga sesuai Firman Allah 

3. Kewajiban-kewajiban di dalam keluarga 

4. Memelihara keutuhan keluarga 

5. Bahaya perceraian 

 

Pendalaman 

 

Sepuluh menit pada akhir pelajaran diselenggarakan tes kecil tentang materi yang 

sudah disampaikan. 
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embaga yang pertama kali dibangun Allah bagi manusia adalah lembaga 

pernikahan.  Allah merencanakan pernikahan untuk kebaikan manusia. Melalui 

pernikahan itu terbentuklah keluarga.  Allah menghendaki ada kebahagiaan di 

setiap keluarga, karenanya Allah memberikan petunjuk melalui Firman-Nya untuk 

membangun keluarga yang bahagia. 

Melalui keluarga yang bahagia dan harmonis akan terbentuk generasi yang takut akan 

Tuhan.  Allah ingin nama-Nya dimasyhurkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

(Mazmur 145:4). 

A. Pentingnya Keluarga  

1. Keluarga menentukan kesuksesan setiap orang 

“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.” (2 Timotius 1:5)   

Kesuksesan kita banyak dipengaruhi oleh keluarga kita.  Keluarga yang bahagia 

dan baik akan memiliki peluang lebih besar terhadap kesuksesan anggota 

keluarganya baik dalam karir maupun dalam membangun keluarga dibanding 

dengan keluarga yang tidak harmonis.  Sebagai contoh seorang yang bernama 

Timotius, keberhasilannya, imannya adalah karena iman dari nenek dan ibunya. 

2. Keluarga menentukan kuat tidaknya gereja 

Kuat tidaknya gereja banyak ditentukan oleh kondisi setiap keluarga dari 

jemaatnya.  Jika banyak jemaat yang kondisi keluarganya kacau, maka dapat 

dipastikan keadaan gereja itu tidak akan kuat.  Kesatuan dan kesehatian gereja 

harus diciptakan mulai dari rumah setiap jemaat. 

3. Keluarga menggambarkan hubungan kita dengan Allah 

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 
mereka yang percaya dalam nama-Nya; (Yohanes 1:12) 

Setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak Allah.  Artinya  

hubungan kita dengan Allah digambarkan seperti hubungan di dalam sebuah keluarga.  

Tuhan ingin menjelaskan hubungan-Nya dengan kita dengan konsep keluarga, 

tujuannya supaya manusia dapat mengerti dengan jelas tentang hubungan itu.  

L 
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4. Keluarga adalah tempat kita mendapat pendidikan paling dasar (Ulangan 

6: 6-9) 

“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 6:7) 

Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita dimulai dari 

keluarga.  Kita harus terus mengulang-ulang di setiap tempat termasuk di rumah.  

Orang tua diberi oleh Allah tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya supaya 

mereka mendapat umur panjang dan diberkati Tuhan (Amsal 22:6; Efesus 6:4). 

B. Menangani Perbedaan dan Menyelesaikan Konflik 

Telah dijelaskan bahwa keluarga sangat penting.  Maka keutuhan keluarga juga sangat 

penting.  Sebaliknya setiap keluarga tidak lepas dari potensi perselisihan karena adanya 

perbedaan.  Itu sebabnya kita perlu belajar menangani perbedaan dan menyelesaikan 

konflik, sehingga masalah dalam keluarga tidak berujung pada kehancuran. 

1. Bertumbuh Dewasa Rohani 

Tingkat kedewasaaan kita akan menentukan cara kita menangani perbedaan, dan 

cara kita menangani perbedaan akan menentukan hasil akhir sebuah konflik – 

apakah hubungan menjadi rusak, atau sebaliknya, hubungan malah menjadi lebih 

baik, lebih dekat, dan lebih bersatu. 

Orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau belajar untuk berubah dewasa 

terlebih dahulu, sehingga melalui perubahan kita, maka keluarga kita juga bisa 

berubah.  Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa tetap bersikap baik, 

sopan, dan hormat, sekalipun orang lain sikapnya tidak baik, tidak menyenangkan, 

bahkan menjengkelkan.  Orang yang dewasa rohani adalah orang yang perkataan 

dan perbuatannya bisa mencerminkan pribadi kristus yang penuh kasih dan 

bijaksana bagi keluarganya.  Orang yang seperti ini menangani perbedaan dan 

menyelesaikan konflik dengan baik, sehingga hubungan keluarga bisa menjadi 

semakin harmonis dan bahagia. 

2. Membangun Komunikasi di dalam Keluarga 

Komunikasi dalam keluarga perlu diusahakan.  Keterbukaan tidak bisa terjadi 

dengan sendirinya jika tidak diusahakan.  Tahap-tahap hingga terbentuk 

komunikasi yang terbuka dan jujur adalah: 
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a. Saling menyapa 

b. Saling berbagi informasi 

c. Saling berbagi ide dan pendapat 

d. Saling berbagi perasaan 

e. Saling menjadi terbuka dan jujur 

Segala bentuk kritik dan celaan sedapat 

mungkin jangan sampai dimunculkan 

karena dapat mengganggu keharmonisan 

keluarga.  

3. Belajar Seni Mendengarkan untuk Memahami 

Tuhan memberikan kepada kita dua telinga dan hanya satu mulut, supaya kita 

cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata (Yakobus 1:19).  Menurut 

sebagian pakar konseling keluarga, seharusnya kita memberikan waktu minimal 

3-5 menit untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa 

memahami maksud pasangan kita.  Setelah itu kita perlu berkata, “Apakah yang 

kamu maksudkan adalah seperti ini ...? Saya ingin memastikan bahwa saya 

mengerti yang kamu maksudkan adalah ....”  dengan demikian kita sungguh-

sungguh memahami orang yang berbicara dengan kita (pasangan kita, orang tua 

kita, ataupun anak kita). 

Setelah kita memahami perkataan mereka, dan mereka memahami perkataan 

kita,  biasanya jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah.  Walaupun perlu 

juga diakui bahwa sekalipun kita sudah saling memahami, belum tentu kesimpulan 

dan keputusan yang ingin kita ambil bisa sama.  Akan tetapi  kalau kita melakukan 

dengan cara yang benar seperti ini, maka energi kita tidak akan habis hanya untuk 

bertengkar saling merendahkan dan saling menyalahkan, sebaliknya kita bisa fokus 

untuk mendapatkan jalar keluarnya.  

Urutannya adalah mendengarkan � memahami � mencari solusi.   

Pola yang seperti inilah yang akan membuat semua pihak menjadi pemenang; 

bukannya satu pihak menang dan satu pihak kalah.  Ingat baik-baik: Keluarga 

hanya bisa memiliki kebahagiaan yang langgeng kalau semua pihak menang.   

4. Menjaga Hati dengan Damai Sejahtera  

Tuhan ingin damai sejahtera menguasai kita (Kolose 3:15).  Apa yang ada di dalam 

hati akan terpancar dalam kehidupan kita (Amsal 4:23).  Kalau hati kita resah 

maka orang di sekitar kita termasuk keluarga akan resah (Amsal 17:1; 21:9). 

 

RUMAH TEMPAT KOMUNIKASI

TINGKAT
SAPAAN

BERBAGI
INFORMASI

    BERBAGI IDE
    DAN PENDAPAT

BERBAGI
PERASAAN

     MENJADI TERBUKA
DAN JUJUR

GUDANG
KRITIK
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5. Hati yang Melayani Keluarga 

Dalam keluarga yang bahagia, biasanya setiap anggota keluarga punya hati untuk 

melayani keluarga.  Bayangkan saja kalau hati istri anda selalu penuh dengan kasih, 

bagaimana mungkin dia tidak menjadi istri yang bahagia. Kalau dia merasa 

dibahagiakan, bagaimana mungkin dia tidak membahagiakan kita kembali.  

Semuanya ini dimulai dengan hati yang melayani keluarga: Hati yang melayani 

keluarga itu adalah hati yang memberi, bukan menuntut. 

6. Berkomitmen untuk Setia  

Syarat keutuhan keluarga adalah kesetiaan.  Kesetiaan adalah sifat yang diinginkan 

oleh Tuhan (Amsal 19:22).  Komitmen dalam keluarga akan mendatangkan 

banyak kebaikan.  Jangan pernah seorang pun di antara anggota keluarga 

(entahkah itu suami, istri, atau anak) yang berniat lari meninggalkan keluarga, 

terutama ketika sedang menghadapi konflik.  

7. Percaya Kuasa dan Mukjizat Tuhan dalam Keluarga  

Dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak 

dapat kita atasi.  Kita sangat membutuhkan Tuhan.  Jika sekarang keluarga kita 

sedang membutuhkan pemulihan baik pemulihan kasih, ekonomi, keharmonisan 

dll., maka marilah kita memiliki iman bahwa ada kuasa dan mukjizat Tuhan yang 

bisa terjadi dalam keluarga kita untuk memulihkan keluarga kita. 

C. Mewaspadai Bahaya Perceraian 

Perceraian adalah fakta yang bisa kita temui dalam kehidupan, terutama pada mereka 

yang tidak membangun pernikahan dengan dasar Firman Tuhan.  Tuhan tidak 

menghendaki perceraian, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan 

manusia.  Perceraian terjadi karena adanya kekerasan hati (Matius 19:6,8).  Perceraian 

biasanya disebabkan hal-hal berikut: 

• Tidak mau mengerti dan tidak percaya tentang kesatuan suami-istri, bahwa suami 

dan istri sudah menjadi satu daging (Matius 19:5-6). 

• Kasih kedua belah pihak menjadi berkurang sehingga memberi kesempatan 

kepada iblis untuk mengadakan bermacam-macam ketegangan (1 Korintus 7:5; 

Efesus 4:27). 

• Kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing (1 Korintus 

7:3-5). 
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• Hidup rohani kendor, dan hawa nafsu membuat hubungan suami dan istri menjadi 

rusak, sehingga akhirnya menghancurkan rumah tangga (1 Korintus 6:16). 

• Pergaulan yang salah sehingga tergoda dan terpengaruh oleh “orang ketiga” yang 

masuk dalam rumah tangga (1 Korintus 15:33; Amsal 22:24-25). 

• Komunikasi yang kurang baik (Amsal 18:21; 21:9,19; 12:18). 

• Tidak menjadi pelaku Firman Tuhan dalam membangun rumah tangga (Matius 

7:24-27). 

Wadah yang retak tidak bisa menjadi tempat yang baik untuk menyimpan sesuatu.  

Demikian pula keluarga yang retak tidak bisa menjadi tempat yang baik bagi berkat-

berkat Allah.  Berkat Allah dicurahkan ke atas orang-orang yang hidup dalam kesatuan 

dan kerukunan (Mazmur 133). 

Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menyatukan kembali rumah tangga yang 

sudah rusak, akan tetapi lebih baik mencegah jangan sampai terjadi keretakan 

daripada memulihkan yang sudah terlanjur rusak.  Itu sebabnya setiap masalah yang 

bisa memicu timbulnya keretakan perlu diselesaikan dengan hikmat Tuhan, sehingga 

keutuhan rumah tangga terpelihara dan berkat-berkat Allah dapat dinikmati dalam 

keluarga. 


