Mendukung Orangtua di Masa yang Sulit

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

TERBUKA UNTUK ORANGTUA YPPH & UMUM

TRUE KNOWLEDGE
FAITH IN CHRIST
GODLY CHARACTER

Pandemi Covid-19 telah mengguncang dan mengobrak abrik
seluruh sistem dan struktur kehidupan manusia, termasuk
kehidupan keluarga.
Kini semua keluarga terkurung, secara harafiah, di dalam rumah selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan kemungkinan sepanjang tahun 2020. Ini tidak mudah.
Mendadak ada begitu banyak persoalan keluarga bermunculan ke permukaan. Persoalan yang
sebelumnya tidak sempat bahkan tidak begitu perlu dibahas dan dipikirkan, sekarang harus
dihadapi dan disikapi. Mungkin itu adalah soal relasi-komunikasi, pernikahan, pengasuhan-pendidikan anak, maupun manajemen rumah tangga.

Sebuah Retret Panjang
Pernahkan kita berpikir, sebetulnya ada apa
di balik kondisi sulit saat ini, kenapa begitu
mengobrak abrik tatanan hidup manusia,
kenapa begitu lama, kenapa manusia jadi
begitu terpojok? Bukankah Alkitab mencatat
tentang umat Tuhan yang hidup dalam
tekanan dan kesulitan? Tuhan, dalam kasihNya, membiarkan umat-Nya, mengalami
kehidupan di bawah tekanan bangsa
lain. Tuhan memakai tekanan itu untuk
memalingkan hati Israel kembali kepadaNya, bertobat dan membuang semua ilah
dalam hidup mereka. Di bagian lain, Tuhan
juga mengijinkan Ayub mengalami kesulitan
dan depresi dengan tujuan memurnikan dan
membentuk iman Ayub.
Pandemi covid-19 adalah bencana besar
kemanusiaan (‘great disaster’). Kita semua
ingin bencana ini segera berakhir. Tetapi,

apakah kesulitan ini akan berlalu begitu saja,
tanpa maksud Tuhan? Jika di masa lalu
Tuhan memurnikan dan membentuk Israel
dan Ayub melalui tekanan hidup, apakah Dia
tidak melakukannya juga terhadap umat-Nya
di jaman ini? Ketika kita menyadari akan
kebenaran ini, maka kita akan memperoleh
cara pandang yang berbeda. Kesulitan hidup
akibat pandemi covid-19 saat ini bisa menjadi
alat pemurni (‘great corrector’) di tangan
Tuhan bagi hidup kita, sebagai pribadi dan
orangtua.
Melalui krisis ini kiranya Tuhan membawa
kita untuk bertobat, kembali kepada Kristus.
Biarlah Tuhan membentuk dan memurnikan
iman kita; pandangan hidup kita diselaraskan
dengan Firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi
yang utama dan ditinggikan dalam keluarga
kita; ada hati orangtua yang berbalik kepada

anak-anaknya, dan hati anak-anak yang berbalik
kepada orangtuanya; ada pengampunan dan
pemulihan relasi dari seluruh anggota keluarga; ada
kebangunan orangtua sehingga lebih menjunjung
tinggi panggilan Tuhan sebagai wakil-Nya dalam
mengasuh dan mendidik anak-anak di dalam takut
akan Tuhan.

Pelayanan kepada Orangtua
Anda tidak sendirian. Melalui program pelayanan

SUPPORT kami melayani para orangtua.
Satu pokok pikiran parenting per minggu.
Setiap hari Rabu via email dan whatsapp,
orangtua dapat mempelajari dan merenungkan
prinsip-prinsip Firman Tuhan. Kiranya Tuhan
menolong setiap orangtua, yang di dalam
ketaatannya, menerapkan kebenaran Tuhan
dalam mendidik anak-anaknya.
Tim konselor yang siap melayani. Manfaatkan
layanan konseling yang tersedia untuk ayah
dan ibu berkonsultasi, bertanya, dan berdoa
bersama. Silakan terlebih dahulu pelajari prosedur
pelayanan konseling.
Kami berdoa, kiranya banyak orangtua yang
merasakan dukungan dan kasih Tuhan melalui
SUPPORT. Kiranya Tuhan membangunkan
kerohanian banyak orangtua sehingga terjadi
pemulihan dan kebangkitan dalam banyak
keluarga, dimana setiap keluarga berbalik kepada
Kristus, Tuhan atas keluarga Bapak dan Ibu.

