
Menghargai 
Masa Sekarang
MINGGU INI  KITA AKAN MELANJUTKAN PERJALANAN KELUARGA
MENUJU KEBAHAGIAAN PENUH (LAHIR DAN BATIN)  
 
DENGAN MELIHAT KONDISI  KELUARGA SAAT INI .  K ITA DIMINTA
MENGINGAT KEMBALI  PENGALAMAN KELUARGA YANG
MENYENANGKAN DAN MENYAKITKAN BAIK SEBAGAI  ORANG TUA
MAUPUN BAGI  ANAK-ANAK MEREKA 
 
MELIHAT PENDISILINAN KEPADA ANAK DALAM SUDUT PANDANG
HAK ANAK.DAN ALKITAB 

 

Tujuan 

Mengidentifikasi hal yang menyenangkan dan

Menyakitkan sebagai orang tua dan anak 

 

Mengenali hal yang mempersatukan dan

merenggangkan hubungan orang tua dan anak 

 

Membangn Pemahaman Disiplin dan Permasalahan

Pengasuhan dan Dampak Kekerasan 

 

Mengembangkan Pengasuhan dengan Kasih 

 

 

- Hal yang patut disyukuri dalam keluarga saat

ini dan hal yang perlu diterima terbuka secara

tulus meski menyakitkan atau mengecewakan

dan rela memaafkannya  

- Tuliskan/ Diskusikan bersama keluarga hal

yang menyakiti dan menyenangkan bagi anak 

- Tuliskan/Diskusikan bersama keluarga hal yang

menyakiti dan menyenangkan bagi orang tua 

-  pengalaman permasalahan yang dihadapi

dalam mengasuh anak/tantangan atau masalah

apa saja yang dihadapi dalam mengasuh anak?  

- Tindakan/hukuman yang diberikan pada

 anak?  

 

Sharing & Refleksi

DISIPLIN  POSITIF  ADALAH...

Membantu anak mengembangkan kontrol

diri sepanjang waktu

Mengomunikasikan dengan jelas

Menghormati anak dan mendapatkan rasa

hormat dari mereka

Mengajari anak bagaimana membuat

keputusan yang baik 

Membangun keterampilan dan

kepercayaan diri anak 

Mengajarkan sikap respek anak terhadap

perasaan orang lain 

DISIPLIN  POSITIF  BUKANLAH...

- Membiarkan anak melakukan apapun yang

mereka mau 

- Tidak memiliki aturan 

- Bereaksi cepat terhadap situasi 

- Menghukum daripada memukul atau

membentak-  

Bacaan:Disiplin Alkitab, UU PA & KHA 

(Amsal 13:24 & Amsal 22:15)

istilah TONGKAT yang digunakan dalam Amsal tersebut. Dalam

kitab suci Ibrani ada tiga kata yang berbeda yang diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggris sebagai kata 'balok'. Yang kita gunakan dalam

ayat-ayat dari Kitab Amsal hanyalah istilah shebet 

Shebet adalah tongkat besar yang dipegang oleh kepala keluarga,

sebutan lain yaitu tongkat raja atau gembala. Seorang gembala

yang baik hati dan bertanggung jawab menggunakan tongkat ini

untuk membimbing dan melindungi domba-dombanya. Versi lain

dari shebet adalah seperti yang dipegang oleh Uskup di jaman

sekarang sebagai simbol dari bimbingan dan otoritas. Raja Daud

dalam Mazmur 23 mengatakan bahwa balok dan tongkat Tuhan

(shebet) memberinya kenyamanan besar. 

Alasan mengucap syukur dan 

Mengampuni

- Mengajak untuk menuliskan kekuatan kita sebagai orang tua

dan anak  

- Mengajak anak dan orang tua untuk menulis apa yang

membuat kekuatan kita terjaga dan terpelihara 

- Berdoa dan mengucap syukur diberi kekuatan yang kita

miliki sebagai berkat 

- Menulis surat 1 bahwa kita telah mengampuni orang yang

menyakiti 

- Menulis surat 2 bahwa kita mohon ampun telah menyakiti  

 

 


