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6. DOA PENUTUP

             Allah Bapa sumber cinta, kami bersyukur
kepadaMu karena Engkau telah berkenan memberikan
pencerahan kepada kami dalam pertemuan kali ini.
Kami sungguh menyadari bahwa relasi yang baik antar
anggota keluarga: antara suami-istri, orangtua dan
anak menjadi kekuatan yang dapat menopang lajunya
bahtera kehidupan berkeluarga. Bantulah dengan
rahmatMu agar kami semakin mampu memperkuat
dan mempertebal relasi diantara anggota keluarga
sehingga keluarga kami masing-masing akan mampu
menjadi tanda kehadiran kasihMu di tengah-tengah
dunia ini, demi Kristus Pengantara kami, amin.

7.  PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

Manakah kiat-kiat/usaha-usaha kongkret yang telah
Anda lakukan dalam usaha untuk semakin
mempertebal relasi antara anggota keluarga dalam
keluarga Anda masing-masing?
Bagaimana Anda mencoba menterjemahkan kata
”hormat” terhadap sesama dalam lingkup keluarga
Anda masing-masing?
Merebaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
telah menimbulkan rasa prihatin yang mendalam
dalam diri kita masing-masing. Menurut pengamatan
Anda, apa sebetulnya yang menjadi penyebab atau
sumber kekerasan itu?
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RELASI  ORANGTUA-ANAK
DALAM  KELUARGA

1.  PENGANTAR

Relasi orangtua-anak perlu mendapatkan perhatian
khususnya dalam situasi dimana kesadaran akan jati diri
sebagai orangtua dan anak semakin mengalami kekaburan
arti atau makna. Banyaknya persoalan atau konflik yang
muncul antara orangtua dan anak bahkan sampai kepada
perbuatan yang sepantasnya tidak boleh dilakukan
menunjukkan dengan sangat jelas bahwa relasi antara
orangtua dan anak tidak selalu berjalan secara harmonis
sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus perlu dicatat,
misalnya: anak membunuh orangtua, seorang ibu meracuni
anak-anaknya karena tidak tega melihat penderitaan mereka,
seorang ayah memperkosa anaknya sampai hamil atau
orangtua menghukum anaknya karena tidak naik kelas,
hanyalah segelintir kasus/tindakan yang telah menodai relasi
antara orangtua dengan anak. Mungkin kita bertanya,
mengapa semuanya itu bisa terjadi? Apakah orangtua sudah
kehilangan wibawa di mata anak-anaknya sehingga anak-
anak kehilangan rasa hormat terhadap mereka dan karena itu
sampai membunuh orangtua sendiri? Apakah orangtua
sudah kehilangan fungi dan peran ke-orangtua-an sehingga
tidak lagi bisa membedakan antara anak dengan istri,
sehingga anak kandung pun digauli juga? Inilah beberapa
pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama untuk
membantu kita memahami secara lebih mendalam relasi
antara orangtua dan anak dan menempatkan relasi itu pada
tataran yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang
merasa dirugikan atau diuntungkan, tetapi sebaliknya kedua
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belah pihak sungguh dapat menghayati peran masing-
masing dengan baik.

2.  DOA  PEMBUKAAN

Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur
kepadaMu karena Engkau telah berkenan membentuk
keluarga-keluarga yang terdiri dari orangtua dan anak-
anak serta merahmati mereka agar mampu hidup
dalam suasana kasih satu sama lain sebagai satu
anggota keluarga. Kami menyadari bahwa relasi antara
orangtua dan anak tidak selalu berjalan dengan baik
sebagaimana yang seharusnya. Banyak hambatan dan
kesulitan yang muncul. Bantulah agar kami semua
sungguh mampu menjalankan peran dan fungsi
masing-masing dengan berusaha untuk menjadi
orangtua dan anak-anak yang baik. Hindarkanlah
sikap egois dari diri kami dan anugerahilah sikap
kerendahan hati sehingga kami mampu menghargai
dan mencintai orang lain sperti diri kami, demi Yesus
Kristus PuteraMu Tuhan dan Juruselamat kami yang
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan
dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa,
amin.

3. TEKS KITA SUCI

3.1. Amsal 3, 1-12
“Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku,
dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena
panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan di-
tambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih
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memperhatikan mereka yang memerlukan bantuan
kami. Dalam kemurahanMu dengarkanlah doa-doa
kami ini:
Ya Bapa, semoga setiap orang diantara kami berusaha
untuk hidup dengan perpedoman pada perintahMu,
terutama perintah untuk saling mengasihi satu sama
lain. Bantulah dengan rahmatMu, agar hidup kami
masing-masing dapat menjadi perpanjangan tangan
kasihMu untuk menyebarluaskan kasihMu kepada
saudara-saudari kami, kami mohon...
Berkatilah segenap keluarga agar kasih dan cinta
sungguh menjadi pilar dan penopang utama dalam
kehidupan mereka. Semoga dengan demikian akan
muncul sikap hormat serta pelayanan yang tulus satu
terhadap yang lain, khususnya melayani mereka yang
paling memerlukan perhatian dan pertolongan kami,
kami mohon...
Ya Bapa, berkatilah relasi suami-istri, orangtua-anak
agar semakin kokoh sehingga tidak mudah
digoncangkan oleh berbagai macam badai kehidupan.
Semoga dengan relasi yang kokoh itu mereka mampu
membangun keluarga Kristiani yang utuh dan kokoh,
keluarga yang mampu menjadi penerus kasih dan
kebaikan Allah kepada umatNya, kami mohon...

Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa
permohonan ini kami haturkan kehadapanMu. Engkau
mengetahui harapan dan isi hati kami dan Engkau pun
menghendaki agar kami senantiasa mampu
menyalakan pelita kasihMu dalam hidup kami, maka
kabulkan doa-doa kami ini yang kami panjatkan
kehadapanMu, demi Kristus Tuhan kami, amin.
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Pun tidak tenggelam di masa lampau.
Kaulah busur dan anak-anakmulah anak panah yang
meluncur.
Sang Pemanah mahatahu sasaran bidikan keabadian.
Dia menentangmu dengan kekuasanNya
Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur,
Pun tidak tenggelam di masa lampau.
Kaulah busur dan anak-anakmulah anak panah yang
meluncur.
Sang Pemanah mahatahu sasaran bidikan keabadian.
Dia menentangmu dengan kekuasanNya
Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat.
Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan Sang
Pemanah,
Sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat,
Sebagaimana pula dikasihiNya busur yang mantap.

(Kahlil Gibran, dari Sang Nabi)

5. DOA UMAT

Allah Bapa dalam surga Engkau menghendaki
agar setiap orang diantara kami memiliki sikap kasih,
perhatian dan kepedulian terhadap orang lain sebagai
perwujudan nyata dari iman kami akan Yesus
PuteraMu. Bantulah agar kami semakin mampu
mewujudkan kasih itu dalam hidup kami dengan
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dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu
pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka
engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam
pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada
TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah ber-
sandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia
dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan
jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu
sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah
kejahatan; itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah
TUHAN dengan harta bendamu dan dengan hasil
pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-
limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah
engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah
engkau bosan akan peringantanNya. Karena TUHAN
memberi ajaran kepada yang dikasihiNya, seperti
seorang ayah kepada anak yang disayangi”.

3.2. Efesus 6, 1-4
”Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Hormatlilah ayahmu dan
ibumu – ini adalah suatu perintah yang penting seperti
yang nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan
panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa,
janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-
anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan
nasihat Tuhan”
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3.3. Lukas 2, 41-52
”Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem
pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur dua
belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang
lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan
itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di
Yerusalem tanpa diketahui orag tuaNya. Karema
mereka menyangka Ia ada diantara orang-orang
seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari
perjalanan jauhnya lalu mencari Dia diantara kaum
keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak
menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem
sambil terus mencari Dia. Sesudah tiga hari mereka
menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di
tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran
akan kecerdasanNya dan segala jawab yang
diberikanNya. Dan ketika orangtuanya melihat Dia
tercenganglah mereka lalu kata ibuNya kepadaNya:
”Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap
kami? BapaMu dan aku dengan cemas mencari
Engkau” JawabNya kepada mereka: ”Mengapa kamu
mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus
brada di dalam rumah BapaKu?” Tetapi mereka tidak
mengerti apa yang dikatakanNya kepada mereka. Lalu
Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazareth; dan Ia
tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibuNya
menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan
Yesus makin bertambah besar dan bertambah
hikmatNya dan besarNya, dan makin dikasihi oleh
Allah dan manusia”.
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orangtua – nasihat St Paulus – tidak membangkitkan
amarah di dalam hati anak-anak, tetapi mendidik
mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Penghayatan perintah ke empat ini hendaknya
semakin diusahakan dalam kehidupan masing-masing
keluarga. Bila masing-masing anggota sungguh dapat
menghayati perintah ke empat ini dengan baik dengan
menjadikan keluarga sebagai komunitas cinta kiranya
bentuk-bentuk penyimpangan seperti disebut diatas
dapat semakin dikurangi bahkan mungkin semakin
sirna dalam kehidupan keluarga-keluarga.

Untuk lebih membantu kita dalam memahami
dunia anak dan bagaimana sebaiknya orangtua
bersikap, renungan yang berupa puisi dibawah ini
kiranya layak untuk dibaca:

Anak bukan milikmu
Mereka putra-putri Sang Hidup yang rindu pada diri sediri,
mereka datang melaluimu tetapi bukan darimu. Walaupun
mereka bersamamu, mereka bukanlah milikmu.
Mereka ada padamu, tetapi bukan hakmu
Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan sodorkan
bentuk pikiranmu,
Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri
Patut kauberikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk
jiwanya,
Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan,
Yang tiada dapat kaukunjungi, sekalipun dalam impian.
Kau boleh berusaha menyerupai mereka,
Namun jangan membuat mereka menyerupaimu.
Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur,
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perkawinan dengan harapan besar dapat setia sampai
mati tetapi di tengah jalan mereka memutuskan untuk
berpisah atau bahkan lebih buruk lagi untuk bercerai;
demikian juga orangtua merasakan betapa sulitnya
untuk mengarahkan dan mendidik/mengontrol anak-
anak untuk taat pada ”aturan” rumah. Banyak anak-
anak yang menyia-nyiakan orangtuanya:
meninggalkan mereka sendirian tanpa ada yang
mengurus di masa tuanya, atau menjauhkan mereka
dari atmosfir keluarga dengan menempatkan mereka
di rumah-rumah jompo. Demikian juga dari pihak
orangtua, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap
anak tidak dapat dikatakan kurang. Seorang Penulis
(Tim McGirk) menulis di Time 27 Januari 1997, hal 20-
21 melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 10. 000
anak-anak gadis Nepal umur antara 9-16 tahun dijual
ke rumah-rumah pelacuran di kota-kota India. Di Cina,
ribuan anak-anak ditinggalkan mati oleh orangtuanya
karena berjenis kelamin perempuan. Politik satu anak
untuk satu keluarga yang diterapkan oleh pemerintah
Cina memaksa orangtua untuk memilih anak laki-laki
daripada perempuan. Semua fakta ini dapat dijadikan
sebagai petunjuk bahwa perintah keempat ini masih
jauh dari pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga;
keluarga belum sungguh mampu menjadi komunitas
cinta sebagaimana yang ditekankan oleh Johanes
Paulus II. Karena itu adalah penting untuk membuat
keluarga menjadi komunitas cinta dimana semua
anggota keluarga dapat hidup dalam suasana saling
mengasihi dan menghormati satu sama lain dengan
cara-cara yang wajar dan pantas; dimana setiap
anggota belajar untuk mencintai dan dicintai, dimana
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4.  POKOK-POKOK  RENUNGAN

4.1. Relasi Orangtua-Anak adalah Relasi Natural-Biologis
Relasi orangtua dan anak adalah relasi yang

bercirikan ikatan biologis, artinya relasi ini secara
alamiah/natural terjadi karena ikatan biologis yang
mempersatukan kedua belah pihak. Kalau relasi atau
hubungan suami-istri diikat dan didasarkan oleh cinta;
dalam arti cintalah yang mempersatukan keduanya
untuk hidup bersama; cintalah yang menjadi alasan
pokok/motivasi utama untuk tetap berada bersama,
hidup bersama dan meretas masa depan bersama;
dalam relasi orangtua-anak unsur cinta (cinta
orangtua-anak) tetap ada namun motivasi pokok yang
mengikat adalah hubungan biologis. Mengikuti
rumusan kata-kata bijak : ”Anak adalah buah cinta dari
orangtua”. Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa
ikatan biologis ini jauh lebih kuat dari ikatan cinta.
Ikatan cinta yang pada awalnya sangat kuat seiring
dengan perjalan waktu bisa mengalami kemunduran
bahkan sirna. Itulah kenyataan yang kita saksikan:
perpisahan dan peceraian terjadi dimana-mana. Ini
menunjukkan dengan jelas bahwa ikatan cinta yang
mempersatukan pria-wanita dalam perkawinan tetap
bersifat rapuh bila tidak dipelihara dan ”dipupuk”
dengan kasih, sayang dan komitmen dari kedua belah
pihak. Sementara ikatan biologis antara orangtua dan
anak yang didasarkan oleh ikatan biologis bersifat
kekal abadi yang tidak lekang oleh waktu. Inilah yang
membedakan antara relasi suami-istri yang didasarkan
oleh cinta dengan ikatan antara orangtua dan anak
yang didasarkan oleh ikatan biologis atau ikatan darah.
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Relasi orangtua dan anak yang didasarkan oleh
ikatan biologis/darah itu selain bersifat kekal-abadi
juga bersifat tak tergantikan, artinya sampai kapan pun
ayah/ibu akan tetap menjadi orangtua dari si anak
demikian sebaliknya sampai kapan pun si anak akan
tetap menjadi anak dari ayah dan ibu; bahkan
kematian pun tidak akan mampu mengahpus
kenyataan itu. Dalam relasi suami-istri, kematian
adalah peristiwa yang mengakhiri hubungan mereka,
yang menjadikan hubungan itu kembali ke titik nol
dalam arti bahwa hubungan itu sudah putus sehingga
pihak yang masih hidup dapat memulai hidup dengan
pasangan baru (jika hal ini dikehendakinya). Hal ini
tidak terjadi dalam relasi orangtua dan anak.
Walaupun salah satu pihak meninggal namun relasi
parentenal diantara keduanya tidak akan pernah
putus. Si anak, walau sudah meninggal akan tetap
dikenal sebagai anak dari ayah/ibu A atau sebaliknya
kalau orangtua meninggal, mereka akan tetap
dikenang sebagai ayah/ibu dari anak-anak mereka.
Ikatan semacam ini tidak pernah didasarkan atas suatu
pilihan pribadi seperti yang terjadi pada relasi suami-
istri. Adanya unsur pilihan mengandaikan adanya
unsur kesukaan, ketertarikan, serta kecocokan yang
akhirnya mendorong kedua belah pihak (pria-wanita)
untuk bersatu dalam perkawinan. Relasi orangtua-
anak tidak pernah didasarkan oleh pertimbangan
kesukaan, pemilihan, ketertarikan atau kecocokan satu
sama lain. Relasi itu tercipta sebagai suatu keniscayaan,
artinya terjadi oleh kenyataan alamiah akibat peristiwa
kelahiran; dalam persitiwa itu mahluk baru yang lahir
itu mendapatkan status sebagai anak dan orangtua
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dikatakan :”Supaya lanjut umurmu di tanah yang
diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu”.Sepintas
membaca teks ini akan nampak bahwa motivasi untuk
menghormati orangtua adalah umur yang panjang.
Namun dari study exegesis/tafsir teks Kitab Suci yang
penulis lakukan menjadi jelas bahwa umur panjang
bukanlah satu-satunya motivasi yang menggerakkan
anak untuk menaruh ”hormat” pada orangtua;
motivasi itu lebih luas cakupannya, yakni menunjuk
kepada berkat yang diberikan oleh Yahwe kepada
umatNya: kegembiraan, kemakmuran dan kesuburan
(anak banyak, hasil ternak dan ladang melimpah; bdk
Ul  5, 26; 6,3.18; 12,25.28; 22,7) yang sesuai dengan
aturan Tuhan; dan cara yang pantas untuk menjaga
harmonisasi dengan aturan Tuhan adalah dengan
mentaati perintah-perintahNya. Dalam kaitan dengan
perintah keempat, ini berarti tidak menyakiti (fisik
maupun psikis) atau mengutuk/memaki orangtua. Jika
umat Israel berharap bahwa hidupnya ”berkembang”
dalam arti luas seperti yang disebut diatas, maka satu
persyaratan yang harus dipenuhi ialah anak harus
memperlakukan orangtua dengan cara yang pantas
dan layak diterima sebagaimana yang seharusnya.

Perintah keempat ini dengan artinya yang
demikian luas itu kiranya tetap aktual untuk
dilaksaakan dalam keluarga kita masing-masing.
Berbagai macam kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga/keluarga yang melibatkan anggota keluarga:
orangtua memukul atau mengusir anak; bahkan ada
yang sampai membunuh, demikian juga sebaliknyan;
hubungan suami-istri semakin sulit untuk dapat
dipertahankan, banyak orang yang memasuki hidup
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dirumuskan dalam perintah keempat diatas, juga dapat
kita temukan dalam sejumlah teks lainnya meski
dirumuskan dalam bentuk negatif dan bernada
ancaman : Kel 21,15 ”Siapa yang memukul ayahnya
atau ibunya, pastilah ia dihukum mati”; Kel 21,17
”Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti
dihukum mati”; Amsal 19, 26 ”Anak yang menganiaya
ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan
memalukan diri”; Amsal 20, 20 ”Siapa mengutuki ayah
atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap”.
Beratnya hukuman yang diberikan kepada anak yang
berbuat ”jahat” terhadap orangtuanya (fisik, psikis:
mengutuk, bersikap kasar dengan kata-kata yang kasar
dan keras, tidak taat terhadap perintah orangtua)
dirumuskan dalam kitab Ulangan 21,18-21: ”Apabila
seseorang mempunyai anak yang degil dan
membangkang, yang tidak mau mendengarkan
perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka
menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,
maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan
membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di
pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata
kepada para tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan
membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan
kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka
haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu
dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus
kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu;
dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi
takut”

Apakah motivasi yang menggerakkan anak
untuk ”hormat” terhadap orangtua? Dalam teks
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yang ”melahirkan” mendapat status sebagai ayah/ibu.
Hal ini terjadi begitu saja tanpa ada proses pemilihan
sebelumnya seperti dalam relasi suami-istri. Seorang
anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam
kekuarga dengan tipe orangtua tertentu; demikian
sebaliknya orangtua juga tidak pernah memilih untuk
melahirkan anak dengan ciri-ciri fisik atau sifat-sifat
tertentu yang diinginkannya; semuanya terjadi sebagai
suatu kenyataan hidup yang harus diterima adanya
tanpa harus menolak untuk mengakui atau
menerimanya. Inilah ciri khas yang membedakan relasi
orangtua-anak dengan relasi suami-istri.

4.2. Relasi Orangtua-Anak: Sub-ordinasi dan Sejajar
Relasi orangtua-anak selain bersifat natural-

biologis, juga bersifat sub-ordinasi dan kesejajaran.
Sub-ordinasi dalam pengertian bahwa orangtua tetap
sebagai pihak yang mempunyai ”kuasa” untuk
mengarahkan, membimbing, menunjukkan nilai-nilai
luhur /kebijaksanaan yang pantas untuk dipegang
atau ”dihidupi” oleh anak-anak serta ”kuasa” untuk
melarang atau menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai
atau hal-hal buruk yang dapat mengacaukan hidup
mereka. Dalam arti inilah relasi sub-ordinasi anak
terhadap orangtua harus dipahami. Tanpa relasi
semacam ini maka fungsi orangtua sebagai pendidik
akan sangat sulit untuk dapat dijalankan. Sebagai
pendidik orangtua tetap harus berada pada posisi
”atas” sebagai pihak yang mempunyai kuasa dan anak
sebagai pihak ”bawah” yang menerima ”kuasa” itu
yang berupa ajaran, arahan, bimbingan, dll.
Mensejajarkan semua jenis relasi antara orangtua-anak
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tidak hanya akan membawa akibat buruk bagi proses
penanaman nilai-nilai dalam diri anak-anak tetapi juga
akan mengurangi wibawa orangtua di hadapan anak-
anaknya. Pendidikan, dalam arti tertentu tetap
mengandaikan adanya relasi sub-ordinasi antara pihak
pendidik dengan pihak yang dididik. Hal yang sama
juga berlaku dalam relasi antara orangtua dan anak,
sehingga proses pendidikan dalam keluarga dapat
berlangsung.

Disamping relasi yang bercirikan sub-ordinasi
seperti yang disebutkan diatas, relasi orangtua-anak
juga ditandai oleh kesejajaran, dalam arti bahwa dalam
hal-hal atau dalam moment-moment tertentu orangtua
dan anak berada pasa posisi yang sama sehingga
terhindarkan sikap formalitas dan jaga jarak antara
orangtua dan anak. Menempatkan diri sebagai teman
bagi anak-anak, mengajak mereka bermain, menemani
dalam belajar, bersedia mendengarkan keluh kesah
mereka adalah sikap tepat yang hendaknya dibangun
oleh orangtua dalam relasi denga anak-anak. Sikap
orangtua yang otoriter dan serba tahu hendaknya
dihindari. Anak pun dalam keberadaannya dapat
memberikan banyak hal yang baik kepada orangtua:
kepolosan, kejujuran dan  kepercayaannya pada orang
lain dapat memeberikan inspirasi pada orangtua untuk
bersikap polos, jujur dan percaya pada orang lain.
Anak bukanlah semacam blue print atau tabularasa
yang siap untuk diisi oleh orangtua dengan
memperlakukannya sebagai pihak yang tidak tahu
apa-apa. Ini adalah konsep yang keliru dan harus
diubah.

Dalam usaha untuk semakin mengakrabkan dan
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umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu,
kepadamu”.

Dalam tradisi orang Yahudi, hormat terhadap
orangtua merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa
ditawar-tawar bahkan hal ini disejajarkan dengan
kewajiban untuk menyembah Allah. Sebagaimana
menyembah Yahwe adalah kewajiban yang mengikat
setiap orang Yahudi, demikian juga halnya hormat
terhadap orangtua adalah kewajiban yang mengikat
setiap anak. Apa persis yang dimaksudkan dengan
kata ”hormat” dalam perintah ke empat ini? Menurut
para ahli tafsir, kata ”hormat” tidak pertama-tama
berarti: mentaati atau tunduk kepada, tetapi lebih
berarti perlakuan yang pantas dan wajar bagi orangtua
ketika mereka sudah mencapai usia lanjut dan tidak
lagi mampu bekerja. Secara hukum, perintah ini
memberikan perlindungan yang pasti bahwa semua
orangtua ketika mencapai usia lanjut akan mendapat
perlakuan yang manusiawi, akan dilindungi, dijaga,
dirawat dan dipelihara oleh anak-anak khususnya oleh
orang dewasa yang sudah memiliki kemampuan untuk
melaksanakan tugas ini dan tidak dibiarkan terlantar
atau ditinggalkan menderita dalam ketidak
berdayaannya. Sebagaimana Yahwe layak menerima
sembah bakti dari umatNya, demikian halnya orang-
orang tua pada masa tuanya - ketika tidak lagi mampu
bekerja - pantas menerima kebaikan dari anak-
anaknya. Dengan menghormati orangtua berarti anak
menghormati ”sumur” dan sumber kehidupan sebab
orangtua adalah penyalur kehidupan bagi anak-
anaknya.
Perintah untuk menghormati orangtua selain
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utama bagi pelaksanaan ritual. Kuncinya adalah
mencari waktu yang tepat baik bagi orangtua maupun
bagi anak-anak. Makan malam bersama, misalnya. Jika
tidak dapat melakukannya setiap hari, dapat dilakukan
setiap akhir pekan. Masih banyak yang tidak
menyadari bahwa kegiatan ini memiliki peran
signifikan dalam keluarga. Komunikasi yang terjalin
selama makan bersama memberi kesempatan bagi
setiap anggota keluarga untuk menceritakan
kegiatannya masing-masing dan saling mengenal lebih
dalam. Anak pun akan terbiasa untuk bersikap terbuka
dengan orang tuanya, sehingga memudahkan orang
tua untuk melakukan bimbingan dan pengawasan
pada anak. Semuanya ini membentuk lingkaran sebab
akibat yang menguntungkan. Tidak hanya itu, acara
rekreasi atau berlibur bersama keluarga,
menceriterakan dongeng sebelum tidur saat anak
masih kecil, merayakan hari raya bersama dengan
kebiasaan khusus dapat menjadi ritual tersendiri yang
membekas dalam hati dan ingatan anak hingga
beranjak dewasa.

4.3. Relasi yang bercirikan Saling Hormat
St Paulus dalam suratnya kepada jemaat di

Efesus 6, 1-4 memberikan nasihat yang sangat bagus
menyangkut relasi antara orangtua dan anak. Anak-
anak dianjurkan agar mentaati orangtua di dalam
Tuhan agar mereka berbahagia dan mempunyai umur
yang panjang di dunia ini. Apa yang ditegaskan oleh St
Paulus sebenarnya merupakan pengulangan atas apa
yang sudah ditegaskan dalam Kitab Keluaran 20, 12:
”Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut
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mensejajarkan relasi orangtua-anak, kiranya perlulah
menyadari akan pentingnya memaknai ritual dalam
masing-masing keluarga. Perayaan Idul Fitri, Natal
atau perayaan-perayaan lainnya dimana anak-anak
sungkem dihadapan orangtua dan meminta maaf jelas
menimbulkan rasa haru dalam hati. Kebiasaan yang
terus menerus dilakukan seperti itu tak ubahnya
merupakan suatu ritual dalam keluarga. Tidak bisa
dipungkiri bahwa setiap keluarga pasti memiliki ritual
tersendiri, disadari atau tidak. Sayangnya masih
banyak yang belum menyadari arti penting ritual ini
dalam menjalin relasi diantara sesama anggota,
padahal ritual dapat menjadi salah satu lem perekat
antar anggota keluarga dan memiliki banyak dampak
positif. Journal of Family Psychology dalam A Review
of 50 Years of Research on Naturally Occuring Family
Routines and Rituals: Cause for Celebration mengamini
arti positif dari ritual keluarga ini. Penelitian tersebut
mengatakan bahwa ritual keluarga dapat memberikan
kepuasan tersendiri bagi kedua orangtua, membantu
proses perkembangan diri anak dan meningkatkan
kekuatan hubungan antar anggota keluarga serta
menunjukkan identitas kpribadian keluarga. Dari 32
peneilitian yang dilakukan, ritual keluarga yang paling
sering dilakukan adalah makan malam bersama, waktu
tidur, merayakan hari raya dan aktivitas sehari-hari
seperti saling menelepon untuk memberikan atau
menanyakan kabar. Tidak perlu berpikir keras untuk
melakukannya, yang diperlukan hanyalah niat dan
kesadaran untuk menyisakan waktu berkumpul
bersama keluarga. Kendati demikian, alasan kesibukan
dan minimnya waktu kerap menjadi penghambat


