


22 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HARTA INDAH YANG TUHAN PERCAYAKAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:8-14 
 
RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:14 Peliharalah harta yang indah, yang 
telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus 
yang diam di dalam kita. 
 
Mita sangat suka sekali bercocok tanam. Setiap sore ia 
akan keluar rumah dan menyirami tanaman-tanaman 
di depan rumahnya. Beberapa kali ia melihat tanaman 
bonsai milik tetangganya dan dalam hati ia merasa 
sayang dengan bonsai itu karena tidak dirawat 
pemiliknya. "Ah, kalau bonsai itu dirawat, pasti ia akan 
menjadi sangat cantik," batinnya. Karena melihat 
kecintaan Mita dengan tanaman, suatu hari 
tetangganya itu pun memberikan bonsai tersebut 
untuk Mita. Tentu saja Mita sangat senang sekali 
menerimanya. Bonsai itu kemudian dirawatnya dengan 
baik. Setiap hari disiraminya, dijemur, diberi pupuk, 
dan, dengan rutin ia memastikan agar tidak ada 
tanaman liar yang tumbuh di pot bonsai 



kesayangannya itu. Hingga perlahan-lahan bonsai 
tersebut tumbuh menjadi bonsai yang sangat indah. 
 
Bagi Mita, bonsai tersebut adalah hadiah yang sangat 
berharga dari tetangganya. Ia sangat berhati-hati 
dalam merawat serta memeliharanya, sekalipun yang 
namanya proses menjaga, memelihara, dan merawat 
bukan perkara yang mudah. Ia membutuhkan 
kesabaran dan ketekunan untuk melakukannya. 
Namun usahanya tidaklah sia-sia, karena bonsai yang 
sama ketika dirawat dengan baik dan tidak tentu saja 
menunjukkan hasil yang berbeda. 
 
Apabila manusia saja bisa sedemikiannya menyayangi 
dan memelihara tanaman, kita pun seharusnya lebih-
lebih lagi terhadap keluarga kita. Bagaimanapun 
keadaannya, keluarga kita adalah harta terindah yang 
Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti tanaman, 
keluarga yang dirawat dengan baik dan tidak pun tentu 
saja akan kelihatan perbedaannya. Maka dari itu, kita 
pun juga harus menjaga, merawat, dan memelihara 
keluarga kita. Baik dengan meluangkan waktu 
berkualitas bersama atau memperhatikan kesehatan 
dan kebahagiaan keluarga kita. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Keluarga adalah HARTA INDAH yang TUHAN 
PERCAYAKAN, karena itu kita perlu MENJAGA, 
MERAWAT, dan MEMELIHARA keluarga kita. 
 
APLIKASI 

1. Sudahkah Anda merawat keluarga Anda dengan 
baik? 

2. Mengapa Anda perlu menjaga, merawat serta 
memelihara keluarga Anda? 

3. Apakah komitmen yang akan Anda buat untuk 
merawat keluarga Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas berkat terindah yang telah 
Engkau percayakan kepada kami. Kami mau lebih lagi 
menjaga, merawat, dan memelihara keluarga kami, 

karena kami tahu bahwa keluarga kami adalah 
tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 3-4 

Ibrani 10:19-39 



23 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
CARA MERAWAT KELUARGA YANG BENAR HANYA 

ADA DALAM TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 16:4b-15 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh 
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-
Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 
memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 
 
Rudy sangat kebingungan ketika istrinya mengeluhkan 
caranya menasihati anak laki-laki mereka yang tengah 
beranjak remaja. Menurut istrinya, ia terlalu otoriter 
dan kurang bisa mendengarkan pendapat anak 
mereka. Akibatnya, anak mereka hampir selalu 
menghindar ketika diajak bicara. Bahkan tidak jarang 
pertengkaran terjadi. Rudy sebagai ayah merasa sudah 
melakukan apa yang menurutnya benar. Namun 
kenyataannya, setiap nasihatnya justru memperkeruh 
suasana. Ketika mereka berbicara dari hati ke hati, 
mereka pun mendapati bahwa seperti ayah Rudy 



memperlakukannya, demikian juga Rudy 
memperlakukan anak mereka. Ayah Rudy selalu 
mengatakan bahwa mengeluarkan pendapat sama 
dengan melawan orangtua. Tanpa Rudi sadari, prinsip 
itu terbawa dalam caranya mendidik anak-anaknya. 
Tidak heran, di rumah itu, sering terjadi ketegangan 
hanya karena hal-hal yang sepele. Tidak heran jika 
anak-anak mereka jauh lebih dekat dengan ibunya, 
sementara Rudy dikenal sebagai sosok ayah yang 
otoriter dan tidak mau mengerti isi hati anaknya.  
 
Seberapa banyak dari kita juga mengalami hal yang 
sama. Baik sebagai anak, maupun sebagai orangtua. 
Kita pikir kita sudah tahu bagaimana caranya menjaga 
hati anak kita. Kita pikir, kita sudah tahu cara mendidik 
yang paling benar. Bagaimana mengasihi dan menjadi 
ayah/anak/istri/suami yang baik. Entah dari mana 
asalnya prinsip yang kita pegang saat ini dalam 
menjalankan fungsi kita sebagai anggota keluarga, 
tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kebenaran firman 
adalah prinsip yang paling benar tentang cara merawat 
keluarga kita.  
 
Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. 
Bukalah hati dan biarkan Tuhan mengoreksi setiap pola 
pikir dan prinsip yang sadar atau tidak sudah melekat 
dalam diri kita. Maka Roh Kudus yang adalah Roh 
Penolong bagi kita akan siap mengajarkan, 



mengingatkan, dan menuntun kita kepada kebenaran. 
Sehingga kita boleh memenangkan keluarga kita dan 
Yesaya 60 digenapi dalam hidup keluarga kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Kita mungkin tidak tahu CARA MERAWAT KELUARGA 
kita, tetapi kita bisa melakukannya dengan 
PERTOLONGAN ROH KUDUS. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, sudahkah Anda merawat setiap 
anggota keluarga Anda dengan cara yang paling 
benar dan sesuai dengan kebenaran Tuhan? 

2. Dalam hal apakah Anda merasa kesulitan untuk 
merawat keluarga Anda dalam kebenaran Tuhan? 
Bagaimana Anda mengatasinya? 

3. Tuliskan re-komitmen Anda untuk terus aktif 
berjuang merawat keluarga Anda dengan 
pertolongan Roh Kudus! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kehormatan-Mu 

menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. 
Kami mau menjadi pengelola yang baik supaya ketika 

Engkau datang, kami didapati sebagai hamba-Mu yang 
setia. Mampukan dan tolong, ya Tuhan. Karena tanpa 



pertolongan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 1-2 
Ibrani 11:1-19 



24 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BUKU PETUNJUK MERAWAT PERNIKAHAN DAN 

KELUARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 24:3-7 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan 
kepandaian itu ditegakkan, 
 
Ada sebuah lelucon yang cukup popular: "Calon suami 
idaman bisa dilihat dari kepribadiannya. Rumah 
pribadi, kendaraan pribadi, dan tabungan pribadi." 
Meski hanya candaan, tetapi ini juga merupakan 
kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa selain 
cinta, materi merupakan sesuatu yang dianggap 
penting dan menentukan saat seseorang hendak 
menikah. Kemapanan finansial dipandang mampu 
untuk menjamin keberhasilan dan kebahagiaan sebuah 
rumah tangga. Apalagi jika ditambah dengan keelokan 
paras dan penampilan calon pasangan, langkah menuju 
pelaminan pun akan semakin mantap. 
 
Sejatinya, dalam sebuah pernikahan yang nantinya 
akan menjadi keluarga baru, diperlukan jauh lebih 



daripada semua itu. Fase bulan madu yang penuh cinta 
akan segera berlalu, kebutuhan dan tanggung jawab 
akan terus bertambah seiring dengan lahirnya anak-
anak. Banyak hal dan tantangan yang tidak ringan akan 
terjadi dalam pembentukan sebuah keluarga. Tanpa 
adanya pengertian tentang bagaimana merawat 
pernikahan dan keluarga, maka rumah tangga akan 
sulit untuk tetap berdiri tegak. 
 
Di dunia ini tidak ada buku atau saran terbaik, walau 
dari seorang pakar sekalipun, yang bisa dengan tepat 
dan jitu, memberi solusi untuk permasalahan keluarga. 
Sebab masing-masing pernikahan dan keluarga 
memiliki masalah yang sangat spesifik dan variatif. 
Hanya ada satu buku manual yang bisa menjawab 
setiap masalah keluarga, tepat sesuai dengan 
spesifikasinya. Yaitu Alkitab yang berisi firman Tuhan 
yang HIDUP dan BERKUASA. Lebih dari sekedar tulisan 
dan kata-kata indah, tetapi juga berisi tuntunan dan 
petunjuk. Jika kita sungguh-sungguh mempelajari, 
berpegang teguh dan MELAKUKANNYA, maka air 
kehidupan akan mengalir dalam pernikahan dan 
keluarga kita. Membawa kesegaran dan kekuatan baru, 
untuk merawat dan menjaga keluarga kita. Bahkan ada 
kuasa dalam firman Tuhan untuk mempertahankan 
dan merebut kembali keluarga kita dari yang berusaha 
merusaknya. (PF) 
 



RENUNGAN 
Pelajari FIRMAN TUHAN sebagai MANUAL BOOK 
UTAMA dalam MERAWAT PERNIKAHAN dan 
KELUARGA kita. 
 
APLIKASI 

1. Apa peranan Alkitab dalam kehidupan Anda 
selama ini?  

2. Apa saja pelajaran tentang merawat pernikahan 
dan keluarga yang Anda temukan dalam Alkitab? 

3. Apa dampaknya bagi pernikahan dan keluarga 
Anda setelah Anda mempelajari dan melakukan 
firman Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur di masa ini sudah ada 

Alkitab seperti yang sekarang ini. Firman-Mu menjadi 
pelita bagi kaki kami dan menjadi penerang bagi jalan 

kami. Beri kami hikmat, pengertian dan pewahyuan 
dalam mempelajari firman-Mu, sehingga kami dpt 
hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 3-4 

Ibrani 11:20-40 



25 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PETUNJUK BAGI ISTRI UNTUK MERAWAT 

PERNIKAHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 3:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, 
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara 
mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga 
tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 
 
Hari saat Reni memutuskan untuk menerima Andri 
menjadi suaminya hidupnya pun berubah. Bukan 
hanya status yang berubah, tetapi tanggung jawab dan 
tugas sebagai seorang istri. Reni yang sebelumnya 
hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, mau tak 
mau kini harus mulai memikirkan kebutuhan suaminya. 
Ia tidak boleh lagi hanya mengurus dirinya sendiri, 
melainkan mengurus suami adalah tanggung jawabnya. 
 
Kata orang, tahun pertama pernikahan adalah seperti 
madu. Hari-hari terasa manis dilalui bersama pasangan. 
Namun mulai memasuki tahun kedua, ketiga, dan 
selanjutnya, banyak yang berkata bahwa kehidupan 



pernikahan menjadi cukup sulit. Akan tetapi, Reni tidak 
merasa demikian. Baginya yang sudah sembilan tahun 
berumah tangga, pernikahan tetaplah menyenangkan. 
Meskipun ia memiliki penghasilan yang lebih tinggi 
dibandingkan suaminya, ia tetap menghormati 
suaminya. Bahkan saat suaminya tidak bekerja, Reni 
tetap tunduk kepada suaminya. 
 
Namun, tidak semua orang bisa seperti Reni. Apalagi 
ketika istri memiliki jabatan lebih tinggi, tingkat 
pendidikan lebih tinggi, atau status sosial keluarga yang 
lebih tinggi, menghormati dan menghargai suami 
mungkin sulit dilakukan. Ketika penghargaan dan kasih 
kepada suami tidak lagi diberikan, apalagi bila istri yang 
menganggap rendah suami, semua itu bisa 
memunculkan konflik dalam pernikahan. Jikalau kita 
sedang berada dalam posisi tersebut, firman Tuhan 
hari ini dengan jelas menasihatkan supaya istri 
menundukan diri pada suami. Penting untuk diketahui 
bahwa penundukan diri adalah bentuk kita mengasihi, 
menghargai, dan menghormati suami kita. Itu 
sebabnya, para istri dan anak-anak perlu belajar dan 
mulai mempraktikkannya. Percayalah, saat kita tunduk 
pada suami atau pada ayah kita, itu tidak akan 
merugikan, justru itu akan menguntungkan keluarga 
kita secara keseluruhan. Dengan penundukan diri, 
suami akan menjadi percaya diri, bisa diandalkan, dan 
bangkit menjadi kepala keluarga yang tangguh. Dengan 



penundukan diri, kita bisa merawat keutuhan keluarga 
dan merebut kembali kebahagiaan yang mungkin 
hilang dari tengah-tengah keluarga. (LEW) 
 
RENUNGAN 
PENUNDUKAN DIRI adalah petunjuk firman Tuhan bagi 
istri untuk MERAWAT hubungan PERNIKAHAN dengan 
suami.  
 
APLIKASI 

1. Bagi istri, sudahkah Anda menundukan diri kepada 
suami Anda? Jika sudah atau belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda harus melakukan penundukan diri 
dalam pernikahan? 

3. Bagaimana cara Anda menundukan diri kepada 
suami Anda? Sebutkan tindakan nyata Anda! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk suami yang Engkau 

berikan kepada kami. Kami mau menjadi istri yang 
tunduk dan menghormati suami. Kami percaya Engkau 

akan semakin memperkuat kehidupan pernikahan 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 5-7 
Ibrani 12 

 



26 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RESEP RAHASIA UNTUK MEMBANGKITKAN ISTRI 

YANG SEUTUHNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 5:25-33 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:28 Demikian juga suami harus mengasihi 
isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang 
mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 
 
Setelah menikah, Jack bersikeras bahwa Tina harus 
mencatat setiap rupiah yang digunakannya. Tina 
bahkan harus mengkonsultasikan pengeluaran apa pun 
yang melebihi Rp100.000,-. Tina menuruti aturan itu 
selama beberapa bulan, tetapi akhirnya ia mengatakan 
kepada Jack, "Beri aku uang belanja, tetapi jangan 
tanyakan bagaimana aku menggunakan setiap 
rupiahnya." Mulanya Jack takut kalau Tina belanja 
berlebihan. Beberapa hari jack memikirkan itu, 
akhirnya dengan pertimbangan cinta dan 
penghargaannya kepada Tina, Jack setuju dan 
mencoba rencana itu selama tiga bulan. Di akhir 
periode tiga bulan itu, Jack bukan saja mengakui 
bahwa ia menikmati kejutan-kejutan yang Tina bawa 



ke dalam rumah tangga mereka, ia juga meningkatkan 
jumlah uang yang dikelola oleh Tina. Dalam dua tahun, 
Jack malah memberikan seluruh penghasilannya untuk 
dikelola Tina. Ia memuji Tina sebagai ibu rumah tangga 
dan pengelola keuangan yang sangat baik. 
 
Membentuk keluarga boleh jadi adalah keinginan 
setiap orang, tetapi gagasan sesungguhnya adalah dari 
Tuhan. Keberhasilan, kebahagiaan, dan keharmonisan 
keluarga semuanya tergantung dari bagaimana sebuah 
keluarga dibangun. Tuhan menyediakan dirinya sendiri 
untuk memimpin keluarga Kristen, ini adalah salah satu 
bukti bahwa keberhasilan keluarga sangat berarti bagi-
Nya. Tuhan pun telah memberikan petunjuk bagi suami 
untuk merawat keluarganya. 
 
Ketika seorang suami mengerti dan menempatkan 
Tuhan sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya, 
dan tahu bahwa istrinya adalah orang pertama dan 
satu-satunya pribadi yang paling berhak untuk 
dibahagiakan, pasti dia akan memperlakukan 
pasangannya itu dengan penuh kasih. Kekurangan dan 
kesalahan tentu akan selalu ada, tetapi dengan kasih, 
semuanya dapat tertutupi. Demikian juga, seorang 
isteri, ketika mendapatkan perlakuan terbaik dari 
pasangannya, pasti akan melayani, dan berbuat 
maksimal untuk kebahagiaan keluarganya. Pada 
akhirnya, potensi diri akan terbangun dan dimunculkan 



Tuhan dalam pribadinya. Kasih yang diberikan suami 
akan membangkitkan seorang isteri yang seutuhnya 
untuk menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. 
 
RENUNGAN 
RESEP RAHASIA bagi suami untuk membangkitkan 
ISTRI YANG SEUTUHNYA adalah KASIH. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana cara Anda memperlakukan istri Anda 
selama ini?  

2. Mengapa kasih tanpa syarat dapat membantu 
Anda memunculkan potensi istri Anda yang 
seutuhnya? 

3. Bagaimana Anda akan memperlakukan istri Anda 
mulai dari sekarang? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
peduli pada apa yang terjadi dalam keluarga kami. 

Kalau selama ini kami kurang memperlakukan keluarga 
kami dengan kasih, kami minta ampun dan bertobat. 

Bantulah dan bimbing kami agar kami dapat mengasihi 
istri dan keluarga kami dengan kasih yang Engkau 

curahkan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 8-10 

Ibrani 13 



27 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENDISIPLIN ANAK DENGAN HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:18-25 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:21 Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 
 
Jeva sangat bangga dengan ayahnya. Di mata orang 
lain, ayahnya itu hanyalah orang yang sederhana, 
tetapi bagi Jeva, beliau adalah orang yang paling 
istimewa. Ia selalu ingat bagaimana sang ayah selalu 
mendidiknya dengan penuh disiplin sejak kecil. Dari 
beliaulah, Jeva belajar apa itu kerja keras dan sifat 
pantang menyerah. Saban hari, selalu ada konsekuensi 
yang harus ia terima setiap kali ia melakukan kesalahan 
dan kelalaian. Namun Jeva tidak pernah mengeluh. Ia 
tahu pasti, setelah ia selesai dengan tanggung 
jawabnya, ayahnya akan memberinya pujian dan 
nasihat-nasihat bijak yang membuatnya menjadi 
semakin mengerti dan belajar semakin baik. 
 
Dalam suratnya kepada Jemaat Kolose, Paulus 
memberikan nasihat mengenai tanggung jawab 



kekeluargaan. Tanggung jawab itu diwujudnyatakan 
dalam suatu kewajiban hubungan antar keluarga. Salah 
satunya adalah sikap orangtua terhadap anak. 
Orangtua diharapkan untuk tidak mendidik anak 
dengan kejam, tetapi dengan kedisiplinan diimbangi 
dengan keramahan dan kelemahlembutan, sehingga 
anak-anak tidak menjadi tawar hati. Begitu pentingnya 
hal ini, sehingga nasihat yang sama juga 
disampaikannya kepada jemaat di Efesus (Ef. 6:4). 
 
Anak sering disebut sebagai buah hati, sehingga tentu 
saja diperlukan hati untuk bisa merawat buah hati. Hal 
ini tidaklah mudah karena dibutuhkan suatu 
keseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi orangtua 
harus mendisiplinkan anak supaya kuat hatinya, tetapi 
di sisi lain jangan sampai menyakiti hati anak-anak. 
Karena itulah, sebagai orangtua, kita perlu Roh Kudus 
untuk membantu kita memelihara buah hati 
kesayangan kita. Roh Kudus akan memberi tahu kapan 
harus bersikap tegas dan kapan harus lembut. Kita 
harus punya waktu yang cukup bersama anak kita 
untuk membangun kedekatan yang baik. Kita harus 
bisa menegur mereka, tetapi kita juga harus bisa 
memeluk mereka kembali. Demikianlah kita bisa 
merawat keluarga kita dan merebut kembali hati anak-
anak kita yang rasanya seperti terhilang dari kita.  
 
 



RENUNGAN 
MENDISIPLIN ANAK adalah tugas orangtua, tetapi 
JANGAN sampai MENYAKITI dan membuatnya TAWAR 
HATI. 
 
APLIKASI 

1. Bagaimana cara Anda mendisiplin anak-anak Anda 
selama ini?  

2. Mengapa Anda memerlukan keseimbangan yang 
tepat dalam mendisiplin anak? 

3. Bagaimana Anda akan mendidik Anak Anda sesuai 
dengan hikmat Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang bijaksana. Beri 
kami hikmat-Mu agar kami dapat mengajari anak kami 

dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. 
Bimbing kami, agar mereka bisa tumbuh menjadi anak-

anak yang kuat dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 11-13 
Yakobus 1 

 



28 JUNI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERHATIAN YANG TULUS KEPADA ORANGTUA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 15:12-21 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 15:20 Anak yang bijak menggembirakan 
ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 
 
Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat 
membuang ibunya ke hutan. Si Ibu sudah lumpuh dan 
agak pikun. Selagi dibopong di punggung anaknya, ibu 
yang tak berdaya ini berusaha menggapai setiap 
ranting pohon yang bisa diraihnya. Lalu ia mematahkan 
dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka 
lalui. Sampai di dalam hutan, si anak menurunkan Ibu 
tersebut dan mengucapkan kata perpisahan. Si ibu 
tersenyum tegar dan berkata, “Anakku, Ibu sangat 
menyayangimu. Bahkan hari ini, rasa sayangku tidak 
berkurang sedikit pun. Tadi Ibu sudah menandai 
sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting 
kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu, agar 
kau selamat sampai di rumah.” Setelah mendengar 
kata-kata tersebut, si anak menangis dengan keras. 
 



Mungkin ada momen-momen dalam hidup ini, kita 
membandingkan orangtua kita dengan orangtua teman 
kita. “Seandainya saja papaku seperti papanya, pasti 
aku akan lebih bahagia.” Atau, “Seandainya mamaku 
sebaik dia, alangkah indahnya hidup ini.” Ada 
ketidakpuasan, dan mungkin penyesalan, yang 
menyeruak dari dalam hati kita berkenaan dengan 
tidak sempurnanya hidup ini sebagai akibat perbuatan 
ataupun keadaan orangtua kita. Namun, Tuhan 
memerintahkan kepada kita untuk selalu menghormati 
orangtua kita, apapun kondisi mereka.  
 
Tuhanlah yang menetapkan mereka sebagai Ayah dan 
Ibu kita. Tuhan tidak pernah salah. Salah satu bentuk 
anak menghormati orangtuanya adalah dengan 
memberikan perhatian yang tulus. Hari ini, besok, dan 
di waktu-waktu selanjutnya … selagi masih ada waktu, 
mari kita memberi perhatian penuh dan berkomitmen 
untuk merawat orangtua kita saat nanti mereka 
berusia lanjut. Bukan karena janji berkatnya, tetapi 
karena kita taat kepada Tuhan dan belajar mengasihi 
mereka setulus hati. Terus minta hikmat Roh Kudus 
dan libatkan Tuhan untuk bisa mengingatkan dan 
menguatkan kita untuk dapat terus mengasihi 
orangtua kita, sehingga hubungan kita yang semula 
buruk dengan orangtua kita pun dapat dipulihkan dan 
kita dapat merebut kembali kebahagiaan keluarga kita. 
 



RENUNGAN 
Salah satu bentuk anak MENGHORMATI ORANGTUA 
adalah dengan memberikan PERHATIAN yang TULUS. 
 
APLIKASI 

1. Menurut Anda, mengapa kita perlu menghormati 
kedua orangtua kita? 

2. Sudahkah Anda menghormati dan memberikan 
perhatian yang tulus kepada orangtua Anda? 

3. Renungkanlah, apa yang kiranya dapat Anda 
lakukan sebagai wujud perhatian tulus kepada 
orangtua? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluarga 
tenpat Engkau menaruh kami. Ampuni kami jikalau 

selama ini kami sering mengecewakan orangtua kami. 
Ajar kami untuk dapat menjadi anak yang senantiasa 

menghormati orangtua kami dan memberikan 
perhatian yang tulus kepada mereka. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 14-15 

Yakobus 2 

 


