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ME AND MY FAMILY #5 - AKU DAN KELUARGAKU #5 
CARRIER OF JOY - PEMBAWA SUKACITA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita ada di bagian terakhir dari seri firman Tuhan 
Me and My Family, dan kita akan belajar peranan anak 
dalam keluarga. Anak tidak sama dengan anak-anak. 
Mungkin sebagian besar dari kita sudah bukan anak-
anak lagi, tetapi tetap saja sebagian besar dari kita 
masih anak sekalipun kita sudah berkeluarga (karena 
orangtua sebagian dari kita masih hidup). Artinya saya 
yakin firman ini masih sangat relevan untuk setiap kita. 
Itu sebabnya saya mau bagikan satu judul firman Tuhan 
berjudul Carrier of Joy. 
 
I. KEHADIRAN ANAK MEMBAWA SUKACITA BAGI 

ORANG TUA DAN KELUARGANYA. 
a. Kejadian 21:5-8 5 Adapun Abraham berumur seratus 

tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. 6 
Berkatalah Sara: "Allah telah membuat aku 
tertawa; setiap orang yang mendengarnya akan 
tertawa karena aku." 7 Lagi katanya: "Siapakah 
tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: 
Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan 
seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." 8 
Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu 
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Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari 
Ishak disapih itu. 

 Abraham adalah orang yang sangat diberkati dalam 
berbagai aspek, namun masalahnya dia belum 
Punya anak.  

 Mungkin ada di antara saudara yang juga masih 
bergumul tentang anak. 

b. Singkat cerita, Ishak akhirnya lahir sesuai dengan 
yang dijanjikan Tuhan. Waktu Ishak lahir, Sara 
berkata: Allah telah membuat aku tertawa! 

 Ishak artinya tertawa.  
- Yohanes 16:21 Seorang perempuan berdukacita 

pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia 
melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan 
penderitaannya, karena kegembiraan bahwa 
seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 

 Tapi pertanyaannya, bagi para orang tua: masihkah 
engkau gembira melihat anak anda sekarang? 

 Sebagai orang tua, Belajarlah dari Bapa kita di Sorga 
yang tetap mengasihi anak-anakNya secara 
konsisten. 

 Sebaliknya, sebagai anak, jadilah anda yang bisa 
membawa sukacita bagi orang tua anda, baik ketika 
kita masih kecil, terlebih lagi setelah kita dewasa! 
Makin hari makin disukai oleh Allah dan manusia 
(orang tua)!  
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 Saya percaya: Ada Berkat yang besar bagi anak-
anak yang tahu membawa sukacita bagi orang 
tuanya! Ini yang saya sebut sebagai BERKAT BAPA! 

1. Berkat Bapa bisa memberi kita sayap untuk terbang 
Tinggi melampaui yang bisa kita lakukan sendiri.  

2. Berkat Bapa bisa membukakan pintu-pintu yang 
tertutup dalam hidup kita.  

3. Berkat Bapa bisa membawa percepatan Rohani 
yang luarbiasa dalam hidup kita.  

 Coba perhatikan bagaimana Kuasa Berkat Bapa ini 
didemonstrasikan secara nyata dalam Keluarga 
Abraham:  

 Jangan sampai kita jadi anak yang membawa 
dukacita bagi orang tuanya! Kita akan rugi besar, 
sebab kita akan kehilangan Berkat Bapa.  

 
II. JADILAH ANAK YANG MEMBAWA SUKACITA BESAR 

BAGI ORANG TUA. 
Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua 
kita bersukacita? 
1. HIDUPLAH DALAM KEBENARAN. 
 3 Yohanes 1:4 Bagiku tidak ada sukacita yang lebih 

besar dari pada mendengar, bahwa anak-anakku 
hidup dalam kebenaran. 

 Apa yang dimaksud hidup dalam kebenaran? 
- Yesus berkata bahwa Dialah jalan, kebenaran dan 

hidup. Berarti hidup dalam kebenaran, artinya hidup 
di dalam Tuhan dengan segenap hati. 
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- Ini adalah hidup yang tidak menyimpang ke kanan 
dan ke kiri dan senantiasa hidup menuruti petunjuk 
Firman Tuhan. 

- Ini adalah hidup yang menjauhi dosa yang 
mendukakan Tuhan dan sebaliknya hidup mendekat 
kepada Tuhan dan senantiasa menyenangkanNya. 

 Pertanyaannya: Apakah orang tua anda bersukacita 
atau berdukacita melihat kehidupan anda sekarang 
ini? 

2. HIDUP DENGAN BIJAK. 
 Amsal 10:1 Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak 

mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi 
anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya.  

- Anak yang bijak adalah anak yang bisa berpikir dan 
mengambil keputusan yang baik dan tepat. 

 Salah satu ciri orang bijak adalah bisa menghargai 
waktu dan mengalokasikan waktu dengan 
bijaksana!  

 Jadilah anak yang bijak dalam pekerjaan dan 
keuangaan! 

 Jadilah anak yang bijaksana dalam memilih 
pasangan hidup. 

- Kejadian 26:34-35 34 Ketika Esau telah berumur 
empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri 
orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, 
menjadi isterinya. 35 Kedua perempuan itu 
menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi 
Ribka. 
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3. MAU DIDIDIK DAN DIAJAR. 
 Amsal 29:17  didiklah anakmu, maka ia akan 

memberikan ketenteraman kepadamu, dan 
mendatangkan sukacita kepadamu. 

 Rut 4:14-15 14 Sebab itu perempuan-perempuan 
berkata kepada Naomi: "Terpujilah TUHAN, yang 
telah rela menolong engkau pada hari ini dengan 
seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama 
anak itu di Israel. 15 Dan dialah yang akan 
menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau 
pada waktu rambutmu telah putih; sebab 
menantumu yang mengasihi engkau telah 
melahirkannya, perempuan yang lebih berharga 
bagimu dari tujuh anak laki-laki." 

 Kadang di jaman sekarang ini, semakin sedikit anak 
yang mau mendengarkan nasehat orang tuanya. 
Lebih sedikit lagi anak mantu yang mau 
mendengarkan nasehat mertuanya.  

- Ulangan 6:6-7 6 Apa yang kuperintahkan kepadamu 
pada hari ini haruslah engkau perhatikan,  7 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. 

4. MAU DEKAT DENGAN ORANGTUANYA. 
 Satu lagi yang mau saya bagikan adalah kita sebagai 

anak harus mau dekat dengan orang tua kita. 
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 Dalam kisah anak yang hilang, Pada awalnya si 
bungsu hanya meminta hak warisannya dia. 
Ayahnya memberikan dengan kebesaran hati dan 
berharap itu membuat si bungsu semakin dekat 
dengannya. Tetapi betapa kagetnya si bapa, setelah 
beberapa hari kemudian dia menjual semua 
hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh! 

 Mungkin ada di antara kita yang tanpa kita sadari, 
kita sudah jadi anak yang terhilang dari hati orang 
tua kita. 

 Hari ini pesan Tuhan ingatkan: kembalilah! Jangan 
menjauh dari orang tua kalian! Mendekatlah! 
Sekalipun mungkin jarak memisahkan, tetapi 
secara hati mendekatlah kembali. 

 Amsal 23:25  Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, 
biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 

 
PENUTUP:  
Jadilah anak yang membawa sukacita bagi keluarga kita. 
Jadilah anak yang hidup dalam kebenaran, hidup 
dengan bijak, hidup mau dididik dan diajar, 
menghormati dan mau dekat dengan keluarga kita. 
Jadilah anak Tuhan yang juga dekat dengan Bapa 
Sorgawi kita. 
 


