


31 MEI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
STATUS ANAK BAGI ORANGTUA DAN KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 127:3 Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah 
milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan 
adalah suatu upah.  
 
Ada sebuah yayasan panti asuhan yang cukup terkenal 
di Bali, yaitu Metta Mama & Maggha. Panti asuhan 
tersebut pertama kali didirikan pada tahun 2015, oleh 
seorang anak berusia 15 tahun bernama Maggha. Saat 
itu, ia merasa sedih ketika melihat ada begitu banyak 
anak yang seharusnya bisa menjadi pembawa sukacita 
bagi orangtua dan keluarganya, tetapi justru 
ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri. Padahal ada 
banyak pasangan di luar sana yang sangat 
mendambakan memiliki keturunan. Akhirnya, Maggha 
dan ibunya mendirikan sebuah panti asuhan untuk 
memberikan penghidupan yang layak bagi bayi-bayi 
terlantar. 
 
Bayi-bayi yang diterlantarkan itu pun tidak semuanya 
berasal dari hubungan di luar pernikahan. Ada juga yang 
sebetulnya memiliki keluarga yang sah, tetapi 
orangtuanya memiliki beban keuangan, sehingga 



merasa tidak sanggup untuk menghidupi anaknya 
dengan baik. Ada juga yang mungkin tidak ditelantarkan 
secara jasmani, tetapi ditelantarkan secara psikologis. 
Apabila kita sebagai orangtua dan calon orangtua 
memiliki pola pikir yang benar, maka kita akan lebih 
dapat menghargai dan mensyukuri keberadaan anak 
dalam keluarga apa pun dan bagaimana pun kondisinya. 
 
Bagi pasangan yang mungkin belum diberi anugerah 
untuk memiliki anak secara jasmani, sadarilah bahwa 
sebagai anak pun, Anda juga adalah pembawa sukacita 
bagi orangtua Anda. Sebelum nantinya Anda 
membahagiakan anak, Anda juga bisa membahagiakan 
orangtua selagi mereka masih ada bersama Anda. 
Seringkali saat anak sudah beranjak dewasa dan 
menikah, anak jadi mengesampingkan kebahagiaan 
orangtua. Oleh karena itu, sebagai anak-anak, marilah 
kita berkomitmen untuk bisa lebih lagi menghormati 
dan mengasihi orangtua kita yang telah membesarkan 
kita selama ini, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. 
Sehingga orangtua dan keluarga kita merasakan bahwa 
kehadiran kita di tengah-tengah mereka membawa 
sukacita yang besar. 
 
RENUNGAN 
Anak adalah PEMBAWA SUKACITA bagi ORANGTUA 
dan KELUARGA. 
 



APLIKASI 
1. Sebagai anak, sudahkah Anda menjadi pembawa 

sukacita bagi orangtua Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa anak-anak disebut sebagai 

pembawa sukacita keluarga? 
3. Sebagai anak dan atau sebagai orangtua, apakah 

yang dapat Anda lakukan untuk membahagiakan 
keluarga Anda? Renungkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang telah Engkau 
berikan kepada kami. Sebagai anak, kami mau belajar 
untuk bisa lebih lagi menjadi pembawa sukacita bagi 
orangtua kami. Dan sebagai anak, kami mau belajar 
untuk lebih lagi menjadi anugrah pembawa sukacita 

yang telah Tuhan berikan bagi keluarga kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 1-2 

1 Timotius 3 

 

 



01 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGASIHI ANAK-ANAK KITA SECARA KONSISTEN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 3:1 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang 
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut 
anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak 
Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 
dunia tidak mengenal Dia 
 
Saat terjadi perang di negaranya, putra dari keluarga 
Quaker di Pennsylvania, meninggalkan rumah tanpa 
seijin ayahnya. Ia menjadi sukarelawan dalam perang 
tersebut. Sudah beberapa hari berlalu sejak kepergian 
putranya, sang ayah tidak pernah sekali pun 
mendapatkan kabar dari sang putra. Hingga pada suatu 
malam, ia bermimpi bahwa putranya mengalami 
kesulitan. Keesokan harinya, sang ayah langsung 
berangkat menuju medan pertempuran dengan kereta 
kudanya. Ia mendengar bahwa pasukan putranya telah 
kalah dan banyak yang terluka. Berita tersebut 
membuat hati sang ayah kacau balau, dan ia pun 
dengan gigih mencari keberadaan putranya hingga hari 
mulai gelap. Hanya bermodalkan lentera kecil, sang 
ayah terus mencari putranya dengan sabar, hingga 



akhirnya ia mendengar panggilan lemah, "Ayah, aku di 
sini. Aku tahu Ayah pasti datang." 
 
Betapa luar baisanya kasih sang ayah kepada putranya. 
Sekalipun putranya sempat mengecewakannya dengan 
pergi berperang tanpa seizinnya, saat putranya dalam 
situasi yang membahayakan, ia langsung bergegas 
pergi dan dengan gigih mencari putranya di medan 
perang. Jika kita renungkan sejenak, sering kali setiap 
kita yang sudah menjadi orangtua, pasti sangat 
mencintai anak-anak kita saat mereka masih kecil. 
Tampak lucu, menyenangkan, bahkan biasanya 
menjadi kesayangan di dalam keluarga. Namun, 
dengan bertambahnya umur, anak-anak menjadi sulit 
dimengerti dan kelucuan mereka berubah menjadi 
kenakalan yang menjengkelkan.  
 
Tidak secara kebetulan rhema hari ini mengingatkan 
kepada kita untuk tetap konsisten dalam mengasihi 
anak-anak kita. Dalam segala keadaan. Mulailah belajar 
untuk melihat bahwa kenakalan yang dilakukan anak-
anak kita, semata-mata hanya karena mereka ingin 
agar kita memperhatikan mereka. Oleh karena itu, kita 
harus selalu ada bagi mereka, serta mencari solusi atas 
setiap masalah mereka, dan membimbing mereka 
untuk tetap dalam jalan Tuhan. Bahkan, dalam kondisi 
terburuk mereka pun, tetaplah mengasihi mereka 
sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. 



RENUNGAN 
Sebagai orangtua, hendaknya kita belajar dari Bapa di 
Sorga untuk MENGASIHI ANAK-ANAK SECARA 
KONSISTEN. 
 
APLIKASI 
1. Jika Anda sebagai orangtua, sudahkah Anda 

mengasihi anak-anak Anda secara konsisten? Jika 
sudah atau belum, mengapa? 

2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 
dapat mengasihi anak-anak kita secara konsisten? 
Jelaskan. 

3. Setelah membaca renungan hari ini, hal-hal apa saja 
yang akan Anda lakukan agar dapat mengasihi anak-
anak Anda secara konsisten? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
 “Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anak-anak 
yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Ajar 

kami agar dapat secara konsisten mengasihi anak-anak 
kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana Engkau 
memulihkan keadaan keluarga secara kami secara luar 

biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 3-5 
1 Timotius 4 



02 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENJADI ANAK YANG MEMBAWA SUKACITA BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-
sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak 
akan bersukacita karena dia. 
 
Berapa banyak dari kita yang memiliki kerinduan 
menjadi orang yang sukses dan berhasil, sehingga bisa 
membuat orangtua kita bangga? Berapa banyak dari 
kita yang memiliki kerinduan untuk bisa mengajak 
orangtua kita jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri, 
dan bisa memberikan barang-barang mewah untuk 
mereka? Tidak ada yang salah dengan kerinduan 
seperti itu, tetapi apakah hal-hal tersebut menjamin 
kebahagiaan dan sukacita orangtua kita? Karena pada 
dasarnya, yang menjadi kerinduan dan harapan 
terbesar orangtua atas anak-anaknya adalah waktu dan 
kepribadian kita. 
 
Sering kali, karena kita terlalu fokus mengejar 
kesuksesan, kita mengabaikan waktu bersama 
orangtua. Bahkan, kita mengabaikan didikan dan 
nasihat mereka, karena kita merasa sudah banyak 
memberi untuk orang tua kita dan merasa mereka 



tidak berhak menasihati kita. Bahkan, dengan alasan 
membahagiakan orangtua, kita mengejar kekayaan 
dengan cara yang salah dan tidak sesuai dengan 
kebenaran firman Tuhan. Hal-hal seperti itu justru 
membuat orangtua kita merasa sedih dan berdukacita, 
sekalipun kita memberikan kekayaan serta 
kenyamanan.  
 
Sesungguhnya, menjadi anak yang membawa sukacita 
besar bagi orangtua bukanlah perkara yang sulit. 
Renungan hari ini mengingatkan kepada kita seberapa 
pentingnya menghargai dan melakukan setiap nasihat 
dari orangtua. Karena nasihat dari orangtua akan 
menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita dan 
menjadi sebuah landasan atau pedoman dalam 
menjalani kehidupan. Secara otomatis akan membuat 
kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan 
senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 
Segala keputusan maupun tindakan yang kita ambil, 
tidak semata-mata karena keegoisan kita, sehingga 
hidup kita memberikan dampak sukacita yang besar 
bagi orang tua kita. Bukan dengan harta, kekayaan, 
atau jabatan yang tingi. Namun, saat kita bisa hidup 
menjadi pribadi yang bijak, takut akan Tuhan, dan 
banyak meluangkan waktu kita dengan orang tua, 
maka kita pun akan melihat orangtua kita bersukacita. 
(Rdf) 
 



RENUNGAN 
Jadilah anak yang MEMBAWA SUKACITA BESAR bagi 
orangtua kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi anak yang membawa 

sukacita yang besar bagi orangtua Anda? Jika sudah 
atau belum, mengapa? 

2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita sebagai 
anak untuk dapat membawa sukacita yang besar 
bagi orangtua? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
dapat mengalokasikan renungan hari ini? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk orangtua yang 
begitu luar biasa bagi kami. Kami rindu bisa menjadi 
anak yang dapat membawa sukacita yang besar bagi 

orangtua kami. Ajar kami untuk senantiasa dapat 
hidup dalam kehendak dan rencana-Mu, sehingga 

hidup kami tidak melenceng keluar dari jalan 
kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 6-8 
1 Timotius 5 

 



03 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEPUTUSAN YANG BIJAKSANA MENDATANGKAN 

KEHIDUPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:19 Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah 
bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 
 
Setelah suaminya meninggal, sebenarnya Rut boleh 
memilih meninggalkan mertuanya, Naomi, dan kembali 
kepada keluarganya sendiri. Bahkan Naomi sendiri 
sudah merelakannya. Namun Rut memutuskan untuk 
tetap berbakti kepada mertuanya. Keputusan Rut 
membawanya kepada kehidupan yang tidak mudah. Ia 
terpaksa menjadi seorang pemungut jelai, yaitu 
memunguti sisa-sisa gandum yang terjatuh atau sengaja 
ditinggalkan oleh pemiliknya. Rut rela melakukannya 
bukan hanya untuk menyambung kehidupan mereka, 
tetapi untuk menunjukkan baktinya kepada mertuanya. 
Tidak sekali pun dicatat di Alkitab bahwa ia menyesali 
pilihannya. Tidaklah heran Tuhan berkenan kepadanya, 
bahkan karena ketaatannya mengikuti petunjuk 
mertuanya, Rut dibawa kepada masa depan yang baru 
dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Apa yang tidak 
pernah terpikirkan dan tidak pernah timbul dalam 
hatinya, itu yang diterimanya. Seorang tuan tanah yang 



kaya raya, Boas, mengambilnya sebagai istri dan 
namanya masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. 
Sungguh luar biasa! 
 
Lihat juga Daud. Bagaimana ia memutuskan untuk tidak 
mengusik Saul, dalam hal ini tidak membunuh Saul, 
karena Daud tahu Saul adalah otoritas yang Tuhan 
tempatkan di atasnya. Bahkan Daud memanggil Saul 
dengan sebutan ‘ayah’ (1 Sam. 24:12). Hal itu 
menunjukkan kebijakan hatinya dengan membuat 
keputusan yang benar. Walaupun secara manusia, 
dengan melepaskan Saul artinya Daud justru semakin 
ada dalam bahaya. Namun karena keputusannya itulah, 
Tuhan sendiri bangkit menjadi Pembela dan 
memberinya kemenangan demi kemenangan. 
 
Bukanlah suatu kesalahan, jika kita sebagai anak 
memilih untuk tetap menghormati dan menaati 
orangtua kita di atas semua pilihan yang kita ambil 
dalam hidup kita. Sekalipun hal itu bertentangan 
dengan pemikiran kita dan sepertinya membuat kita 
berada di posisi yang sulit. Namun percayalah, jika kita 
mau taat kepada perintah Tuhan yang satu ini, maka 
berkat, kemenangan, dan pembelaan Tuhan akan 
dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya! 
 
 
 



RENUNGAN 
ANAK YANG BIJAK adalah anak yang bisa BERPIKIR serta 
MENGAMBIL KEPUTUSAN yang BAIK dan TEPAT. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang selama ini menjadi pertimbangan 

Anda dalam mengambil keputusan? Sejauh manakah 
Anda mengizinkan orangtua Anda terlibat? 

2. Kendala apakah yang Anda sering temui ketika Anda 
memutuskan untuk menaati orangtua Anda? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk semakin 
menjadi anak yang taat dengan tetap menghormati 
orangtua Anda dan menjadi berkat bagi mereka? 
Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, terima kasih atas keluarga di mana 
Engkau tempatkan kami untuk kami bertumbuh selama 
ini. Jadikan kami anak-anak yang bijaksana, ya Tuhan, 

supaya kami bisa terus berpegang kepada-Mu saat 
kami mengambil keputusan dalam segala hal. Karena 
kami rindu menjadi berkat bagi setiap orang yang Kau 
tempatkan di dalam keluarga kami melalui keputusan-

keputusan kami, terlebih lagi untuk menyenangkan 
hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 9-11 
1 Timotius 6 

 



04 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
ANAK YANG MEMBERI KETENTRAMAN DAN 

SUKACITA BAGI ORANGTUA 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 29:17 didiklah anakmu, maka ia akan 
memberikan ketenteraman kepadamu, dan 
mendatangkan sukacita kepadamu. 
 
Setiap kita pasti senang jika perkataan kita didengarkan 
dan diperhatikan, terlebih lagi jika dilakukan. Hal ini 
membuat kita merasa dihargai dan maksud baik kita 
diterima dengan hati terbuka. Tak berbeda halnya 
dengan orangtua yang tentunya menginginkan yang 
terbaik untuk anak-anaknya. Dengan tujuan itulah, kita 
memberikan arahan, pengajaran, nasihat, dan 
membagikan pengalaman. Itu semua supaya anak-anak 
kita menjadi lebih bijaksana, tidak salah melangkah, 
dan beroleh hidup yang sukses dan bahagia, baik di 
bumi maupun di sorga.  
 
Namun tidak semua anak dapat memahami hal 
tersebut dan mau mendengarkan nasihat orangtua. Hal 
inilah yang terkadang membuat orangtua merasa 
jengkel. Banyak orangtua merasa bahwa anak zaman 
sekarang banyak yang merasa lebih pintar dan lebih 



tahu dari orangtuanya, sehingga mereka bersikap tidak 
hormat bahkan membantah ketika diberi nasihat serta 
didikan oleh orangtuanya. Sikap anak yang seperti 
itulah yang terkadang  membuat sedih hati para 
orangtua. Sebaliknya, anak yang mau dididik, akan 
memberikan ketentraman dan sukacita di hati orang 
tuanya. Mereka mau memberikan telinganya bagi 
pengajaran orangtuanya dan sungguh-sungguh 
memasukkannya dalam hati. Anak yang demikian akan 
sangat membahagiakan hati orangtuanya. 
 
Sebagai anak, sekalipun kita mungkin menganggap 
orangtua kita bawel, suka mengulang-ulang nasihat 
yang sama, tetaplah memberi perhatian. Bisa jadi 
orangtua melihat bahwa kita belum sungguh-sungguh 
melakukannya sehingga mereka mengulang lagi 
didikan yang sama. Kalaupun tidak demikian halnya, 
kita merasa sudah mengerti dan melaksanakannya, apa 
salahnya jika kita tetap memperhatikan dan membuat 
hati orangtua kita bahagia? Ingatlah, bukan saja 
orangtua kita yang beroleh sukacita, tetapi hati Tuhan 
pun disukakan jika kita menghormati orangtua. Akan 
ada berkat yang berbeda, yang Tuhan curahkan dengan 
melimpah di sepanjang hidup kita, jika kita mau 
menerima didikan orangtua. (PF) 
 
 
 



RENUNGAN 
ANAK YANG MAU DIDIDIK adalah anak yang akan 
MEMBERIKAN KETENTRAMAN dan SUKACITA di hati 
orangtuanya. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah Anda sudah menjadi 

seorang anak yang mau menerima didikan 
orangtua? 

2. Menurut Anda, apa yang membuat Anda terkadang 
sulit untuk menerima didikan dari orangtua? 

3. Bagaimana Anda akan mengubah sikap hati dan 
cara berpikir Anda, supaya Anda bisa memberikan 
ketentraman dan sukacita di hati orangtua Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami selama ini kurang 
menghargai didikan orangtua kami. Ampuni jika kami 
membuat hati mereka sedih dan jengkel. Jamah dan 
bukalah hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima 

didikan orangtua kami dengan sepenuh hati. Kami 
percaya, mereka adalah wakil-Mu untuk membimbing 
dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 12-14 

2 Timotius 1 



05 JUNI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

CARA SEDERHANA UNTUK MEMBAHAGIAKAN 
ORANGTUA 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 19:14 Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-
anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka 
datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti 
itulah yang empunya Kerajaan Sorga." 
 
Gambaran jelas tentang hati orangtua kepada anak-
anaknya dapat kita lihat dari perumpaan anak hilang 
yang diceritakan Tuhan Yesus dalam kitab Lukas. 
Dikisahkan si bungsu memilih untuk meninggalkan 
ayahnya, sekedar untuk hidup bebas dan foya-foya. 
Namun, dalam Lukas 15:20b dikatakan, “Ketika ia masih 
jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya 
oleh belas kasihan.” Tidak secara kebetulan sang ayah 
melihat anaknya datang dari jauh. Besar kemungkinan 
sang ayah senantiasa berjaga-jaga dan selalu 
menantikan kepulangan anaknya. Tidak peduli seberapa 
besar kesalahan anaknya, ia tetap mengasihi anaknya 
dan sangat rindu agar anak-anaknya selalu dekat 
dengannya. 
 



Sebagian besar orangtua memiliki hati yang sama 
seperti dalam kisah di atas. Mereka begitu rindu bisa 
selalu berada dekat dengan anak-anaknya. Sekalipun 
terkadang ada beberapan anak yang sudah 
mengecewakan hati mereka, bahkan memilih untuk 
meninggalkan orangtuanya. Namun, hati setiap 
orangtua pasti akan tetap mengasihi dan merindukan 
kedekatan dengan anak-anaknya. Harta dan barang-
barang mewah tidak membuat mereka merasakan 
kebahagiaan yang seutuhnya, tetapi waktu kitalah yang 
membuat mereka merasakan bahagia yang 
sesungguhnya. 
 
Oleh karena itu, jika kita rindu untuk membahagiakan 
orangtua kita, maka ambil komitmen untuk mau dan 
suka mendekat pada orangtua kita. Dengan hal 
sederhana inilah, hati mereka akan disenangkan. Ambil 
langkah untuk mulai mengatur prioritas waktu kita, dan 
memilih untuk mengalihkan kesenangan pribadi kita 
menjadi keinginan untuk menyenangkan orangtua. 
Pilihlah kegiatan yang dapat kita lakukan bersama 
mereka. Bangun kedekatan dan ciptakan waktu 
kebersamaan yang indah dengan orangtua. Sehingga 
kita akan melihat bagaimana orangtua kita bersukacita 
dan berbahagia melalui hidup kita. Jangan buat mereka 
susah, buat mereka senang! Jangan buat mereka 
menangis, buatlah mereka tertawa! Maka lihatlah 
berkat Bapa yang luar biasa itu akan Tuhan curahkan 
dalam hidup kita. 



RENUNGAN 
Hal sederhana tetapi SANGAT MEMBAHAGIAKAN hati 
orangtua adalah ketika anak MAU dan SUKA DEKAT 
dengan ORANGTUANYA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun kedekatan dengan 

orangtua Anda? Kegiatan apa saja yang sudah Anda 
lakukan untuk membangun kedekatan Anda dengan 
orangtua? 

2. Menurut Anda, mengapa berada dekat dengan 
orangtua menjadi kunci turunnya berkat Tuhan atas 
kita? 

3. Langkah apa saja yang harus kita ambil agar dapat 
membahagiakan orangtua kita? Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Bapa atas setiap orangtua kami, baik 

orangtua jasmani maupun rohani. Kami percaya 
Engkau tidak asal-asalan menaruh mereka dalam 

hidup kami. Urapi kami agar dapat menjadi anak yang 
mempunyai buah-buah Roh Kudus sehingga kami boleh 
menjadi berkat bagi mereka. Biar melalui hidup kami, 

mereka merasakan kebahagiaan. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 15-17 

2 Timotius 2 



06 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
VISI ANAK KEPADA ORANGTUANYA 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, 
biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 
 
Reni ingat betul bagaimana bersemangatnya ayah dan 
ibu Reni menceritakan masa kecilnya. Bagaimana Reni 
saat masih dalam kandungan ibunya, saat ia bayi, dan 
masa-masa kecilnya. Reni pun membayangkan 
perjuangan ayah ibunya ketika mereka harus mengatur 
waktu antara pekerjaan dan mendidik, serta 
membesarkannya. Ia juga membayangkan bagaimana 
perjuangan orangtuanya mencarikan biaya untuk bisa 
menyekolahkannya hingga tamat perguruan tinggi.  
 
Ketika Reni mendengarkan bagaimana perjuangan ayah 
dan ibunya ketika mengorbankan segala sesuatu untuk 
dirinya, ia pun bertekad akan menjadi anak yang baik 
bagi mereka. Ia ingin bisa membalas kebaikan dan jerih 
payah mereka membesarkan dirinya. Meskipun Reni 
belum bisa memberikan materi yang banyak, tetapi ia 
berusaha ada untuk orangtuanya. Sejak sekolah hingga 
bekerja, ia pun selalu berusaha melakukan yang terbaik, 
karena ia ingin membuat orangtuanya bangga. Reni 



ingin orangtuanya selalu bisa bersukacita dan 
berbahagia melalui hidupnya. Ia bertekad untuk 
menjadi anak yang berbakti dan selalu menyenangkan 
orangtuanya. 
 
Banyak anak yang saat ini terlalu sibuk dengan 
pekerjaan, kesenangan, dan teman-teman mereka. 
Tidak sedikit pula yang lupa ada orangtua yang selalu 
menanti kehadiran dan cerita mereka. Jikalau saat ini 
Tuhan masih memberikan orangtua yang lengkap pada 
kita, jangan sia-siakan itu karena tidak semua masih 
memilikinya. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada 
untuk selalu ada bagi orangtua kita dan buatlah mereka 
tersenyum bangga karena kita. Sebagai anak, hiduplah 
seturut dengan firman Tuhan dengan memiliki visi 
membuat orangtua kita bersukacita dan berbahagia 
melalui hidup kita. Jangan membuat mereka susah dan 
bersedih, tetapi buatlah mereka selalu senang dan 
tertawa. Saat kita bisa membuat orangtua kita 
berbahagia dan bersukacita, maka berkat Bapa yang 
luar biasa akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Oleh 
karena itu, jadilah anak yang membawa sukacita bagi 
keluarga kita, anak yang hidup dalam kebenaran, hidup 
dengan bijak, hidup mau dididik dan diajar, 
menghormati, dan mau dekat dengan keluarga. Jadilah 
anak Tuhan yang juga dekat dengan Bapa Sorgawi kita.  
(LEW) 
 



RENUNGAN 
MILIKI VISI untuk membuat orangtua BERSUKACITA 
dan BERBAHAGIA melalui hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki visi untuk membuat 

orangtua Anda bersukacita dan berbahagia melalui 
hidup Anda? Jika sudah atau belum, mengapa? 

2. Apa saja yang menyebabkan Anda belum bisa 
membuat orangtua Anda bersukacita dan 
berbahagia? 

3. Bagaimana Anda mengetahui bahwa orangtua Anda 
bersukacita dan berbahagia dengan hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami mau memiliki visi untuk selalu membuat 
orangtua kami berbahagia dan bersukacita. Selama 
waktu masih Engkau berikan, kami mau berusaha 

memberikan yang terbaik untuk mereka lewat hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 18-19 

2 Timotius 3 


