


14 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERAN PENTING AYAH DALAM KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 18:19 Sebab Aku telah memilih dia, supaya 
diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada 
keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang 
ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan 
keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada 
Abraham apa yang dijanjikan-Nya kepadanya. 
 
Dalam acara memperingati hari Ayah, Lin diminta untuk 
maju ke depan kelas dan menceritakan tentang 
ayahnya. Dengan senyum menghiasi wajahnya, ia mulai 
bercerita, "Ayah adalah sosok terhebat yang pernah 
kutemui. Ayah mengajarkan banyak hal dari 
pengalamannya. Ayahku adalah pria sederhana, bagi 
orang lain ayahku bukan apa-apa, dan memang ayahku 
bukan siapa-siapa. Tetapi bagiku, ayahku adalah orang 
yang sangat istimewa. Ayah selalu menyuruhku 
bermimpi besar. Ayah berkata jika mimpimu cukup 
besar, maka tidak ada hal yang dapat menghambat 
langkahmu menggapainya. Ayahku bukan orang kaya, 
tapi ayahku kreatif. Ia adalah seorang penemu, seorang 
genius yang dapat menciptakan banyak hal." 
 



"Ayahku membuat meja belajar yang lucu untukku, 
membuat lemari buku yang unik, bahkan memperbaiki 
tempat tidur yang telah diwariskan dari generasi ke 
generasi hingga masih kokoh. Sampai saat ini, aku 
belum pernah jatuh dari tempat tidur. Ayah selalu 
berkata bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, ketika 
kau dengan sungguh-sungguh berusaha, Tuhan takkan 
pernah membiarkanmu bekerja sendiri. Selalu ada 
campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kami 
kerjakan. Ketika Tuhan campur tangan, akan ada mujizat 
yang menunggumu dalam setiap pekerjaanmu." Lin 
mengakhiri ceritanya dengan mata berbinar, 
membayangkan sosok ayahnya.  
 
Bagi sebagian besar orang, pemahaman tentang ayah 
hanya sebatas panggilan orangtua laki-laki saja. Namun 
yang sebenarnya, seorang ayah mempunyai peran 
penting dalam kebahagiaan keluarga. Allah memuji 
Abraham karena teladannya yang baik dan bagaimana 
ia memimpin keluarganya (Kej. 18:19). Selain bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Allah telah 
memberikan kepada pria suatu peran yang unik dan 
khusus dalam keluarga. Yaitu, untuk merefleksikan 
pribadi Yesus Kristus dalam memelihara dan merawat 
setiap anggota keluarganya. Seperti teladan Kristus 
yang lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada 
umat-Nya, seorang ayah yang bekerja akan menjadi 
akar kebahagiaan dalam keluarga. Sungguh suatu 



kehormatan dan tanggung jawab besar untuk memiliki 
peran sebagai ayah dan suami. (PF) 
 
RENUNGAN 
AYAH mempunyai PERAN yang PENTING dalam 
kebahagiaan keluarga.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah peran ayah dalam keluarga?  
2. Mengapa peran tersebut penting dalam 

kebahagiaan keluarga?  
3. Jika Anda adalah seorang ayah, apa komitmen Anda 

untuk kebahagiaan keluarga Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pria yang 

telah menjadi ayah, atau akan menjadi ayah. Kiranya 
Engkau memberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa 

menjadi wakil-Mu di dalam keluarga. Berikan 
keberanian dan kedewasaan iman, sehingga para ayah 

dapat menjalankan perannya dengan baik dan 
membawa kebahagiaan dalam keluarga. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 38-40 

Kisah Para Rasul 16:1-21 



15 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENJALANKAN SEMUA FUNGSI SEBAGAI AYAH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Timotius 3:4 seorang kepala keluarga yang baik, 
disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 
 
Seorang pria asal Singapura, Ayie Ahbotz, membagikan 
kisah tentang ayahnya yang ia anggap sebagai panutan 
paling sempurna dalam hidupnya. Dalam akun 
facebook-nya, ia menulis, seorang panutan haruslah 
memberi pengaruh positif terhadap orang lain. Bahkan 
orang tersebut juga harus mampu membentuk 
kepribadian dan karakter orang lain menjadi lebih baik. 
Ayahnya selalu memberikan dukungan terhadap anak-
anaknya, terutama tentang pendidikan dan karakter. 
Meskipun dalam keadaan ekonomi serba kekurangan, 
sang ayah tetap rajin bekerja dan menggunakan 
berbagai cara yang positif untuk menyelesaikan 
tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ayahnya 
bersedia bekerja apa pun untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya. Bahkan, sang ayah juga menunjukkan 
bagaimana seharusnya menjalani hidup sebagai pribadi 
yang baik.  
 



Saat Ayie Ahbotz sudah berhasil memiliki penghasilan 
sendiri, ayahnya tetap memilih untuk bekerja sebagai 
pemungut barang bekas di lingkungan tempat tinggal 
mereka. Ya, working dad bukan hanya berarti Ayah yang 
bekerja dalam pekerjaannya, tetapi Ayah yang bekerja 
menjalankan semua fungsinya.  
 
Sebagai ayah, kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan 
keluarga, itu adalah salah satu fungsi kita sebagai kepala 
keluarga. Namun, masih banyak peran dan fungsi 
seorang ayah yang harus kita kerjakan. Seorang ayah 
harus juga menjadi pelindung bagi seluruh keluarga dan 
memberi rasa aman. Baik dan buruknya kisah keluarga 
pun juga sangat tergantung dari peran ayah. Seorang 
ayah juga berfungsi sebagai akar dari pohon keluarga, 
sebagaimana akar yang kuat yang memberi nutrisi baik 
bagi keluarga. Akar yang kuat akan menumbuhkan istri 
dan anak-anak yang hebat. Akar yang kuat dalam Tuhan 
akan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan 
Tuhan. Oleh karena itu, bangkit dan jadilah seorang 
ayah yang berfungsi dalam keluarga! 
 
RENUNGAN 
WORKING DAD berarti ayah yang BEKERJA dalam 
PEKERJAAN dan BEKERJA MENJALANKAN semua 
fungsinya.  
 
 



APLIKASI 
1. Sejauh apa Anda menjalankan fungsi dan peran 

Anda dalam keluarga Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa seorang ayah penting 

untuk menjalankan fungsinya dengan baik? 
3. Renungkanlah langkah-langkah yang akan Anda 

ambil agar dapat menjadi seorang ayah yang sesuai 
dengan ketetapan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau taruh kami dalam 

keluarga yang begitu luar biasa. Kami rindu setiap 
kami dapat menjalankan peran dan fungsi kami sesuai 

dengan kehendak-Mu, sehingga keluarga kami 
senantiasa dalam penyertaan dan berkat-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 41-42 

Kisah Para Rasul 16:22-40 

 

 

 

 

 

 



16 FEBRUARI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KEHADIRAN SECARA NYATA MEMBAWA DAMPAK 

YANG BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:13-14 Jangan menolak didikan dari anakmu ia 
tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan 
rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi 
engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang 
mati. 
 
Tahukah Anda cara seekor induk rajawali melatih 
anaknya supaya bisa terbang? Ketika dirasa waktunya 
tiba untuk mulai melatih anak-anaknya, induk rajawali 
akan dengan sengaja memporak-porandakan 
sarangnya. Sarang yang semula aman dan hangat itu 
dibongkar, sehingga anak-anaknya terpaksa harus 
keluar dari kenyamanan. Tidak cukup sampai di situ, 
sang induk akan mendorong anaknya mendekati jurang 
dan menjatuhkannya! Si anak rajawali yang tahu ia ada 
dalam bahaya refleks mengepakkan sayap-sayap yang 
belum pernah dipakainya untuk terbang. Awalnya si 
anak rajawali tetap terjun bebas, dan tepat ketika ia 
hampir menyentuh tanah, sang induk yang tidak pernah 
melepaskan pandangannya terhadap anaknya itu akan 
segera menukik ke bawah, siap menolong anaknya. 



Begitulah dilakukan oleh sang induk berkali-kali, sampai 
si anak benar-benar bisa terbang sendiri, bertumbuh 
menjadi rajawali dewasa!  
 
Bayangkan jika sang induk rajawali itu tidak mengambil 
perannya untuk melatih anak-anaknya. Mungkin sampai 
besar, anaknya tidak akan pernah bisa terbang. Meski 
harus berbesar hati melihat anaknya dalam kesulitan, 
hal itu justru merupakan tindakan kasih yang nyata 
seorang ayah, supaya kelak anaknya bisa menjadi 
rajawali yang gagah berani dan tak kenal takut. 
 
Disinilah kita harus belajar dari induk rajawali itu. 
Ketahuilah, ada banyak potensi dan tujuan hidup yang 
besar, yang sudah Tuhan taruh dalam diri anak-anak 
kita. Bagian kita sebagai ayah adalah mengambil 
tanggungjawab itu dan mengerjakannya dengan sebaik-
baiknya. Yaitu, sungguh-sungguh ‘hadir’ bagi mereka, 
mendidik, melatih, dan mendisiplin anak-anak kita. 
Memang tidak mudah, tetapi jika Tuhan sudah 
menempatkan kita di posisi itu, Tuhan tentu tidak akan 
membiarkan kita berjuang sendiri. Ada kekuatan dan 
hikmat yang siap diberikan untuk kita. Karena itu, 
sebagai seorang ayah, teruslah melekat dan berakar 
kuat dalam Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk 
membawa anak-anak kita pada kesuksesan dan 
kebahagiaan mereka di dalam Tuhan. Haleluya! 
 



RENUNGAN 
KEHADIRAN seorang ayah dalam keluarga sangat 
mempengaruhi KESUKSESAN dan KEBAHAGIAAN anak-
anaknya.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah Anda sebagai seorang 

ayah benar-benar ‘hadir’ bagi anak-anak kita? 
2. Kesulitan apa yang Anda hadapi untuk melakukan 

itu semua, dan bagaimana cara Anda mengatasinya 
selama ini? 

3. Hal-hal apakah yang akan terjadi kepada anak Anda 
jika Anda lebih lagi sungguh-sungguh hadir bagi 
mereka? Tuliskan dan jadikan itu doa Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau 
adalah teladan kami supaya kami bisa menjadi ayah 

yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih 
untuk tanggung jawab ini, ya Tuhan. Mampukan kami 

supaya kami bisa benar-benar hadir dan membawa 
anak-anak kami kepada kebahagiaan dan kesuksesan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 1-3 
Kisah Para Rasul 17:1-15 



17 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PUJIAN YANG MEMBAWA KEBAHAGIAAN KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:21 Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 
 
Hubungan keluarga dalam pernikahan memang tidak 
selalu berjalan mulus. Semakin lama usia perkawinan, 
tidak menjamin hubungan semakin baik. Yang terjadi 
malah sebaliknya, hubungan menjadi semakin tawar, 
sering ribut, cekcok, perang dingin, dan sebagainya. 
Bahkan, banyak juga yang pernikahannya sampai bubar. 
Kidung Agung pasal 6 memberikan pelajaran bagi suami 
istri bagaimana cara menjaga dan membangun 
hubungan dalam pernikahan agar tetap harmonis, yaitu 
dengan saling memberi pujian satu dengan yang lain. 
 
Pujian merupakan salah satu alat untuk mempererat 
hubungan dengan anggota keluarga. Kata-kata pujian 
memang sulit untuk diucapkan sebagian orang, mereka 
memilih untuk menunjukkan kasihnya dengan cara yang 
lain. Namun, tidak ada orang yang tidak suka dipuji. 
Semua orang pasti suka dipuji, apalagi yang memuji 
adalah orang yang dikasihinya, perasaannya pasti 
senang dan berbunga-bunga.  



Dengan pujian, baik pasangan maupun anak-anak kita 
akan merasa diri mereka dihargai, kerja keras mereka 
diakui, dan mereka bisa merasakan jika mereka dikasihi. 
Oleh karena itu, para orangtua, janganlah pelit dalam 
memuji anak-anak kita. Para suami atau istri, jangan 
lelah memuji pasangan kita. Sehingga dalam keluarga 
kita senantiasa tercipta kebahagiaan dan keharmonisan. 
Pertimbangkanlah apa jelek dan ruginya jika kita bisa 
membuat anggota keluarga kita merasa senang, 
bahagia, termotivasi, bahkan mencapai puncak 
performanya dengan pujian yang kita ungkapkan 
dengan kata-kata. Terutama bagi orang-orang yang 
bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, hal ini 
sangatlah penting dan berarti bagi mereka.  
 
RENUNGAN 
KATA-KATA PUJIAN adalah rahasia dalam 
MENCIPTAKAN KEBAHAGIAAN.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah respons atau sikap Anda selama ini 

dalam menanggapi keberhasilan dan kesuksesan 
pasangan atau anak-anak Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa sebuah pujian dapat 
menciptakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga? 

3. Bagaimana cara Anda untuk menciptakan 
kebahagiaan dalam keluarga Anda? Tuliskanlah. 

 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keluarga 

yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami rindu 
senantiasa ada kebahagiaan di tengah keluarga kami. 

Ajar kami untuk senantiasa bisa melihat segala sesuatu 
dari kacamata-Mu sehingga kami bisa senantiasa 

saling memuji.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 4-6 
Kisah Para Rasul 17:16-34 

 
 
 
 
 
 



18 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
YANG DIBUTUHKAN KELUARGA DARI SEORANG AYAH 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
 
Figur bapak yang baik. Steven pikir ia sudah 
menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang 
sempurna. Tidak seperti ayahnya yang dahulu hidup 
bermalas-malasan, suka berjudi, dan mendorong 
keluarganya dalam jurang kemiskinan, Steven bertekad 
untuk membanting tulang demi keluarganya. Bahkan ia 
ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekolah 
ternama, tempat les terbaik, tempat tinggal yang layak, 
uang saku yang lebih dari cukup, kendaraan pribadi, 
komputer dan gawai canggih. Ia tidak ingin anak-
anaknya merasa malu sedikit pun juga. Demi 
memenuhi semua itu, Steven pun menenggelamkan 
diri dalam pekerjaan. Pagi-pagi sekali ia sudah 
berangkat bekerja dan baru pulang setelah istri dan 
anak-anaknya tertidur. Tak jarang, ia tetap pergi dinas 
ke luar kota meski ada yang sakit atau berulang tahun.  



Sewaktu Steven menua dan anak-anaknya mulai 
beranjak dewasa, istrinya mengajukan perceraian. 
Anak perempuannya hamil di luar nikah dan anak 
lelakinya terlibat kasus narkoba. Ia sungguh tidak 
mengerti mengapa semuanya berjalan begitu salah. 
Saat mengunjungi putranya di pusat rehabilitasi, 
anaknya berkata, “Ayah bilang Ibu salah mendidik 
kami? Ha, kami bahkan tidak bisa menyalahkan Ibu. 
Sudah tak terhitung berapa banyak kali kami 
mendengar Ibu menangis di kamarnya. Ini semua 
karena Ayah tidak pernah ada buat kami. Hanya 
uangmu yang memenuhi kantong kami, tapi hati kami 
kosong.” 
 
Ya, tak jarang seorang pria yang sudah berumah tangga 
terjebak dalam paradigma bahwa sebagai tulang 
punggung, perannya hanyalah mencari nafkah bagi 
keluarganya. Begitu sering terlupakan bahwa 
kehadiran sosok ayah dalam rumah teramat 
dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Bukan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk 
menghangatkan ruang hati. Sebab banyak 
permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan 
uang semata. Sama seperti Tuhan yang selalu 
memberikan jaminan penyertaan-Nya, hanya ketika 
setiap anggota keluarga merasa aman dan yakin bahwa 
selalu ada sosok yang menopang, mereka bisa 



menghadapi permasalahan mereka dengan hati yang 
kuat. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Seorang ayah dan suami senantiasa SIAP MENYERTAI 
serta MENDAMPINGI keluarganya.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah peran Anda dalam  keluarga selama 

ini?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda menjadi ayah dan 

suami yang siap menyertai serta mendampingi 
keluarga Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa menjadi ayah dan suami 
yang lebih baik lagi bagi keluarga Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu ada bagi 

kami. Ketika kami bimbang dan diterjang 
permasalahan, tangan kanan-Mu selalu memegang 

kami, sehingga kami tak pernah kalah dengan 
permasalahan kami. Bantulah kami, agar kami bisa 

menjadi seorang suami dan ayah yang bisa menopang 
keluarga kami, seperti Engkau yang menopang kami. 

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



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 7-9 

Kisah Para Rasul 18 

 



19 FEBRUARI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENJADI TELADAN DAN INSPIRASI BAGI ANAK-ANAK 
KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 6:6-7 Apa yang kuperintahkan kepadamu pada 
hari ini haruslah engkau perhatikan, 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.  
 
Pada tahun 2004, ada lagu Pop Indonesia yang sempat 
menjadi hits. Lagu itu berjudul “Yang Terbaik Bagimu” 
yang dibawakan oleh grup Ada Band dan Gita Gutawa. 
Lagu ini ternyata berhasil memberikan dampak positif 
yang cukup besar kepada kebanyakan orang, sehingga 
banyak anak-anak yang merindukan ayahnya dan 
merasakan pentingnya nasihat-nasihat yang diberikan 
ayahnya. Ya, salah satu tugas seorang ayah dalam 
keluarga adalah memberikan nasihat, tuntunan, dan 
teladan bagi anak-anaknya. Rhema hari ini pun 
memerintahkan kepada kita agar mengajarkan frman 
Tuhan berulang-ulang dan  mengingatkan anak kita agar 
selalu hidup patuh pada perintah Tuhan.  



Namun, sering kali banyak orangtua yang hanya mampu 
memberikan nasihat tetapi gagal memberikan teladan 
bagi anak-anaknya. Contohnya, kita memerintahkan 
anak kita selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap 
hari, tetapi  kita sendiri jarang berdoa dan membaca 
Alkitab. Kita melarang anak kita  bermain HP, tetapi kita 
sendiri selalu bermain HP di depan mereka. Ironis 
memang, tetapi itulah yang banyak terjadi akhir-akhir 
ini. Akibatnya, banyak anak-anak yang tumbuh menjadi 
pemberontak.  
 
Sebagai orangtua, terutama ayah, kita bukan hanya 
harus bekerja bagi keluarga, tetapi juga mampu 
memberikan inspirasi dan teladan bagi anak-anak kita. 
Bagaimanapun juga, keluarga merupakan tempat 
pertama bagi anak untuk menerima nilai-nilai 
kehidupan. Apa yang kita lakukan sebagai orangtua 
dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak kita kelak. 
Karena itu, jadilah teladan bagi anak-anak kita dengan 
hidup berkenan bagi Tuhan, sehingga anak-anak kita 
pun tumbuh dan berakar dalam firman Tuhan.  
  
RENUNGAN 
JANGAN pernah LELAH untuk memberikan TUNTUNAN 
dan membagikan VALUE KEHIDUPAN kepada anak-anak 
kita.  
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi teladan dan inspirasi yang 

baik bagi anak-anak Anda? Jika belum, kenapa? 
2. Teladan dan inspirasi apa yang ingin Anda bagikan 

kepada anak-anak Anda? 
3. Apa komitmen Anda agar dapat menjadi sumber 

teladan dan inspirasi yang baik bagi anak-anak 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang 

sudah Kau berikan kepada kami. Terutama anak-anak 
yang Kau percayakan untuk kami rawat sampai 

dewasa kelak. Ampuni kami, ya Tuhan, jika kami belum 
dapat menjadi orangtua yang baik. Ajari dan 

mampukan kami, Tuhan Yesus, agar dapat menjadi 
teladan dalam hidup berkenan di hadapan-Mu dan 

senantiasa melekat pada-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 10-12 

Kisah Para Rasul 19:1-20 

 

 

 



20 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA KEBERHASILAN MENJALAN PERAN 

SEORANG AYAH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 11:3 Tetapi aku mau, supaya kamu 
mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki 
ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan 
Kepala dari Kristus ialah Allah. 
 
Bagi yang sedang bepergian ke suatu daerah yang baru 
pasti akan sangat membutuhkan fitur navigasi seperti 
"Google Maps" atau "Waze" supaya tidak tersesat. 
Demikian pula kita, dalam menempuh perjalanan 
kehidupan di dunia yang begitu banyak rintangan dan 
tantangan, kita sangat membutuhkan tuntunan Roh 
Kudus setiap saat. Termasuk dalam menjalankan peran 
kita sebagai ayah dalam keluarga. Sehingga kita dapat 
menjalankan fungsi kita sebagai ayah sesuai dengan 
ketetapan Tuhan. 
 
Kita dapat menarik pelajaran berharga mengenai 
peranan seorang ayah dari perjalanan iman raja Saul. 
Kedekatan raja Saul dengan Tuhan tercermin dari 
penamaan kelima anaknya secara berurutan. 
Pemberian nama anak sering kali menggambarkan 



suasana hati orangtuanya. Dari anak pertama yang 
bernama Jonathan, terlihat hati raja Saul yang penuh 
ucapan syukur pada Tuhan. Sampai pada anak ke-4, 
mulai terlihat hatinya berubah dengan pemberian nama 
Esybaal (1 Taw. 9:39). Di sini hati Saul bisa dibilang mulai 
menyerong Kemungkinan ia ingin terlihat tidak terlalu 
fanatik dengan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa sekitar 
yang menyembah Baal. Dapat ditebak, sejak itu 
kejatuhan kerajaannya dimulai.  
 
Peran kita sebagai pria, yaitu suami dan ayah, begitu 
penting dalam membangun kebahagiaan dalam 
keluarga. Ini waktunya kita mengevaluasi diri sendiri 
dan memperbaiki diri dengan pertolongan Roh Kudus, 
supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang 
menjalankan semua fungsi seperti yang Tuhan mau. 
Minta Roh Kudus untuk mengurapi dan memampukan 
kita. Minta Bapa Sorgawi memberikan anugerah-Nya 
supaya kita bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anak kita, 
bahkan suami yang baik bagi istri kita. Percayalah, waktu 
kita berserah dan berseru kepada Tuhan, serta meminta 
pertolongan dan anugerah-Nya, maka kita akan 
dimampukan menjadi ayah dan suami yang jauh lebih 
baik lagi. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Untuk BISA MENJALANKAN PERAN seorang ayah yang 
begitu BESAR dan PENTING, kita perlu PERTOLONGAN 
ROH KUDUS.  
 
APLIKASI 
1. Hal apa yang kita paling butuhkan untuk dapat 

menjalankan peran sebagai ayah? 
2. Mengapa penting bagi kita untuk meminta 

pertolongan Roh Kudus dalam menjalankan peran 
kita sebagai ayah? 

3. Bagaimana cara Anda agar dapat menjadi seorang 
ayah yang berhasil dalam menjalankan peran Anda di 
keluarga?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal 
dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak 
akan dapat menjalankan peran kami dengan baik. 

Biarlah melalui hidup kami, anak-anak kami semakin 
dekat dan melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 13-15 

Kisah Para Rasul 19:21-41 

 


