


28 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
WARISAN BERHARGA UNTUK ANAK CUCU 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 13:22a Orang baik meninggalkan warisan bagi 
anak cucunya 
 
Dalam perlombaan lari estafet, selain kecepatan berlari 
dari setiap anggota tim, hal yang krusial adalah proses 
perpindahan tongkat estafet dari satu pelari ke pelari 
berikutnya. Kegagalan dalam proses ini bisa 
menyebabkan kekalahan dalam keseluruhan 
pertandingan. Dalam kehidupan, hal ini berlaku juga 
ketika terjadi perpindahan kehidupan dari generasi ke 
generasi. Kegagalan orangtua dalam meneruskan 
“warisan rohani” kepada anak-anaknya menyebabkan 
kesulitan bahkan kegagalan bagi generasi berikutnya. 
 
Generasi baru membutuhkan pijakan yang kuat sebagai 
langkah awal kehidupan mereka dan hal ini seharusnya 
didapat dari generasi sebelumnya. Bila orangtua tidak 
mengerti dengan baik apa yang menjadi peran dan 
tanggung jawabnya, bagaimana mungkin seorang anak 
dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya dan 
menggenapi rencana Allah? Ya, peran orangtua sangat 
menentukan keberadaan seorang anak di kemudian 



hari. Kegagalan imam Eli dalam mendidik anak-anaknya 
dan keberhasilan Hana menjadikan Samuel muda 
terpilih menjadi imam merupakan contoh yang tegas 
yang Alkitab berikan kepada umat-Nya. Kehidupan 
Samuel yang berkenan kepada Tuhan serta Hofni dan 
Pinehas yang berdosa di hadapan Tuhan, mengajarkan 
pentingnya mewariskan kehidupan rohani dengan nilai 
Kerajaan Allah dari generasi ke generasi. 
 
Sebagai orangtua, kita harus selalu memandang jauh ke 
depan ke masa depan anak-anak kita dan masa depan 
anak-anak mereka. "Orang baik meninggalkan warisan 
bagi anak cucunya," ayat Amsal ini mengajarkan bahwa 
harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang 
dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan tetapi 
warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan 
mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan 
Tuhan. Di tengah serbuan teknologi informasi yang 
semakin berkembang pesat yang memungkinkan 
generasi sekarang ini menerima segala jenis informasi 
dari yang terbaik sampai yang terburuk, seharusnya 
mereka diperlengkapi dari sejak dini dengan “filter” 
nilai-nilai Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah 
warisan terbaik yang akan menjadi akar kebahagiaan 
dalam keluarga yang bisa kita tinggalkan bagi keturunan 
kita kelak. 
 
 



RENUNGAN 
Salah satu kunci KEBAHAGIAAN KELUARGA adalah 
MEMPERSIAPKAN WARISAN.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memberikan warisan berupa nilai-

nilai kehidupan berdasarkan firman Tuhan kepada 
anak cucu Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa warisan menjadi salah 
satu kunci kebahagiaan keluarga? 

3. Hal-hal apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk 
memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucu 
Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang begitu 
luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami agar 
dapat memberikan tuntunan dan nilai kehidupan bagi 

keturunan kami. Sehingga mereka memperoleh 
warisan yang terbaik dalam hidup mereka. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 33-34 

Kisah Para Rasul 24 



01 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
WARISAN YANG LEBIH BERHARGA DARIPADA 

INHERITANCE 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 24:3-4 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan 
kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian 
kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta 
benda yang berharga dan menarik. 
 
Kita tentu sudah sering melihat di media massa tentang 
keakraban Bapak Presiden kita, Ir. H. Joko Widodo, 
dengan sang cucu, Jan Ethes. Kelak Jan Ethes dan cucu-
cucu Pak Jokowi lainnya, harus berterima kasih kepada 
sang kakek. Bukan karena warisan harta melimpah 
ataupun ketenaran sampai lintas benua, melainkan 
karena warisan karakter yang luhur dan nilai-nilai hidup 
yang berharga. Jan Ethes yang kerap diajak bepergian, 
melihat bagaimana kakeknya begitu dihormati sebagai 
orang nomor satu di Indonesia. Dari sana Jan Ethes 
belajar tentang kepercayaan diri sekaligus kerendahan 
hati. Sebab di saat yang sama, sang kakek begitu ramah 
dan tulus menerima rakyatnya.  
 
Di usianya yang begitu belia, tanpa sadar Jan Ethes 
belajar tentang kesabaran, kepasrahan, dan keteguhan 



menghadapi tikaman lawan. Sang kakek sedang 
mewariskan sesuatu yang paling berharga bagi cucunya. 
Menjadi manusia mulia yang merunduk, tetapi dengan 
keberanian tanpa tanding bagai rajawali menghadapi 
badai-badai besar dunia.  
 
Sebagai orangtua yang sangat mengasihi anak-anaknya, 
kita semua tentu ingin mewariskan sesuatu yang 
berharga.  Adalah suatu kebahagiaan besar jika 
orangtua melihat anak cucunya hidup dengan benar, 
aman, dan terpelihara. Memberi warisan inheritance 
atau harta benda adalah sesuatu yang baik. Namun 
lebih daripada itu, meneruskan legacy atau nilai-nilai 
hidup, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan 
iman adalah jauh lebih berharga. Awalnya mungkin 
nilai-nilai yang kita tanamkan kelihatan tidak begitu 
berharga, tetapi percayalah, tanpa sadar anak cucu kita 
akan belajar dan mengingatnya.  Kelak di kemudian hari, 
legacy yang kita tinggalkan akan menjadi pegangan dan 
tuntunan dalam menghadapi berbagai pergumulan. 
Warisan terbaik yang bisa kita berikan, akan menjadi 
akar kebahagiaan dalam keluarga. Bukan hanya 
keluarga kita saat ini, tetapi juga keluarga keturunan 
kita di masa depan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Prioritaskan MENERUSKAN LEGACY ketimbang sekedar 
MENINGGALKAN INHERITANCE.  



APLIKASI 
1. Warisan seperti apakah yang ingin Anda tinggalkan 

kepada anak cucu Anda?  
2. Mengapa meneruskan legacy harus lebih menjadi 

prioritas ketimbang meninggalkan inheritance?  
3. Legacy dalam bentuk apakah yang bisa Anda 

berikan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, adalah suatu kerinduan bagi kami untuk 

bisa meninggalkan warisan yang paling berharga 
dalam hidup kami. Yaitu iman dan hidup dalam 

kebenaran firman-Mu. Beri kami tuntunan, ya Tuhan, 
agar kami dapat mengajar dan memberi teladan yang 

benar kepada anak cucu kami. Beri mereka hati dan 
pikiran yang terbuka untuk menerimanya. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 35-36 

Kisah Para Rasul 25 

 

 

 

 

 



02 MARET 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
WARISAN TERBAIK YANG PALING BERHARGA 

 
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. 
 
Derri dan Tara bersahabat sejak mereka masih SMA. 
Derri adalah anak tunggal  dari seorang pengusaha 
sukses. Ia mempunyai satu tabungan khusus yang cukup 
dipakainya sampai ia menyelesaikan perguruan tinggi 
kelak. Bahkan rumah dan usaha pun sudah disiapkan 
ayahnya. Demi mencukupi kebutuhan materi anaknya, 
ayah Derri sampai tidak punya waktu untuk mengajak 
Derri ke gereja dan meluangkan waktunya untuk 
‘menjadi teman’ bagi anaknya. Akibatnya, Derri tumbuh 
menjadi pribadi yang lemah, mudah menyerah, manja, 
dan tidak memiliki daya juang. Besar kemungkinan, 
warisan secara materi yang sudah disiapkan ayahnya 
justru bisa menjadi bumerang bagi Derri. 
 



Sementara Tara adalah pribadi yang berbeda. Sekalipun 
ayahnya juga adalah seorang pengusaha sukses, ayah 
Tara tidak pernah memanjakan Tara. Ia dididik dengan 
sangat baik tentang iman percaya kepada Tuhan, 
bagaimana mengandalkan Tuhan dalam segala hal, 
bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan hartanya, 
dan bagaimana ayahnya terus menekankan bahwa yang 
nomor satu haruslah Tuhan. Tak heran, hidup Tara jauh 
lebih baik dibanding dengan Derri, karena warisan dari 
orang tuanya, yaitu nilai-nilai kehidupan dan iman 
percaya kepada Tuhan, membawanya pada hidup yang 
jauh lebih berkualitas.  
 
Ya, warisan jasmani itu baik, tentu akan bisa 
memberikan jaminan bagi masa depan anak-anak kita. 
Namun warisan rohanilah yang membuat anak-anak 
kita punya hidup yang lebih berkualitas. Karena itu, 
jangan lalai untuk memberikan warisan yang terbaik ini, 
supaya generasi kita selanjutnya akan memiliki kualitas 
kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita, dan nama 
Tuhan dipermuliakan melalui kita dan anak cucu kita. 
Haleluya! 
 
RENUNGAN 
WARISAN IMAN merupakan salah satu LEGACY PALING 
BERHARGA yang bisa diberikan orangtua.  
 
 



APLIKASI 
1. Selama ini, hal apakah yang paling menjadi 

perhatian utama Anda dalam keluarga Anda, 
warisan rohani atau warisan jasmani? 

2. Sejauh mana Anda memandang bahwa warisan 
rohani adalah warisan yang paling berharga bagi 
anak-cucu Anda ? 

3. Apa yang sudah dan akan Anda lakukan supaya 
keluarga Anda memiliki warisan rohani? Tuliskan 
komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas warisan iman yang telah 

Engkau berikan bagi kami. Dengan itulah kami akan 
menjadi kuat, tidak mudah menyerah, dan tetap 
menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja 

dalam hidup kami. Dan itu semualah yang bisa 
membawa kami kepada hidup yang memuliakan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 37-39 

Kisah Para Rasul 26 

 

 

 



03 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
WARISAN KEDISIPLINAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 13:24 Siapa tidak menggunakan tongkat, benci 
kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, 
menghajar dia pada waktunya. 
 
Di saat anak-anak seusianya masih tertidur lelap, Yeni 
sudah bangun. Setelah bersaat teduh, ia biasanya keluar 
rumah untuk berlari pagi. Sesudah itu, ia akan 
membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan rumah, sebelum akhirnya bersiap-siap untuk 
berangkat ke sekolah. Kebiasaan Yeni itu bukanlah 
tanpa sebab, karena ia dididik di dalam keluarga yang 
sangat disiplin. Kebetulan ayahnya adalah seorang 
tentara, jadi ia sudah terbiasa dengan didikan sang ayah. 
Meskipun terkadang mendapat teguran keras dari 
ayahnya, tetapi Yeni mengerti maksud baik dibalik itu 
semua. 
 
Menginjak usia dewasa, Yeni menyadari dampak dari 
kebiasaan-kebiasaan yang selalu ia lakukan. Di saat 
teman-temannya bermalas-malasan, ia begitu 
menghargai waktu dan berusaha memanfaatkannya 
sebaik-baiknya. Ia tidak pernah terlambat datang ke 



sekolah maupun saat beribadah di gerejasaat sudah 
bekerja menjadi karyawanpun ia tidak pernah 
terlambat. Ia pun selalu makan teratur, olah raga 
teratur, disiplin mengatur keuangan dan waktu. Yeni 
bersyukur karena orangtuanya sudah menanamkan 
kedisiplinan sedari kecil. Kini, tatkala orangtuanya sudah 
renta, Yeni tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan 
mandiri. Ia pun akan mewariskan kedisiplinannya kelak 
kepada anak-anaknya. 
 
Bukanlah perkara yang mudah bagi orangtua untuk 
mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya jika 
tidak memberikan teladan. Kata-kata tanpa tindakan 
ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya, karena anak-
anak akan meniru kebiasaan orangtua bukan sekedar 
kata-kata belaka. Terkadang, anak justru merasa tidak 
suka dan menjadi benci dengan orangtuanya ketika 
orangtua mendisiplinkan mereka. Namun, bukan berarti 
kemudian orangtua boleh membiarkan dan 
mengacuhkan anak-anak ketika mereka melakukan 
kesalahan. Orangtua justru harus tidak jemu-jemu 
mengajarkan kedisiplinan dalam hal waktu, kebiasaan 
hidup, prioritas hidup, dan juga dalam hal keuangan. 
Apalagi saat anak-anak melakukan pelanggaran atau 
kesalahan. Di saat Tuhan masih memberi kesempatan 
kita mendampingi mereka, sebagai orangtua yang baik, 
kita harus selalu berjuang meneruskan warisan 
kedisiplinan kepada anak-anak kita, sehingga dengan 



warisan terbaik yang kita tinggalkan, kebahagiaan 
keluarga kita akan semakin mengakar kuat. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Orangtua yang baik pasti berjuang meneruskan 
WARISAN KEDISIPLINAN untuk anak-anaknya.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menjadi orangtua yang 

meneruskan warisan kedisiplinan kepada anak 
Anda? Jika belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda harus memberikan warisan 
kedisiplinan kepada anak-anak Anda? 

3. Bagaimana cara Anda dalam meneruskan warisan 
kedisiplinan kepada anak-anak Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak yang Kau 

percayakan kepada kami. Kami mau terus berjuang 
memberikan warisan kedisiplinan kepada mereka. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 40-42 

Kisah Para Rasul 27:1-26 

 



04 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
WARISAN PALING BERHARGA UNTUK KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 128:3-6 Isterimu akan menjadi seperti pohon 
anggur yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu 
seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu!  
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-
laki yang takut akan TUHAN. Kiranya TUHAN 
memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat 
kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat 
anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas 
Israel! 
 
Jonathan Edwards adalah seorang pendeta yang 
dianggap sebagai salah satu teolog filosofis yang sangat 
mempengaruhi peristiwa revival di Amerika pada abad 
ke-18. Ia menikahi seorang gadis yang juga mencintai 
Tuhan secara luar biasa, bernama Sarah Pierrepont. 
Mereka melayani Tuhan bersama-sama dan 
memastikan anak-anaknya ke gereja setiap minggu. 
Mereka berhasil membangun keluarga yang harmonis. 
Terbukti dari 929 keturunan mereka, 430 di antaranya 
menjadi pendeta, 86 menjadi profesor universitas, 13 
menjadi presiden universitas, 75 menulis buku yang 
positif, 7 orang terpilih menjadi anggota kongres 



Amerika Serikat, dan salah satunya menjadi wakil 
presiden Amerika Serikat. Keluarga mereka tidak 
pernah terlibat dalam masalah hukum, bahkan mereka 
sangat berkontribusi bagi masyarakat luas. 
 
Ya, mewariskan rumah tinggal dan harta kekayaan bagi 
anak cucu tidaklah salah. Namun dari Jonathan 
Edwards dan istrinya, kita dapat mempelajari bahwa 
ada yang jauh lebih berharga dibandingkan warisan 
berupa harta benda, yaitu rumah tangga atau keluarga 
yang utuh dan bahagia. Banyak orang yang berfokus 
mewariskan rumah mewah dan kekayaan duniawi pada 
anak-anaknya, tetapi tidak memberikan kebahagiaan 
kepada mereka. Justru rumah tangga yang utuh dan 
bahagia adalah warisan yang jauh lebih berharga 
dibanding harta duniawi. Inilah modal kebahagiaan 
seorang anak yang sesungguhnya. 
 
Anak yang lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang 
utuh dan bahagia, akan memiliki perkembangan fisik, 
kejiwaan, dan mental yang sehat. Anak yang tidak 
menyaksikan pertengkaran hebat orangtuanya, akan 
memiliki rasa aman dan percaya diri. Mereka akan 
memiliki pola pikir positif, dan pada saat si anak 
bertumbuh dewasa, ia akan menemukan pasangan 
hidup yang tepat, karena sang anak melihat teladan 
dari keluarganya. Oleh karena itu, mulai hari ini kita 
harus berkomitmen untuk terus memperjuangkan 



pernikahan kita dan senantiasa libatkan Tuhan, 
sehingga akar kebahagiaan dalam keluarga bertumbuh 
semakin kuat dan kita bisa memberikan warisan 
terbaik bagi anak cucu kita. 
 
RENUNGAN 
RUMAH TANGGA yang UTUH DAN BAHAGIA adalah 
warisan yang LEBIH BERHARGA daripada RUMAH 
MEWAH.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melibatkan Tuhan dalam keluarga 

Anda agar rumah tangga Anda selalu utuh dan 
bahagia?  

2. Menurut Anda, mengapa rumah tangga yang utuh 
dan bahagia adalah warisan yang berharga ? 

3. Bagaimana langkah Anda agar keluarga Anda 
senantiasa utuh dan bahagia? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami rindu agar setiap keluarga kami 

menerima warisan yang berharga. Ajar kami agar 
dapat menjadikan rumah tangga kami utuh dan 

bahagia. Kami percaya, Roh Kudus-Mu akan memberi 
kami kekuatan dan tuntunan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 43-45 

Kisah Para Rasul 27:27-44 



05 MARET 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PENTINGNYA MENJAGA NAMA BAIK 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 22:1 Nama baik lebih berharga dari pada 
kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada 
perak dan emas. 
 
Duke Ellington adalah seorang pianis, komposer, 
konduktor, dan pemimpin band jazz legendaris dari 
Amerika Serikat. Sepanjang kariernya bermusik, ia 
menghasilkan begitu banyak karya yang luar biasa. 
Namanya sebagai seorang musisi dan komposer jazz, 
masih terus dibicarakan orang, bahkan setelah 40 tahun 
lebih ia pergi meninggalkan dunia. Kalimat terakhirnya 
sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir 
adalah: “Musik adalah bagaimana saya hidup, alasan 
saya untuk hidup, dan bagaimana saya akan dikenang.” 
Kalimat terakhir Duke Ellington ini kembali 
mengingatkan kita, seperti apa kita ingin diingat atau 
dikenang bila kita sudah meninggalkan dunia ini? Apa 
yang ada di benak orang ketika mereka mendengar 
nama kita disebut? 

Berbicara tentang menjaga nama baik, kita dapat 
belajar dari kisah Naomi. Naomi adalah seorang yang 



dikenal baik oleh orang-orang di kotanya. Nama baik 
Naomi pun memberi pengaruh baik pada hidup Rut, 
menantunya. Ruth yang adalah orang yang sangat baru 
di kota itu dan tidak ada orang yang mengenalnya. 
Namun, ia sudah mendapat perkenanan dari Boas. Itu 
semua karena ia membawa nama Naomi! Bagaimana 
jika nama Naomi adalah nama yang terlanjur buruk di 
mata orang-orang, maka hal itu pun bisa memberi 
dampak negatif dalam kehidupan Ruth pula.  
 
Raja Salomo pun memberi satu pesan penting: “Nama 
baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi 
orang lebih baik dari pada perak dan emas” (Ams. 22:1). 
Menjaga nama baik bukan berarti kita lalu menjadi gila 
hormat, atau berusaha untuk ‘mencari muka’ agar 
terlihat hebat. Menjaga nama baik adalah bagaimana 
kita meninggalkan sebuah legacy atau keteladanan 
hidup. Memberikan dampak dan pengaruh pada 
generasi berikutnya. Tidak ada kata terlambat untuk 
berubah dan mulai untuk mempersiapkan warisan 
terbaik yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita, 
selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. 

 
RENUNGAN 
NAMA BAIK adalah legacy yang tidak boleh dilupakan 
oleh ORANGTUA untuk ditinggalkan bagi ANAK-
ANAKNYA.  
 



APLIKASI 
1. Sudah sejauh apa Anda berusaha untuk menjaga 

nama baik Anda selama ini?  
2. Menurut Anda, mengapa nama baik lebih berharga 

dari emas dan perak? 
3. Bagaimana komitmen Anda untuk senantiasa dapat 

menjaga nama baik Anda? Tuliskanlah. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berdoa untuk tuntunan-Mu dalam kami 
membangun dan menjaga nama baik kami. Sehingga  

dapat kami wariskan kepada generasi selanjutnya. 
Urapi kami sehingga setiap langkah dan perbuatan 
kami, senantiasa memancarkan kemuliaan-Mu dan 
menjadi berkat di mana pun kami berada. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 46-48 

Kisah Para Rasul 28 

 

 

 

 



06 MARET 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SALAH SATU LEGACY YANG BERHARGA BAGI ANAK-

ANAK 

 
HEMA HARI INI 
Amsal 4:3-4 Karena ketika aku masih tinggal di rumah 
ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal 
bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku: 
"Biarlah hatimu memegang perkataanku; berpeganglah 
pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. 
 
Alkisah ada seorang pengusaha kaya raya yang 
menderita penyakit parah. Pengusaha itu diperkirakan 
hanya dapat bertahan hidup satu tahun saja. 
Mendengar hal itu, ia memanggil ketiga anak lelakinya. 
Ia hendak memberikan apa pun yang diinginkan oleh 
anak-anaknya. Anak pertama menginginkan semua 
perusahaan berikut aset-aset yang dimilikinya. 
Sementara anak kedua menginginkan semua uang dan 
tabungannya. Permintaan kedua anaknya itu segera 
dikabulkan oleh sang pengusaha kaya itu. Anak pertama 
dan kedua  itu pun menjadi senang luar biasa karena kini 
mereka menjadi kaya raya seperti ayahnya.  
 
Lalu tibalah giliran anak ketiga atau si bungsu. Dengan 
mata berkaca-kaca, si bungsu memandang sang ayah 



lalu berkata, “Ayah, aku tak menginginkan apa pun 
darimu. Tapi berikan waktumu yang tinggal setahun itu 
untukku saja. Aku mau dekat denganmu, merawatmu, 
dan mendengarkan semua cerita, pengalaman, serta 
kisah hidupmu. Terutama bagikan ilmu yang 
membuatmu menjadi pengusaha besar seperti saat ini.” 
Lima tahun kemudian, sepeninggal sang pengusaha 
kaya, anak pertama dan kedua kini jatuh miskin karena 
mereka tak mampu mengelola harta yang ada pada 
mereka. Sementara si bungsu, walau awalnya hidupnya 
miskin, kini menjadi pengusaha besar dan kaya raya, 
persis seperti mendiang ayahnya.  
 
Benar, warisan atau legacy yang dapat kita berikan 
kepada anak-anak kita tidaklah selalu berkaitan dengan 
harta atau materi saja. Namun pengalaman kita, 
pelajaran dan nilai yang kita petik dari kisah hidup kita, 
terutama kesaksian hidup kita dengan Tuhan, bagikan 
semua itu sebagai legacy bagi keluarga kita. Hidup 
dengan tuntunan Roh Kuduslah yang akan membuat 
pengalaman hidup kita dapat menjadi warisan terbaik 
yang berguna bagi anak-anak kita. Sehingga mereka 
memiliki kehidupan yang berkualitas, karena memiliki 
fondasi hidup dan akar kebahagiaan dalam keluarga 
yang kuat. Nama Tuhan pun akan semakin ditinggikan 
melalui anak-anak kita. 
 
 



RENUNGAN 
KESAKSIAN HIDUP orangtua bisa menjadi LEGACY 
YANG SANGAT BERHARGA bagi anak-anak. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa warisan atau legacy yang 

benar-benar  bermanfaat bagi anak-anak Anda 
kelak? 

2. Sudahkah Anda menyiapkan warisan atau legacy itu 
bagi anak-anak Anda? 

3. Apa komitmen Anda agar dapat memberikan 
warisan yang baik bagi keluarga Anda? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perjalanan hidup 
yang Kau izinkan untuk kami lalui. Dalam suka dan 

duka, Engkau selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu 
sungguh nyata dalam hidup kami. Mampukan kami 

untuk dapat menjadi kesaksian hidup bagi anak-anak 
kami. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan 

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