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Sabtu
8 agustus 2020

Efesus 

6:1-9

Taat pada 

Orang Tua

DOA HARI INI :

Efesus 6:1
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di 

dalam Tuhan, karena haruslah demikian.

Roh Kudus, berikanlah keberanian kepadaku untuk bisa mentaati orang 
tuaku. Meski terkadang sukar, namun aku mau belajar taat kepada orang 

tuaku. Terima kasih Tuhan. Amin.

Malam hari itu Andi sedang duduk di depan TV, namun tiba-tiba listrik padam. "Papa, tolong. 

Mati lampu. Andy takut", Andy mulai panik karena gelap dan tidak dapat melihat apapun. 

"Andy diam di tempat, jangan berlari, ya. Pokoknya diam di tempat!", seru papanya. Papa 

Andy segera menyalakan senter. Andy senang sekali melihat nyala lampu senter di kejauhan. 

Dia ingin segera berlari ke pelukan papanya. Tapi papanya berulang kali mengatakan supaya 

Andy tetap diam di tempat, tidak boleh beranjak dari tempatnya. Papanya menghampiri 

Andy dan saat itu tiba-tiba lampu kembali menyala. Barulah Andy menyadari ternyata 

disekitarnya banyak mainan berserakan, ada kelereng, lego, bola, dll. Coba kalau Andy tidak 

taat dan berlari di dalam kegelapan, bisa jadi Andy terpeleset kelereng atau tersandung 

mainan dan terjatuh. Meski Andy sangat ingin sekali berlari menuju cahaya senter papanya, 

tapi Andy memiliki keberanian untuk taat pada ayahnya. Papanya Andy tahu yang terbaik 

untuk Andy adalah diam di tempat meski gelap dan Andy ketakutan.

Sahabat Fligo, dalam hidup kita terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan perintah 

orang tua kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mentaati orang tua kita. 

Ayo, kita belajar untuk berani taat pada orang tua kita meskipun kadang kita tidak suka. (LC)
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1. Sebutkan contoh ketaatanmu kepada orang tuamu!

2. Menurutmu, kenapa kita sebaiknya mentaati orang tua kita?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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