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New Life in Your Family #2 

Kehidupan Baru dalam Keluarga Anda #2 

HONORING YOUR PARENTS - MENGHORMATI ORANG 

TUAMU 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 

yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu: Honoring 

Your Parents atau Menghormati Orang Tuamu. 

Sadarkah anda bahwa ini adalah sebuah perintah 

Tuhan?! 

 

Ulangan 5:16   

Ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang 

disampaikan kepada Musa. 

 INI BUKAN SARAN, INI BUKAN MASUKAN, TAPI INI 

SIFATNYA ADALAH PERINTAH! Bukan Musa yang 

membuat perintah ini, namun perintah ini langsung 

diinstruksikan oleh Allah sendiri! 

 Perintah 1-4 itu bicara tentang hubungan dengan 

Tuhan, tentang menghormati Tuhan. Lalu langsung 

masuk ke nomer 5 Tuhan bicara tentang Hormatilah 

ayahmu dan ibumu! 
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 Artinya menghormati ayah dan ibu merupakan satu 

hal yang sangat penting bahkan di mata Allah! 

 

Bahkan Alkitab tidak menulis: Hormatilah ayahmu 

yang baik saja. Tidak juga dikatakan: hormatilah ibumu 

yang perhatian dan mengasihi engkau saja! Tidak! 

 Hormatilah ayahmu dan ibumu: baik yang baik 

maupun yang tidak baik, baik yang sayang dengan 

engkau maupun yang kurang sayang pada engkau, 

baik yang menjaga engkau sampai besar maupun 

yang sempat seolah menelantarkan engkau, 

termasuk orang tua yang seringkali kasar pada kita, 

suka menuntut kita, suka membandingkan kita, suka 

memukul kita, dll. Ya hormatilah ayah dan ibu kita 

apapun keadaan mereka. 

 Amsal 23:22  

 

I. BERKAT MENGHORMATI ORANG TUA 

1. SUPAYA KAMU BERBAHAGIA DAN PANJANG 

UMURMU DI BUMI. 

 Efesus 6:2-3  

 Perhatikan baik-baik: Yang namanya 

menghormati orang tua adalah sebuah perintah 
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penting! Mengapa? Karena ada blessing yang 

sangat penting yang sudah Tuhan taruh dalam 

perintah ini bagi kita! Apa itu? Berkat supaya 

kamu berbahagia dan panjang umurmu di 

bumi! 

- Pertama, berkat kebahagiaan.  

- Kedua, berkat panjang umur.  

2. SUPAYA MASA DEPAN KITA TERANG.  

 Amsal 20:20  

 Apa arti ‘mengutuki ayah atau ibunya’? 

- Mengharapkan yang jelek terjadi buat ayah 

atau ibunya, melepaskan perkataan yang 

jahat, memaki-maki, memperlakukan dengan 

kasar, menyia-nyiakan, dst. 

 Apa arti ‘pelitanya akan padam pada waktu 

gelap’? 

- Pada waktu persoalan datang, maka tidak ada 

pertolongan; pada waktu badai mengamuk, 

tidak ada keselamatan; pada waktu krisis 

melanda, tidak ada berkat; pada waktu 

berhadapan dengan sakit penyakit yang 

mematikan, tidak ada kesembuhan. Itu 

sebabnya pelitanya padam, keuangannya 

padam, kesehatannya padam, nama baiknya 
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padam, prestasinya padam, masa depannya 

padam.  

 Sebaliknya, kalau kita tau bagaimana 

memberkati orang tua kita, maka Tuhan akan 

menyingkirkan kutuk dan menggantikannya 

dengan berkat atas hidup kita, sehingga pelihat 

kita akan menjadi terang, kesehatan kita akan 

menjadi terang, nama baik kita akan menjadi 

terang, pekerjaan kita akan menjadi terang, 

kehidupan rohani kita akan menjadi terang, 

masa depan kita akan menjadi terang. 

 Kesaksian:  

3. SUPAYA ADA KEHORMATAN DAN KEMEGAHAN 

DALAM HIDUP KITA.  

 Amsal 1:8-9  

 Ini adalah janji Firman Tuhan yang luarbiasa 

bagi anak-anak yang tahu bagaimana 

mendengarkan didikan ayahnya dan tidak 

menyia-nyiakan ajaran ibunya.  

 Kepada anak yang tahu bagaimana 

menghormati orang tua seperti inilah, maka 

Tuhan menyediakan karangan bunga yang 

indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi 

lehermu. 
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 Mungkin hal ini tidak mudah bagi kita, karena 

hubungan kita dengan orang tua kita tidak 

baik, atau karena orang tua kita benar-benar 

tipe yang sukar untuk bisa kita hormati. Itu 

sebabnya ada sebuah ayat yang ingin saya 

bagikan kepada anda: 

- Kolose 3:23  

 

II. CARA MENGHORMATI ORANG TUA. 

1. MENDENGAR DAN MENTAATI ORANG TUA. 

a. Efesus 6:1   

 Saya bicara untuk anak muda terlebih 

dahulu: Seiring kita bertumbuh jadi remaja 

maupun pemuda, terkadang makin sulit 

untuk kita taat. 

b. MENGAPA BANYAK ANAK MUDA SULIT UNTUK 

MENDENGAR DAN TAAT PADA ORANG TUA? 

 PERTAMA, KARENA MERASA LEBIH TAHU 

KETIMBANG ORANG TUANYA. 

- Di Hakim 14:1-3, kita bisa melihat bahwa 

sekalipun orang tuanya sudah menasehati 

Simson supaya tidak menikahi orang 
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Filistin, tapi Simson terus bersikeras dan 

tidak mau taat pada orang tuanya.  

- Ketidaktaatan inilah yang akhirnya 

menjadi titik kehancurkan Simson.  

 KEDUA, LEBIH MEMILIH MENDENGAR 

TEMAN-TEMANNYA! 

 Bagi kita yang sudah menjadi orang tua 

namun masih punya orang tua, salah satu 

cara kita menghormati orang tua kita adalah 

mendengarkan mereka. 

2. MEMAAFKAN ORANG TUA. 

a. Banyak anak muda yang tumbuh dengan 

kekecewaan dan kepahitan yang sangat dalam 

hati mereka terhadap orang tua mereka 

b. Sadarilah bahwa sama seperti mereka bisa 

berbuat salah kepada kita, bisa jadi kita pun 

juga berbuat salah kepada mereka tanpa kita 

sadari, atau suatu saat kita berbuat salah juga 

kepada anak-anak kita.  

3. JAGA HUBUNGAN TETAP DEKAT DENGAN ORANG 

TUA. 

a. Seiring kita makin dewasa, waktu kita bersama 

orang tua kita makin berkurang. 
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 Kita sering di luar rumah ketimbang bersama 

orang tua kita. 

b. Itu sebabnya penting sekali untuk jaga 

hubungan tetap dekat dengan mereka: 

 Hargai waktu-waktu berkualitas dengan 

mereka. Sediakan waktu dengan orang tua 

kita. 

4. TIDAK MEMANDANG RENDAH ORANG TUA KITA 

a. Amsal 23:22  

 Kalau ibu kita sudah tua…, kalau ayah kita 

tidak lagi bisa bekerja dan menghasilkan 

uang…, kalau kita tidak bisa lagi 

mengharapkan mendapatkan apapun dari 

mereka…, Alkitab mengingatkan supaya kita 

tidak menghina dan tidak memandang 

rendah mereka. 

5. SUPPORT ORANG TUA KITA DENGAN SUKACITA. 

a. Salah satu wujud penghormatan kita kepada 

orang tua kita adalah kita membantunya 

dengan sukacita dan bukan dengan sungut-

sungut. 

b. JANGAN MENGANGGAP PERMINTAAN 

TOLONG MEREKA SEBAGAI BEBAN. LIHATLAH 

BAHWA KESEMPATAN UNTUK BISA 
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MENDUKUNG MEREKA ADALAH BERKAT YANG 

LUARBIASA SEBAB ITU AKAN 

MENDATANGKAN ANUGERAH TUHAN YANG 

BESAR DALAM HIDUP KITA!  

 Ingat sedari kecil kita sudah lebih dahulu dan 

lebih banyak meminta bantuan kepada 

mereka. Bisa bayangkan kalau dulu waktu 

kita bayi dan belum bisa apa-apa, makan 

belum bisa sendiri, bahkan buang air belum 

bisa sendiri, maka kita selalu butuh bantuan 

orang tua kita. 

- Amsal 23:25  

 Inilah yang dilakukan oleh Rut untuk 

mertuanya (Naomi) yang sudah tua, sudah 

tidak punya apa-apa, sudah tidak bisa 

memberikan apa-apa: Rut tidak 

meninggalkan mertuanya begitu saja, tapi 

Rut mendukung mertuanya dengan segenap 

hati.  

 

PENUTUP: 

Anak yang tahu bagaimana menghormati orang tuanya, 

akan menerima anugerah Tuhan yang luarbiasa. 


