


16 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERKAT DI BALIK PERINTAH MENGHORMATI 

ORANGTUA 
 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 5:16-22 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 5:16 Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti 
yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, 
supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah 
yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. 
 

Tuhan tidak pernah menganjurkan kita untuk 
menghormati ayah dan ibu kita. Itu adalah perintah. 
Bukan pilihan. Perintah ini pun tidak hanya berlaku 
untuk anak-anak yang masih tinggal di rumah 
orangtuanya, tetapi juga bagi mereka yang telah 
membangun rumah tangganya masing-masing. Alkitab 
memang mengatakan setiap orang akan meninggalkan 
orangtua dan bersatu dengan pasangannya (Kej. 2:24), 
tetapi ini bukanlah alasan bagi kita untuk melupakan 
peran sebagai anak. Bukan pula berarti ikatan dan 
kewajiban kita terhadap orangtua tidak lagi berlaku.  
 

Suatu kali, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli 
Taurat yang menyatakan karena mereka telah 



mempersembahkan semua milik mereka kepada Allah, 
mereka tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan 
orangtua mereka (Mat. 5:3-9). Terhadap mereka, 
dengan tegas Tuhan mengatakan, percuma saja 
mereka beribadah, sedangkan perintah Allah mereka 
abaikan dan pengajaran mereka berdasarkan 
pemikiran manusia belaka. Hal ini menunjukkan betapa 
Tuhan memandang serius perintah-Nya untuk 
menghormati orangtua.  
 

Allah kita adalah Allah yang spesifik. Tentu ada alasan 
mengapa Dia menempatkan perintah untuk 
menghormati orangtua kita di atas kelima hukum 
lainnya yang mengatur hubungan kita dengan sesama. 
Ketahuilah, ketika Allah memberikan perintah untuk 
menghormati orangtua, ia juga menyertakan janji-Nya. 
Tidak peduli mereka adalah orangtua yang baik, 
maupun orangtua yang telah mengecewakan kita, 
Tuhan memberikan otoritas atas hidup kita kepada 
mereka. Bagaimana kita memperlakukan dan 
mengasihi mereka menentukan bagaimana berkat 
Tuhan tercurah atas hidup kita. Jika hubungan kita 
dengan orangtua kita baik, kita pun dapat menjalani 
hari-hari dengan lebih tenang dan penuh damai 
sejahtera. Tuhan pun tidak akan lupa mengaruniakan 
kebahagiaan dan memelihara umur kita di bumi. 
Sehingga hari demi hari, selagi kita berjuang 
menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita 



boleh menikmati kehidupan keluarga yang baru, yang 
segar, dan yang menyenangkan hati Tuhan. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
Di balik perintah untuk MENGHORMATI ORANGTUA, 
Tuhan telah menyediakan BERKAT KEBAHAGIAAN dan 
BERKAT PANJANG UMUR 
 

APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap Anda terhadap orangtua 

selama ini?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda menghormati 

orangtua Anda? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menghormati 

orangtua Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang penuh kasih, ampuni kami apabila selama 

ini kami kurang menghargai keberadaan orangtua 
kami. Perbarui hati dan pikiran kami, ya, Roh Kudus, 

agar kami dapat menghasihi dan menghormati 
orangtua kami dengan cara yang menyenangkan hati-

Mu. Sehingga dalam keluarga kami, kami boleh 
mencicipi indahnya sorga di bumi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 40-42 

 



17 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMBERKATI ORANGTUA KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 20:15-29 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 20:20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, 
pelitanya akan padam pada waktu gelap. 
 
Beberapa waktu lalu, media massa Indonesia sempat 
digoncangkan oleh berita anak menggugat 
orangtuanya di pengadilan. Bukan hanya satu kasus, 
beberapa kisah serupa pun bermunculan. Semua 
karena harta dan warisan. Fenomena ini pun 
mengingatkan kita pada satu peribahasa “air susu 
dibalas dengan air tuba.” Anak-anak yang seharusnya 
membalas jasa orangtua dan menjadi berkat di masa 
tua mereka malah berbalik menjadi kutuk. Meski 
membuat miris, tetapi inilah kenyataan yang kian 
meluas di muka bumi ini. Kasih antara anak dan 
orangtua tak lagi tak bersyarat. Kerap kali terjadi, kalau 
orangtua mempunyai jabatan tinggi atau harta warisan 
yang banyak, barulah anak-anak menghormati, 
memberkati, menyanjung-nyanjung, dan tidak berani 
kurang ajar pada mereka. Sebaliknya, apabila 



orangtuanya tak berpendidikan, tidak terhormat, dan 
tidak punya apa-apa, si anak pun cenderung 
meremehkan, menghina, dan bahkan ada yang sampai 
menelantarkan orangtuanya sendiri.  
 
Sebagai anak-anak Allah, janganlah kita melihat apakah 
nantinya orangtua kita mampu membalas memberkati 
kita atau tidak, baru kita menghormati dan 
memberkati mereka. Hendaklah kita senantiasa 
menghormati orangtua. Apa pun dan bagaimanapun 
kondisinya,  jangan pernah mengutuki mereka, karena 
itulah yang Allah perintahkan.  
 
Ketahuilah, di saat kita menghormati orangtua, tidak 
hanya orangtua kita yang disenangkan, Bapa di sorga 
pun turut disenangkan. Coba pikirkan, ketika orangtua 
disenangkan, tidakkah mereka akan membalas dengan 
memberkati kita? Sekalipun sebagai manusia, orangtua 
kita mempunyai keterbatasan-keterbatasannya, tetapi 
tidak demikian dengan Bapa kita yang adalah Tuhan 
yang tak terbatas. Dia yang sanggup mematahkan 
gelapnya kutuk dan menggantikannya dengan 
limpahan berkat yang menerangi masa depan kita. 
Anak-anak yang sungguh-sungguh mentaati perintah 
Tuhan ini akan mengalami penggenapan janji Tuhan; 
yaitu panjang umur, berbahagia, dan baik keadaan kita 
di tanah yang Tuhan berikan. 
 



RENUNGAN 
Kalau kita mengetahui bagaimana MEMBERKATI 
ORANGTUA, Tuhan akan membuat MASA DEPAN KITA 
TERANG 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menghormati orangtua Anda 

dengan tulus? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memerintahkan 

anak-anak-Nya untuk menghormati orangtua? 
3. Apakah komitmen Anda untuk senantiasa 

menghormati orangtua Anda, apa pun kondisinya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk orangtua kami. Kami mau 

belajar untuk dapat senantiasa menghormati dan 
menjadi berkat bagi orangtua kami, apa pun dan 
bagaimanapun kondisi mereka, karena kami mau 
menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 43-45 

 



18 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENDENGARKAN DIDIKAN ORANGTUA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 1:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 1:8-9 Hai anakku, dengarkanlah didikan 
ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, 
sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, 
dan suatu kalung bagi lehermu. 
 
Apakah yang akan Anda lakukan terhadap tas berisi 
seratus ribu dolar Amerika? Seorang anak bernama 
Seada yang sedang menemani ibunya yang sakit keras 
menemukan tas itu di koridor Rumah Sakit. Meski 
mereka sangat miskin dan membutuhkan uang, ibu 
Seada menyuruh putrinya menunggu pemiliknya dan 
berkata, “Yang harus kita lakukan dalam hidup ini 
adalah membantu orang lain, dan hal yang paling tidak 
patut kita lakukan adalah serakah dengan harta yang 
tak jelas asal-usulnya.” Tak lama kemudian, sepasang 
suami istri Anderson yang memiliki tas itu datang. Saat 
ibu Seada tak terselamatkan, mereka pun mengadopsi 
Seada. Sambil terus mengingat ajaran ibunya, Seada 
tumbuh menjadi wanita dewasa yang cerdas dan 



berintegritas. Tak disangka, ketika Pak Anderson 
meninggal dunia, ia mewariskan semua harta dan 
asetnya kepada Seada, bukan kepada putranya sendiri. 
Dalam surat wasiatnya, ia menjelaskan bahwa 
keberadaan Seada selalu mengingatkannya untuk 
berbisnis secara jujur dan karena itulah perusahaannya 
berkembang sedemikian besar. Ia percaya, di tangan 
Seadalah, perusahaannya bisa semakin gemilang. 
 
Sebagai anak-anak, terkadang kita sulit mematuhi 
orangtua kita. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti 
untuk belajar, mengerjakan tugas rumah, mengalah 
kepada saudara, atau meminta maaf ketika kita 
melakukan kesalahan. Namun, kita perlu mengingat 
bahwa orangtua selalu menginginkan yang terbaik bagi 
kita. Setiap nasihat dan perintah mereka pastilah 
bertujuan membentuk karakter kita untuk menjadi 
lebih baik.  
 
Seperti Seada, yang menuruti nasihat bijak ibunya, 
berkat pun menanti ketika kita mau mendengarkan 
ayah dan ibu kita. Ini adalah janji firman Tuhan. Saat 
kita belajar tunduk pada setiap perintah yang 
sederhana, kita juga akan menuruti setiap ajaran baik 
dari orangtua kita. Semua itulah yang mendatangkan 
perkenanan Tuhan dan Dia sendiri yang akan 
menghiasi hidup kita dengan karangan bunga 



kehormatan dan kalung kemegahan. Kita pun akan 
mengalami Great Harvest dalam hidup kita. Amin. 
 
RENUNGAN 
DENGARKAN DIDIKAN AYAH dan JANGAN SIA-SIAKAN 
AJARAN IBU, maka Tuhan menjanjikan KEHORMATAN 
DAN KEMEGAHAN dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mendengarkan didikan dan ajaran 

orangtua Anda? Mengapa?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda mendengarkan didikan 

dan ajaran orangtua Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat lebih lagi belajar untuk 

mendengarkan mereka? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 

belum menjadi anak yang baik. Kami mau belajar 
mematuhi orangtua kami, sesulit apa pun itu bagi 

kami. Biarlah ketika kami melakukan semua itu, kami 
mengingat bahwa kami melakukannya bagi-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 46-48 

 



19 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
CARA SEDERHANA UNTUK MENGHORMATI 

ORANGTUA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 6:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 6:1 Hai anak-anak, taatilah orangtuamu di 
dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 
 
“Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.” Sebagai 
anak-anak, entah sudah berapa banyak kali kita 
melakukannya. Semua perkataan orangtua kita 
terdengar oleh telinga kita, tetapi semua kata-kata itu 
seakan menguap entah ke mana. Mereka menyuruh 
kita belajar, kita malah bermain. Mereka mengajari kita 
menabung, kita diam-diam jajan. Mereka meminta kita 
mengerjakan tugas rumah, kita pun menghindar 
dengan seribu satu alasan. Kemudian mereka melarang 
kita bergaul dengan teman-teman tertentu, apalagi 
pulang malam, kita menganggap mereka kaku dan 
kuno. Kita merasa lebih tahu dan lebih pintar daripada 
orangtua kita. Bahkan kita menuduh mereka 
mengekang kebebasan kita. Akibatnya, setiap hari 



suasana di rumah pun tidak ada bedanya dengan 
medan peperangan. 
 
Tak bisa kita sangkali, seiring berkembangnya zaman 
dan majunya teknologi, nilai-nilai untuk menghormati 
orangtua justru merosot. Namun, satu hal yang perlu 
kita sadari, zaman boleh berganti rupa sebanyak apa 
pun juga, tetapi firman Tuhan tetap sama sampai langit 
dan bumi ini berakhir (Yes. 40:8). Hikmat Tuhan 
sempurna. Dia bukanlah manusia yang mudah 
mengubah-ubah pikiran. Bukan hanya satu dua kali, 
banyak kali Alkitab mencatat perintah mengenai 
penghormatan kepada orangtua. Kita pun dapat mulai 
menghormati orangtua dengan cara mendengarkan, 
lalu melakukannya.  
 
Saat kita berusaha mematuhi perintah Allah, sesulit 
apa pun rasanya kini bagi kita, cepat lambat kita akan 
menemukan betapa baiknya ketetapan yang Dia buat. 
Kemauan kita untuk belajar mendengarkan, dan juga 
mentaati orangtua, perlahan-lahan akan memulihkan 
hubungan kita dengan mereka. Orangtua merasa 
dihargai. Pertempuran yang tidak perlu pun 
terhindarkan. Bahkan, seperti cermin yang 
merefleksikan perbuatan kita, mereka juga akan mulai 
mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. 
Kehidupan keluarga kita tak akan pernah sama lagi. 
Ada kasih. Ada kesatuan hati. Ada hadirat Tuhan. Ya, 



melalui ketaatan kita, Tuhan merajutkan sorga ke 
dalam rumah kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
CARA MENGHORMATI ORANGTUA yang paling 
sederhana adalah MENDENGAR serta MENTAATI 
mereka 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang biasanya menghalangi Anda untuk 

mendengar dan mentaati orangtua Anda?  
2. Mengapa Anda perlu belajar mendengar dan 

mentaati mereka? 
3. Bagaimana Anda dapat lebih mendengar serta 

mentaati orangtua Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami menyadari selama ini kami sering 

menutup telinga bagi orangtua kami. Ampuni kami, 
Tuhan. Mulai sekarang, kami mau belajar 

menundukkan hati dan membuka telinga kami bagi 
orangtua kami. Mampukan kami, ya, Tuhan, agar kami 

dapat mentaati perintah orangtua kami, sekalipun 
bertentangan dengan keinginan hati kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yoel 



20 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KASIH ALLAH YANG MEMAMPUKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 4:21-32 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling 
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus 
telah mengampuni kamu. 
 
Sebagaimana tak ada keluarga yang sempurna, 
orangtua pun memiliki kekurangannya masing-masing. 
Beberapa orangtua terlalu keras dalam mendidik anak. 
Mereka tidak mau menerima pendapat atau 
berkomunikasi dengan anak-anaknya. Mereka pun 
cenderung memaksakan keinginan tanpa memikirkan 
apa yang sebenarnya anak mereka butuhkan dan 
inginkan. Pada sebagian keluarga, orangtua sering 
memiliki anak emas. Anak yang dianggap lebih pintar, 
lebih cakap, dan lebih hebat dari anak yang lain. 
Sebagian orangtua lainnya bahkan menelantarkan 
anak-anak mereka. Mereka tidak cukup peduli untuk 
mendampingi dan menolong saat anak bertumbuh 
besar. 



 
Sikap-sikap orangtua seperti ini dapat menimbulkan 
rasa tertolak, bibit kepahitan, dan hilangnya 
keberhargaan diri pada anak. Kekecewaan yang 
tumbuh pun membuat mereka menjadi anak yang suka 
memberontak. Beberapa anak mungkin berupaya 
hidup berlawanan dari apa yang orangtuanya 
kehendaki, hanya untuk mendapat pengakuan dan 
penerimaan. Bila tidak ditangani dengan benar, luka 
hati dan kepahitan ini akan terus terbawa sepanjang 
hidup anak.  
 
Sebagai anak, seberapa banyak dari kita yang pernah 
merasakah hal serupa dan sampai saat ini masih 
menyimpan kepahitan pada orangtua? Jangankan 
menghormati, bisa jadi kita pun membenci mereka. 
Namun, kita perlu mengingat, seberapa dalamnya pun 
sakit hati kita, tanpa mereka, kita tidak akan hadir di 
dunia ini. Meskipun sulit, Tuhan ingin kita mengampuni 
dan mengasihi mereka. Ingatlah, kita pun bukanlah 
pribadi yang sempurna. Namun, tak peduli seberapa 
banyak kita sudah dan masih menyakiti hati-Nya, kasih 
dan pengampunan-Nya selalu tersedia bagi kita. 
Alamilah pengampunan Allah secara pribadi dan 
penuhi hati kita dengan kasih-Nya, ini akan 
memampukan kita untuk memaafkan orangtua kita. 
Dengan memaafkan pun, sebenarnya kita sedang 
mengobati hati kita sendiri. Bila perlu ikutlah retreat 



Encounter, agar pemulihan dan terobosan dalam 
hubungan keluarga boleh terjadi. Tuhan pun akan 
sangat disukakan dengan kehidupan baru dalam 
keluarga kita yang rukun penuh kasih dan saling 
mengampuni. 
 
RENUNGAN 
Penuhilah hati dengan KASIH ALLAH, sehingga kita 
dapat MEMAAFKAN ORANGTUA, seberapa dalamnya 
pun mereka mengecewakan kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah hidup Anda masih menyimpan kepahitan 

dan kekecewaan kepada orangtua Anda? Soal apakah 
itu? 

2. Apa yang diakibatkan dari menyimpan rasa pahit 
dan kecewa pada orangtua Anda?  

3. Apakah Anda ingin memiliki hubungan baru yang 
penuh kasih Allah dengan orangtua Anda? Tindakan 
apa yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkannya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan 

orangtua terbaik bagi kami. Walaupun terkadang kami 
kecewa dan sakit hati pada mereka, tetapi kami mau 

buang jauh-jauh kepahitan dari hati kami, Bapa. Isi hati 
kami penuh-penuh dengan kasih-Mu, hingga kami 

mampu memaafkan orangtua kami dan menyayangi 



mereka setulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Daniel 1-3 



21 APRIL 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

ORANGTUA BUKANLAH BEBAN TETAPI BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Imamat 19:1-37 
 
RHEMA HARI INI 
Imamat 19:32 Engkau harus bangun berdiri di hadapan 
orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat 
kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan 
Allahmu; Akulah TUHAN. 
 
Ketika masih bayi, kita ditimang-timang, dipeluk, dan 
dimanja orangtua kita. Mereka investasikan semua 
waktu dan kasih sayang yang mereka miliki tanpa 
mengharap kembali. Namun sayangnya, setelah 
beranjak dewasa, tidak sedikit anak yang melupakan 
jasa-jasa orangtua mereka. Orangtua pun berubah 
menjadi beban dan merepotkan.  
 
Hal inilah yang terjadi dalam hidup Vina. Bagi Vina, 
mengurusi ibunya yang sudah pikun adalah pekerjaan 
yang sia-sia. Ia bosan dengan pertanyaan ibunya yang 
berulang-ulang. Karena kesal, Vina pun menjawab 
dengan ketus. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam 



rumah, meninggalkan ibunya sendirian di taman. Saat 
hendak membaringkan diri di sofa panjang, ia melihat 
sebuah album tua tergeletak di sudut meja. Karena 
penasaran, ia pun membukanya dan melihat foto-
fotonya ketika berusia tiga tahun bersama sang ibu. Di 
bawah salah satu foto tersebut, tertera catatan: Vina 
telah bertanya dengan pertanyaan yang sama 
kepadaku lima kali, “Bu itu bunga apa?” Aku pun 
menjawabnya sebanyak lima kali, “Itu bunga mawar, 
Sayang."  
 
Seiring bertambahnya usia, tanpa kita sadari, kita 
menjadi terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan 
melupakan keberadaan orangtua kita. Sedangkan siang 
malam mereka memikirkan dan menantikan kita. 
Tidaklah heran jika muncul pepatah, "Kasih ibu 
sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah." Hari-hari 
ini, jika ada di antara kita yang hubungannya dengan 
orangtua sudah menjadi dingin atau beku, firman 
Tuhan berkata kembalilah kepada kasih yang semula. 
Perbaharuilah hubungan kita dengan orangtua. Jagalah 
agar hubungan kita dengan orangtua tetap dekat. 
Sediakan dan hargailah waktu-waktu berkualitas 
dengan mereka. Ingatkan mereka, betapa berharga 
dan berartinya mereka bagi kita. Apa pun yang terjadi, 
jangan sampai merendahkan, apalagi berkata kasar 
kepada mereka. Dengan demikian, Tuhan pun akan 
menyegarkan kembali hubungan kita yang sudah layu 



dengan orangtua dan mendatangkan sorga ke dalam 
keluarga. 
 

RENUNGAN 
JAGA HUBUNGAN TETAP DEKAT dan JANGAN 
MEMANDANG RENDAH orangtua, sebab mereka 
bukanlah beban tetapi BERKAT 
 

APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimanakah hubungan Anda 

dengan orangtua Anda hari-hari ini?  
2. Hubungan seperti apa yang Tuhan ingin tanamkan 

antara anak dan orangtuanya? 
3. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan 

orangtua Anda agar tetap dekat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih yang Kau 

curahkan atas hidup kami. Terima kasih untuk 
orangtua yang sudah Engkau tempatkan di atas kami. 
Ingatkan kami untuk selalu menjaga hubungan kami 

tetap dekat dengan orangtua kami, ya, Tuhan. Beri hati 
yang selalu hormat kepada mereka, sehingga 

pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas hidup 
kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Daniel 4-6 



22 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
WUJUD PENGHORMATAN TERHADAP ORANGTUA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 23:15-25 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, 
biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 
 
Seorang ibu berusia lanjut dan anaknya mendatangi 
klinik gigi. Gigi ibu itu sudah tanggal semuanya dan ia 
hendak membuat gigi palsu. Dokter gigi di tempat itu 
pun menawarkan gigi palsu dengan kualitas yang 
bagus, tetapi ibu itu menolak keras. Ia ingin yang 
termurah. Sementara itu, si anak hanya sibuk dengan 
ponsel canggihnya. Akhirnya, dokter itu menyerah dan 
memberikan harga untuk gigi palsu berkualitas rendah. 
Dengan tangan gemetaran, ibu itu mengambil kain 
bungkusan dari tasnya yang lusuh. Ia membuka lapisan 
kain tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang muka. 
Dokter itu sungguh tak habis pikir, padahal anak itu 
tampak berduit. Tak disangka, beberapa saat kemudian 
anak itu kembali dan berkata, “Dok, tolong buatkan gigi 
porselen yang terbaik buat ibu saya. Tidak masalah 
berapa pun biayanya, saya yang tanggung. Tapi, jangan 



mengatakan hal yang sebenarnya kepada ibu saya. Ia 
sangat hemat dan tidak suka menyusahkan anak-
anaknya.” 
 
Kasih orangtua sungguh luar biasa. Saat kita kecil, 
mereka lakukan apa saja untuk kita. Tak jarang, mereka 
berupaya menyediakan semua yang terbaik. Namun, 
saat tiba giliran kita memberikan yang terbaik bagi 
orangtua, mereka malah tidak ingin membebani kita. 
Mungkin tidak semua orangtua sedemikian baik. 
Namun, ilustrasi yang menyentuh hati di atas 
mengingatkan bagaimana seharusnya seorang anak 
memperlakukan orangtuanya. 
 
Sebagai anak, sudah sewajarnya jika kita berusaha 
meringankan beban orangtua di hari tua. Saat mereka 
membutuhkan pertolongan, baik mereka memintanya 
atau tidak, janganlah menganggapnya sebagai beban, 
tetapi kesempatan. Ingatlah, Tuhan melihat setiap 
perbuatan kita dan tidak melupakannya. Ketika kita 
menyenangkan hati orangtua kita, Tuhan pun 
berkenan. Dia bukan hanya akan memberikan 
anugerah-Nya yang luar biasa di masa sekarang, tetapi 
Tuhan akan membuat sukacita kita meluap dan kita 
sendiri beria-ria di masa tua kita kelak. (ABU) 
 
 
 



RENUNGAN 
Memberikan SUPPORT DENGAN SUKACITA kepada 
orangtua adalah salah satu WUJUD PENGHORMATAN 
kita terhadap mereka 
 
APLIKASI 
1. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai bentuk 

penghormatan terhadap orangtua Anda?  
2. Mengapa Anda harus mewujudkan penghormatan 

kepada orangtua Anda?  
3. Bagaimana Anda dapat memberikan support 

kepada orangtua Anda mulai dari sekarang? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur atas orangtua yang Engkau 
berikan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan 

menjadi berkat bagi mereka. Tunjukkanlah kami 
caranya agar kami dapat senantiasa mendukung dan 
menghormati orangtua kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Daniel 7-9 


