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365 renungan

Perintah Penting
Keluaran 20:1-17
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN,
Allahmu, kepadamu.
- Keluaran 20:12
Saya pernah membaca beberapa berita yang isinya mirip-mirip. Inti beritanya adalah anak yang
menuntut secara hukum orangtuanya. Alasannya berbeda-beda tetapi cukup miris ketika
melihat sebuah judul di berita, Anak Menuntut Orangtuanya.
Hubungan yang seharusnya paling dekat dan indah menjadi hubungan permusuhan sengit.
Memang tidak ada hubungan keluarga yang lepas dari konflik tetapi seandainya setiap anak
memahami perintah Tuhan di dalam bersikap terhadap orangtua, pasti hal ini bisa dihindari.
Begitu pentingnya hormat kepada orangtua sampai Tuhan memasukkannya ke dalam sepuluh
perintah Allah. Menghormati orangtua adalah perintah penting.
Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengarkan ayat menghormati orangtua?
Biasanya ini sering dikaitkan dengan anak-anak kecil atau para remaja, supaya mereka
menghormati orangtua mereka. Namun, tahukah Anda ketika Tuhan memberikan kesepuluh
perintah Allah, bukan diberikan di kelas-kelas sekolah minggu, bukan juga di kebaktian remaja,
tetapi diberikan kepada umat Israel, di mana banyak orang yang sudah dewasa dan
berkeluarga. Mereka diingatkan supaya menghormati ayah dan ibunya. Tuhan tidak pernah
menyepelekan kehadiran orangtua yang dipercaya oleh-Nya untuk mengasuh setiap anak.
Menarik sekali bahwa menghormati orangtua diberikan tanpa kondisi. Tidak disebutkan
hormatilah orangtuamu kalau mereka baik, kalau mereka tidak menyusahkan, kalau mereka
masih sehat-sehat atau kalau mereka tidak pernah menyakiti hati. Tidak! Perintah menghormati
orangtua diberikan tanpa syarat. Apa pun kondisi orangtua kita, menghormati mereka tidak
boleh ditawar.
Tuhan Yesus saat di dalam dunia melakukan apa yang Bapa-Nya kehendaki. Dia menghormati
Allah dengan melakukan apa yang ditugaskan kepada-Nya, menyelamatkan manusia dari
hukuman kekal. Sekalipun tugas itu sangat sulit, tetapi Dia tetap taat melakukan-Nya supaya
manusia diselamatkan dan kita pun disebut sebagai anak-anak Allah.
Kalau kita, anak-anak Allah, hormat dan taat kepada Allah, kita seharusnya pun melakukannya
dalam relasi dengan orangtua, dengan menghormati mereka. Menghormati orangtua
bagaimana pun keadaan mereka adalah panggilan setiap orang percaya. Jika Anda masih
memiliki orangtua, mari pergunakan kesempatan selama mereka masih ada. Salah satu bukti
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ketaatan kita kepada Tuhan adalah menghormati orangtua.
Refleksi diri:
●
●

Mengapa menghormati orang tua itu penting di mata Tuhan?
Apa bukti nyata Anda menghormati orangtua Anda?
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