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 oa pembukaan:  Allah Bapa, terima kasih kerana menjadi Bapa kami terutamanya pada saat 
kami sangat memerlukan, di mana kami berpaling kepada-Mu untuk mendapatkan sumber 
kekuatan. Engkau mengutus Putera-Mu, Yesus Kristus, untuk menunjukkan jalan kepada kami 
dan kami ssentiasa bersyukur kerana menyelamatkan kami dengan anugerah pengudusan-Mu. 

Saat Engkau melihat kami, kami minta Engkau melindungi bapa kami dan juga paderi kami yang merupakan 
bapa rohani kami. Bimbinglah dan pimpinlah mereka ke jalan kebenaran. Walaupun mereka mungkin tidak 
sempurna dalam banyak hal, bantulah kami untuk melihat mereka dengan penuh cinta kasih dan 
menyokong mereka dengan peranan mereka. Sebagai satu komuniti, berikanlah kami hati untuk melihat 
keluarga yang memerlukan terutama ketika ketua keluarga kurang mampu memikul tanggungjawabnya. 
Marilah kita menunjukkan cinta kasih. Kami juga memperingati keluarga yang mana bapa mereka tidak ada 
lagi. Marilah kita menunjukkan cinta kasih. Marilah kita menunjukkan cinta kasih yang sama dengan cinta 
kasih-Mu yang penuh kasih sayang kepada kami. Sebagai permulaan dalam perkumpulan kami pada hari 
ini, kami ingin mendapatkan panduan dan kebijaksanaan dari-Mu untuk kami semua. Dalam Yesus nama 
yang kuat dan berkuasa kita berdoa. Amin. 
 

Sekiranya anda disoal untuk mentakrifkan peranan seorang bapa, apakah jawapan anda? Selalunya anda 
mendengar orang berkata: Pelindung, Penyedia, "Pemanja”. Yang terakhir juga berlaku kerana anda 
mungkin pernah mendengar banyak keluarga di mana ibu merupakan “guru disiplin” sementara apabila 
bapa pulang ke rumah, dia "merosakkan" anak-anak dengan perkara-perkara yang baik. Bagaimanapun, 
ada stereotaip dalam menjalankan peranan sebagai seorang bapa, sama seperti peranan yang lain dalam 
keluarga. Anda mungkin juga pernah mendengar cerita di mana ketua keluarga seperti tidak 
bertanggungjawab dan tidak mahu berdiri untuk pasangannya atau tidak hadir ketika keluarga sangat 
memerlukannya dan pada masa ini anda akan lihat wanita dalam rumah itu bangkit dan memainkan 
peranan sebagai ibu dan bapa. Kenyataannya, bapa-bapa adalah jauh dari kesempurnaan dan kita semua 
dipanggil untuk merenung bagaimana kita melihat mereka dan jika anda sendiri sebagai seorang bapa, 
bagaimana anda melihat peranan anda dalam keluarga. Kejadian 18:19 berbunyi, “Sebab Aku telah 
memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap 
hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya 
TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-Nya kepadanya." 
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MASA UNTUK RENUNGAN: 
Apakah persepsi anda mengenai peranan seorang bapa? 
 
1) Apakah pengalaman yang anda miliki yang membantu 
anda membentuk persepsi itu? 
 
2) Sekiranya anda seorang bapa, adakah anda telah 
berubah menjadi seperti bapa anda? 
 
3) Untuk isteri, adakah anda cenderung membandingkan 
suami anda dengan bapa anda? 
 
 

 



Ideal vs Realiti 

Kita hidup di dunia ini yang seringkali memberikan perbezaan. Persepsi dan tanggapan kita terhadap 
keadaan dalam kehidupan kita sangat bergantung kepada tahap pemberat yang kita letakkan dalam 
perbezaan ini – ideal dan reality. Walaupun kita semua, sebagai seorang Kristian yang baik, berusaha untuk 
menjadi lebih baik dan benar dalam kehidupan kita, ada kemungkinan dalam suatu masa kita cenderung 
menilai orang lain mengikut taraf kita. Perkara yang sama berlaku ketika anak-anak menilai bapa mereka, 
serta isteri menilai suami mereka sebagai bapa dan juga sama seperti umat menilai paderi sebagai 
pemimpin agama. 
 

Pertimbangkan perbezaan dalam peranan seorang bapa. Dalam hati anda tentukan di mana persepsi anda 
terhadap bapa anda: 

Ideal 

Bapa saya melindungi saya 
 
 
Bapa saya menyediakan segalanya untuk 
saya 
 
Bapa saya adalah seorang yang takut akan 
Tuhan 
 
Bapa saya bertanggungjawab 
 
 
Bapa saya mampu dari segi kewangan 
 
 
Bapa saya sayang kepada ibu saya 
 
Bapa saya menghabiskan masa yang 
berkualiti dengan saya 

Realiti 

Bapa saya sentiasa memihak kepada ibu / 
orang lain 
 
Bapa saya tidak memberi secukupnya 
 
 
Bapa saya seorang yang percaya kepada 
Tuhan secara suam-suam kuku sahaja 
 
Bapa saya mementingkan diri sendiri (bekerja 
keras untuk dirinya sendiri) 
 
Bapa saya tidak pernah memberikan yang 
secukupnya untuk menyara kami 
 
Bapa saya tidak menghormati ibu 
 
Bapa saya menghabiskan lebih banyak masa 
dengan rakan-rakannya 

 

Bagaimanakah kita harus melihat ini? 

Walaupun kita semua berharap agar bapa kita tergolong dalam kategori yang ideal, ini mungkin tidak 
berlaku. Tetapi di sinilah kita harus berpaling kepada Allah. Bapa kita tidak pernah sempurna. Hanya Allah 
sajalah Bapa kita yang sempurna. Tetapi ketika Allah meletakkan bapa sebagai pengendali keluarga , Dia 
tahu apa yang dia lakukan. Dia mahu kita melihat-Nya dengan melihat Bapa yang sempurna supaya kita 
menyertai bapa duniawi kita, berjalan bersamanya dan Tuhan akan membuatkan hubungan itu bekerja. 
Apabila bapa kita tidak sempurna , kita ada peluang keemasan untuk mendoakan mereka. Apabila kita 
mengalami cinta kasih Allah, kita akan melihat betapa rapuhnya bapa kita dan kita mahu berkerja dengan 
mereka untuk membantu mereka menemui cinta kasih Allah melalui kita. Jadi, jika anda mempunyai bapa 
dalam senarai “realiti”, katakan Terima Kasih Yesus dan mulakan perjalanan dengannya menuju kepada 
Yesus. Jika anda sebagai seorang isteri dan merasakan bahawa suami anda tidak memainkan 
peranannya, ucapkan Terima kasih Yesus dan mulailah berjalan bersamanya menuju kepada Yesus. 

 

 

 

 

 

 

 



Senarai semak respons Isteri / Anak-Anak kepada Suami / Bapa Mereka (sebagai Bapa) 

1: Sangat tidak baik, 2: Tidak baik, 3: Sederhana 4: Baik, 5: Sangat baik 

Perkara Penilaian 

Saya sabar dengan suami/bapa saya ketika dia tidak memainkan perannya 
dengan baik 

 

Saya berdoa untuknya setiap hari agar dia memiliki hubungan yang lebih 
mendalam dengan Tuhan 

 

Saya melawan ego saya dan mencuba yang terbaik untuk bekerja 
dengannya dalam membantunya mengatasi kekurangannya 

 

Saya menghindari dari merendahkannya di depan anak-anak  

Saya sentiasa berfikir sebelum bercakap dan memilih kata-kata saya 
dengan berhati-hati 

 

Saya menghindari mengatakan hal-hal yang menyakitinya ketika dia 
membuat keputusan yang memberi kesan negatif bagi saya dan anak-anak 

 

Saya menyerahkan semua masalah yang saya tiada jawapan  kepada 
Tuhan dan menunggu-Nya. 

 

Saya kasihan dengan wanita lain yang bermasalah dengan suami mereka  

Saya selalu melihat aspek dalam diri saya yang perlu saya ubah daripada 
mencuba untuk mengubah dia. 

 

 

Senarai semak respons Bapa/suami kepada keluarga (sebagai isteri & anak-anak) 

1: Sangat tidak baik, 2: Tidak baik, 3: Sederhana 4: Baik, 5: Sangat baik 

Perkara Penilaian 

Saya sabar dengan isteri dan anak-anak saya ketika mereka marah kepada 
saya 

 

Saya berdoa setiap hari kepada Tuhan untuk memberikan saya 
kebijaksanaan 

 

Saya melawan ego saya dan mencuba yang terbaik untuk bekerja dengan 
isteri dan anak-anak saya bila berdepan dengan kekurangan mereka 

 

Saya menghindari dari merendahkan isteri saya di depan anak-anak  

Saya sentiasa berfikir sebelum bercakap dan memilih kata-kata saya 
dengan berhati-hati 

 

Saya menghindari mengatakan hal-hal yang menyakiti isteri saya ketika dia 
membuat keputusan yang memberi kesan negatif bagi saya  

 

Saya menyerahkan semua masalah yang saya tiada jawapan  kepada 
Tuhan dan menunggu-Nya. 

 

Saya kasihan dengan lelaki lain yang bermasalah dengan isteri dan 
keluarga mereka 

 

Saya selalu melihat aspek dalam diri saya yang perlu saya ubah daripada 
mencuba untuk mengubah isteri saya 

 



Daripada senarai di atas, adakah anda melihat corak bagaimana anda berurusan dengan orang yang 
paling rapat dengan anda. Apa yang perlu kita lakukan untuk bergerak ke arah yang betul? 

 

Sekarang tontonlah video oleh Stormie Omartian, Penceramah & Pengarang “The Praying Wife” 

https://www.youtube.com/watch?v=CTwiv1nF7Co  

 

 

 

 

Tuliskan 4 perkara yang paling penting anda dapati dari video ini:  

 

 

 

 

 

Renungkan …Titik awal permulaan untuk setiap ahli keluarga lebih memahami antara satu sama lain 

terutamanya ketika ia melibatkan untuk memahami bapa adalah; Pertama; meninggalkan kebiasaan yang 

telah kita bentuk dari pengalaman kita sendiri dan mengharapkan Allah untuk memberi gambaran yang 

benar tentang apa yang boleh kita buat dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa yang 

bersungguh-sungguh dan berdoa dengan hati yang benar dan mendengarkan apa yang Dia katakan kepada 

kita.   Seterusnya, kita berusaha meninggalkan keinginan kita sendiri dan meletakkan keinginan Allah dalam 

kehidupan kita. Cubalah yang terbaik untuk melihat diri kita dalam cermin dan bertanya, “ Bagaimanakah 

saya sendiri berubah dari mengharapkan orang lain untuk berubah?’ Ketika kita bercakap dengan Bapa 

atau suami atau sebaliknya, kita seharusnya sentiasa meminta kepada Tuhan apa kata-kata yang Dia mahu 

kita gunakan supaya kita dapat memilih perkataan yang betul sebelum kita berkata-kata. Alkitab 

menyatakan, “Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 

membangkitkan marah.” Amsal 15:1 
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 oa Penutup:  Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Engkau melakukan keajaiban Engkau 

mendahuluinya dengan menghabiskan masa yang banyak untuk berdoa kepada Bapa di surga. 

Kami ingin menjalinkan hubungan yang lebih intim dengan Allah melalui Engkau, ya Tuhan, 

kerana kami tahu Engkau adalah Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Bantulah kami untuk lebih 

dekat dengan Roh Kudus dan juga bantulah kami untuk mendengar suara dorongan-Nya yang lembut 

untuk memimpin kami dalam melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mengasihi bapa dan paderi 

kami dengan sepenuh hati dengan pengampunan dalam hati kami, kata-kata yang baik dari mulut kami dan 

cinta kasih dalam setiap tindakan kami melalui tingkah laku yang diinspirasikan Allah, agar semua bapa 

kami  dapat mengenali-Mu dengan lebih dalam. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat cinta kasih-Mu 

pada hari ini dan hari-hari yang akan dating. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus yang kudus. Amin.  

Lagu Penutup : OUR FATHER (Don Moen) 
Lagu boleh dicari di sini: https://www.youtube.com/watch?v=ln_eFGIEbsM (berserta dengan lirik) 

 
 
Hear our prayer 
We are Your children 
And we've gathered here today, bless me 
We're gathered here to pray 

Hear our cry 
Lord, we need Your mercy 
And we need Your grace today, yes, we do 
Hear us as we pray 

Chorus: 

Our Father, who art in Heaven 
Hallowed be thy name 
Our Father, hear us from Heaven 
Forgive our sins we pray 

Hear our song 
As it rises to Heaven 
May Your glory fill the earth 
As the waters cover the seas 

See our hearts 
And remove anything 
That is standing in the way 
Of coming to You today 
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Chorus: 

Our Father, who art in Heaven 
Hallowed be thy name 
Our Father, hear us from Heaven 
Forgive our sins we pray 

And though we are few 
We're surrounded by many 
Who have crossed that river before 
And this is the song we'll be singing 
forever 

Holy is the Lord 
Holy is the Lord 
Holy is the Lord… 
 

 

about:blank

