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New Life in Your Family #3 

Kehidupan Baru dalam Keluarga Anda #3 

THE JOURNEY INTO MARRIAGE 

PERJALANAN MENUJU PERNIKAHAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 

yang spesial, yaitu: The Journey into Marriage atau 

Perjalanan Menuju Pernikahan. Ini penting sekali bagi 

yang masih single dan suatu hari akan mempersiapkan 

pernikahan, maupun bagi orang tua yang ingin 

mempersiapkan anaknya untuk masuk dalam 

pernikahan.  

 

I. TUJUAN PERNIKAHAN 

(Mengapa Anda ingin menikah? Apa tujuan Anda 

menikah? Mengapa Tuhan menciptakan pernikahan? Ini 

adalah pertanyaan mendasar yang harus kita pahami 

terlebih dahulu, sebelum kita masuk dalam sebuah 

pernikahan). 

1. MENGGENAPI TUJUAN ILAHI TUHAN.  

a. Ada banyak orang belum memahami bahwa 

Tuhan punya tujuan ilahi yang harus kita genapi 
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dalam hidup kita. Ada visi dan rencana Tuhan 

atas hidup kita masing-masing. Ada tugas dan 

tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada 

kita. Dan untuk menggenapi tujuan ilahi 

tersebut, kita tidak bisa sendiri, kita butuh 

penolong.  

 Kejadian 2:18 TUHAN Allah berfirman: "Tidak 

baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku 

akan menjadikan penolong baginya, yang 

sepadan dengan dia.” 

- Kalau kita bisa menyelesaikan tujuan ilahi 

Tuhan dalam hidup kita sendirian saja, 

maka Tuhan tidak perlu menciptakan 

penolong.  

- Dengan kata lain, hanya bersama dengan 

pasangan kita (suami /istri kita), maka 

kita bisa memenuhi tujuan ilahi Tuhan itu 

dalam hidup kita, menggenapi semua visi 

dan rencana Tuhan, menyelesaikan semua 

tugas dan tanggung jawab yang Tuhan 

percayakan kepada kita.  

b. Itu sebabnya ISTRI DISEBUT SEBAGAI TEMAN 

PEWARIS KASIH KARUNIA.  

 1 Petrus 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-

suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, 
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sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah 

mereka sebagai teman pewaris dari kasih 

karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu 

jangan terhalang. 

- Hanya bersama dengan pasangan kita, 

maka kita bisa mewarisi kasih karunia yang 

Tuhan sudah sediakan itu sepenuhnya 

dalam hidup kita.  

c. Jadi jangan main-main, jangan serampangan, 

jangan asal-asalan dalam menikah, sebab 

pernikahan kita akan sangat menentukan 

apakah kita bisa menggenapi tujuan ilahi 

Tuhan dalam hidup kita atau tidak  

 Berapa banyak orang yang tidak memahami 

hal ini, akibatnya serampangan dan salah 

langkah dalam membangun pernikahan, 

maka mengalami pergumulan dan tantangan 

yang tidak henti-hentinya dalam pernikahan 

untuk bisa menggenapi tujuan ilahi Tuhan 

atas hidupnya?! 

 Sadarilah bahwa membangun pernikahan 

itu seperti membangun rumah. Yesus 

memberikan ilustrasi tentang rumah yang 

dibangun di atas pasir dan rumah yang 

dibangun diatas batu karang yang kuat.  
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- Kalau kita buru-buru, kemudian 

membangun rumah dengan fondasi yang 

lemah, maka bisa saja rumah itu dibangun, 

tapi ketika badai datang, maka rumah itu 

akan roboh. Demikian halnya pernikahan 

yang tidak dibangun dengan fondasi yang 

kuat, bisa saja jalan untuk beberapa saat, 

tapi ketika tantangan datang, maka 

pernikahan bisa rubuh dan berakhir dalam 

perceraian yang menyedihkan.  

- Sebaliknya, kalau kita membangun rumah 

pernikahan kita dengan fondasi yang benar 

dan kuat, memang dibutuhkan usaha 

lebih, bayar harga lebih, perjuangan lebih, 

tapi kita tidak akan menyesal, sebab 

sekalipun ada badai yang besar menyerbu, 

tapi rumah pernikahan kita akan kokoh 

berdiri, bahkan ada sukacita dan 

kebahagiaan yang besar.  

2. MENEMUKAN PERSAHABATAN SEJATI.  

a. Firman Tuhan berkata bahwa “Tidak baik, kalau 

manusia itu seorang diri saja.” (Kejadian 2:18a) 

 Kita harus mengerti bahwa masalah 

kesepiaan itu masalah yang sangat nyata 

dialami oleh banyak orang, termasuk orang-
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orang yang kelihatannya sibuk, termasuk 

orang-orang yang sukses dalam 

pekerjaannya, tapi kesepiaan dalam hatinya. 

 Dan Firman Tuhan berkata bahwa ini tidak 

baik! Mengapa? Tidak bisa menggenapi 

rencana Tuhan sepenuhnya, tidak bisa 

mencapai potensi maksimalnya, tidak bisa 

mengalami kebahagiaan sepenuhnya, tidak 

punya pasangan yang mendukungnya pada 

saat dia lemah, harus mengahdapi 

semuanya sendiri, dst.  

b. Sadarkah Anda bahwa pernikahan akan 

memberikan persahabatan sejati yang tidak 

bisa kita temukan dalam hubungan yang lain?! 

 Sahabat sejati adalah seseorang yang anda 

bisa jadi siapa anda apa adanya, menceritakan 

pikiran-pikiran anda yang tersembunyi, 

membagikan isi hati anda sepenuhnya. 

 Hanya dengan suami/istri kita lah seharusnya 

kita bisa menjadi siapa diri kita apa adanya, 

mensharingkan semua pikiran-pikiran kita, 

dan membagikan isi hati kita sepenuhnya, 

tanpa ditutup-tutupi, tanpa ada penghalang.  

 Mengapa? sebab ketika kita menikah, maka 

Tuhan membuat pria dan wanita, bukan lagi 



Bahan Kotbah New Life in Your Family #3, 22-April-2018 

 6 of 22 

2, melainkan 1. Ini level yang berbeda 

dengan sahabat biasa, di mana 2 pribadi 

tetap 2 pribadi. Hanya melalui pernikahan 

lah, maka 2 menjadi 1.  

 Kalau anda tau bagaimana membangun 

pernikahanyang benar di dalam Tuhan, maka 

anda akan menemukan persahabatan sejati 

dengan pasangan anda, yang tidak mungkin 

bisa anda temukan dengan siapapun juga.  

3. MEMBANGKITKAN GENERASI ILAHI.  

a. Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu 

Allah berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyak; 

penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 

berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas segala binatang yang 

merayap di bumi.” 

 Salah satu tujuan pernikahan yang sangat 

penting adalah membangkitkan generasi 

ilahi.  

- Tuhan mau kita mempunyai anak-anak 

yang berkualitas, yang cinta Tuhan, yang 

melakukan perkara-perkara besar, dan 

memperluas Kerajaan Allah di muka bumi 

ini. 
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- Itu sebabnya Tuhan mau orang Kristen 

untuk menikah, mempunyai anak, 

meneruskan garis keturunan, dan 

membangkitkan generasi ilahi ini. 

- Generasi ilahi inilah yang akan 

melanjutkan rencana Tuhan dalam hidup 

kita ke babak berikutnya, membangun 

Kerajaan Allah di muka bumi, memberi 

dampak yang positif kepada komunitas 

masyarakat di mana kita tinggal, menjadi 

berkat, sehingga melalui keturunan kita, 

semua kaum di muka bumi memperoleh 

berkat.  

 Ingat baik-baik bahwa rencana Tuhan dalam 

hidup Abraham hanya bisa tergenapi 

melalui garis keturunannya.  

- Abraham memperanakkan Ishak, 

kemudian Ishak memperanakkan Yakub, 

dan kemudian Yakub memperanakkan 12 

anak, yang menjadi cikal bakal untuk 

lahirnya sebuah bangsa yang besar, yaitu: 

Bangsa Israel. 

- Demikian juga halnya dengan kita, melalui 

keturunan kitalah, maka rencana Allah 
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akan dilanjutkan, diperbesar, dan 

digenapi. 

- Dan semuanya ini dimulai dengan sebuah 

pernikahan.  

 

II. ALASAN YANG SALAH DALAM MENIKAH. 

1. MENIKAH KARENA TEKANAN ORANG TUA.  

 Kita harus memahami bahwa di satu sisi, sangat 

wajar orang tua kita ingin kita segera menikah 

(itu sebabnya hargai dan hormati keinginan 

orang tua anda itu, bahkan kita juga perlu 

berusaha untuk menyenangkan orang tua kita); 

akan tetapi di sisi lain, kita juga harus menyadari 

bahwa kitalah yang harus menghadapi semua 

konsekwensi dalam pernikahan itu (kalau 

sampai kita salah memilih pasangan hidup, atau 

kita salah langkah dalam membangun 

pernikahan, maka kitalah yang harus 

menanggung semua konsekwensinya). 

 Itu sebabnya jangan menikah hanya karena 

tekanan orang tua: 

- Jangan memilih suami/istri serampangan 

hanya karena anda didesak untuk menikah.  
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- Sekalipun orang tua berkata bahwa mereka 

ingin menggendong cucu mereka terlebih 

dahulu sebelum mereka meninggal dunia, 

atau mengatakan kepada anda bahwa anak 

muda lain yang sudah menikah juga bahagia 

dalam pernikahannya, tapi tetap saja jangan 

buru-buru dalam mengambil keputusan 

untuk menikah sebelum ada siap.  

2. MENIKAH DENGAN PILIHAN ORANG TUA.  

 Tentunya orang tua bertanggung jawab 

memberikan nasehat dan arahan yang baik 

kepada anak tentang calon suami/istri yang 

baik. Itu sebabnya kita harus mendengarkan 

didikan mereka, memberikan telinga kita 

terhadap nasehat mereka. Ini akan 

mendatangkan kebaikan untuk hidup kita 

sendiri. 

 Akan tetapi ketika sudah sampai pada 

keputusan menikah, maka menikahlah dengan 

pilihan anda sendiri. Bisa jadi itu adalah pilihan 

orang tua juga, tapi itu juga harus menjadi 

pilihan anda. Jangan sampai itu hanya pilihan 

orang tua, dan bukan pilihan anda, kemudian 

anda menikah. Mengapa? Pada akhirnya kitalah 



Bahan Kotbah New Life in Your Family #3, 22-April-2018 

 10 of 22 

yang akan menikah dan menanggung semua 

konsekwensi pernikahan itu. 

 Berapa banyak anak yang sakit hati dan tidak 

bisa mengampuni orang tua karena mengalami 

pernikahan yang buruk akibat menikah dengan 

pilihan orang tuanya?! Berapa banyak 

hubungan keluarga jadi rusak karena hal ini?! Itu 

sebabnya pastikan anda menikah dengan 

pilihan anda sendiri.  

3. MENIKAH KARENA TEKANAN MASYARAKAT.  

 Ada berapa banyak orang yang menikah 

dengan pesta yang melebihi kemampuannya 

karena di mata masyarakat, yang namanya 

menikah itu artinya harus keluar uang besar. 

Akibatnya banyak pasangan suami istri baru 

yang terjebak dalam masalah keuangan gara-

gara pesta pernikahan yang di luar kemampuan. 

 Sebaliknya, sebagian orang tidak berani 

menikah gara-gara belum bisa mengumpulkan 

uang yang cukup untuk merayakan pesta 

pernikahan.  

 Dengarkan baik-baik: Menghormati norma 

masyarakat adalah hal yang baik, tapi kalau itu 

berarti membawa konsekwensi yang negatif 

untuk pernikahan kita, maka kita harus berani 
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ambil keputusan untuk menikah sesuai dengan 

kemampuan kita. Jangan paksakan diri anda. 

Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang 

lain. Ingatlah bahwa setelah menikah masih 

ada banyak kebutuhan yang harus anda 

penuhi: tempat tinggal, biaya hidup, modal 

kerja, dst. Jadilah bijak dan ambil keputusan 

yang benar! 

4. MENIKAH KARENA TEKANAN TEMAN SEBAYA.  

 Berapa banyak wanita menikah karena melihat 

teman-temannya satu per satu sudah menikah 

dan punya anak, tapi kemudian mendapati 

bahwa ternyata dia belum siap, akibatnya 

pernikahannya berantakan?! 

5. MENIKAH HANYA DEMI UANG.  

 Ada berapa banyak orang yang menikah hanya 

demi uang dan pada akhirnya menyadari bahwa 

pernikahan yang bahagia tidak bisa dibangun 

dengan uang saja?! 

 Kalau kita menikah hanya karena uang, maka 

bersiaplah menghadapi berbagai konsekwensi 

yang muncul: lebih rentan perselingkuhan 

karena tidak cinta, kalau uang tidak ada lagi 

maka mudah untuk hancur, pasangan biasanya 

lebih sewenang-wenang, dst. 



Bahan Kotbah New Life in Your Family #3, 22-April-2018 

 12 of 22 

 

III. PENYEBAB SUKAR MENIKAH 

(Sebagian orang menghadapi masalah sukar menikah, 

dan itu diakibatkan oleh beberapa penyebab berikut 

ini): 

1. MEMPUNYAI STANDAR YANG TERLALU TINGGI.  

 Sebagian orang sukar menikah karena mereka 

punya keinginan untuk mendapatkan 

pasangan yang sempurna. Itu sebabnya setiap 

kali seorang pria/wanita mendekati mereka, 

maka mereka selalu fokus pada kekurangan 

dan sisi negatif orang itu, akibatnya tidak ada 

seorang pun di dunia ini yang bisa memenuhi 

standar yang terlalu tinggi itu. Kalau kita 

mempertahankan standar seperti ini, 

kemungkinan besar kita tidak akan pernah bisa 

menikah seumur hidup kita. 

 Hari ini nasehat Firman Tuhan bagi anda adalah 

jangan mengandalkan kepandaian anda 

sendiri, sadarilah bahwa tidak ada seorangpun 

yang sempurna (termasuk kita sendiri juga 

tidak sempurna), belajarlah bergantung pada 

Tuhan, dan mintalah Tuhan untuk menunjukkan 

kepada anda pasangan hidup yang dari Tuhan, 
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maka Tuhan sendiri yang akan mempertemukan 

anda dengan orang yang tepat pada waktunya.  

2. TRAUMA 

 Berapa banyak wanita takut menikah karena 

trauma melihat bagaimana mamanya 

diperlakukan dengan sangat kasar oleh 

papanya. Ini menjadi momok yang sangat 

menakutkan setiap kali dia memasuki sebuah 

hubungan. Dan ini menjadi penghalang yang 

sangat besar untuk masuk dalam pernikahan. 

 Itu sebabnya hari ini buka hati anda dan ijinkan 

Roh Kudus bekerja, menjamah, dan 

memulihkan anda dari semua trauma yang ada. 

Sadarilah bahwa tidak semua pria jahat dan 

kasar, tidak semua pria memukuli pasangannya 

seperti itu. Ada juga pria yang lembut dan 

memperlakukan istrinya dengan sangat baik. 

Kalau anda bergantung pada Roh Kudus, maka 

Roh Kudus akan menyembuhkan semua 

trauma anda, dan mempertemukan anda 

dengan pria yang tepat.  

3. PENDIDIKAN.  

 Sebagian orang sukar menikah karena 

mengejar jenjang pendidikan yang sangat 

tinggi yang memerlukan komitmen yang 
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luarbiasa supaya bisa sukses. Di satu sisi 

pendidikan tinggi itu sangat baik dan sangat 

penting. Akan tetapi kalau pendidikan tinggi ini 

menghalangi rencana Tuhan untuk pernikahan 

anda, maka anda harus berdoa dan meminta 

hikmat Tuhan bagaimana bisa mengejar 

jenjang pendidikan tanpa mengorbankan hal-

hal lain yang sangat berarti dalam kehidupan 

ini. Saya percaya Tuhan pasti memampukan 

anda.  

 Saran saya; Anda menikah jangan terlalu cepat 

dan jangan terlalu lambat: 

- Sebagian orang menikah terlalu cepat (SMA 

atau awal kuliah), hanya untuk mendapati 

bahwa kita dan pasangan kita masih jauh dari 

siap untuk masuk dalam pernikahan.  

- Sebagian lagi terlalu lambat untuk menikah 

sampai tidak mengerti lagi kapan akan 

menikah.  

4. KEUANGAN.  

 Sebagian orang sukar menikah karena masalah 

keuangan: belum mempunyai pekerjaan yang 

baik dan belum mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk membangun sebuah keluarga.  
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 Di satu sisi, kita tidak boleh menikah hanya 

demi uang; tapi di sisi lain, kita harus menyadari 

bahwa sebuah PERNIKAHAN BERHASIL 

MEMBUTUHKAN PERJUANGAN, KOMITMEN, 

WAKTU, TENAGA, PIKIRAN, KESTABILAN, DAN 

KEUANGAN YANG MEMADAI.  

 Itu sebabnya sebelum Tuhan mempertemukan 

Adam dengan Hawa, terlebih dahulu Tuhan 

menyuruh Adam bekerja. Dengan kata lain, 

seorang pria seharusnya sungguh-sunggu komit 

untuk bekerja dan mempunyai penghasilan 

yang memadai, barulah kemudian masuk dalam 

sebuah pernikahan.  

 Jadi kalau saat ini kita belum mapan di dalam 

keuangan, kita harus bangkit dan mulai bekerja 

dengan sungguh-sungguh dengan hikmat 

Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan, 

menyertai kita, dan memberkati kita berlimpah-

limpah, kemudian mempertemukan kita dengan 

“Hawa” / pasangan kita masing-masing.  

5. KEMAUANNYA SENDIRI UNTUK 

MENDEDIKASIKAN HIDUPNYA BAGI KERAJAAN 

ALLAH.  

 Matius 19:12 Ada orang yang tidak dapat kawin 

karena ia memang lahir demikian dari rahim 
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ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian 

oleh orang lain, dan ada orang yang membuat 

dirinya demikian karena kemauannya sendiri 

oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat 

mengerti hendaklah ia mengerti.” 

 Alkitab mengatakan bahwa ada yang tidak 

dapat kawin karena memang lahir demikian 

(mungkin ada kelainan atau cacat dalam 

tubuhnya), karena dijadikan demikian oleh 

orang lain (orang kasim/sida-sida), tapi ada juga 

yang karena kemauannya sendiri untuk 

kerajaan Allah.  

 Jadi kalau memang ini adalah rencana Tuhan 

bagi anda, atau ini adalah kemauan anda 

sendiri untuk tetap single supaya anda bisa 

fokus dalam melayani Tuhan, maka tidak perlu 

malu, tidak perlu canggung, mengucap 

syukurlah dan lakukanlah yang terbaik bagi 

Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi 

sukacita dalam hidup Anda! 

 

IV. MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN DI DALAM TUHAN 

1. BANGUN KESEHATIAN. 
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 Amos 3:3 Berjalankah dua orang bersama-

sama, jika mereka belum berjanji? 

- Saya yakin kerinduan kita bukan sekedar 

menikah, tapi mengalami kebahagiaan dalam 

pernikahan kita. Itu sebabnya supaya 

pernikahan kita bisa berjalan dengan baik, 

maka kita harus membangun kesehatian 

dengan pasangan kita.  

 Yang pertama, pastikan Anda SEHATI DALAM 

IMAN Anda.  

- 2 Korintus 6:14 Janganlah kamu merupakan 

pasangan yang tidak seimbang dengan orang-

orang yang tak percaya. Sebab persamaan 

apakah terdapat antara kebenaran dan 

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang 

dapat bersatu dengan gelap? 

- Banyak orang yang berusaha mengakali 

Firman Tuhan ini dengan berpikir bahwa yang 

penting kita menikah dulu, barulah nanti 

pelan-pelan kita ajak dia untuk kenal Tuhan. 

Pada kenyataannya, yang seperti ini biasanya 

akan bayar harga yang besar sekali, karena 

justru setelah menikah, kita dilarang ke 

gereja, kita dilarang pelayanan, dst. Akhirnya 
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bukan kita yang memenangkan dia, malah 

kita yang terhanyut dan kehilangan iman kita.  

 Yang kedua, pastikan Anda SEHATI DALAM 

KOMITMEN TERHADAP KEKUDUSAN dengan 

pasangan anda. Tanyakan apakah dia komitmen 

untuk menjaga kekudusan dalam pernikahan? 

Apakah dia mau menjaga kekudusan sebelum 

pernikahan sekaligus sesudah pernikahan? 

Kalau komitmen seperti ini tidak tegas sebelum 

menikah, maka jangan heran kalau nanti setelah 

menikah, maka pernikahan kita penuh dengan 

air mata.  

 Yang ketiga, pastikan Anda SEHATI DALAM 

KEUANGAN dengan pasangan Anda (siapa yang 

bekerja, siapa yang pegang keuangan, apakah 

keuangan semuanya bersama atau ada bagian 

masing-masing atau campuran, bagaimana 

kalau kita ingin menggunakan keuangan yang 

pasangan kita tidak setujui, bagaimana kalau 

kita ingin membantu keluarga kita, bagaimana 

mengatur standar pengeluaran bulanan 

keluarga, dst).  

- Semua kesepakatan ini sebisa mungkin perlu 

dibuat sebelum menikah, ini akan sangat 
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membantu dan memudahkan pernikahan 

kita bisa berjalan dengan lancar;  

- jangan tunggu menikah dulu, kemudian 

muncul perbedaan pikiran dalam keuangan, 

baru membuat kesekapatan (yang ini akan 

lebih sukar, lebih menyakitkan, dan lebih 

banyak kendalanya).  

- Ingat baik-baik bahwa keuangan adalah 

penyebab utama perceraian, itu sebabnya 

kalau kita ingin mempunyai pernikahan yang 

baik, maka sebisa mungkin, sebelum 

menikah, buatlah kesepakatan keuangan 

yang baik. 

2. MINTA MASUKAN PEMIMPIN ROHANI.  

 Pemimpin rohani kita adalah seseorang yang 

Tuhan taruh di atas kita secara rohani untuk 

menjagai kita. Itu sebabnya penting sekali kita 

mendapatkan masukan dari pemimpin rohani 

kita bagaimana kita seharusnya mempersiapkan 

pernikahan kita, mendapatkan 

konfirmasi/peneguhan tentang pernikahan ini, 

dan juga mendapatkan dukungan rohani dari 

pemimpin kita.  
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3. MINTA PERSETUJUAN KELUARGA.  

 Persetujuan dari orang tua adalah salah satu hal 

yang terpenting yang harus kita dapatkan 

sebelum kita bisa menikah. Ini akan 

mendatangkan berkat yang luarbiasa dalam 

pernikahan kita.  

 Itu sebabnya ketika orang tua kita tidak 

menyetujui hubungan kita, maka ada beberapa 

hal yang perlu kita lakukan:  

- Berdoa lagi dan minta petunjuk Tuhan 

apakah memang ini kehendak Tuhan atau 

tidak. Kalau tidak, maka taatilah Tuhan dan 

orang tua anda, jangan lanjutkan hubungan 

itu. Tapi kalau anda mendapatkan damai 

sejahtera untuk melanjutkan hubungan itu, 

maka anda bisa melanjutkan ke langkah 

berikutnya.  

- Sekalipun orang tua anda tidak menyetujui, 

jangan melawan, tetaplah hormati orang 

tua anda, banyak berdoa, dan bersabarlah 

untuk menanti. Ingatlah bahwa Tuhan punya 

cara untuk bekerja dengan caranya yang ajaib 

untuk menjamah dan melembutkan hati 

orang tua anda. Memang butuh waktu, tapi 
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percayalah Tuhan sanggup mengubah situasi 

dan membuka jalan bagi anda.  

4. BERTUMBUHLAH BERSAMA DALAM HIKMAT 

TUHAN. 

 Kita harus menyadari bahwa perjalanan menuju 

pernikahan yang bahagia adalah perjalanan 

yang panjang dan terus-menerus. Ada begitu 

banyak hal yang kita perlu pelajari, mengerti, 

dan kembangkan sehingga hari demi hari 

pernikahan kita bisa bertumbuh semakin indah, 

semakin bahagia, dan semakin harmonis. 

 Itu sebabnya saya sarangkan anda untuk ambil 

waktu bersama pasangan anda untuk 

membaca buku-buku rohani tentang 

pernikahan yang bisa memperlengkapi anda 

dengan hikmat Tuhan untuk membangun 

pernikahan yang harmonis dan bahagia. 

Jangan lupa utamakan Alkitab! 

 Hikmat apa saja yang kita perlukan? Cara 

berkomunikasi, cara mengekspresikan kasih, 

mengatasi konflik, bertumbuh dlm karakter, 

mengembangkan perilaku yang 

menyenangkan, hubungan antar keluarga,  

pekerjaan dan keuangan, mendidik anak, 

kesehatan, mengelola keuangan, membangun 
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bisnis yg berhasil, membangun kehidupan 

rohani yang kokoh, dst. 

 Sementara kita bertumbuh dalam hikmat dan 

mengaplikasikan dalam hubungan kita, maka 

pernikahan kita tidak akan pernah stagnasi, 

sebaliknya, hari demi hari akan semakin 

bertumbuh semakin harmonis dan bahagia 

tanpa batasan.  

 

PENUTUP: 

Marilah kita memiliki cara pandang yang benar sesuai 

dengan firman Tuhan tentang pernikahan, sehingga kita 

bisa membangun pernikahan yang bahagia dan 

diberkati Tuhan.  


