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New Life in Your Family #4 

Kehidupan Baru dalam Keluarga Anda #4 

FALLING IN LOVE AGAIN - JATUH CINTA LAGI 

 

PEMBUKAAN 

Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 

yang spesial, yaitu: Falling in Love Again atau Jatuh 

Cinta Lagi. Ini penting sekali bagi pernikahan dan 

keluarga kita. Suami istri yang jatuh cinta lagi, pasti 

bahagia pernikahannya; dan pernikahan yang bahagia 

akan membuat seluruh keluarga bahagia.  

 

I. MENGAPA PENTING BAGI KITA UNTUK BISA JATUH 

CINTA LAGI SETELAH PERNIKAHAN? 

a. KITA HARUS MENGERTI BAHWA SEMUA SUAMI 

ISTRI AKAN MELALUI 4 FASE HUBUNGAN: 

1. FASE JATUH CINTA:  

 Sebuah FASE DI MANA SEMUANYA TERASA 

BAIK, INDAH DAN MENYENANGKAN. 

 Dalam sebuah Pernikahan: masa bulan 

madu dimulai dengan masa pertemanan dan 

pacaran 
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2. FASE BENTURAN:  

 Sebuah FASE DI MANA PERBEDAAN MULAI 

TERASA DAN KONFLIK MULAI TERJADI. 

 Dalam Pernikahan: yang waktu pacaran kita 

katakan ‘lucu dan imut’ tadi, sekarang sama 

sekali nggak lucu dan nggak imut lagi, 

malahan amit-amit. Yang tadinya kita 

ngomong tegas, sekarang mulai kerasa nggak 

enaknya kalau kita dimarah-marahin terus; 

yang tadinya kita ngomong ‘hemat pangkal 

kaya’ sekarang kita jengkel karena dilarang 

beli ini dilarang beli itu.  

3. FASE ADAPTASI:  

 Sebuah FASE DI MANA KITA MULAI 

BERUSAHA MENGATASI PERBEDAAN DAN 

MENYELESAIKAN MASALAH. 

4. FASE PENENTUAN:  

 Sebuah FASE YANG MENENTUKAN 

HUBUNGAN AKAN RUSAK ATAU 

SEBALIKNYA, KITA BISA JATUH CINTA LAGI. 

b. Doa saya adalah setiap suami istri di tempat ini bisa 

mengalami Jatuh Cinta Lagi, bulan madu lagi, 

pacaran lagi, sehingga pernikahan kita bisa 
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dipulihkan, bahkan lebih indah daripada yang 

pernah kita alami.  

 

II. BAGAIMANA KITA BISA JATUH CINTA LAGI DENGAN 

PASANGAN KITA? 

1. BUKA HATIMU BAGI YESUS.  

a. Kalau kita ingin bisa jatuh cinta lagi dengan 

pasangan kita…, kalau kita ingin mengalami 

pemulihan dalam pernikahan kita…, maka 

bukalah hatimu bagi Yesus, mintalah Dia 

menjamah hatimu, minta dia melembutkan 

hatimu, minta dia bekerja dalam 

pernikahanmu.  

 Sadarilah bahwa di saat kita sudah tidak 

sanggup lagi, Yesus masih sanggup.  

 Sebagian suami istri sedang ada dalam fase 

benturan dan adaptasi, tapi sebagian lagi 

sudah sampai dalam tahap di mana 

hubungan pernikahannya mati.  

 Artinya antara kita dengan dia sudah tidak 

ada perasaan apapun lagi.  

b. Kalau ini yang Anda alami, saya ajak Anda 

untuk datang pada Yesus: 
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 Saya tahu bahwa semua usaha sudah Anda 

lakukan, semua cara sudah Anda coba, 

semua pendeta mungkin sudah Anda 

datangi untuk konseling, tapi sia-sia.  

 Itu sebabnya dalam keadaan seperti ini, saya 

ajak Anda untuk datang pada Yesus: 

- Matius 11:28  

c. PRIBADI YANG DIPULIHKAN SEPERTI INILAH 

YANG AKAN MENJADI KUNCI PEMULIHAN 

DALAM PERNIKAHAN.  

 Kalau kita sendiri sudah mengalami kelegaan 

seperti ini, maka berikutnya Yesus akan 

membawa kelegaan dalam pernikahan dan 

keluarga Anda.  

 Inilah Yesus yang ajaib: Saat kita mulai 

mengangkat tangan kita kepadaNya, saat 

itulah Dia mulai bekerja dengan caraNya 

yang ajaib dalam hidup kita dan pemulihan 

bisa terjadi:  

 Kesaksian:  

2. MENGAMPUNI MASA LALU, MEMELUK MASA 

DEPAN (FORGIVING THE PAST, EMBRACING 

FUTURE) 
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a. Kalau kelegaan sudah kita alami dalam hati kita, 

maka berikutnya ambillah keputusan untuk 

memaafkan:  

 Hanya melalui pengampunan, kita bisa 

meninggalkan masa lalu dan menyambut 

masa depan.  

 Itu sebabnya MILIKI HATI YANG PENUH 

PENGAMPUNAN. 

b. Yang namanya kesalahan selalu terjadi dalam 

sebuah pernikahan: 

 Bisa saja suami Anda selingkuh, bahkan 

selingkuhnya dengan teman dekat Anda 

sendiri.  

 Atau bisa jadi istri Andalah yang mengata-

ngatai anda dengan perkataan yang tidak 

benar, bahkan menantang anda untuk cerai 

berkali-kali (padahal Firman Tuhan jelas 

berkata bahwa apa yang dipersatukan Allah, 

tidak boleh diceraikan manusia). 

 Untuk semuanya itu, kita punya 1001 alasan 

untuk kecewa, sakit hati, dan tidak 

mengampuni. 

c. Akan tetapi kita harus mengingat Firman Tuhan 

tentang tidak mengampuni… 
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 Mat 6:14-15    

 Persis seperti itulah kehidupan orang yang 

suka memendam kekecewaan dan 

kepahitan dalam hatinya. Pada akhirnya 

masalah itu pasti muncul kembali di 

permukaan dan dengan daya rusak yang 

jauh lebih parah. Kekecewaan dan sakit hati 

bahkan bisa membuat kita mempunyai sifat 

yang: 

 Kalau Anda ingin pemulihan terjadi, maka 

walaupun tidak mudah, mintalah kekuatan 

dan kasih Tuhan memenuhi Anda, sehingga 

Anda bisa mengampuni pasangan Anda.  

- AKU MENGAMPUNIMU ADALAH KATA 

YANG BISA MENGAKHIRI SEBUAH 

KONFLIK. 

- Sadarilah bahwa PENGAMPUNAN 

ADALAH OBAT YANG MANJUR UNTUK 

MEMBAWA PEMULIHAN DALAM 

PERNIKAHAN KITA. 

 Kesaksian:  

3. PERLAKUKAN PASANGAN ANDA DENGAN 

SPESIAL.  
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a. Perlakukanlah pasangan Anda dengan spesial, 

maka bunga cinta akan kembali bersemi - 

Inilah rahasia untuk jatuh cinta lagi setelah 

menikah. 

 Saya yakin seorang pria dan wanita bisa 

saling jatuh cinta dimulai dari 

memperlakukan dia dengan spesial!  

 Akan tetapi yang jadi masalah adalah 

setelah menikah, kita berhenti 

memperlakukan dia dengan spesial.  

 Itu sebabnya kalau kita ingin jatuh cinta lagi, 

maka mulailah perlakukan pasangan Anda 

dengan spesial kembali.  

 Filipi 2:4   
b. BUTUH KOMITMEN UNTUK BISA 

MEMPERLAKUKAN PASANGAN KITA DENGAN 

SPESIAL KEMBALI. 

 Pertama kali jatuh cinta, lebih mudah 

memperlakukan pasangan kita dengan 

spesial, karena kita sedang terbuai dengan 

perasaan cinta kita.  

 Akan tetapi untuk jatuh cinta kembali 

setelah menikah, butuh diawali dengan 

komitmen! 
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 AKAN TETAPI SEBAGAI GANTINYA, KARENA 

KOMITMENNYA SEKARANG LEBIH BESAR 

UNTUK MEMPERLAKUKAN DIA DENGAN 

SPESIAL, JANGAN HERAN KALAU JATUH 

CINTANYA JUGA LEBIH BESAR.  

 

PENUTUP: 

Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk 

mencurahkan kasihNya yang berlimpah dalam hati kita 

semua, sehingga kita bisa jatuh cinta lagi setelah 

menikah, dan hari demi hari kita bisa menikmati 

kebahagiaan yang luarbiasa dalam pernikahan kita.  

 


