


23 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUJUAN PERNIKAHAN YANG SESUNGGUHNYA 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 2:15-23 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 2:18 TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan 
menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan 
dia." 
 
Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Namun, Tuhan 
tidak pernah menciptakan kita hanya untuk menikah. 
Jika demikian, tentu sejak semula Tuhan akan 
menciptakan Hawa di waktu yang bersamaan dengan 
Adam. Namun, Alkitab mencatat, Allah menempatkan 
Adam sebagai manusia pertama di Taman Eden, untuk 
mengusahakan dan memelihara taman itu (Kej. 2:5,15). 
Baru setelah itu Tuhan mengungkapkan bahwa Adam 
tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya seorang diri 
(ay.18). Ia membutuhkan penolong.  
 
Perhatikan bagaimana Tuhan menyebutnya sebagai 
“penolong”, bukannya “pendamping”. Bahkan, 
penolong yang ingin Tuhan sediakan bukanlah sekedar 



penolong, tetapi penolong yang sepadan. Seseorang 
yang bisa mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan 
bersama-sama dengan Adam. Menariknya, kita juga 
dapat membaca bagaimana Allah membawa segala 
macam binatang ke hadapan Adam. Saat itu, tentu 
Adam semakin menyadari kebutuhannya menemukan 
pasangan yang sepadan. Seseorang yang memiliki 
bahasa yang sama, dan dapat berkomunikasi dengan 
baik dengannya. Hal ini menunjukkan, Tuhan tidak 
hanya memperhatikan kebutuhan manusia akan teman 
sekerja, tetapi juga sahabat yang dapat saling berbagi 
isi hati dan pikiran. 
 
Benar, pernikahan bukanlah suatu tujuan hidup, tetapi 
sarana yang Tuhan bangun untuk menggenapi tujuan 
besar-Nya dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab 
itu, penting bagi kita untuk menemukan visi dan tujuan 
yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita terlebih 
dahulu. Setelah itu, barulah kita mengerti, pasangan 
hidup seperti apa yang kita butuhkan untuk 
menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan 
apakah kita bisa menjadi penolong yang sesuai bagi 
seseorang. Mulai hari ini, jangan lagi sekedar mencari 
pendamping hidup yang akan melengkapi kebahagiaan 
kita, tetapi carilah dan jadilah penolong yang sepadan, 
sehingga visi Tuhan yang besar dalam hidup kita dan 
juga pasangan boleh tergenapi sepenuhnya. Inilah, 
kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan dan dapat kita 



temukan dalam sebuah pernikahan yang sejalan 
dengan kehendak-Nya.  (MV.L) 
 
RENUNGAN 
TUJUAN PERNIKAHAN adalah untuk MENGGENAPI 
RENCANA TUHAN dan agar kita dapat MENEMUKAN 
PERSAHABATAN SEJATI dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Selama ini, apakah tujuan pernikahan bagi Anda?  
2. Mengapa Anda perlu memahami tujuan Tuhan 

dalam pernikahan? 
3. Bagaimana Anda dapat menghidupi tujuan 

pernikahan yang Tuhan tetapkan bagi Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami menyadari pentingnya tujuan 

yang Engkau letakkan dalam sebuah pernikahan. Kami 
percaya, selagi kami berjuang mengusahakan visi yang 

Engkau berikan dalam hidup kami, Engkau pun akan 
mempertemukan kami dengan pasangan yang 

sepadan. Biarlah bersamanya, kami dapat menggenapi 
rencana besar-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Daniel 10-12 

 



24 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MEMBANGKITKAN GENERASI ILAHI 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:26-31 
 
RHEMA HARI INI 
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." 
 
Masa penantian hampir selalu menjadi saat-saat yang 
menggelisahkan. Bagi anak-anak muda, salah satu 
penantian itu adalah tentang pasangan hidup. Banyak 
pula yang tidak sabar menantikan Tuhan dan memilih 
pasangan yang kira-kira cocok di hati. Akhirnya, tidak 
sedikit yang menjalani pernikahan yang salah dan 
mengalami kepedihan yang lebih besar lagi. Tentu ini 
bukanlah kehendak Tuhan bagi anak-anak-Nya. 
Percayalah, Tuhan mendengarkan seruan hati kita 
untuk segera mendapatkan pasangan hidup. Namun, 
impian-Nya atas hidup kita jauh lebih besar dari 
sekedar menikah. Mungkin, di sinilah permasalahan 



kita. Kita tidak mencoba untuk mencari tahu kehendak 
Tuhan dalam masa lajang kita.  
 
Memang, Tuhan memiliki rencana yang unik dan 
spesifik dalam setiap pernikahan. Namun, ada satu 
tujuan umum yang ingin Tuhan kerjakan melalui 
pernikahan kita. Bukankah Dia yang telah berfirman, 
agar kita beranak cucu dan menguasai bumi ini? 
Perintah ini bukan hanya untuk menyesaki muka bumi, 
tetapi supaya melalui kita dan juga keturunan kita, 
Tuhan dapat menghadirkan sorga di setiap sudut bumi. 
 
Untuk mewujudkan kerinduan hati Tuhan, tentu 
dibutuhkan kerja sama kita sebagai orangtua yang akan 
mendidik generasi penerus. Agar anak-anak kita kelak 
dapat menjadi generasi yang cinta Tuhan dan 
memuliakan-Nya. Generasi yang melakukan perkara-
perkara besar untuk memperluas Kerajaan Allah. 
Generasi yang memberikan dampak positif dan 
menjadi berkat di mana pun mereka berada. Generasi 
yang Tuhan pakai sebagai anak panah untuk 
menggenapi rencana-Nya di tahap berikutnya. Agar 
anak panah dapat melontar jauh dan tepat sasaran, 
tentu Sang Pembidik membutuhkan busur yang kokoh 
dan tidak mudah patah. Itu sebabnya, dari banyak hal 
yang Tuhan lakukan dalam masa penantian kita, salah 
satunya adalah mendewasakan karakter kita. Sehingga 
kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung 



jawab mendidik anak-anak kita dalam koridor 
kehendak Allah. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Melalui pernikahan, Tuhan MEMBANGKITKAN 
GENERASI ILAHI yang akan MELANJUTKAN RENCANA 
TUHAN dalam hidup kita ke BABAK BERIKUTNYA 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan generasi ilahi?  
2. Apakah peran Anda dalam membangkitkan 

generasi ilahi yang selanjutnya? 
3. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri Anda 

untuk membangkitkan generasi ilahi berikutnya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap masa 

dalam hidup kami. Persiapkan kami dan bimbinglah 
kami, agar kami dapat menjadi orangtua yang 

bertanggung jawab di hadapan-Mu. Sehingga kami 
pun dapat mengambil bagian dalam rencana besar 

yang ingin Engkau kerjakan melalui anak-anak kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 1-3 



25 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENIKAH SESUAI DENGAN KEHENDAK TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 3:11-15 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah 
pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir. 
 
“Kapan nikah?” Bagi para lajang yang menginjak usia 
matang untuk berumah tangga, tentu sering mendapat 
pertanyaan seperti ini. Adakalanya orangtua juga 
berkata, “Kami terus mendoakanmu agar segera 
mendapat pasangan hidup.” Mungkin mereka 
mengatakan semua itu sebagai bentuk perhatian, 
tetapi tak jarang malah membuat kita semakin gundah. 
Tak hanya gencarnya tekanan orangtua, yang mungkin 
mencoba menjodohkan kita, terkadang kita pun bisa 
tertekan oleh teman-teman sebaya kita yang menikah 
satu per satu. Sementara kita turut berbahagia untuk 
mereka, kita semakin gelisah menantikan giliran kita. 
Belum lagi jika kita ingin cepat punya anak. Ditambah 



dengan budaya timur yang menganggap para lajang 
dengan usia berkepala tiga dan ke atas sebagai bujang 
lapuk. Semua tekanan ini cukup membuat sejumlah 
orang segera memutuskan untuk menikah, meski 
sebenarnya mereka tidak yakin. Bahkan, ada orang 
yang menikah hanya demi uang, untuk memperbaiki 
ekonomi keluarga. 
 
Namun, apa pun alasannya, jika belum merasa siap 
untuk menikah, sebaiknya kita tidak buru-buru 
melakukannya. Kita perlu memikirkannya terlebih 
dahulu dengan matang, karena kita yang akan 
menjalani pernikahan itu dan menanggung semua 
konsekuensinya. Selain itu, dalam mempersiapkan 
pernikahan, kita juga harus berani mengambil 
keputusan untuk menikah sesuai dengan kemampuan, 
karena setelah resmi menjadi suami-istri, masih banyak 
kebutuhan yang perlu kita penuhi.  
 
Oleh karena itu, khususnya bagi para lajang, marilah 
kita mengintrospeksi diri untuk mengetahui alasan-
alasan yang kita miliki sebelum mengikat janji suci. 
Ketahuilah, Tuhan memiliki alasan dalam kesendirian 
kita. Mendekatlah kepada-Nya dan carilah kehendak-
Nya dalam masa lajang kita. Sehingga kita pun boleh 
menikah dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan 
rencana-Nya.  Apa pun tekanan yang kita hadapi saat 



ini, tetaplah percaya bahwa Dia membuat segala 
sesuatu indah pada waktunya. 
 
RENUNGAN 
Tuhan TIDAK MENGHENDAKI kita menikah karena 
ALASAN-ALASAN YANG SALAH 
 
APLIKASI 
1. Apa saja alasan yang salah untuk menikah? 
2. Mengapa menikah dengan pilihan kita sendiri dan 

dengan alasan yang tepat itu penting? 
3. Apa yang perlu dilakukan sebelum kita mengikat 

janji suci?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, beri kami hikmat agar tidak menikah karena 
alasan-alasan yang salah. Ajar kami menantikan 

waktu-Mu dalam menemukan pasangan hidup yang 
sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ezra 4-6 

Mazmur 137 
 



26 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENGHADAPI KESUKARAN UNTUK MENIKAH 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 19:4-12 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 19:12 Ada orang yang tidak dapat kawin 
karena ia memang lahir demikian dari rahim 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." 
 
Kita tentu pernah mendengar pernyataan, “Lebih baik 
terlambat menikah daripada salah pilih pasangan.” Hal 
ini karena menikah itu berlaku seumur hidup. Jika 
buru-buru menikah dengan pasangan yang tidak 
sesuai, penyesalan akan mewarnai perjalanan 
pernikahan kita. Karena itu, tidak sedikit orang yang 
menunda untuk menikah karena beragam faktor, mulai 
dari mencari pasangan yang cocok hingga mengejar 
karier. Namun, jika kita tidak berhati-hati, masa lajang 
kita bisa lebih panjang, lebih lama dari yang 
seharusnya. 



 
Beberapa dari kita mungkin memiliki standar yang 
terlalu tinggi saat memilih pasangan. Ada juga yang 
sadar atau tidak, takut menikah karena trauma saat 
melihat perlakuan kasar papanya terhadap mamanya, 
atau sebaliknya. Selain itu, banyak juga dari kita yang 
mengutamakan pendidikan demi meraih kesuksesan 
masa depan. Beberapa lainnya mungkin menunggu 
hingga bisa mapan keuangannya sebelum memutuskan 
untuk menikah. Namun, ada juga orang yang 
memutuskan untuk hidup melajang karena ingin 
mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Allah. 
 
Setiap orang yang belum menikah punya alasan 
masing-masing saat  menggumulkan tentang 
pernikahan. Akan tetapi, kita bisa terbuka dan 
mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan dalam 
doa-doa kita. Kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. 
Jika mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri, 
kita mungkin tak pernah bisa menikah karena tak 
menemukan pasangan yang sempurna. Atau kita tak 
bisa lepas dari trauma masa lalu. Atau kita terus 
berfokus pada karier dan pendidikan, sehingga waktu 
berlalu begitu saja di depan kita. Apa pun kendala yang 
kita hadapi, teruslah bergantung kepada Allah yang 
setia menyertai kita. Percayalah bahwa Dia akan 
membuka jalan untuk memberkati kita dan 
mempertemukan kita dengan pasangan hidup yang 



sesuai dengan kehendak-Nya. Sedangkan bagi orang 
yang memutuskan untuk melajang, teruslah bersyukur 
dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan.  
 
RENUNGAN 
Beberapa hal bisa membuat kita SUKAR MENIKAH, 
tetapi BERGANTUNGLAH PADA TUHAN yang akan 
mempertemukan kita dengan ORANG YANG TEPAT 
 

APLIKASI 
1. Masalah apa saja yang membuat Anda menunda 

pernikahan Anda? 
2. Mengapa mengandalkan Tuhan itu penting untuk 

mengatasi masalah-masalah yang Anda hadapi 
sebelum memasuki pernikahan? 

3. Bagaimana Anda dapat mengatasi hal-hal yang 
membuat Anda sukar menikah? 

  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ajar kami untuk terbuka menyatakan 
keinginan dan pergumulan kami saat memilih 

pasangan hidup. Beri kami hati yang taat dan terus 
mengandalkan-Mu. Kami percaya, Engkau akan 

mempertemukan kami dengan orang yang tepat di 
saat yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hagai 



27 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN DALAM TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amos 3:3-7 
 
RHEMA HARI INI 
Amos 3:3 Berjalankah dua orang bersama-sama, jika 
mereka belum berjanji? 
 
Pernikahan tentunya sangat diharapkan pasangan yang 
sedang menjalin hubungan serius. Kita pun berharap 
dapat hidup bahagia selamanya bersama dengan 
pasangan. Namun, terlebih dari yang kita inginkan 
dalam pernikahan kita, kita harus terlebih dahulu 
mengetahui bahwa Tuhan memiliki tujuan ilahi atas 
setiap pernikahan (Kej. 1:28). Dengan demikian, 
pernikahan bukan sekedar ikatan antar dua insan 
manusia, tetapi perjanjian yang melibatkan Allah. 
Sebelum memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika 
kita mulai menyingkirkan berbagai kemungkinan yang 
dapat menghambat tergenapinya rencana Allah 
tersebut. Pastikan calon pasangan kita sudah benar-
benar sehati dengan kita; terutama dalam iman, 
kekudusan, dan keuangan. Sebab, perbedaan pendapat 
dengan pasangan dalam hal-hal ini dapat memicu 



pertengkaran-pertengkaran yang tak perlu dalam 
kehidupan pernikahan. 
 
Yang pertama dan tak bisa ditawar, carilah pasangan 
yang takut akan Tuhan. Sebab pasangan yang tidak 
seiman bisa membawa banyak kesulitan dan 
pergumulan dalam pernikahan (2 Kor. 6:14). Lalu, 
buatlah komitmen dengan pasangan untuk menjaga 
kekudusan sebelum dan sesudah menikah. Selain 
saling menjaga kehormatan, bijaklah dalam menjaga 
pergaulan, terutama dengan lawan jenis. Hal ini harus 
tegas dan jelas sebelum pernikahan. Buat juga 
kesepakan dalam mengelola keuangan. Sebaiknya, 
semua hal tentang keuangan dibicarakan dan 
disepakati sebelum menikah. Jangan 
menyepelekannya, karena hal ini sering menjadi 
penyebab utama perceraian.  
 
Ya, memulai suatu pernikahan tidak cukup hanya 
dengan kekuatan cinta. Jangan sampai mata kita 
tertutup sebelum pernikahan dan terkejut-kejut 
setelah mengetahui kenyataannya kelak. Lebih baik 
kita membuka mata lebar-lebar dari sebelum menikah. 
Ingatlah, kompromi di awal selalu membawa 
penyesalan besar di belakang. Pada akhirnya, 
pembicaraan yang jelas dan baik sampai terjadi 
kesepakatan atau kesehatian dapat menjadi modal 
utama untuk menjalani pernikahan yang bahagia dan 



diberkati Tuhan. Jika kita berhasil membangun 
kesehatian sebelum pernikahan, bukan hanya 
kebahagiaan keluarga yang menanti kita, tetapi 
rencana Tuhan pun tergenapi sepenuhnya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Saat kita MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN dalam 
Tuhan, BANGUNLAH KESEHATIAN dalam IMAN, 
KEKUDUSAN, dan KEUANGAN terlebih dahulu 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sedang merencanakan untuk 

menikah? Seberapa penting menurut Anda untuk 
sehati dan sepakat sebelum pernikahan? 

2. Sudahkah Anda membicarakan dengan serius hal-
hal mengenai iman, dan kekudusan, dan keuangan 
dengan calon pasangan Anda? Mengapa? 

3. Bagaimana Anda dapat membangun kesehatian 
sebelum memasuki pernikahan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di surga, ingatkan kami selalu, betapa Engkau 

sangat menghargai sebuah pernikahan. Kami mau 
mempersiapkan dan berusaha menjaga pernikahan 
kami sampai akhir. Biarlah melalui pernikahan, kami 

makin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menjadi 
teladan bagi keturunan-keturunan ilahi bagi kerajaan-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia 1-4 



28 APRIL 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PERAN PEMIMPIN ROHANI DAN ORANGTUA DALAM 
PERNIKAHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:15-23 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:20 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu 
dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam 
Tuhan. 
 
Kisah cinta antara Boas dan Rut adalah kisah termanis 
sepanjang sejarah Alkitab. Kisah mereka bukan hanya 
berakhir bahagia, tetapi dari keturunan Boas dan 
Rutlah, Yesus Sang Juruselamat dilahirkan. Semua itu 
tak terlepas dari peran Naomi, mertua Rut dari 
mendiang suaminya. Seandainya saja Rut tidak 
menganggap Naomi seperti ibu kandungnya sendiri, 
pastilah Rut tidak akan ikut bersama Naomi kembali ke 
Israel. Seandainya saja Rut tidak menuruti nasihat 
Naomi, pastilah ia tidak akan pernah menikah dengan 
Boas dan kehidupannya tidak akan pernah berubah 
menjadi lebih baik. Ketaatan Rut kepada Naomi yang 



dianggapnya orangtuanya telah membuat 
pernikahannya diberkati oleh Tuhan. 
 
Selain orangtua, setiap kita orang percaya, pasti 
memiliki pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas 
kita untuk menjagai kita (Ibr. 13:17). Baik orangtua 
maupun pemimpin rohani sama-sama memiliki 
peranan yang penting dalam kehidupan kita. Termasuk 
dalam hal mempersiapkan pernikahan dalam Tuhan. 
Salah satu peranan seorang pemimpin rohani adalah 
menuntun kita secara rohani untuk mendapatkan 
peneguhan atas keputusan kita untuk menikah. 
Demikian juga dengan orangtua. Nasihat mereka 
sangat kita butuhkan agar kita tidak salah melangkah. 
Persetujuan orangtua pun akan mendatangkan berkat 
yang luar biasa dalam pernikahan kita.  
 
Bila saat ini Anda sedang bergumul dalam rencana 
pernikahan, libatkanlah pemimpin rohani dan orangtua 
Anda. Tentu ada alasan mengapa Tuhan menempatkan 
Anda di bawah otoritas mereka. Segera temui mereka. 
Mintalah mereka berdoa untuk Anda, agar kelak 
pernikahan Anda diberkati dan tujuan ilahi dalam 
pernikahan Anda digenapi. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Jangan lupakan MASUKAN PEMIMPIN ROHANI dan 
PERSETUJUAN ORANGTUA saat mempersiapkan 
PERNIKAHAN DALAM TUHAN 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda selalu melibatkan pemimpin rohani 

dan orangtua dalam mengambil keputusan penting 
dalam hidup Anda? 

2. Mengapa Anda perlu melibatkan mereka dalam 
persiapan pernikahan Anda? 

3. Apa dampak dalam hidup Anda ketika taat pada 
nasihat pemimpin rohani dan orangtua Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemimpin 
rohani dan orangtua yang Engkau hadirkan dalam 
hidup kami. Berikanlah kami hikmat untuk dapat 

memahami setiap nasihat yang mereka berikan pada 
kami. Berikan kami hati yang taat bila nasihat itu 

berasal dari pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Zakharia 5-9 



29 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
BERTUMBUH BERSAMA DALAM HIKMAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 2:6-17 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 2:10-12a Karena hikmat akan masuk ke dalam 
hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu; 
kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian 
akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari 
jalan yang jahat 
 
Ada sebuah dongeng anak-anak yang menceritakan 
tentang seorang pemuda miskin bernama Aladdin. 
Suatu hari, ia menemukan lampu tua misterius. Ketika 
lampu itu digosok, keluarlah sesosok jin yang dapat 
mengabulkan permintaannya. Saat itu juga, Aladdin 
pun meminta kekayaan. Kisah ini menggambarkan 
betapa besarnya hasrat banyak orang di dunia ini untuk 
mengejar kekayaan. Namun, tidak demikian dengan 
Salomo. Ketika Tuhan bertanya apa yang ia inginkan, 
alih-alih meminta kekayaan, ia meminta hikmat dari 
Tuhan (1 Raj. 3:5-9). Salomo memahami, kekayaan 
memang dapat membuatnya memperoleh banyak hal, 
tetapi kita harus mengingat bahwa segala sesuatu di 



dunia ini hanya bersifat sementara. Bisa hilang dalam 
sekejap. Namun, tidak demikian dengan hikmat yang 
bahkan jauh lebih berharga dari kekayaan (Ams. 3:13-
15). 
 
Sejatinya, kita semua membutuhkan hikmat lebih dari 
apa pun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya 
dengan pertolongan hikmat Tuhan, kita dapat 
mengambil keputusan yang benar ketika berhadapan 
dengan persoalan-persoalan hidup. Dengan hikmat 
juga, kita dapat membangun bisnis, kehidupan rohani, 
dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Ya, 
hikmat Allah sangatlah diperlukan dalam kehidupan 
rumah tangga. Jadikanlah firman Allah sebagai satu-
satunya pedoman yang kita pakai dalam rumah tangga 
kita; baik itu dalam hubungan antara suami-istri 
maupun orangtua dengan anak. 
 
Belajar dari kisah Salomo, kita juga harus mempunyai 
hati yang sangat amat rindu untuk mendapatkan 
hikmat ilahi (Ams. 2:4). Ketika kita sungguh-sungguh 
meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan 
pun akan memberikan hikmat-Nya bagi kita. Apabila 
kita dan pasangan sama-sama menempatkan Tuhan 
sebagai yang terutama dalam rumah tangga kita dan 
memperoleh hikmat Tuhan serta bertumbuh di dalam-
Nya, maka rumah tangga yang kita bina akan menjadi 
keluarga yang harmonis dan diberkati. (DJW)  



 
RENUNGAN 
Ketika kita dan pasangan BERTUMBUH BERSAMA 
DALAM HIKMAT TUHAN, pernikahan kita akan 
BERTUMBUH SEMAKIN HARMONIS DAN BAHAGIA  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda dan pasangan bertumbuh bersama 

dalam hikmat Tuhan? 
2. Mengapa Anda memerlukan hikmat Tuhan dalam 

kehidupan rumah tangga Anda? 
3. Menurut Anda, bagaimana caranya agar hikmat 

ilahi itu boleh turun dalam hidup Anda? Tuliskanlah 
komitmen Anda dalam mencapainya!  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami sangat menyadari betapa pentingnya 
hikmat-Mu, dan kami rindu mendapatkannya, ya, 

Bapa. Tolong berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami 
beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kami dapat 

berpikir dan berbuat seturut kehendak-Mu saja. Biarlah 
berkat kerukunan, kesatuan, keharmonisan boleh 

senantiasa ada dalam kehidupan kami dan keluarga 
kami. Terima kasih ya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Zakharia 10-14 


