


  

30 APRIL 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PERNIKAHAN YANG BAHAGIA 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 3:12-25 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:14 Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 
kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan. 
 
Dari mata turun ke hati. Tidak ada yang dapat 
menyangkali indahnya jatuh cinta. Namun, pernikahan 
bukanlah cerita dongeng atau film romantis, di mana 
pria dan wanita bertemu dan saling jatuh cinta pada 
pandangan pertama. Mungkin kita berpikir, semua 
kebahagiaan itu cukup untuk menjadi bekal menjalani 
pernikahan seumur hidup. Namun, selayaknya bekal, 
sebanyak apa pun yang kita miliki, suatu saat akan 
habis juga. Di satu titik, apa yang dinamakan “masa 
bulan madu” berakhir. Kedua mata pun terbuka lebar. 
Kita seolah hidup seatap dengan orang asing. Konflik 
yang tak kunjung usai bukan hanya merusak hubungan 
dengan pasangan, anak-anak pun menjadi korban. 
Meski ada upaya untuk memperbaiki keadaan, tetapi 
semua terasa semakin mustahil. 



  

 
Keluarga Kristen pun tak terluput dari pola pernikahan 
yang satu ini. Namun, kabar baiknya, kita hidup dengan 
iman, bukan kenyataan yang tengah terjadi, apalagi 
perasaan (2 Kor. 5:7). Perasaan maupun emosi tidak 
seharusnya mendikte bagaimana kita menjalani 
pernikahan. Hanya firman Tuhanlah yang seharusnya 
kita jadikan pedoman untuk menerangi langkah-
langkah kita (Mzm. 119:105).  
 
Ayat rhema hari ini pun mengingatkan agar kita 
mengenakan kasih. “Kenakanlah”, bukan “rasakanlah”. 
Hal ini mengisyaratkan upaya untuk mengusahakan 
kasih. Sebab, kasih sejatinya bukan semata soal 
perasaan, tetapi perbuatan. Bagaimanapun, Tuhan 
telah menciptakan kita dengan kapasitas untuk 
mencintai. Tidak ada yang perlu mengajari kita caranya 
jatuh cinta. Yang perlu kita latih adalah bagaimana 
jatuh cinta lagi pada orang yang sama, setiap harinya. 
Percayalah, saat kita mentaati firman-Nya, Tuhan 
sendiri yang akan bekerja. Pertama di dalam diri kita, 
Dia akan memberikan penghiburan, pemulihan, dan 
kekuatan. Kemudian melalui kasih yang kita praktikkan, 
Dia akan melembutkan hati pasangan dan 
mengubahkannya. Apa yang semula tampak mustahil 
pun terjadi. Cinta yang padam kembali menyala-nyala 
dan kebahagiaan dalam keluarga pun disegarkan 
kembali. (MV.L) 



  

 
RENUNGAN 
Pernikahan yang bahagia bukanlah soal JATUH CINTA 
PADA PANDANGAN PERTAMA, tetapi tentang JATUH 
CINTA TERUS-MENERUS SETIAP HARI PADA ORANG 
YANG SAMA 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah hubungan Anda dengan pasangan 

saat ini?  
2. Mengapa Anda perlu jatuh cinta terus-menerus 

dengan pasangan Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat jatuh cinta terus-menerus 

dengan pasangan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, penuhilah hati kami dengan kasih-
Mu. Mampukan kami, agar kami dapat mengenakan 
kasih dan jatuh cinta terus-menerus pada pasangan 

kami. Kami rindu kehidupan yang baru, yang segar dan 
indah, dianugerahkan dalam keluarga kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ester 1-5 

 



01 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGATASI FASE KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA 

 
BACAAN HARI INI 
Efesus 4:26-32 
 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling 
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus 
telah mengampuni kamu. 
 
Pamela bertemu Steve sewaktu mereka bepergian ke 
Israel. Setelah melalui masa pacaran romantis yang 
singkat, mereka menikah. Dalam empat tahun, mereka 
pun dikaruniai dua bayi. Namun, transisi kehidupan 
keluarga mereka kurang berjalan lancar. Steve sering 
menghabiskan jam kerja yang panjang di kantor. 
Pamela kerap memprotes Steve yang jarang 
membantunya merawat anak-anak. Sebaliknya, Steve 
mengeluh bahwa Pam selalu mengomelinya. Saat 
mendatangi konselor gereja, Pam menyadari 
perbedaan dalam perilakunya sendiri saat mereka 
rukun dan ketika mereka berkonflik. Bila Pam berlaku 
manis kepada Steve, Steve juga akan bersikap manis 
kepadanya. Dengan kesadaran baru ini, Pam 



memutuskan mengubah cara-caranya. Saat Steve 
pulang terlambat, ia menyambutnya riang dan 
menanyakan kegiatan suaminya hari itu. Tak lama, 
Steve mulai pulang lebih awal. Bahkan pada hari Sabtu, 
ia bangun lebih pagi untuk mengurus anak-anak, 
sehingga Pam bisa beristirahat. Kolaborasi dan 
kesatuan hati mulai terbangun kembali di antara 
mereka. Dari hari ke hari, mereka pun merasa semakin 
jatuh cinta pada satu sama lain. 
 

Saling mencintai tidak cukup untuk membuat keluarga 
bahagia dalam waktu panjang. Keluarga bahagia tidak 
bisa didapat dengan mudah. Dibutuhkan usaha, 
perjuangan, dan ada harga yang harus dibayar. 
Bagaimanapun, pernikahan adalah menyatukan dua 
pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang dilahirkan, 
dididik, dan diasuh dalam lingkungan yang berbeda. 
Cepat lambat, perbedaan-perbedaan ini dapat memicu 
perselisihan dan konflik.  
 

Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, penting 
untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala 
rumah. Prinsip-prinsip kekristenan yang dipraktikkan 
dalam rumah tangga akan membuat keluarga penuh 
dengan kasih Allah. Kasih-Nya yang memenuhi hati kita 
bukan hanya memampukan kita memaafkan kesalahan 
pasangan, tetapi juga mendorong kita untuk 
menyamakan sikap hati dalam segala perbedaan yang 
ada. Dengan demikian, keluarga pun akan memperoleh 



kebahagiaan dan merasakan indahnya hidup di bumi 
seperti di sorga. Amin. 
 

RENUNGAN 
Fase KONFLIK yang benar diatasi akan menimbulkan 
ADAPTASI, dan keberhasilannya akan memunculkan 
rasa saling JATUH CINTA LAGI 
 

APLIKASI 
1. Bagaimanakah cara Anda mengatasi konflik 

dengan pasangan selama ini? Apa yang biasanya 
terjadi setelah itu?  

2. Mengapa Anda perlu mengatasi konflik dengan 
cara yang benar dan didasarkan pada firman Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat mengubah cara Anda 
untuk mengatasi konflik rumah tangga mulai dari 
sekarang? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami akui bahwa kami tak sanggup 
mengatasi semua konflik yang ada dengan pasangan 
kami. Namun, kami mau belajar dan mengikuti cara-

cara-Mu dalam mengatasi setiap permasalahan kami. 
Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat memberikan 

kehidupan yang baru dalam keluarga kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ester 6-10 



02 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUHAN SANGGUP MELIMPAHI KITA DENGAN 

ANGGUR CINTA 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 11:25-30 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu 
 
Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar 
kutipan "It takes seconds to fall in love, but it needs 
ages to stay in love"? Dalam bahasa Indonesianya, 
kalimat ini artinya, "Hanya dibutuhkan beberapa detik 
saja untuk jatuh cinta, tetapi dibutuhkan waktu 
bertahun-tahun untuk TETAP jatuh cinta." Kutipan ini 
sangatlah benar adanya. Tidak butuh perjuangan besar 
untuk jatuh cinta. Bahkan, saat kita jatuh cinta, semua 
yang jelek akan tetap terasa indah. Namun 
permasalahannya, cinta dapat pudar termakan waktu. 
 
Setelah masa-masa indah itu terlewati, dan persoalan 
demi persoalan terus berdatangan, apakah kita masih 
akan tetap bisa mencintai pasangan kita apa adanya? 



Saat berada di depan altar dan mengucap janji setia, 
tentu sangat mudah bagi kedua mempelai untuk 
berkata, "... tetap setia dalam suka dan duka, dalam 
sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin ..." 
Namun, ketika pernikahan mencapai satu dekade atau 
bahkan lebih, masih sanggupkah kita memberlakukan 
janji setia itu? Ya, dibutuhkan perjuangan besar untuk 
tetap jatuh cinta, untuk tetap memiliki cinta mula-mula 
setelah melewati segudang problematika rumah 
tangga. 
 
Secara manusia, tidak mungkin kita dapat berjuang 
sendiri menghadapi segala lika-liku perjalanan 
pernikahan. Namun, sebagai anak-anak Allah, 
janganlah lupa akan “privilese” yang kita miliki. Kita 
mempunyai Bapa, tempat kita mengadu. Ketika hati 
terasa lelah, dan harapan atas pemulihan rumah 
tangga mulai sirna, datanglah pada Yesus. Carilah Dia, 
maka Dia akan memberi kelegaan pada kita (Mat. 
11:28) dan menyembuhkan luka hati kita (Mzm. 147:3). 
Tuhan akan memberikan anggur yang baru, yang akan 
menyegarkan kembali kehidupan keluarga kita. Dia 
yang akan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang 
melimpah, sehingga kita sanggup mengasihi pasangan 
kita dengan kasih Allah yang tanpa syarat. Hubungan 
pernikahan yang remuk pun dapat dipulihkan kembali. 
Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita.  
 



RENUNGAN 
Tuhan Yesus sanggup mengubah ANGGUR CINTA yang 
sudah HABIS menjadi BERLIMPAH kembali, asal kita 
mau MEMBUKA HATI kita bagi-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah dengan 

pasangan Anda? Permasalahan apa saja yang 
membuat Anda merasa putus asa dengannya 

2. Mengapa kita harus datang kepada Yesus, dan apa 
yang membedakan ketika kita datang pada-Nya?  

3. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan hati untuk 
datang kepada Tuhan untuk pemulihan rumah tangga 
Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa 

menguatkan kami. Kami mau belajar menyerahkan 
seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan juga 

pernikahan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Karena 
kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, 
dan kasih agape-Mu sanggup memulihkan hubungan 

rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ezra 7-10 
 



03 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI PERNIKAHAN YANG DIPULIHKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 80:4-20 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 80:7 Ya Allah semesta alam, pulihkanlah 
kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan 
selamat. 
 
Lina adalah ibu dari tiga orang anak. Setiap hari, ia 
harus bekerja keras membantu suaminya mencari 
nafkah dengan berjualan di depan rumah. Namun, sifat 
suaminya yang malas dan suka menunda-nunda 
pekerjaan kerap membuat Lina jengkel. Setiap hari, 
rumah tangga mereka pun diwarnai pertengkaran. 
Lebih dari lima tahun, Lina bergumul agar Tuhan 
mengubahkan suaminya. Sampai suatu hari, ia 
mendengar Roh Kudus berkata, "Engkau harus 
membereskan dirimu terlebih dahulu, baru engkau 
dapat melihat perubahan pada diri suamimu". Hati 
kecil Lina protes, tetapi ia merenungkan kembali 
kalimat tersebut. Lalu ia menyadari kesalahannya yang 
selalu menuntut suaminya dan mengasihani diri 
sendiri. Ia pun mulai belajar untuk melepas 



pengampunan, menerima kekurangan, dan 
menyerahkan suaminya ke dalam tangan Tuhan. Lina 
memilih untuk bersyukur dan percaya pada janji 
Tuhan. Kini, ia boleh merasakan sukacita dan damai 
sejahtera sebagai buah ketaatannya. Suaminya pun 
mulai menunjukkan perubahan. Dari hari ke hari, 
keharmonisan dan benih cinta mulai bersemi kembali 
di antara mereka. 
 
Sering kali, Tuhan tak kunjung menjawab doa kita 
bukan karena Dia tidak mendengarnya. Namun, sama 
seperti kita tidak bisa melepaskan ikatan orang lain 
sebelum ikatan kita dilepaskan, Tuhan mau kita 
membereskan hati kita dahulu sebelum Dia menjawab 
doa-doa kita. Hal ini selaras dengan yang Tuhan Yesus 
pernah katakan, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam 
cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih" 
(Mat. 23:26). 
 
Oleh karena itu, datanglah pada Yesus. Dia akan 
memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita 
melepaskan ikatan, membebat, dan memulihkan setiap 
luka hati kita. Dengan hati yang diperbarui, kita boleh 
menerima curahan anggur baru-Nya. Sehingga anggur 
baru, kehidupan yang baru dalam pernikahan tidak 
hanya akan dinikmati oleh pasangan maupun keluarga 
kita, tetapi juga setiap orang yang ada di sekitar kita. 
Benar, hanya ketika kita telah dipulihkan, barulah kita 



dapat dipakai Tuhan untuk memulihkan pasangan kita, 
bahkan pasangan-pasangan lainnya. 
 
RENUNGAN 
PRIBADI YANG DIPULIHKAN adalah kunci 
PERNIKAHAN YANG DIPULIHKAN 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, pribadi seperti apa yang dapat 

dipakai Tuhan untuk mengubahkan orang lain? 
2. Mengapa Allah ingin memulihkan Anda terlebih 

dahulu sebelum memulihkan pernikahan Anda? 
3. Sudahkah Anda memiliki pernikahan yang 

dipulihkan? Jika belum, apa upaya yang dapat Anda 
lakukan supaya pernikahan Anda menjadi pernikahan 
yang dipulihkan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapaku yang penuh Kasih, Engkaulah Sang Pemulih 
bagi setiap jiwa. Kami datang merendahkan diri 

dihadapan-Mu. Ubahkanlah hati kami. Bebatlah luka 
hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang 

dipulihkan, dan dapat Engkau pakai untuk memulihkan 
pasangan kami, bahkan pasangan-pasangan lain. 

Sehingga banyak pernikahan yang di ambang 
kehancuran dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan atas 
cinta-Mu yang begitu ajaib, yang bekerja dengan luar 



biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 1-5 



04 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMELUK MASA DEPAN DENGAN PENGAMPUNAN 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 6:5-15 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:14 Karena jikalau kamu mengampuni 
kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 
mengampuni kamu juga. 
 
Seperti pasangan kekasih pada umumnya, Iecha dan 
Gideon melanjutkan jalinan kasih mereka ke dalam 
pernikahan. Pada awalnya, rumah tangga mereka baik-
baik saja. Namun, Gideon hanya sibuk bekerja dan 
jarang memberikan waktu pada Iecha. Kurangnya 
perhatian dari suaminya, Iecha dapatkan dari teman 
sekantornya. Lama-kelamaan pertemanan itu berlanjut 
menjadi perselingkuhan. Enam bulan kemudian, Iecha 
mengikuti sebuah acara retreat khusus untuk para 
wanita. Iecha pun menyadari dosanya dan 
memutuskan untuk mengakui ketidaksetiaannya pada 
sang suami. Saat mengetahui hal itu, tentu Gideon 
merasa hancur. Namun, ia datang kepada Tuhan. Ia 
meminta kekuatan untuk dapat mengampuni dan 
mengasihi istrinya kembali. Sambil menitikkan air 



mata, ia mengatakan kepada Iecha bahwa ia 
memutuskan untuk mengasihi istrinya itu. Saat itulah, 
Iecha melihat gambaran Kristus dalam suaminya, yang 
tidak pernah menolak orang yang datang kepada-Nya, 
sehitam apa pun dosa orang itu. Tuhan pun berkarya 
dalam hidup Gideon dan Iecha.  Sejak saat itu, 
hubungan mereka dipulihkan dengan cara yang luar 
biasa. 
 
Pengampunan mungkin adalah hal tersulit untuk kita 
lakukan. Namun, ketahuilah, pengampunan adalah 
bukti kasih yang tidak terbantahkan. Ketika sepasang 
suami istri bersedia untuk saling mengampuni, kasih di 
antara mereka terbukti nyata.  Bagaimanapun, kita 
adalah manusia yang penuh kekurangan dan 
kesalahan. Jika Allah mau mengampuni kita, mengapa 
begitu sulit bagi kita untuk mengampuni?  
 
Sesungguhnya, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia pun 
telah memberikan kita kapasitas untuk mengampuni. 
Firman Tuhan berkata dengan jelas, jika kita tidak 
mengampuni pasangan dan anak-anak kita, Tuhan pun 
tidak akan mengampuni kita. Hanya melalui 
pengampunan, maka kita bisa menang atas 
kekecewaan, kepahitan, dan semua trauma masa lalu. 
Kita pun boleh menyambut masa depan yang lebih 
baik. Oleh anugerah-Nya, kita akan mengalami 
pemulihan hati, jatuh cinta lagi, dan menikmati 



pernikahan kita di bumi seperti di Surga. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
Milikilah hati yang penuh PENGAMPUNAN, itulah yang 
membuat kita bisa MEMELUK MASA DEPAN 
 
APLIKASI 
1. Apakah tindakan yang biasanya Anda lakukan 

ketika pasangan Anda mengecewakan Anda?  
2. Mengapa Tuhan ingin Anda memiliki hati yang 

penuh pengampunan? 
3. Bagaimana Anda dapat mulai mengampuni 

pasangan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau mengerti 

segala sakit hati dan kekecewaan yang kami alami. 
Engkau pun tidak pernah mengecilkan apa yang kami 

rasakan. Ya, Tuhan, ajari kami untuk dapat 
mengampuni pasangan kami, sehingga kami bisa 

mengalami sorga di bumi dalam kehidupan keluarga 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 6-7 



05 MEI 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

BUNGA CINTA YANG BERSEMI KEMBALI 

 
BACAAN HARI INI 
Kidung Agung 7:9-13 
 
RHEMA HARI INI 
Kidung Agung 7:12 Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun 
anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah 
berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah 
pohon-pohon delima sudah berbunga! Di sanalah aku 
akan memberikan cintaku kepadamu! 
 
"Ma, maaf Papa pulang terlambat, baru selesai 
meeting. Papa bawain martabak kesukaan mama, ya. I 
Love you." Pesan singkat yang dikirimkan suaminya 
membuat Marina seakan tak percaya. Saat itu, ia 
sedang sangat kesal karena suaminya tak kunjung 
pulang. Pesan dan teleponnya pun tak dibalas. Kalau 
sudah seperti itu, biasa suaminya tidak akan memberi 
kabar sampai ia pulang ke rumah. Walaupun heran, 
hati Marina berbunga-bunga. Ia pun mengganti daster 
kesayangan yang sudah lusuh, tetapi nyaman, dengan 
baju lain yang membuatnya tampak segar dan menarik. 
Kemudian ia memakai sedikit wewangian, bedak, dan 



menyisir rapi rambutnya. Tak lupa, secangkir minuman 
disiapkannya. Malam itu, alih-alih perang dingin, ada 
kehangatan dan kemesraan dalam keluarga kecil 
mereka.  
 
Terkadang, kesibukan, tekanan hidup, dan terutama 
rasa terbiasa dengan pasangan membuat suami istri 
menjadi lalai. Mereka lupa, cinta harus terus dipupuk. 
Belum lagi dengan kehadiran buah-buah hati yang 
selain mendatangkan kebahagian, juga membawa 
kesibukan dan tuntutan yang lebih besar. Kemesraan 
suami istri pun menjadi urutan yang jauh di belakang. 
Padahal, hal ini sangatlah penting untuk menjaga 
keutuhan keluarga. Perpecahan tentu bukanlah 
kehendak Tuhan dan dapat mengancam tergenapinya 
rencana-Nya dalam pernikahan kita. 
 
Cobalah kembali untuk menjadikan pasangan kita 
sebagai orang yang sangat spesial. Perlakukan ia 
seperti saat kita pacaran dahulu. Ingat-ingatlah apa 
yang dulu membuatnya sangat penting di mata kita, 
dan apa yang kita lakukan untuk menyenangkan 
hatinya. Lakukanlah lagi, walau sekarang kondisinya 
sudah jauh berbeda. Mulailah dengan hal-hal kecil bila 
kita canggung untuk memulainya. Percayalah, bila 
terus diusahakan, hal ini akan menjadi sebuah 
kebiasaan. Saat pasangan merasa diistimewakan, 
jangan heran bila ia bereaksi positif. Kita akan 



merasakan bagaimana cinta itu bersemi kembali. Hidup 
kita akan lebih bergairah dan keluarga kita akan 
menjadi berkat dan merefleksikan Kerajaan Allah di 
bumi seperti di sorga. (PF) 
 
RENUNGAN 
Memperlakukan pasangan dengan ISTIMEWA akan 
membuat BERSEMINYA KEMBALI BUNGA CINTA 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dulu membuat Anda jatuh cinta pada 

pasangan Anda? Apa yang membuatnya begitu 
istimewa bagi Anda?  

2. Bisakah Anda mengingat apa yang menjadi 
kesukaan pasangan Anda, yang membuatnya merasa 
senang? 

3. Cobalah membuat rencana, apa yang bisa Anda 
lakukan untuk membuat pasangan Anda merasa 
dirinya istimewa? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih Engkau telah berikan pasangan 

yang luar biasa bagi kami. Kami ingin tetap mencintai 
dan setia sampai akhir pada pasangan kami. Buka 
mata hati kami, Bapa, supaya kami dapat melihat 

segala kebaikan dan kelebihan pasangan kami. Ajari 
kami mencintai seperti cinta-Mu kepada kami, dan 



curahkanlah cinta yang baru dalam keluarga kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Nehemia 8-10 



06 MEI 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN KEMBALI PERNIKAHAN YANG 

BAHAGIA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 3:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3:8 Sekarang, kata-kata ini saya tujukan 
kepada semua orang: Hiduplah sebagai satu keluarga 
besar yang rukun, saling memperhatikan dan saling 
mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. 
(FAYH) 
 
"Kamu punya selingkuhan, ya?!" tuding Lea pada John, 
suaminya. "Dulu waktu masih pacaran kamu selalu 
ingin tahu kabarku. Kamu juga sering membawakan 
bunga, membelikan makanan yang kusuka, dan tahu 
aku sedang sedih atau gembira. Sekarang, kamu dinas 
ke luar kota seminggu, jangankan ingat 
membawakanku sesuatu, tak sekali pun kamu 
menghubungiku!" John menghela napas panjang dan 
membalas, "Aku tidak selingkuh. Aku hanya tidak 
mencintaimu seperti dulu lagi. Toh, kita sudah tidak 
semuda itu lagi. Yang penting aku masih menafkahimu 
dan anak-anak!" 



 
Pernikahan memang tak seindah masa pacaran. Saat 
pertama jatuh cinta pada pasangan kita, semua kita 
lakukan untuk menarik perhatian dan menyenangkan 
hatinya. Melihat respons gembiranya, hati kita pun 
tambah berbunga-bunga. Namun, setelah mengarungi 
bahtera pernikahan sekian tahun, cinta itu berubah 
menjadi rasa tanggung jawab. Perlakukan spesial pada 
pasangan berganti menjadi pembagian tugas rumah 
tangga. Yang penting anak-anak dibesarkan dengan 
baik. Yang penting keluarga tercukupi kebutuhannya. 
Suami dan istri fokus pada bagiannya masing-masing, 
dan dengan hilangnya kebersamaan, cinta pun 
membeku.  
 
Namun, kita tidak seharusnya memperlakukan 
pasangan kita berdasarkan apa yang kita rasakan 
terhadapnya. Lebih dari emosi, cinta sesungguhnya 
adalah komitmen. Setidaknya, itulah yang Allah 
tunjukkan kepada kita. Sepanjang sejarah umat 
manusia, berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa dan 
mengecewakan-Nya. Namun, dalam kemurkaan-Nya, 
Allah tetap merencanakan pemulihan hubungan-Nya 
dengan kita. Apa yang terjadi di atas kayu salib pada 
Tuhan Yesus adalah bukti nyata betapa Allah komit 
mengasihi kita. Tindakan Allah memperlihatkan bahwa 
cinta adalah memberikan yang terbaik dari diri kita 
untuk kebaikan pihak lainnya, tidak peduli apa pun 



respons yang kita dapatkan. Benar, pada akhirnya, 
hanya komitmenlah yang membuat kita memutuskan 
untuk kembali mengasihi setelah disakiti, kembali 
berharap saat dikecewakan, dan kembali bersabar 
menunggu janji Tuhan dinyatakan dalam pernikahan 
kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Memang TIDAK MUDAH kembali memperlakukan 
pasangan kita dengan spesial, itu sebabnya BUTUH 
KOMITMEN tinggi demi membangun kembali 
PERNIKAHAN YANG BAHAGIA 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda 

selama ini? Apakah dampaknya bagi hubungan Anda 
dengan pasangan?  

2. Mengapa Anda membutuhkan komitmen tinggi 
untuk membangun kembali pernikahan yang 
bahagia? 

3. Bagaimana Anda dapat kembali memperlakukan 
pasangan Anda dengan spesial? Tuliskanlah 
komitmen Anda! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak 
pernah putus-putusnya mengasihi kami. Penuhi hati 
kami dengan kasih-Mu, ya, Bapa, agar kami boleh 



membarui komitmen untuk mengasihi pasangan kami, 
dengan segenap hati kami. Agar kami bisa mengasihi 
pasangan kami seperti kami mengasihi-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Nehemia 11-13 

Mazmur 126 


