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ME AND MY FAMILY #4 - AKU DAN KELUARGAKU #4 
WISA WOMAN - WANITA BERHIKMAT 

 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah banyak membahas peran 
seorang pria atau suami dalam keluarga. Suami adalah 
kepala dan memiliki peran sebagai seorang imam. Dan 
di bagian ke empat ini, kita ganti akan banyak belajar 
tentang istri dan para wanita. 
▪ Bagi para pria: Jangan menjadikan firman Tuhan 

hari ini untuk menyerang istri anda apalagi 
membandingkannya dengan wanita lain. 

▪ Kalau saudara melihat keadaan istri anda masih jauh 
dari sempurna, mari kita belajar dari Tuhan yang 
mau menerima kita apa adanya. 

▪ Artinya, para suami bangkit untuk terus mendoakan 
istrinya. Jangan malah mendoakan istri orang lain! 

• Dan bagi para wanita, terimalah firman Tuhan hari 
ini dengan hati yang lemah lembut dan terbuka. 
Ijinkan firman Tuhan menyempurnakan hidup anda, 
sehingga saudara semuanya dipakai Tuhan untuk 
jadi berkat bagi keluarga anda. 

• Saya beri judul firman Tuhan hari ini Wise Woman 
atau Wanita Berhikmat. 
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I. HIKMAT ADALAH KUNCI MEMBANGUN KELUARGA 
BAHAGIA. 

a. Amsal 14:1 Perempuan yang bijak mendirikan 
rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya 
dengan tangannya sendiri.  

 Dalam terjemahan Alkitab Masa Kini: Amsal 14:1 
Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, 
tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. 

- Amsal 24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan 
kepandaian itu ditegakkan, 

- Dalam terjemahan Alkitab Masa Kini: Amsal 24:3 
Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan 
pengertian. 

 Pertanyaannya: Sudahkah kita memiliki hikmat 
untuk membangun keluarga? 

 Itu sebabnya kita harus minta Tuhan untuk 
memberikan hikmatNya kepada kita.  

- Itu sebabnya jadilah wanita yang bijaksana yang 
penuh hikmat ilahi! 

 
II. 5 CIRI WANITA BERHIKMAT. 
1. WANITA BERHIKMAT MENGHORMATI OTORITAS 

SUAMINYA. 
 Sekalipun punya andil besar dalam menjalankan 

keluarga, tapi wanita berhikmat tidak akan pernah 
menantang otoritas suami.  

- 1 Petrus 3:5-6a 5 Sebab demikianlah caranya 
perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, 
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yaitu perempuan-perempuan yang menaruh 
pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk 
kepada suaminya, 6 sama seperti Sara taat kepada 
Abraham dan menamai dia tuannya. 

 Coba anda renungkan: ada contoh orang yang 
sangat bijaksana dan penuh hikmat di dalam 
Perjanjian Lama, namanya adalah Yusuf. 

 Kejadian 47:20 Lalu Yusuf membeli segala tanah 
orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu 
masing-masing menjual ladangnya, karena berat 
kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri 
itu menjadi milik Firaun. 

 Demikianlah seharusnya istri yang berhikmat: 
Hormati otoritas suamimu! 

 Kesalahan sebagian istri adalah terlalu dominan 
sampai mengambil alih otoritas suami. 

 Sadarilah Tuhan menciptakan Suami sebagai 
Kepala Keluarga; dan istri sebagai penolong!  

2. WANITA BERHIKMAT BERANI TAMPIL BERJUANG 
DEMI MENYELAMATKAN KELUARGANYA. 

 Dalam 2 Samuel 20 ada sebuah kisah Menarik: Seba 
bin Bikri memberontak melawan Raja Daud.  

 Kadang-kadang istri juga diperhadapkan pada 
situasi yang sama seperti Wanita itu: ada ancaman 
yang datang yang bisa menghacurkan keluarga.  

 Di momen berbahaya seperti itu, Wanita berhikmat 
harus berani tampil berjuang demi keselamatan 
Keluarga! 
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3. WANITA BERHIKMAT ITU LEMAH LEMBUT. 
 Kali ini saya ajak anda untuk belajar dari Abigail: 

Karena bisa bersikap dengan lembut, maka dia bisa 
menyelamatkan keluarganya.  

- 1 Samuel 25:23-24 23 Ketika Abigail melihat Daud, 
segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud 
menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai 
ke tanah. 24 Ia sujud pada kaki Daud serta berkata: 
"Aku sajalah, ya tuanku, yang menanggung 
kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara 
kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu 
ini. 

 Sadarkah anda kelemahlembutan bisa 
menyelamatkan keluarga dari kesalahpahaman, 
kemarahan, dan pertengkaran?! 

- Amsal 15:1: Jawaban yang lemah lembut meredakan 
kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 
membangkitkan marah. 

4. WANITA BERHIKMAT TIDAK MENYIMPAN 
KEKECEWAAN. 

 Pada dasarnya, Wanita sangat peka perasaannya. 
- Itu sebabnya salah satu ciri wanita bijaksana adalah 

bisa memulihkan hatinya dari luka dan kecewa. 
- Kuncinya: Mengampuni! Kekecewaan pasti terjadi, 

tapi kita bisa memilih untuk mengampuni dan 
membersihkan hati kita, sehingga ada kelegaan 
dalam hati kita. Kelegaan dalam hati inilah yang 
akan meluap melalui perkataan kita yang baik, 



Outline Kotbah Minggu, 23 Mei 2021 – Me And My Family #4 

 5 of 5 

sikap kita yang lembut, pemikiran kita yang positif, 
dan tindakan kita yang menyenangkan. Ini yang 
akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan 
hubungan Keluarga sehingga menjadi indah 
kembali  

 Salah satu wanita yang saya kagumi adalah Sara. 
 Saya ajak anda: Datanglah pada Tuhan dan 

curahkan semua isi hati dan kecewa anda kepada 
Tuhan.  

 
PENUTUP: 
Datanglah kepada Tuhan, terimalah firman Tuhan hari 
ini dengan hati yang lemah lembut dan terbuka. Maka 
hikmatNya akan terus mengalir dan dinyatakan atas 
setiap kita khususnya para wanita. Sehingga setiap 
wanita akan menjadi penolong bagi suami dan 
keluarganya yang berkenan di hadapan Tuhan. 


