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ROOT OF HAPPINESS IN FAMILY #3 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #3 

GREAT WOMEN 
WANITA HEBAT 

 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang pria 
atau ayah dalam keluarga. Hari ini giliran kita akan 
banyak membahas tentang isteri dalam keluarga. Saya 
percaya kalau baik suami atau istri sama-sama 
menjalankan perannya, maka pasti keluarga tersebut 
akan menjadi keluarga yang sukses dan bahagia. Saya 
beri judul kotbah hari ini: Great Woman atau Wanita 
yang Hebat! 
 
I. WANITA DICIPTAKAN SEBAGAI PRIBADI YANG 

HEBAT! 
a. WANITA DICIPTAKAN SEBAGAI PENOLONG YANG 

LUARBIASA. 
 Kejadian 2:18, 21-23 18 TUHAN Allah berfirman: 

"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku 
akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan 
dengan dia." 21 Lalu TUHAN Allah membuat 
manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN 
Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu 
menutup tempat itu dengan daging.  22 Dan dari 
rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, 
dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-
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Nya kepada manusia itu. 23 Lalu berkatalah 
manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan 
daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, 
sebab ia diambil dari laki-laki." 

 Taukah anda bahwa Tuhan menciptakan wanita 
dari tulang rusuk. 

b. Sekalipun secara fisik, wanita lebih lemah dari 
pria, tetapi wanita MEMPUNYAI BANYAK 
KELEBIHAN YANG LAIN. 

 Penelitian menunjukkan bahwa perempuan 
memiliki indera penciuman yang lebih kuat. 

 
II. PESAN TUHAN BUAT SEMUA WANITA HEBAT: 

RESPECTING YOUR MAN! (HORMATI PRIA-
MU/SUAMIMU) 

c. HORMAT ADALAH SALAH SATU BAHAN UTAMA 
KEBAHAGIAAN DALAM RUMAH TANGGA. 

 John Gottman, seorang profesor di bidang psikologi 
di Universitas Washington, membuat Love Lab dan 
menyelidiki tentang pernikahan hampir selama 40 
tahun. 

 Efesus 5:31-33 31 Sebab itu laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu 
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi 
satu daging.  32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku 
maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33 
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing 
berlaku: KASIHILAH ISTERIMU SEPERTI DIRIMU 
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SENDIRI DAN ISTERI HENDAKLAH MENGHORMATI 
SUAMINYA. 

d. Tahukah para istri bahwa suami anda sangat 
membutuhkan hormat dari anda? 

 Bukan tanpa alasan kenapa Tuhan menyuruh istri 
untuk tunduk dan menghormati suami. 

 Jadi jika istri bisa menghormati suami, anda 
sedang menjadi penolong baginya. 

 Dan menariknya, ada siklus antara kasih dan 
hormat!  

 BUTUH HATI YANG BESAR UNTUK MEMULAI 
MENGASIHI ATAU MENGHORMATI SESEORANG. 

 Jangan berkata: enak saja, orang seperti dia koq 
minta dihormati! Enak saja istri dengan watak 
seperti itu koq menuntut minta dikasihi! Biar dia 
yang duluan donk !!! 

 Jangan menjadi suami yang gagal mengasihi istri 
anda dan jangan jadi istri yang gagal menghormati 
suami anda. 

 
III. BAGAIMANA CARA KITA MENGHORMATI 

PASANGAN KITA? (bukan hanya untuk istri ke 
suami saja, tetapi ini berlaku baik istri maupun 
suami) 

Kita akan belajar cara menghormati suami atau 
pasangan kita dari cara kita sebagai jemaat Tuhan 
menghormati Tuhan. Karena tadi kita sudah baca bahwa 
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hubungan suami istri juga sebenarnya bisa kita lihat dari 
hubungan Kristus dan jemaatnya. 
1. KATA-KATA PUJIAN. 
 Mazmur 71:8  Mulutku penuh dengan puji-pujian 

kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu 
sepanjang hari.  

 Para istri, waktu engkau memuji suami anda, anda 
sebenarnya sedang mensupport dia. Tahukah 
saudara bahwa salah satu hal yang paling 
dibutuhkan suami anda adalah support dari anda 
sebagai istrinya. 

 Para wanita belajarlah untuk memuji suami anda 
dalam pekerjaan mereka.  

2. MENOMORSATUKAN PASANGAN ANDA. 
 Hormati pasangan kita dengan cara menjadikan 

orang nomor satu dalam keluarga kita (tentunya 
setelah Tuhan). 

3. MEMBERI HORMAT MELALUI SALAM DAN 
SAPAAN SEDERHANA. 

 Roma 12:10  Hendaklah kamu saling mengasihi 
sebagai saudara dan saling mendahului dalam 
memberi hormat.  

4. TAMPIL GOOD LOOKING UNTUK PASANGAN KITA. 
 Wahyu 21:2  Dan aku melihat kota yang kudus, 

Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, 
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang 
berdandan untuk suaminya. 
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 Dulu waktu masih berpacaran, kita berusaha 
tampil dengan sebaik-baiknya. 

 
PENUTUP: 
Belajarlah untuk saling menghormati dalam pernikahan 
saudara. Rasa hormat akan menjadikah pernikahan 
saudara tambah berhasil dan tambah bahagia. 
 
 
 


