


21 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUJUAN TUHAN DALAM MENCIPTAKAN WANITA 

 
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.” 
 
Pertama kali Ririn mendengar  pengajaran dalam 
bimbingan pranikah bahwa "istri adalah penolong bagi 
suami", ia merasa tidak paham. Dengan alis mengernyit, 
dilihatnya Niko, calon suaminya. Posturnya tinggi atletis 
dengan otot-otot lengan menonjol. Seingat Ririn, belum 
pernah ia berhasil mengalahkan Niko dalam olahraga 
ataupun adu kekuatan. Masa iya, pria setangkas dan 
sekuat Niko membutuhkan pertolongannya?  
 
Setelah menikah dan memiliki seorang putra, barulah 
Ririn memahami arti seorang penolong bagi suami. Ia 
tak bisa lupa, wajah frustrasi suaminya ketika buah hati 
mereka menangis keras dan merengek sedangkan Niko 
sedang terburu-buru menyelesaikan pekerjaan 
kantornya. Juga saat Niko hampir saja salah berinvestasi 
akibat provokasi temannya. Ketenangan dan 
kelemahlembutan Ririnlah yang pada akhirnya 



meredakan suasana serta menghindarkan Niko dari 
melakukan kesalahan yang fatal.  
 
Satu hal menarik, ketika Tuhan menciptakan bumi dan 
segala isinya, Dia mengatakan bahwa semuanya itu baik. 
Namun, ada sesuatu hal yang membuat Tuhan 
mengatakan “tidak baik” untuk pertama kalinya, yaitu 
ketika melihat Adam hanya seorang diri saja (Kej. 2:18). 
Karena itulah, Tuhan menciptakan Hawa sebagai 
penolong yang sepadan untuk Adam. Wanita memang 
adalah makhluk yang lemah lembut, tetapi bukan 
berarti lemah. Sejak semula, wanita diciptakan sebagai 
penolong yang luar biasa bagi kaum pria. Dengan 
berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh pria, seorang 
wanita bisa melengkapi kekurangan, memberi 
dukungan, dan menolong pasangannya. Sehingga 
bersama-sama, dengan perannya masing-masing, pria 
dan wanita bisa menggenapi panggilan Allah dalam 
hidup mereka sebagai pasangan suami istri yang 
sepadan. (PF) 
 
 
RENUNGAN 
WANITA diciptakan sebagai PENOLONG yang luar 
biasa.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah arti penolong bagi Anda?  
2. Mengapa wanita disebut sebagai penolong yang 

sepadan bagi pria?  
3. Dengan cara bagaimana seorang wanita bisa 

menjadi seorang penolong yang luar biasa?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau 
sangat mengerti kebutuhan kami. Dengan kelebihan 
dan kekurangan, Engkau menciptakan kami, pria dan 
wanita, untuk bisa saling melengkapi, bekerja sama, 
dan bahu-membahu dalam menggenapi rencana-Mu 

atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap wanita agar 
mereka mampu menjadi penolong yang sepadan dan 

luar biasa bagi pasangannya. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 16-17 

Kisah Para Rasul 20:1-16 

 

 

 

 



22 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SALAH SATU KUNCI KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:22-23 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu 
seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri 
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang 
menyelamatkan tubuh. 
 
Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Itulah 
salah satu anjuran yang disampaikan kepada setiap 
wanita yang telah menikah. Namun terkadang, banyak 
kaum wanita yang masih mempertimbangkannya dan 
menilai bahwa perintah tersebut kurang sesuai dan 
tidak relevan dengan kehidupan modern seperti 
sekarang ini. Yang lainnya berpendapat bahwa perintah 
ini hanya mengungkung peran seorang wanita dalam 
rumah tangga. 
 
Saat Rasul Paulus menulis surat Efesus, ia 
mengharapkan semua orang percaya bisa memiliki hati 
seorang hamba dan mengutamakan kebutuhan orang 
lain, di atas kebutuhannya sendiri. Paulus memberikan 
fokus kepada keluarga, karena keluarga merupakan 
dasar dari bangunan dalam sebuah komunitas 
masyarakat yang sehat. Ia pun memberikan tiga contoh 



bagaimana seharusnya istri, suami, dan anak-anak 
berperan sehingga sebuah keluarga bisa berjalan 
dengan baik.  
 
Sering kita jumpai, seorang istri terlalu sibuk mengelola 
rumah tangga dan bahkan ada yang masih harus 
bekerja, sehingga tak jarang malah tak mempedulikan 
keberadaan suaminya. Saat istri melakukan hal itu, 
suami akan merasa bahwa dirinya tidak berguna dan 
keluarga justru akan kehilangan kepemimpinan seorang 
suami dan ayah. Saat itulah, seorang suami merasa 
kehilangan rasa hormat. Oleh karena itu, jika setiap kita 
sebagai istri memiliki kerinduan agar keluarga kita 
senantiasa harmonis, maka mulailah untuk memiliki 
rasa hormat kepada suami kita. Wanita hebat bukanlah 
wanita yang banyak berprestasi, tetapi wanita yang 
tunduk kepada suaminya. 
 
 
RENUNGAN 
Salah satu KUNCI sukses KEBAHAGIAAN dalam rumah 
tangga adalah wanita memiliki rasa HORMAT kepada 
SUAMINYA.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana sikap Anda sebagai istri terhadap suami 

Anda selama ini? Sudahkah Anda memiliki rasa 
hormat pada suami Anda? 

2. Menurut Anda, mengapa kunci kebahaagiaan 
dalam keluarga kita adalah ketika sebagai istri 
memiliki rasa hormat pada suami? 

3. Bagaimana Anda bisa menjadi istri yang memiiliki 
rasa hormat kepada suami? Jelaskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki keluarga yang 
begitu luar biasa. Ajar kami, sebagai istri, agar 

senantiasa dapat memiliki rasa hormat kepada suami. 
Sehingga kebahagiaan dan sukacita dari pada-Mu 

senantiasa tercurah dalam keluarga kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 18-19 
Kisah Para Rasul 20:17-38 

 
 
 
 
 
 
 



23 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
YANG DIBUTUHKAN PRIA SEBAGAI PELINDUNG BAGI 

KELUARGA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 8:6 Namun Engkau telah membuatnya hampir 
sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan 
kemuliaan dan hormat. 
 
Abah dahulu adalah pengusaha yang sukses dan kaya 
raya, tetapi karena terjadi sesuatu hal, ia bangkrut dan 
jatuh miskin. Semua barangnya dijual, disita, dan 
akhirnya Abah beserta keluarganya pindah ke desa. 
Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Abah 
menjadi tukang becak dan istrinya berjualan opak 
keliling. Kehidupan mereka sungguh berubah drastis. 
Namun, sekalipun di tengah kesulitan tersebut, Abah 
tidak putus asa. Ia tetap berusaha dan berjuang demi 
keluarganya. 
 
Hidup dalam kemiskinan juga tidak membuat Emak, istri 
Abah, menjadi tidak menghormati Abah. Emak tetap 
menjalankan peran sebagai istri yang baik bagi suami 
dan anak-anaknya. Meskipun Emak juga harus ikut 
bekerja membanting tulang untuk mencukupi 
kebutuhan keluarganya, Emak tetap menghormati 



Abah. Itulah sekilas cerita dari serial televisi Keluarga 
Cemara yang sampai sekarang masih cukup dikenal.  
 
Beberapa wanita yang bekerja, berpenghasilan, dan 
memiliki jabatan yang lebih dari pasangannya, mereka 
cenderung merasa bisa mandiri. Hal inilah yang 
membuat wanita menjadi tidak hormat kepada 
suaminya. Namun, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, 
kita harus bisa menjadi seorang istri yang bisa 
menghormati suami kita, apa pun kondisinya. 
Kebahagiaan seorang pria adalah ketika ia bisa berguna 
dan bisa diandalkan bagi keluarganya. Bukan karena 
pria adalah makhluk yang gila hormat, tetapi sikap 
hormat yang diterima seorang pria akan menjadi ukuran 
apakah ia berhasil menjadi pria yang bisa diandalkan 
dalam keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, 
sebagai wanita yang hebat, kita harus selalu menaruh 
hormat kepada suami kita. Dengan demikian, kita akan 
turut berperan memperkuat akar kebahagiaan dalam 
rumah tangga dan keluarga kita. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
Pria sangat MEMBUTUHKAN HORMAT sebab Tuhan 
MENDESAIN pria untuk menjadi PELINDUNG bagi 
keluarga.  
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menaruh hormat pada suami Anda 

apapun situasinya? Jika belum, apa penyebabnya? 
2. Menurut Anda, mengapa seorang pria sangat 

membutuhkan hormat? 
3. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat 

kepada suami Anda? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang 
Kau berikan kepada kami untuk dapat menjadi 

pendamping dan penolong bagi pasangan kami. Ajar 
kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi 

kehendak-Mu, untuk dapat menghormatinya apa pun 
kondisinya. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Di dalam 

Nama Tuhan Yesus kami berdao. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 20-22 

Kisah Para Rasul 21:1-17 

 

 

 

 

 

 



24 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENOLONG SUAMI MENCAPAI PUNCAK 

PERFORMANYA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 3: 1-2 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, 
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara 
mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga 
tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 
jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya 
hidup isteri mereka itu. 
 
Sebagai seorang suami, Rian sering merasa kurang 
percaya diri karena penghasilan Rian lebih sedikit dari 
Jeni, istrinya. Padahal ketika masih bersekolah dulunya, 
Rian lebih berprestasi daripada Jeni. Namun, karena 
kondisi ekonomi masing-masing keluarga yang berbeda, 
Rian pada akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan 
ke bangku kuliah. Sedangkan Jeni memiliki gelar sarjana, 
sehingga ketika mereka bekerja di perusahaan yang 
sama, ia memiliki kedudukan sebagai atasan Rian. 
Namun, dari dulu sampai sekarang setelah menikah 
pun, tidak pernah sekali pun Jeni merendahkan Rian. 
Sebaliknya, justru ia kerap kali mendorong suaminya 
untuk semakin maju dalam pekerjaannya. 
 



Suatu hari, presiden direktur perusahaan tempat 
mereka bekerja mengumumkan akan memilih salah 
seorang untuk diberikan promosi jabatan. Jeni pun 
segera mendorong suaminya untuk melamar di posisi 
yang dipromosikan tersebut. Awalnya Rian tidak 
percaya diri, tetapi saat ia melihat betapa istrinya sangat 
mempercayainya, akhirnya ia pun berdoa dan kemudian 
memberanikan diri mengikuti ujian seleksi. Sampai 
akhirnya, promosi jabatan pun berhasil diperolehnya. 
 
Sebagai pria yang seharusnya berperan sebagai kepala 
dalam rumah tangga, tentu wajar bagi Rian jika merasa 
kalah dibandingkan dengan istrinya. Akan tetapi, 
memiliki istri seperti Jeni yang tetap mencintai dan 
menghormati suami apa adanya, membuat Rian 
semakin bangkit. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, 
Rian pun bisa mencapai puncak performanya. Ya, 
memang peran istri sebagai penolong sangatlah penting 
dalam rumah tangga. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan wanita hebat untuk menolong suami adalah 
dengan menghormati dan menghargai perannya 
sebagai kepala keluarga sebagaimana pun kondisinya. 
Dengan demikian, akar kebahagiaan dalam keluarga 
pun semakin kuat dan keharmonisan rumah tangga 
akan tercipta. 
 
 
 



RENUNGAN 
Dengan MENGHORMATI suaminya, berarti istri sedang 
MENOLONG suami untuk mencapai PUNCAK 
PERFORMANYA.  
 
APLIKASI 
1. Bagi para istri, sudahkah Anda menghormati suami 

Anda apa adanya? Mengapa demikian? 
2. Mengapa penting bagi istri untuk menghormati 

suami? 
3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menolong 

suami mencapai puncak performa dalam 
menjalankan peran sebagai kepala keluarga yang 
baik? Renungkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa 
menyadarkan kami para suami-istri untuk dapat saling 
menghormati dan menolong satu sama lain. Ampuni 
kami, apabila kami masih belum menjadi pasangan 

yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami, ya 
Tuhan, agar semakin hari kami bisa menjalankan peran 

kami sebagai suami atau istri dengan baik, sehingga 
keluarga kami dapat menjadi keluarga yang shekinah 

glory. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 23-25 

Kisah Para Rasul 21:18-40 

 

 

 

 

 

 



25 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SALING MEMAHAMI KEBUTUHAN PASANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 7:3 Hendaklah suami memenuhi 
kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri 
terhadap suaminya.  
 
Seperti akar pada tanaman yang membutuhkan air dan 
tanah untuk dapat bertumbuh dan berfungsi dengan 
baik, demikian pula suami dalam suatu pernikahan 
membutuhkan hormat dan kasih sayang istri untuk 
dapat menjalankan perannya secara maksimal. Bukan 
tanpa alasan Tuhan memerintahkan agar para istri 
tunduk dan menghormati suami. Bagaimanapun, 
Tuhan begitu memahami dan mengenal ciptaan-Nya, 
termasuk sifat dan karakternya. 
 
Pria didesain dengan sifat alami untuk menjadi 
petarung dan pelindung. Pria akan sangat bahagia, jika 
dia bisa berguna dan bisa diandalkan bagi keluarganya. 
Itulah sebabnya, pria sangat membutuhkan rasa 
hormat. Bukan karena pria adalah makhluk yang gila 
hormat, tetapi sikap hormat yang diterima seorang pria 
akan menjadi indikator bahwa dirinya sukses menjadi 
pria yang bisa diandalkan dalam keluarga dan 



lingkungannya. Pria yang tidak dihormati akan merasa 
dirinya tidak berarti, tidak berharga, tidak diperlukan, 
dan itulah momen terburuk bagi seorang pria.  
 
Oleh karena itu, Tuhan menciptakan seorang istri 
untuk menjadi penolong bagi suami, untuk 
menghormati dan memahami kebutuhan pria. Karena 
pria hanya akan bisa menjadi versi terbaiknya ketika 
mereka mendapat rasa hormat dari istrinya. Seperti 
sebuah handphone yang setelah “di-charged” bisa 
berfungsi dengan baik, begitu pula dengan suami kita. 
Ketika para istri bisa menghormati suami, maka 
sebenarnya kita sedang menolong mereka untuk bisa 
mencapai puncak performa mereka! Beberapa dari kita 
mungkin pernah berpikir dan berharap agar suami kita 
mengasihi terlebih dahulu, baru kita akan 
menghormati mereka. Namun mulai hari ini, tampillah 
sebagai seorang penolong. Sebagai wanita hebat yang 
memelihara akar kebahagiaan keluarganya. Bukan 
menuntut tetapi memberi. Sehingga kita akan melihat 
keluarga kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang 
luar biasa. 
 
 
RENUNGAN 
DIHORMATI dan DIKASIHI adalah sebuah KEBUTUHAN, 
bukan keinginan. 
 



APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja yang sering kali membuat 

seseorang sulit untuk menghormati suaminya? 
2. Sudahkah Anda memohon urapan Tuhan untuk 

dapat menghormati suami? 
3. Tindakan-tindakan apa saja yang akan Anda 

lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda 
menghormati suami Anda? Renungkanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, kami berdoa untuk terobosan dalam 

pernikahan kami. Beri kami hati untuk saling 
menghormati pasangan kami sesuai dengan petunjuk 

firman-Mu. Karena kami percaya, firman-Mu adalah ya 
dan amin. Saat kami melakukan perintah-Mu, maka 

berkat-Mu pasti tercurah atas keluarga kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 26-28 

Kisah Para Rasul 22 

 

 

 

 

 

 



26 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENJADIKAN SUAMI SEBAGI YANG PERTAMA 

SETELAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 11:3 Tetapi aku mau, supaya kamu 
mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki 
ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan 
Kepala dari Kristus ialah Allah. 
 
Suatu kali, ada sepasang suami istri yang berkonsultasi 
dengan seorang hamba Tuhan karena suaminya 
kedapatan berselingkuh. Sang istri berkata, “Saya sudah 
memberikan semua yang terbaik. Saya mau hidup di 
rumah kami yang lebih kecil dari rumah orangtua saya. 
Bahkan saya juga membantu perekonomian keluarga 
kami dengan uang dari papa saya. Kurang apa lagi?” Di 
ruangan yang berbeda, hamba Tuhan ini kemudian 
mendengarkan keluhan dari suaminya. Akhirnya, 
hamba Tuhan ini pun mengerti bahwa ternyata sang 
suami tidak menemukan sosok seorang penolong dari 
istrinya. Ia sering dibanding-bandingkan dengan sang 
mertua, yang perekonomiannya jauh lebih berhasil. 
Masalahnya, sang suami justru mendapatkan apa yang 
menjadi kebutuhannya, yaitu rasa hormat, dari orang 
lain.  



Bukan berarti jika suami berselingkuh adalah kesalahan 
sang istri. Namun dari ilustrasi di atas, kita bisa belajar 
bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar 
harus dipenuhi. Jika kebutuhan, dalam hal ini seorang 
pria, yaitu dihormati oleh istrinya, tidak ia dapatkan, hal 
tersebut akan menjadi celah besar bagi sebuah 
pernikahan. Di sanalah dosa mulai mengintip. Jika sang 
suami sedang berada dalam titik lemah, sangat besar 
kemungkinan untuk terjadinya perselingkuhan.  
 
Karena itu, sadarilah para wanitanya Tuhan, bahwa 
salah satu tujuan Tuhan menempatkan kita di sisi pria 
adalah untuk menjadi penolongnya. Bantu suami kita 
agar ia merasa dihormati. Jadikan ia yang utama dalam 
hidup kita setelah Tuhan. Bukan hanya melalui 
perkataan, tetapi juga melalui sikap dan perbuatan kita. 
Itulah yang dilakukan wanita hebat yang mengerti akar 
kebahagiaan dalam keluarga. Maka lihatlah bagaimana 
suami kita akan menjadi versi terbaiknya! Saat itulah, 
kita akan mengalami kebahagiaan dalam pernikahan 
kita. Haleluya!  
 
RENUNGAN 
HORMATI pasangan dengan menjadikannya ORANG 
NOMOR SATU dalam keluarga setelah Tuhan.  
 
 
 



APLIKASI 
1. Dalam hal apakah menurut Anda, Anda masih 

sering kesulitan untuk menghormati pasangan 
Anda?  

2. Menurut Anda, jika Anda bisa terus 
menomorsatukan pasangan Anda, apa yang akan 
dialami oleh pernikahan Anda?  

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk terus 
menomorsatukan pasangan Anda dan tidak 
membandingkannya dengan orang lain? Tuliskan! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk pasangan dan pernikahan 

kami. Ajar dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk bisa 
menjadi penolong yang baik bagi suami kami, dengan 
menjadikannya yang utama setelah Engkau. Berikan 
kami kasih dan kekuatan-Mu, karena hanya dengan 
itulah kami akan bisa menghidupi peran yang sudah 

Engkau tetapkan atas kami.  
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 29-30 
Kisah Para Rasul 23:1-15 

 
 
 



27 FEBRUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA PERNIKAHAN SELALU PENUH DENGAN 

SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Kolose 3:14 Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 
kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan 
menyempurnakan. 
 
Pernikahan yang segar dan penuh sukacita adalah 
keinginan semua orang. Namun untuk mendapatkan 
apa yang diimpi-impikan itu bukanlah hal yang mudah, 
dan sudah barang tentu ada harga yang harus dibayar. 
Salah satu yang harus dilakukan oleh para wanita untuk 
mendapatkan dan mempertahankan pernikahan ideal 
adalah menghargai rumah tangga sebagai sebuah 
medan perjuangan. Ya, dibutuhkan perjuangan untuk 
menciptakan keluarga yang bahagia. Membuat suami 
merasa nyaman dan betah tinggal di rumah tidak cukup 
hanya dengan cinta dan kasih sayang saja. Namun, tidak 
harus selalu dengan melakukan hal-hal besar. Sering kali 
dibutuhkan tindakan-tindakan kecil dan sepele tetapi 
konsisten kita lakukan.  
 
Misalnya saja, seorang istri perlu berusaha tampil cantik 
dan bersih di hadapan suami. Tidak perlu berdandan 



menor atau berlebihan, selama istri terlihat rapi, bersih, 
dan segar dipandang, hal itu sudah bisa memperbaiki 
suasana hati suami. Cukup dengan menjaga penampilan 
saja, hal ini bisa menambah kecintaan suami 
terhadapnya. Atau dengan membuatkan masakan 
favorit suami dan memberikan hadiah-hadiah 
sederhana, bahkan bukan di saat ada momen khusus. 
 
Ya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa usaha-
usaha seperti itu tidak hanya dilakukan saat berpacaran 
saja. Kita juga harus berusaha membuat suami kagum 
dan suka kepada kita, sepanjang hidup kita. Bila kita 
terus melakukannya, hal tersebut bisa menjadi pupuk 
yang menyuburkan pernikahan kita dan menguatkan 
akar kebahagiaan dalam keluarga, sehingga sukacita 
senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kita. 
 
 
RENUNGAN 
Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk MENYENANGKAN 
PASANGAN membuat PERNIKAHAN selalu SEGAR dan 
PENUH SUKACITA melimpah.  
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melakukan hal-hal sederhana yang 

dapat membuat pernikahan Anda selalu segar dan 
penuh sukacita? 

2. Menurut Anda, mengapa hal sederhana dalam 
menyenangkan pasangan dapat membuat 
pernikahan penuh sukacita? 

3. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar 
pernikahan Anda senantiasa segar dan penuh 
sukacita melimpah? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Kau 

taruh dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat 
konsisten menjadi berkat bagi keluarga kami, sekalipun 

dalam hal sederhana. Biar sukacita-Mu selalu 
berlimpah dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 31-32 

Kisah Para Rasul 23:16-35 
 
 
 
 


