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MOTTO
“Dan di antara tanda – tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan –
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.”(terjemahan QS. Ar Ruum : 21)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki – laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan.Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami – isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (terjemahan QS. An Nisa’ : 35)

Ketika pasangan menjadi sangat sulit untuk diajak diskusi, dikoreksi tentang
kesalahannya seolah menutup telinga dan hati, diajak kompromi malah justru
spaning tinggi, mungkin tandanya kita yang harus terlebih dahulu introspeksi diri.
Barangkali kesabaran sedang diuji.Barangkali kita sendiri yang masih sulit untuk
belajar memahami. Barangkali tanpa disadari ada cara yang kurang sesuai dalam
memperlakukan suami atau istri. Hingga hati terlukai, akibat ego yang senantiasa
tinggi dan selalu mendominasi. (Ririssgayuh)
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