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subyek yang ikut berperan
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Rencana Allah terlaksana
melalui dan di dalam keluarga
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7.  PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

Menurut Anda pribadi, manakah rencana Allah bagi
keluarga Anda? Dengan kata lain, apa yang menjadi
harapan Allah dari keluarga Anda?

Menurut Anda manakah segi-segi positif dari kelaki-
lakian dan kewanitaan yang menunjang pembangunan
keluarga sesuai dengan budaya asal Anda?

Manakah segi-segi negatif dari kelaki-lakian dan
kewanitaan yang menghambat pembangunan keluarga
sehingga keluarga yang Anda cita-citakan tidak kian
terwujud?
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yang dianugerahkan kepada mereka, kami mohon...

Allah Bapa Yang Maha Baik, demikianlah doa-doa
permohonan ini kami sampaikan kehadapanMu,
sambut dan kabulkanlah karena semuanya ini kami
sampaikan kepadaMu dengan pengantaraan Kristus
Tuhan kami, Amin...

6. DOA PENUTUP

Allah  Bapa  kami  di  surga,  kami  bersyukur
kepadaMu atas segala karunia yang senantiasa
Kaucurahkan kepada kami yang muncul dari
kemurahan hatiMu. Terangilah selalu hati kami agar
kami dapat menyadari sedalam-dalamnya rencanaMu
bagi diri kami. Bagi mereka yang telah menikah,
berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan agar mereka
dapat melaksanakan kehendakMu sebagai rekan
sekerja dalam mewujudkan keluarga Kristiani yang
bahagia; dan bagi saudara-saudari kami yang belum
menikah semoga mereka tetap memelihara kehidupan
dan cinta yang murni sebagaimana yang diteladankan
oleh Yesus yang telah mencintai kami umatMu.
Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan
Kristus, Tuhan kami. Amin.
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PERKAWINAN KRISTIANI DALAM
RENCANA ALLAH

1. PENGANTAR

Dalam tema ini point pokok yang mau ditekankan adalah
Perkawinan menurut rencana Allah. Apa sebetulnya yang
menjadi rencana Allah ketika Dia mempertemukan pria dan
wanita untuk membentuk keluarga? Apa yang menjadi hara-
pan Allah bagi keluarga-keluarga Kristiani yang sudah dan
akan dibentuk melalui perkawinan kristiani? Dan bagaimana
keluarga-keluarga Kristiani pada gilirannya menanggapi
tawaran atau rencana Allah itu di dalam hidup mereka, se-
hingga rencana Allah itu sungguh menjadi nayata; atau
dengan kata lain rencana Allah itu akhirnya terlaksana me-
lalui dan di dalam keluarga?

2. DOA PEMBUKAAN

Ya Allah Pencipta umat manusia, kami bersyukur
kepadaMu karena Engkau telah berkenan memper-
satukan Pria dan Wanita sebagai suami-istri untuk
membentuk keluarga-keluarga kristiani. Peliharalah
mereka selalu dalam kesatuan cinta yang sempurna.
Curahkanlah kepada mereka masing-masing roh
pengertian, kesabaran, pengampunan dan kebaikan
hati, sehingga mereka mampu mewujudkan renca-
naMu itu dalam hidup mereka. Demi Yesus Kristus
PuteraMu dan Tuhan kami yag hidup dan berkuasa
bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus Al-
lah sepanjang segala masa.
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3. Teks Kitab Suci

3.1. Kejadian 1, 27-28

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gam-
barNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka. Allah
memberkati mereka lalu Allah berfirman: beranak cu-
culah dan bertmbah banyak; penuhilah bumi dan tak-
lukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan
baurung-burung di udara dan atas segala binatang
yang merayap di bumi”

3.2. Matius 19, 3-6

“Maka datanglah orang-orang Farisi kepadaNya untuk
mencobai Dia. Mereka bertanya: Apakah
diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan
alasan apa saja? Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca
bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan
firmanNya: sebab  itu laki-laki akan meinggalkan ayah
dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga
keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah
mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa
yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh
diceraikan oleh manusia”
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5. DOA UMAT

Allah yang Maha setia, kami bersyukur kepadaMu
karena Engkau telah berkenan memanggil pria dan
wanita untuk hidup dalam kesatuan cinta, yaitu hidup
dalam perkawinan dan membangun keluarga-keluarga
Kristiani. Perkenankanlah di dalam suasana syukur ini
kami menyampaikan doa-doa permohonan kepadaMu:

Allah Bapa sumber segala cinta, Engkau telah berkenan
memanggil pria dan wanita untuk hidup dalam
kesatuan cinta satu sama lain dalam paguyuban
keluarga. Kami mohon semoga panggilan suci yang
telah Kau tanamkan dalam diri mereka itu semakin
bertumbuh dan berkembang sehingga dapat
menghasilkan buah-buah yang baik untuk hidup
mereka dan hidup banyak orang lain : buah kasih,
pengampunan, kerelaan untuk berkorban serta cinta
yang tanpa pamrih, kami mohon...

Semoga saudara-saudari kami yang sedang
mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan
berkeluarga Kauberikan rahmat yang mereka perlukan
sehingga pilihan hidup yang akan mereka jalani
sungguh membawa sukacita dan kegembiraan bagi
mereka berdua dan bagi keluarganya, kami mohon...

Ya, Bapa sadarkanlah pasangan suami-istri akan
panggilan mereka untuk bekerjasama dengan Engkau
Sang Pencipta dalam meneruskan kehidupan  kepada
generasi baru. Semoga cinta mereka tidak tertutup
pada diri mereka saja, tetapi sebaliknya terbuka dan
berkembang subur untuk menerima kehidupan baru
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memperoleh kebahagiaan hidup sebagai suami-istri
dan kebahagiaan hidup itu tidak sama dengan
kehadiran anak dalam keluarga. Kenyataan
menunjukkan bahwa banyak pasangan yang tidak
mempunyai anak tetap mereka hidup bahagia.

4.5. Persekutuan Hidup Suami-Istri didasarkan atas Cinta

Persekutuan hidup suami-istri yang didasarkan atas
cinta oleh Kristus diangkat menjadi sakramen, artinya
tanda yang menghadirkan cinta Kristus kepada
umatNya. Melalui hidup perkawinan yang baik,
suami-istri Katolik menghadirkan secara nyata dan
kelihatan cinta Kristus kepada umatNya; hidup suami-
istri menjadi lambang persatuan antara Kristus dengan
GerejaNya (bdk Ef 5,32). Sama seperti Kristus
mencintai dan mengasihi GerejaNya (umatNya)
dengan kasih dan cinta yang tanpa batas dengan
mengorbankan hidupNya sampai mati di salib,
demikian hendaknya suami istri saling mengasihi satu
dengan yang lain dengan cinta yang tak terbagi dan
tanpa pamrih. Cinta selalu menuntut pengorbanan;
tanpa kehendak untuk berkurban, untuk berbagi
dengan yang lain akan menjadi sangat sulit untuk
menumbuhkan dan menghidupkan cinta. Kesadaran
semacam ini hendaknya tumbuh dalam hati masing-
masing pasangan: rela untuk berkurban demi
kebahagiaan pasangan seperti yang diteladankan oleh
Tuhan Yesus.
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4. POKOK - POKOK RENUNGAN

4.1. Manusia adalah Citra Allah-Imago Dei

Allah menciptakan manusia menurut citra-
keserupaanNya sendiri; Ia menciptakan manusia
karena Allah mengasihi manusia; tidak ada yang
mengharuskan Allah menciptakan manusia;
penciptaan manusia adalah ungkapan kasih Allah yang
murni yang memancar dari diriNya sendiri tanpa ada
paksaan dari manapun; Allah menciptakan manusia
melulu karena Ia mengasihi manusia, Ia ingin berbagi
kasih dengan manusia agar manusia mengalami kasih
Allah dalam hidupnya dan mengalaminya dalam
kepenuhannya (bdk Yoh 1, 16).

Kenyataan bahwa manusia diciptakan kerena
kasihNya, ia menerima martabat sebagai citra Allah,
gambaran Allah, Imago Dei yang menampakkan Allah
dalam hidupnya; melalui manusia (diri kita masing-
masing) orang dapat melihat Allah yang hidup, Allah
yang berbelaskasih, Allah yang maha pengampun.
Kenyataan ini tentu membawa konsekuensi yang tidak
ringan bagi manusia: manusia dituntut untuk selalu
hidup baik, hidup sesuai dengan Kehendak Allah dan
seturut nilai-nilai Injili dengan mengedepankan kasih
diatas kekerasan, pengampunan diatas kebencian dan
balas dendam, perdamaian diatas peperangan, dialog
diatas perseteruan, kebaikan diatas kejahatan.

4.2. Manusia dipanggil Hidup dalam Kasih

Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk hidup
dalam suasana saling mengasihi satu dengan yang lain
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(bdk Yoh 15, 12); kasih dan cinta harus menjadi daya
dorong dalam kehidupan manusia, sebab tanpa cinta
manusia tidak dapat hidup. Dia akan tetap menjadi
pribadi yang dia sendiri tidak dapat memahaminya;
hidupnya tidak memiliki arti bila cinta tidak diberikan
kepadanya, bila ia tidak menemukan dan mengalami
cinta, dan bila ia tidak berpartisipasi secara intim
dalam kehidupan yang diwarnai oleh cinta.

Lebih dari itu manusia dipanggil untuk
membangun dan hidup dalam paguyuban yang secara
kongkret dihidupi dan digerakkan oleh cinta yaitu
keluarga. ”Allah menggoreskan dalam kodrat manusia
(pria dan wanita) suatu panggilan dan karena itu juga
kemampuan serta tanggungjawab untuk mengasihi
dan hidup dalam persekutuan (keluarga). Oleh karena
itu panggilan untuk hidup dalam cinta kasih
merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi
setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya”
(Familiaris Consortio 11). Panggilan untuk
”membangun” keluarga adalah panggilan yang sudah
ditanamkan oleh Allah di dalam hati manusia (pria dan
wanita) sejak awal mula penciptaan ketika Tuhan
bersabda: ”Tidak baik kalau manusia itu seorang diri
saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang
sepadan dengan dia” (Kej 2, 18).

Kenyataan bahwa Tuhan menciptakan pria berbeda
dari wanita dimaksudkan supaya ketika mereka
menyatu dalam perkawinan, perbedaan-perbedaan itu
berfungsi untuk saling melengkapi,  saling
menyempurnakan dan saling menolong diantara
mereka. Perbedaan yang ada diantara mereka tidak
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demikian menjadi jelas bahwa cinta suami-istri adalah
cinta yang bersifat altruis, cinta yang mengatasi dan
melampaui kepentingan diri sendiri, cinta yang
terbuka kepada dan  untuk orang lain. Cinta yang
sifatnya egois tidak mendapatkan tempatnya dalam
perkawinan Kristiani. Suami-istri dipanggil oleh Allah
untuk bekerjasama dalam meneruskan penciptaan
dengan keterbukaan mereka kepada kehadiran anak.
Namun demikian perlulah ditegaskan bahwa anak
adalah anugerah yang datang dari Tuhan dan bukan
usaha suami-istri berdua. Maka sikap tepat yang perlu
dibangun dalam diri suami-istri adalah di satu pihak
menerima dengan penuh syukur anugerah (anak) yang
diberikan oleh Tuhan serta mendidik dan
membesarkan mereka dalam kasih dan di lain pihak
tidak merasa mengalami kegagalan dalam hidup
perkawinan bila Tuhan tidak menganugerahkan anak
kepada mereka. Pengalaman hidup menunjukkan
bahwa banyak suami-istri merasa bahwa perkawinan
mereka gagal karena tidak mendapatkan anak lalu
secara sepihak atau bersama-sama memutuskan untuk
berpisah dan mencari pasangan baru dengan harapan
akan mendapat anak dari pasangan barunya. Tentu
saja ini bukanlah sikap tepat yang dikehendaki oleh
Tuhan. Kebahagiaan suami-istri tidak ditentukan oleh
adanya anak tetapi oleh kemampuan mereka untuk
hidup saling mengasihi, membantu dan mencintai satu
sama lain dengan cinta yang penuh dan tidak terbagi.
Kehadiran anak memang bisa menguatkan ikatan kasih
suami istri, namun bukan merupakan tujuan dari
perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan bukanlah
untuk mendapatkan keturunan, tetapi untuk
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dan tempat dimana orang bisa bertumbuh dan
berkembang sebagai manusia. Karena itulah dalam
situasi dewasa ini dimana muncul berbagai macam
usaha untuk mendeskreditkan institusi keluarga:
pengesahan perkawinan sesama jenis di sejumlah
negera maju, perpisahan dan perceraian yang semakin
marak (juga terjadi di kalangan orang Katolik)
mengakibatkan cukup banyak orang memutuskan
untuk tidak menikah karena tidak percaya lagi dengan
lembaga perkawinan, memilih hidup sebagai single
parents dimana orang merasa mampu hidup,
mengasuh dan membesarkan anak tanpa kehadiran
pasangan (akibat perceraian), hidup bersama tanpa
ikatan nikah; menyadarkan kita bersama betapa
pentingnya untuk memperjuangkan dan tetap
mempertahankan institusi keluarga awali sebagaimana
yang dikehendaki oleh Allah sejak awal mula, yaitu
keluarga yang dibentuk oleh persekutuan antara pria
dan wanita atas dasar cinta yang berlangsung
tetap/tak terceraikan (bdk Kej  2, 24).

4.4. Persekutuan Hidup dalam Keluarga Terbuka terhadap
Hidup Baru

Sifat persekutuan cinta antara pria dan wanita dalam
perkawinan itu bukanlah tertutup pada dirinya sendiri
tetapi sebaliknya terbuka bagi yang lain, khususnya
terbuka untuk menerima kehadiran anak sebagai buah
cinta mereka berdua. Hukum Gereja dalam Kanon no
1055 § 1 menegaskan: ”...dari sifat kodratinya
perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-sitri
serta kelahiran dan pendidikan anak...” Dengan
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dilihat secara negatif sebagai hal yang memisahkan
atau yang menjauhkan, sebaliknya justru dilihat
sebagai kekayaan yang berfungsi untuk saling
membantu dan melengkapi dalam segala aspek
kehidupan. Apa yang tidak ada dalam diri wanita akan
diisi atau dilengkapi oleh pria dan sebaliknya.
Dipersatukan dalam cinta dan serah diri secara total
dalam hidup perkawinan, pria dan waita benar-benar
akan mampu mencerminkan Allah dalam dan melalui
hidup mereka. Persatuan itu sebagaimana dikehendaki
oleh Allah adalah persatuan untuk seumur hidup:
”Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak
boleh diceraikan manusia” (Mat 19, 6).

4.3. Pria dan Wanita dipanggil untuk membentuk Perseku-
tuan Hidup: Keluarga

Pria dan wanita yang membentuk persekutuan hidup
yang disebut keluarga itu mendasarkan persekutuan
itu atas cinta dan dicirikan oleh relasi pribadi antar
sesama anggota: relasi antara suami-istri, orangtua-
anak, adik-kakak. Di dalam keluarga semua anggota
sungguh merasa diterima, dicintai, disayangi dan
menemukan kedamaian dalam hidupnya. Keluarga
selalu akan menjadi tempat dimana orang bisa
menemukan kehangatan saat dia mengalami
kegersangan dalam hidupnya; penerimaan yang tanpa
pamrih saat ia mengalami penolakan; kegembiraan
yang menghidupkan saat ia mengalami kekecewaan,
frustasi dan persoalan berat dalam hidup. Dengan kata
lain, keluarga adalah tempat dimana orang  bisa
menemukan, mengalami dan bertumbuh dalam cinta


