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Keluarga Kristiani dipanggil untuk menjadi
rasul kehidupan
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BERTUMBUH DALAM CINTA
AKAN KRISTUS MELALUI DOA

1. PENGANTAR

Setiap pasangan suami-istri dipanggil oleh Tuhan
untuk bertumbuh dan berkembang dalam cinta yang
semakin mendalam akan Kristus yang telah memanggil dan
mempersatukan mereka dalam hidup perkawinan.
Bertumbuh dalam cinta yang semakin mendalam akan
Kristus itu disebut sebagai bertumbuh ke dalam kesucian.
Panggilan ke arah kesucian ini bukan hanya ditujukan
kepada pasangan suami-istri tertentu saja, tetapi untuk
semua tanpa kecuali. Semua dipanggil untuk menjadi
sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya (bdk Mat
5, 48). Doa harian, Perayaan Ekaristi serta kegiatan-kegiatan
peribadatan lainnya adalah sarana yang ampuh untuk
semakin bertumbuh dalam cinta akan Kristus. Selain itu,
penghayatan akan nilai-nilai luhur perkawinan: kesetiaan
dalam cinta akan pasangan masing-masing adalah jalan
yang  melaluinya pasangan suami-istri semakin bertumbuh
dalam kesempurnaan sebagaimana yang dikehendaki oleh
Tuhan. Untuk itu, pasangan suami-istri diharapkan dan
dianjurkan semakin bersedia meluangkan waktu untuk
berada bersama dengan Tuhan dalam keseharian hidup
mereka. Dari kedekatan dengan Tuhan, pada gilirannya
mereka akan memperoleh rahmat yang diperlukan untuk
mampu menghayati hidup perkawinan dengan setia.
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2. DOA PEMBUKAAN

Allah Bapa Yang Maha Kasih, Engkau telah
berkenan memanggil suami-istri untuk menuju kepada
kesempurnaan hidup seperti Engkau sendiri sempurna
adanya.  Berkatilah mereka semua, para suami-istri
agar sehati sejiwa mengusahakan kesempurnaan itu
dengan menghayati janji setia perkawinan mereka dan
dengan mengembangkan kehidupan doa. Semoga
dengan demikian mereka pun semakin bertumbuh
dalam cinta akan Kristus yang telah memanggil dan
mempersatukan mereka dalam hidup perkawinan
sehingga hidup mereka akan menjadi tanda nyata akan
kehadiran Kristus di tengah-tengah kami, sebab Dialah
Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa
bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa, amin.

3. TEKS KITAB SUCI

3.1. Kisah Rasul 2, 42-47

 ”Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul un-
tuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutalah
mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan
banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang
telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala
kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan
selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai
dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari
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7.  PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

Menurut Anda, usaha-usaha apa yang dapat anda
lakukan untuk semakin berkembang dalam
kekudusan/kesempurnaan sebagaimana yang
diharapkan Tuhan?

Berkaitan dengan pertanyaan pertama diatas, apa saja
yang menurut Anda sebaiknya dilakukan agar relasi
Anda sebagai pasangan suami-istri semakin mendalam
sambil pada saat yan sama melaksanakan
tanggungjawab Anda sebagai orangtua?

Apakah acara doa sudah menjadi acara rutin dalam
kehidupan keluarga Anda?

Dari pengalaman Anda, manakah ”manfaat/faedah”
doa bagi kehidupan keluarga dan perkawinan Anda?
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Allah Bapa Yang Mahabaik, demikianlah doa-doa
permohonan ini kami bawa kehadapanMu. Engkau
Mahatahu, mengerti semuanya dan segala sesuatu
yang kami perlukan. Terimalah dan Kabulkanlah doa-
doa  permohonan  kami  ini,  sebab  semuanya  ini  kami
sampaikan kehadapanMu melalui Kristus Tuhan kami,
amin.

6. DOA PENUTUP

Allah Bapa Pencinta Keluarga, kami bersyukur atas
berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami
di dalam merenungkan sabdaMu. Kami semua
merindukan ingin hidup bahagia di dalam keluarga.
Bantulah kami dengan rahmatMu agar kami semakin
bertekun di dalam doa dan dalam merenungkan
sabdaMu sebab kami yakin dan percaya kebahagiaan
keluarga kami terpaut selalu padaMu. Kami
menyerahkan diri ke dalam tanganMu. Kami percaya
bahwa Engkau akan menjadi kekuatan kami dan
pembimbing tunggal kami dalam perjalanan ziarah di
dunia ini menuju kerajaanMu. Kuasailah hati kami dan
bertahtalah di dalam rumah kami. Jagalah selalu kami
dalam cinta kasihMu, demi Kristus Tuhan kami, amin.
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dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah
masing-masing secara bergilir dan makan bersama-
sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil
memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah
jumlah mereka dengan orang yang sudah
diselamatkan”

3.2. Lukas 18, 1-8a

”Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada
mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu
berdoa dengan tidak jemu-jemu. KataNya: ”Dalam
sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan
Allah dan tidak menghormati seorangpun. Dan di kota
itu ada seorang janda yang selalu datang kepada
hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap
lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: walaupu
aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati
seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan
aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan
terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata
Tuhan: Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang
lalim itu! Tidakkah Allah aan membenarkan orang-
orang pilihanNya yang siang malam berseru
kepadaNya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu
sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia
akan segera membenarkan mereka”
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4.  POKOK-POKOK RENUNGAN

4.1. Doa adalah bagian Pokok dari Keluarga Kristiani

Bertumbuh dalam cinta akan Kristus yang semakin
mendalam melalui doa-doa adalah bagian pokok dari
keberadaan keluarga Kristiani. Label Kristiani yang
dilekatkan pada bagian akhir dari keluarga jelas
menunjukkan adanya suatu keterpautan dengan
Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan
mereka di dalam keluarga. Keterpautan atau
keterikatan dengan Kristus itulah yang harus
diusahakan dan diperjuangkan oleh setiap keluarga
Kristiani melaui doa-doa yang dilakukan baik secara
pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga/umat
yang lain.

4.2. Bertekun dalam Doa

Ketekunan dalam doa dan usaha untuk
mempertautkan diri dengan Kristus diperlihatkan
secara sangat jelas oleh keluarga-keluarga Kristiani
jemaat perdana. Dikisahkan bahwa mereka selalu
berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan
Ekaristi secara bergilir dari rumah ke rumah (bdk. Kis
2, 46-47). Melalui doa dan Ekaristi mereka sungguh
merasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan untuk
berani ”tampil beda” diantara kelompok-kelompok
jemaat Yahudi waktu itu dan siap menjadi saksi
Kristus di tengah-tengah masyarakat dimana mereka
hidup.
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5. DOA  UMAT

Allah Bapa sumber kesempurnaan, Engkau memanggil
kami semua kepada kesempurnaan seperti Engkau
sendiri sempurna adanya. Kami ingin menanggapi
undanganMu itu namun kami merasa belum mampu
karena berbagai kelemahan yang masih melekat dalam
diri kami, untuk itu perkenankanlah kami
menyampaikan doa-doa permohonan ini
kehadapanMu:

Ya Bapa, berkatilah pasangan suami-istri yang telah
Kaupanggil untuk hidup dalam perkawinan
membangun keluarga yang bahagia. Semoga mereka
semakin terpaut padaMu satu-satunya sumber
kebahagiaan dan kesetiaan sehingga merekapun akan
mampu menghayati hidup perkawinan dalam
kesetiaan dan mengalami kebahagiaan, kami mohon...

Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga
semakin tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk
melihat pentingnya doa dalam kehidupan ini sehingga
mereka akan berusaha untuk meluangkan waktu
untuk berdoa bersama dan merenungkan sabda Tuhan
sehingga hidup mereka akan semakin  dikuatkan oleh
rahmat Tuhan, kami mohon...

Semoga karena pertolongan rahmatMu semakin
banyak pasangan suami-istri yang memperjuangkan
serta menghayati nilai-nilai luhur perkawinan mereka:
kesetiaan,  pengampunan, pengorbanan dan
keterbukaan kepada keturunan sebagaimana yang
diajarkan oleh Yesus PuteraMu, kami mohon...
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nilai luhur perkawinan seolah-olah berlaku prinsip:
untuk keluarga yang masih belum maju dalam hal
pendidikan dan ekonomi mereka hanya diwajibkan
untuk menghayati nilai-nilai tertentu saja dari
perkawinan sementara untuk keluarga-keluarga yang
sudah maju mereka harus menghayati semua tuntutan
dan nilai-nilai perkawinan. Prinsip ajaran Yesus sama
untuk semua pasangan suami-istri. Semua dipanggil
untuk menghayati keseluruhan ajaran dan nilai-nilai
luhur perkawinan tanpa kecuali; semua pasangan
suami-istri dipanggil kepada kesempurnaan hidup
melalui penghayatan nilai-nilai luhur perkawian;
dalam usaha untuk melaksanakan penghayatan nilai-
nilai itu bisa terjadi bahwa tidak semua suami-istri
sudah sampai pada level yang sama, hal ini tergantung
dari usaha serta ketekunan dari masing-masing
pasangan; namun demikian hal ini sama sekali tidak
berarti membebaskan mereka untuk menggapai cita-
cita luhur dari perkawinan Kristiani seperti yang
diajarkan oleh Tuhan Yesus; sebaliknya mereka tetap
terikat kewajiban untuk mengarahkan hidup
perkawinan ke arah ideal dan dengan bantuan rahmat
Tuhan berusaha untuk mencapainya. Kesadaran akan
kelemahan ini hendaknya mendorong suami-istri dan
keluarga-keluarga untuk semakin bertekun dalam doa
sehingga mereka akan dibantu oleh rahmat Kristus
yang memampukan mereka untuk sampai pada
penghayatan nilai-nilai luhur perkawinan sebagaimana
yang diharapkan oleh Kristus.
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Melalui doa dan Ekaristi yang membawa
keterpautan dengan Kristus, keluarga-keluarga
Kristiani juga dibawa kepada pengenalan yang
semakin akrab dan mendalam antar sesama keluarga,
sehingga semua keluarga bersedia membagikan apa
yang dimilikinya untuk saudara-saudarinya yang
berkekurangan sehingga tidak ada keluarga yang
terlantar atau tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka
(bdk Kis 2, 44-45). Mereka semua sungguh hidup
dalam kasih persaudaraan satu sama lain sebagai
buah-buah kasih dari keterpautan mereka dengan
Kristus. Keterpautan dengan Kristus menggerakkan
mereka untuk berbuat sesuatu yang kongkret dan real
bagi sesama: mengatasi situasi ”kekurangan” yang
dialami oleh keluarga-keluarga lainnya sehingga
semuanya dapat hidup dalam keadaan yang
berkecukupan. Inilah buah-buah kasih yang nyata dari
keterpautan dengan Kristus.

4.3. Relasi dengan Kristus: Dorongan untuk Membangun
relasi antar Anggota Keluarga

Keterpautan dengan Kristus melalui doa dan perayaan-
perayaan ibadat lainnya selain menggerakkan
keluarga-keluarga untuk membantu sesama warga
yang berada dalam kesulitan hendaknya juga
menggerakkan para suami-istri, orangtua-anak, sesama
saudara untuk membangun relasi yang semakin akab
dan intim dengan berpola pada relasi antara Kristus
dengan BapaNya dan Kristus dengan umatNya. Relasi
yang didasarkan atas cinta harus mewarnai kehidupan
setiap keluarga Kristiani. Dalam injil Lukas yang
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dikutip diatas Yesus menekankan pentingnya orang
berdoa dengan ketekunan dan kesetiaan serta
kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan
permohonan yang kita sampaikan bila hal itu sungguh
kita perlukan dan berguna untuk hidup kita. Namun
harus ditekankan bahwa hal yang pokok dalam doa
kita bukanlah pertama-tama untuk memohon sesuatu
kepada Tuhan melainkan untuk memuji dan bersyukur
kepadaNya atas segala rahmat yang telah
diberikanNya kepada kita. Dengan membangun sikap
doa semacam itu, pasangan suami-istri/keluarga-
keluarga Kristiani akan semakin terpaut dengan
Kristus yang pada gilirannya akan memampukan
mereka untuk menghayati janji-janji setia perkawinan
mereka; dengan demikian bisa diharapkan bahwa
perkawinan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga
dan bagi banyak orang lain. Seperti orang yang jatuh
cinta pasti akan bersedia melakukan apa saja untuk
menyenangkan pujaan hatinya demikian halnya bila
suami istri sungguh bertumbuh dalam cinta akan
Kristus/mencintai Kristus mereka pun akan bersedia
melakukan apa pun yang diminta oleh Tuhan Yesus:
menghayati dalam kesetiaan dan tanggungjawab
ajaranNya tentang hidup perkawinan dan hidup
berkeluarga.

4.4. Keluarga Mengusahakan Kehidupan Doa

Melihat pentingnya keberadaan doa dalam kehidupan
keluarga, maka sangat diharapkan bahkan dianjurkan
agar keluarga-keluarga Kristiani sungguh
mengusahakan kehidupan doa dan suasana doa dalam
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keseharian hidup mereka: berani meluangkan waktu
dan kesempatan untuk bisa berdoa bersama keluarga.
Bahkan ada beberapa keluarga yang memiliki ruang di
dalam rumah yang secara khusus dipakai untuk
berdoa. Doa hendaknya tidak lagi dilihat sebagai suatu
kewajiban sekadar memenuhi perintah Tuhan untuk
menguduskan hari Tuhan, tetapi hendaknya dilihat
sebagai suatu kebutuhan seperti halnya kebutuhan
makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan
minum akan merasa lapar dan haus, demikian juga
hendaknya perasaan kita kalau kita tidak berdoa. Kita
akan merasa lapar dan haus akan kehadiran Tuhan,
akan kasih dan sentuhanNya bila kita tidak berelasi
dengan Dia dalam doa-doa kita. Kita akan menjadi
layu dan kering seperti pohon yang tidak
mendapatkan sumber air untuk hidupnya. Bagi kita
Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita akan tetap
hidup bila kita berada dekat dengan sumber
kehidupan itu, yaitu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus
mengajak kita untuk selalu berpaut dengan Dia melalui
doa-doa kita ibarat ranting anggur dengan pokoknya
agar hidup kita tetap segar dan berbuah banyak (bdk.
Yoh 15, 1-6).

4.5. Keterpautan dengan Kristus dalam Doa: Kekuatan bagi
Suami-Istri

Keterpautan dengan Kristus juga akan memampukan
suami-istri untuk menggapai apa yang menjadi ajaran
Kristus tentang perkawinan dan keluarga Kristiani.
Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa tidak ada
gradualitas atau tingkatan dalam penghayatan nilai-


