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6.  DOA PENUTUP

              Allah Bapa, Engkaulah sumber kesetiaan dan
kebahagiaan para suami-istri. Engkau menghendaki
agar kami semua hidup dalam kebahagiaan dan
kegembiraan dengan setia menghayati janji-janji setia
perkawinan kami. Semoga kami boleh meniru
teladanMu untuk mengusahakan kesetiaan dalam
hidup kami sebagai suami-istri dengan kesediaan
untuk mau mengampuni dan menerima pasangan
kami yang tidak setia. Bantulah kami dengan rohMu
agar hidup kami pun sungguh dijiwai oleh semangat
pengampunan dan kerelaan berkurban demi
kebahagiaan pasangan kami, demi Kristus Pengantara
kami, amin...

7.  PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

Manakah usaha-usaha kongkret yang telah Anda
lakukan untuk mempertahankan kesetiaan janji
perkawinan Anda?
Bila pasangan Anda melanggar janji setia perkawinan,
apa yang Anda lakukan terhadapnya?
Apakah Anda termasuk orang yang mudah
memaafkan/mengampuni kesalahan pasangan Anda
atau justru sebaliknya?
Bagaimana perasaan Anda bila diampuni dan
mengampuni pasangan Anda?
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KESETIAAN HUBUNGAN
SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN
KRISTIANI

1.  PENGANTAR

Panggilan hidup sebagai suami istri adalah panggilan
yang berlangsung sepanjang hidup, artinya mereka yang
mengikatkan diri dalam hidup perkawinan dipanggil untuk
hidup dalam kesetiaan satu sama lain sepanjang hidup. Hal
ini mendapatkan penegasannya dalam sabda Tuhan sendiri:
”...sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya 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
Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Mrk 10, 7-9).
Kesetiaan suami-istri itu mendapatkan dasarnya dalam
kesetiaan Allah terhadap umatNya (Bdk Mzm 100, 5; Mzm
119, 90).

Sabda Tuhan itu dengan sangat tegas menandaskan
nilai kesetiaan dari hubungan suami-istri. Kesetiaan itu
yang dihayati sebagi suatu panggilan hidup harus
diusahakan dan diperjuangkan oleh suami-istri dalam
seluruh hidup mereka. Tanpa usaha dan perjuangan yang
keras mungkin akan sangat sulit untuk mewujudkan
kesetiaan itu, apalagi dalam situasi dunia dewasa ini yang
terkesan semakin permisif terhadap nilai-nilai kesetiaan itu –
dengan melemahnya kontrol sosial dan sikap individualis
yang semakin menguat dimana orang semakin tak perduli
dengan masalah/urusan pribadi orang lain – membuat
perjuangan itu semakin sulit. Namun demikian, sabda
Tuhan dan rahmatNya pasti akan bekerja membantu suami-
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istri dalam mewujudkan kesetiaan itu, sehingga apa yang
menjadi dambaan suami-istri untuk membangun keluarga
Kristiani yang bahagia yang ditandai dengan kesetiaan akan
menjadi kenyataan.

2.  DOA PEMBUKAAN

Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah
memanggil suami-istri untuk membangun keluarga
yang bahagia dengan menghayati janji perkawinan
mereka dalam ikatan kesetiaan satu sama lain
sepanjang hidup. Namun kami menyadari bahwa
usaha dan perjuangan untuk menghidupi kesetiaan itu
tidaklah selalu mudah. Banyak tantangan dan
kesulitan yang harus kami hadapi, khususnya dalam
masyarakat yang merelativir nilai kesetiaan itu dengan
mendukung budaya kawin cerai. Bantulah dengan
rahmatMu agar kami sungguh mampu menghayati
dan menghidupi nilai kesetiaan itu dalam hidup
perkawinan kami. Semoga kesetiaan kami boleh
menjadi tanda nyata yang menghadirkan kesetiaanMu
kepada umatMu, demi Yesus Kristus PuteraMu Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa
bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah
sepanjang segala masa, amin.

3. TEKS KITAB SUCI

3.1. Mazmur 100
Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi
Beribadalah kepada TUHAN dengan sukacita,
datanglah kehadapanNya dengn sorak sorai!
Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah;
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Berkatilah ya Bapa, suami-istri yang telah
Kaupersatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga
mereka mampu menghayati janji setia perkawinan
kendati ada banyak tantangan dan kesulitan yang
harus mereka hadapi, kami mohon...
Semoga suami-istri semakin menyadari bahwa hidup
perkawinan yang baik akan mampu menjadi tanda
yang menampakkan kasih dan kebaikanMu di tengah-
tengah umatMu sehingga mereka sungguh berusaha
untuk menghidupi janji-janji setia perkawinan mereka
di tengah-tengah situasi yang tidak selalu mendukung,
kami mohon...
Tumbuhkanlah semangat saling mengampuni diantara
pasangan suami-istri, sehingga bila salah satu diantara
mereka melakukan kesalahan atau jatuh ke dalam
pencobaan atau dosa yang melanggar janji setia
perkawinan, mereka akan bersedia untuk saling
mengampuni dan menerima kembali pasangannya
sebagaimana adanya, kami mohon...

Allah Bapa sumber cinta, demikianlah doa-doa syukur
serta permohonan ini kami haturkan kehadapanMu.
Semoga karena kebaikanMu, Engkau sudi mendengar
dan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini
demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga-keluarga
kami, demi Kristus Pengantara kami, amin...
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atas janji perkawinan sama dengan penyangkalan atas
janji pembaptisan atau penyangkalan lain sepanjang
menyangkut iman”. Lewat waktu, kesetiaan suami-istri
senantiasa diuji. Kesetiaan mereka justru ditantang
pada masa-masa krisis: sakit parah, ekonomi bangkrut,
impian tidak menjadi kenyataan, dll. Apalagi dalam
dunia dewasa ini dimana komunikasi antara laki-laki
dan perempuan kian terbuka dimana saja dan kapan
saja dengan didukung oleh teknologi komunikasi yang
kian canggih, kesempatan untuk tidak setia pada
pasangan kian terbuka pula. Inilah tantangan real yang
dihadapi oleh suami-istri. Akhirnya, harus dikatakan
bahwa tidak ada obat mujarab yang langsung dapat
membuat suami-istri setia pada janji perkawinannya.
Yang perlu diusahakan dan dikembangkan terus-
menerus oleh setiap pasutri adalah kesadaran akan
kehendak Allah yang telah memanggil mereka menjadi
suami-istri. Kesadaran akan kehendak Allah ini –
kesadaran akan pendampinganNya – akan
menguatkan mereka satu sama lain dalam kesetiaan.

5.  DOA UMAT

Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur
kepadaMu atas rahmat sakramen perkawinan yang
Engkau berikan kepada kami yang memampukan kami
untuk hidup setia dalam menghayati janji-janji
perkawinan kami. Namun kami menyadari bahwa hal
itu tidak mudah. Banyak kesulitan, tantangan dan
godaan yang kami alami; maka bantulah kami denga
rahmatMu dan dengarkanlah doa-doa kami:
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Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita,
umatNya dan kawanan domaba gembalaanNya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian
syukur,
ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian,
bersyukurlah kepadaNya dan pujilah namaNya!
Sebab TUHAN itu baik,
kasih setiaNya untuk selama-lamanya,
dan kesetianNya tetap turun-temurun.

3.2. Matius 19, 2-12
”Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk
mencobai Yesus mereka bertanya kepadaNya:
”Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan
istrinya?” Tetapi jawabNya kepada mereka: ”Apa
perintah Musa kepada kamu?” Jawab mereka: ”Musa
membri izin untuk menceraikannya dengan membuat
surat cerai”. Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Justru
karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan
perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu
laki-laki akan meninggalkan ayahnya 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 Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu
bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu
kataNya kepada mereka: ”Barangsiapa menceraikan
istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup
dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri
menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki
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lain, ia berbuat zinah”

4.  POKOK-POKOK RENUNGAN

4.1. Kesetiaan Suami-Istri berpangkal pada Kesetiaan Allah
pada umatNya

Dalam sejarah iman umat terpilih, relasi antara
Yahwe (Allah Israel) dengan umatNya (Israel)
seringkali dilukiskan sebagai hubungan antara suami-
istri dimana Allah digambarkan sebagai mempelai laki-
laki dan Israel sebagai mempelai perempuan. Hal ini
nampak misalnya dalam Hosea 2, 18-19: ”Aku akan
menjadikan engkau istriKu untuk selama-lamanya dan
Aku akan menjadikan engkau istriKu dalam keadilan
dan kebena ran dalam kasih setia dan kasih sayang.
Aku akan menjadikan engkau istriKu dalam kesetiaan,
sehingga engkau akan mengenal Tuhan”. Namun relasi
yang demikian intim itu ternyata tidak selalu brjalan
dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh
Yahwe. Umat Israel berulang kali meninggalkan
Yahwe, Allah nenek moyang mereka dengan beribadah
dan menyembah allah-allah lain atau allah buatan
tangan mereka (berhala dari emas atau perak) bahkan
ketika baru saja dibebaskan dari penjajahan Firaun –
dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Kitab Keluaran
melukiskan hal ini dengan sangat jelas: ”Mari, buatlah
untuk kami allah yang akan berjalan di depan kami
sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami
keluar dari tanah Mesir – kami tidak tahu apa yang
telah terjadi dengan dia” (Kel 32, 1). Lebih lanjut kitab
Keluaran melukiskan hal itu: ”Berfirmanlah TUHAN
kepada Musa: ”Pergilah, turunlah, sebab bangsamu
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menyenangkan diri sendiri, maka menjadi kian sulit
untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetiaan yang jelas
menuntut pengorbanan diri demi orang lain. Demikian
juga suasana masyarakat secara umum tidak
mendukung tumbuhnya nilai-nilai kesetiaan dalam
hidup perkawinan. Model kawin-cerai yang
diperlihatkan oleh banyak orang (para Artis, Politikus,
tokoh masyarakat) - yang seharusnya menjadi panutan
dalam hal kesetiaan - menunjukkan bahwa perjuangan
untuk menghidupi nilai-nilai kesetiaan bukanlah hal
yang mudah dan gampang tetapi memerlukan usaha
dan kemauan yang serius. Karena itu, sebagai orang
beriman kita sungguh yakin dan percaya bahwa
rahmat sakramen perkawinan akan membantu suami-
istri dalam menghidupi nilai-nilai kesetiaan itu dalam
hidup perkawinan mereka. Rahmat sakramen
perkawinan yang secara khusus diberikan oleh Kristus
kepada mempelai akan memampukan mereka untuk
hidup dalam kesetiaan sembari mengusahakan saling
pengertian, pemaafan dan pengorbanan diri bagi
kebahagiaan pasangan. Berkaitan dengan hal ini
adalah penting bagi pasangan suami-istri untuk
mengembangkan kehidupan doa. Dengan kehidupan
doa yang baik, dimana relasi pribadi dengan Allah
terjalin dengan baik dan erat dapat diharapkan suami-
istri akan dimampukan untuk dapat menghayati janji
kesetiaan dalam hidup perkawinan.

Dalam perkawinan Katolik, kesetiaan merupakan
persyaratan yang tidak bisa ditawar. Pastor James T.T.
Burtchaell CSC dalam bukunya ”Dalam Untung dan
Malang” mengemukakan, keyakinan akan perkawinan
pada hakekatnya sama dengan iman. ”Penyangkalan
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dalam seluruh dimensinya: perasaan, pikiran, afeksi,
harapan, cita-cita, rencana-rencana; pendek kata semua
hal yang memungkinkan dan mendukung suami-istri
untuk hidup dalam kesetiaan dan kesatuan satu sama
lain. Persekutuan hidup sebagai suami-istri
sebagaimana yang terumuskan diatas sekaligus mau
menegaskan dan membedakannya dari bentuk-bentuk
persekutuan lainnya. Persekutuan hidup perkawinan
bukanlah persekutuan seperti yang terjadi dalam
persekutuan yang sedang marak muncul dalam
masyarakat kita yakni persekutuan yang hanya
didasarkan pada interese sesaat: berkumpul untuk
motif ekonomi, politik, sosial atau lainnya; atau model
persekutuan antara pria dan wanita yang sifatnya
coba-coba, sementara waktu (akhir pekan, sebulan,
setahun, dll); sebaliknya persekutuan hidup
perkawinan bersifat tetap, mengikat sepanjang hidup
dengan segala segi dan dimensinya.

4.4. Kesetiaan Suami-Istri diperkuat oleh Rahmat Sakramen
Perkawinan
Kesetiaan suami-istri harus diusahakan dan
diperjuangkan oleh masing-masing pasangan, namun
di lain pihak suami-istri tetap harus menyadari bahwa
dengan kekuatan sendiri saja mereka tidak akan
mampu untuk mempertahankan kesetiaan itu
berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan
godaan yang jelas kurang mendukung tumbuhnya
nilai-nilai kesetiaan itu. Dalam masyarakat yang
semakin individualis dimana ego pribadi semakin
dikedepankan sehingga apa yang dinilai penting
adalah hal-hal yang menguntungkan atau
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yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak
lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan
yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah
membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka
sujud menyembah dan mempersembahkan korban
sambil berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir” (Kel 32, 7-
8). Ketidaksetiaan Israel terhadap Yahwe tetap
berlanjut bahkan ketika umat sudah menetap di tanah
yang dijanjikan oleh Yahwe. Dalam kesempatan itu
mereka memalingkan wajahnya dari Yahwe dengan
menyembah dewa-dewi kesuburan/dewa-dewi
Kanaan dan meninggalkan Yahwe yang sudah
membebaskan dan menganugerahkan suatu negeri
yang berlimpahkan susu dan madu. Kitab Hakim-
Hakim menegaskan hal itu: ”Demikianlah mereka
meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada Baal
dan para Asytoret” (Hak 2,13). Tindakan Israel yang
serong itu lebih lanjut dilukiskan demikian: ”Setelah
Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong
dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal-Berit
menjadi allah mereka; orang Israel tidak ingat kepada
TUHAN, Allah mereka yang telah melepaskan mereka
dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya...” (Hak
8, 33-34). Ketidaksetiaan semacam itu tetap berlanjut
dalam sejarah  bangsa Israel, karena itu tidaklah
mengherankan Allah menyebut bangsa ini sebagai
bangsa yang bebal, keras hati, tegar tengkuk yang
mudah menyimpang dari jalan yang telah ditentukan
oleh Yahwe. Kitab Ulangan melukiskan hal itu:
”Demikianlah engkau mengadakan pembalasan
terhadap TUHAN hai bangsa yang bebal dan tidak
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bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang mencipta
engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau?”.
Ketegaran tengkuk – kekerasan hati umat Isarael juga
ditegaskan dalam kitab 2 Raja-Raja: ”Tetapi mereka
tidak mau mendengarkan, melainkan mereka
menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya
yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah mereka.
Mereka menolak ketetapanNya dan perjanjianNya
yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka,
juga peraturan-peraturanNya yang telah
diperintahkanNya kepada mereka; mereka mengikuti
dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-
bangsa yang di sekeliling mereka, walau TUHAN telah
memerintahkan kepada mereka: janganlah berbuat
seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala
perintah TUHAN, Allah mereka dan membuat patung
Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara
langit dan beribadah kepada Baal” (2 Raj 17, 14-16).

Ketidakset iaan umat ternyata t idak
menggoyahkan atau membatalkan perjanjian yang
telah dibuat oleh Yahwe dengan umatNya yang antara
lain berisi pemilihan umat Israel menjadi umat
kesayanganNya, milikNya sendiri : ”Kautebus menjadi
bangsaMu sendiri” (Mzm 74, 2); ”MilikNya sendiri
tidak akan ditinggalkanNya” (Mzm 94, 14); ”Israel
menjadi milik kesayanganNya” (Mzm 135, 4). Cinta
Tuhan telah mengalahkan segala kedurhakaan dan
ketidaksetiaan umat. Walaupun umatNyaa tidak setia,
sering ingkar janji bahkan dalam arti yang lebih kasar
telah ”berzinah” dengan allah-allah lain, namun
Yahwe tetap setia kepada umat kesayanganNya; Ia
selalu bersedia mengampuni kembali umatNya asalkan
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terlibat dalam ikatan perkawinan harus sungguh
menyadari hal ini dan sungguh menjadikan hal ini
sebagai miliknya sendiri, artinya bahwa kesetiaan itu
bukanlah sesuatu yang ditambahkan atau ditempelkan
dari luar sebagai sekadar persyaratan yang harus ada;
tetapi sebaliknya sebagai hal yang sudah melekat pada
perkawinan itu sendiri. Setiap orang: Katolik,
Protestan, Islam, Hindu, Budha  bahkan mereka yang
tidak beragama pun yang mengikatkan diri pada
perkawinan terkena tuntutan ini. Dengan kata lain,
tuntutan kesetiaan ini bersifat kodrati sehingga berlaku
untuk semua orang, tanpa kecuali.

Untuk menjamin kesetiaan itu, lembaga
perkawinan telah mengatrur bahwa suami-istri harus
tinggal dalam satu rumah. Kanon 1055 § 1 menyebut
bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam
perkawinan membentuk persekutuan seluruh hidup.
Persekutuan seluruh hidup menuntut secara logis
bahwa kedua pihak hidup bersama atau lebih tepat
tinggal bersama dalam satu rumah atau satu tempat.
Apa yang dimaksudkan dengan persekutuan seluruh
hidup? Persekutuan seluruh hidup mau
menggarisbawahi bahwa perkawinan itu bersifat tak
terputuskan yang mengikat kedua belah pihak untuk
seumur hidup dan bukan untuk sementara waktu.
Manakah persekutuan itu? Persekutuan itu mencakup
seluruh aspek dalam kehidupan suami-sitri: kesatuan
jiwa dan raga, kesatuan fisik (serumah), kesatuan
finansial; dengan kata lain kesatuan ini mencakup
kesatuan seluruh dimensi/aspek kehidupan sebagai
suami-istri. Kalau mau dirumuskan dalam bahasa
biblis, kesatuan ini adalah kesatuan ”daging dan hati”
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sebelumnya terjadi akibat ketidak setiaan itu
dipulihkan kembali atau dinormalkan kembali, dengan
demikian terjadilah apa yang disebut dengan shaloom:
keselamatan, sukacita, kegembiraan serta kebahagiaan
dalam kehidupan perkawinan mereka. Berkaitan
dengan hal ini, ada kata-kata bijak yang kiranya perlu
untuk direnungkan: ”Tindakan atau perbuatan jahat
orang harus kita kutuk, tetapi orangnya harus tetap
kita cintai”. Kiranya kata-kata bijak ini boleh juga
menjadi ”pedoman” atau inspirasi bagi pasangan
suami-istri dalam usaha untuk saling mengampuni
satu sama lain. Perbuatan pasangan harus dikutuk,
tetapi orangnya harus diterima atau dicintai. Itulah
semangat yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap
pasangan. Sebagaimana Allah mengampuni umatNya
demikialah hendaknya mereka saling mengampuni
satu sama lain.

4.3. Kesetiaan adalah Hakekat Perkawinan
Menurut Hukum Perkawinan Katolik,

perkawinan pada hakekatnya adalah ikatan antara pria
dan wanita yang ditadai oleh kesetiaan seumur hidup.
Kanon 1056 merumuskan demikian: ”Ciri-ciri hakiki
perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas
(sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan
kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar
sakramen”. Dengan merumuskan bahwa perkawinan
itu adalah persekutuan antara pria dan wanita yang
bersifat tak terputuskan, kecuali oleh kematian, Gereja
mau menegaskan bahwa perkawinan itu dari
hakekatnya atau dirinya sendiri bercirikan kesetiaan
untuk seumur hidup. Karena itu siapa pun yang
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mereka bertobat. Nabi Yesaya mengungkapkan
kebaikan hati Yahwe, demikian: ”Marilah, baiklah kita
berperkara! Firman TUHAN. Sekalipun dosamu merah
seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju;
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan
menjadi putih seperti bulu domba” (Yes 1, 18).
Kesetiaan Allah yang tidak pernah surut kepada
umatNya dalam sepanjang sejarah umat manusia
memuncak dalam kesetiaan Yesus PuteraNya. Kendati
umatNya tidak setia Dia tetap setia karena Ia tidak
mungkin mengingkari diriNya-Sang sumber kesetiaan.

4.2. Kesetiaan Suami-Istri Berpolakan Kesetian Allah pada
UmatNya

Gambaran kesetiaan Allah kepada umatNya
yang demikian besar itu harus menjadi model dan
teladan bagi suami-istri dalam mengusahakan dan
memperjuangkan kesetiaan diantara mereka. St Paulus
menegaskan hal itu ketika ia memberikan nasihat
kepada jemaat di Efesus: ”Hai istri, tunduklah kepada
suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah
kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala
jemaat...Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada
Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam
segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah
m e n y e r a h k a n  d i r i N y a  b a g i n y a  u n t u k
menguduskannya...” (Ef 5, 22-26a). St Paulus tidak
persis berbicara mengenai kesetiaan istri terhadap
suami dan sebaliknya, namun nasihat yang
diberikannya kepada jemaat di Efesus seperti dikutip
diatas kiranya dapat ditempatkan juga dalam konteks
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kesetiaan. Dengan menggunakan dua kata berbeda,
yakni tunduk dan kasih St Paulus mengajak para
suami-istri untuk hidup dalam relasi yang harmonis
satu sama lain sehingga akan tercipta sebuah keluarga
Kristiani yang sakinah-keluarga yang hidupnya
didasari dan ditopang oleh kasih dan cinta yang solid
dari suami-istri. Keluarga yang demikian itu
mengandaikan adanya unsur kesetiaan sebagai syarat
mutlak (conditio sine qua non) di dalmnya. Tanpa
adanya kesetiaan maka akan menjadi sangat sulit atau
mungkin mustahil ”mencipatakan” keluarga sakinah
seperti itu. Pola atau rujukan yang dipakai oleh St
Paulus adalah kasih Kristus. Sebagaimana Kristus telah
mengasihi jemaat dan menyerahkan diriNya baginya,
demikianlah seharusnya sikap suami-istri terhadap
pasangannya. Sebagaimana Kristus telah setia
mencintai jemaatNya dengan cinta yang tidak terbagi,
demikianlah hendaknya cinta suami istri terhadap
pasangannya mamsing-masing. Suami-istri pun
dituntut untuk saling mencintai dalam kesetiaan satu
sama lain dengan cinta yang tidak terbagi.
Sebagaimana pengorbanan Kristus bagi jemaatNya
mendatangkan keselamatan demikian juga halnya
pengorbanan suami-istri bagi pasangannya akan
membawa keselamatan: kebahagiaan dan suka cita
dalam hidup perkawianan mereka. Cinta dan kesetiaan
Yahwe kepada umatNya dalam Perjanjian Lama serta
cinta dan kesetiaan Kristus pada jemaatNya dalam
Perjanjian Baru harus menjadi rujukan atau pola bagi
su am i- is t r i  d a lam m engu a sahak an d a n
memperjuangkan kesetiaan dalam hidup perkawinan
mereka.
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Dengan pola atau rujukan semacam itu, tentu
saja suami-istri harus bersedia untuk merangkul
sejumlah nilai yang muncul sangat kuat dalam relasi
Yahwe dengan umatNya, Kristus dengan jemaatNya.
Nilai yang dimaksud adalah pengampunan. Tanpa
adanya unsur pengampunan maka sulit untuk
mempertahankan kesetiaan. Pentingnya pengampunan
itu nampak sangat jelas dalam relasi Yahwe dengan
umatNya dan Kristus dengan jemaatNya. Berkali-kali
umat Israel tidak setia dan bahkan telah
”meninggalkan” Yahwe dengan berpaling kepada
dewa-dewi lainnya, namun Yahwe seperti seorang
suami yang sangat baik tetap bersedia untuk
mengampuni ”istriNya”/umat Israel dan
m e n e r im a n n y a  k e m b a l i  t a n p a  p e r n a h
memperhitungkan segala kejahatan yang pernah
dibuatnya. Semangat pengampunan semacam itu
harus tumbuh dalam diri pasangan suami-istri :
bersedia untuk saling mengampuni dan menerima
kembali pasangan tanpa memperhitungkan segala
kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu. Inilah
artinya pengampunan yang sejati. Pengampunan
mengandaikan bahwa masing-masing pihak
menyadari diri sebagai pribadi yang lemah karena itu
bisa jatuh ke dalam kesalahan bahkan kesalahan yang
fatal. Dalam relasi suami-istri kesalahan fatal ini adalah
ketidaksetiaan terhadap pasangan/perselingkuhan.
Dengan pengampunan maka relasi yang retak - karena
salah satu atau kedua belah pihak telah melanggar
janji-janji kesetiaan perkawinan – dipulihkan kembali,
ditempatkan kembali pada tempatnya yang
sebenarnya, sehingga suasana ”chaos”/kacau yang


