
Aku Bagian dari Keluarga

Aku Bagian Dari Keluarga

  

  

                        Hari Minggu Paskah VIIHari Minggu Komunikasi Sedunia ,17
Mei 2015

  

  

   

  

     Kita semua hidup di dalam keluarga. Semua anggota keluarga mempunyai impian atau
harapan yang sama tentang keluarga yaitu hidup keluarga yang sejahtera dalam relasi personal
antar anggota keluarga. Harapan tiap keluarga tersebut dapat terwujud jika kasih tinggal dan
hidup di sana.

      

   Dalam keluarga, kita pertama kali belajar. Belajar untuk mengenal diri kita, belajar untuk
mengenal orang lain serta belajar untuk mengenal semua di sekitar kita. Pengenalan terhadap
diri, oranglain dan sekitar akan terganggu jika kasih tidak hidup dalam keluarga. Pengenalan
setiap pribadi menjadi semakin mendalam jika berdasar pada kasih.
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     Dalam keluarga, kita belajar tentang kasih. Kasih Tuhan yang diberikanNya untuk umat
manusia. Kasih Tuhan tidak dapat kita lihat jika keluarga menolak kasih Tuhan yaitu dengan
tidak hidup di dalam kasih. Dan juga jika kita tidak hidup di dalam kasih maka kita tidak akan
ambil bagian dalam Roh Allah sendiri.

  

   Tuhan tahu dengan sungguh bahwa di dalam keluarga ada "setan-setan" yang menyusup,
mencoba memecah belah keluarga-keluarga. Karena itu, Tuhan melindungi dengan Roh Kudus
sendiri yaitu Roh Cinta Kasih. Roh Cinta Kasih ini selalu menjaga setiap keluarga untuk rela
berbagi; mulai dari berbagi makanan hingga berbagi pengalaman batin yang dalam.

  

     Tuhan tahu bahwa anggota keluarga penuh dengan pelbagai kesibukan namun dalam
keluarga sediakanlah waktu untuk mendengarkan seruan-seruan batin anggota keluarga,
bahkan seruan yang tidak terkatakan. Jangan pernah menjadikan salah satu anggota keluarga
menjadi orang asing atau ada yang merasa orang asing di dalam keluarganya sendiri. Jika kita
menjadi terkenal bahkan kata Rasul Paulus, mampu berbahasa Malaikat namun jika tidak
punya kasih, apa artinya semua itu?

  

  

Beranilah bertanya, apakah aku sudah menjadikan pasangan dan anak-anaku itu bagian dari
hidupku? Apakah seluruh hidupku sudah aku berikan untuk mereka dengan ikhlas? Jika seluruh
anggota keluarga menjadi bagian hidupku maka aku berusaha sekuat tenaga menjadikan
mereka bersukacita di dalam Tuhan.

  

  

     Saya mengutip nasihat Paus Fransiskus untuk keluarga yaitu: 1.Lindungilah keluarga
dengan doa dan kasih karunia sakramen. 2. Hormatilah kehidupan dan kelahiran sebagai
sesuatu “kesucian setiap kehidupan manusia dari hamil hingga mati secara alami.” 3.
Bangunlah semangat peduli sebagai “murid misionaris Yesus” dan bersedia keluar dari rumah
tangga sendiri dengan memperhatikan sesama yang membutuhkan.
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   Selain itu saya juga mengutip nasihat yang lain agar keluarga bahagia. Biasakan hidup
dengan kata-kata ini: 1. Tolong. 2. Terimakasih. 3. Maaf. Tiga kata ini harus selalu hidup dalam
relasi antar anggota keluarga. 

  

  

   Tuhan memberkati keluarga Anda semua. Amin. 

  

   (A. Sigit Riyanto, MSC)
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