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BENARKAH PERSOALAN KELUARGA SEKARANG SEMAKIN ANEH?

  

Keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, setiap hari kita mendengar kabar mengenai
permasalahan keluarga. Masalah yang disampaikan beragam. Cerita yang dikisahkan dan
dibagikan juga berwarna-warni. Ada yang biasa saja, ada yang bisa dipertanyakan, ada yang
mengagumkan, dan ada juga yang membuat kaget. Variasi persoalan juga beragam.
Mendengar kisah persoalan yang kaya itu, kita bisa bertanya, “Apakah masalah keluarga
sekarang semakin aneh dan tidak wajar? Bahkan, apakah situasi itu semakin mengerikan?”

  

Kita memang diperkaya dengan banyak berita mengenai situasi keluarga, karena memang
jaman yang berubah. Semua perubahan karena era digital, derasnya informasi, dan sulitnya
komunikasi karena waktu pertemuan yang terbatas, akan terus menggunung dan menjadi
masalah yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan serius. Kita tidak boleh melarikan diri
dari situasi nyata, tetapi belajar menanggapinya dengan bijaksana.

  

Kebijaksanaan lahir dari dekatnya seseorang dengan Tuhan. Dekat, bukan hanya banyak
berdoa, atau banyak menghapal ayat alkitab, tetapi merenungkannya dengan sepenuh hati
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dalam saat-saat hening yang nyaman dan melegakan. Sayang sekali, kita merasa tidak punya
waktu untuk merenungkan hidup, sehingga apa yang kita alami tidak menjadi bahan introspeksi
bersama Tuhan. Bagaimana mungkin menceritakan kepada Tuhan pengalaman hidup dalam
doa, kalau perasaan kita selalu terburu-buru?

      

Masalah keluarga saat ini tidak berbeda dengan masalah jaman dulu. Ceritanya saja yang pasti
berbeda. Faktor yang membuat persoalan itu semakin menjadi adalah lancarnya informasi, baik
yang bagus maupun yang jelek. Parahnya, kita lebih tertarik dengan sensasi cerita-cerita yang
aneh dan “nyeleneh”, sehingga pengetahuan kita sarat dengan bumbu-bumbu negatif dari kisah
yang kita baca atau dengarkan itu.

  

Akan tetapi, jika dikatakan persoalan keluarga semakin aneh, tentu tidak salah, karena
informasi yang diterima juga semakin aneh dan tidak terkendali lagi. Dulu, keluarga-keluarga
bisa bermasalah. Ada yang mengerikan, ada yang menakutkan, ada yang aneh juga untuk
jaman itu, tetapi karena informasi tidak terlalu banyak, keanehan masalah sebatas perubahan
dan kelemahan psikis dan pola relasi yang salah. Dulu, beberapa keluarga juga sangat diwarnai
KDRT, pemukulan pada anak, perceraian dan perkawinan baru, serta perselingkuhan juga.

  

Sekarang ini, masalah menjadi semakin berubah dan “aneh” karena kebanyakan orang
“terinspirasi”oleh pengalaman orang lain dari berbagai tempat di dunia ini. Inspirasi inilah yang
membuat persoalan yang semula tidak ada menjadi ada. Sebutkanlah adanya pelecehan
seksual, bullying, pencurian uang online, dan banyak lagi. Sebelumnya kita tidak mengenal,
tetapi pengaruh informasi digital membuat semua hal bisa terjadi di kota kita, meskipun
budayanya tidak mengajarkan itu.

  

Keluarga-keluarga yang terkasih, kita boleh merasa takut dan kuatir. Kita merasa gamang
melepas anak-anak ke tengah-tengah dunia yang kian terpengaruh informasi tak terbendung.
Persoalan seksualitas menyimpang, eksibisionisme, meluasnya narkoba dan prostitusi online,
tentu perlu dikhawatirkan. Perasaan takut itu sangat wajar dan perlu. Akan tetapi, perlu
disadari, peran iman harus semakin diperkuat.
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Kembalikanlah Tuhan ke rumah kita. Jangan biarkan semua hal diatur secara digital. Jangan
hentikan bicara hanya karena chat yang harus segera dibalas. Bahaslah secara serius jika anak
mulai tidak bersemangat ke Gereja atau tidak berdoa lagi. Orangtua harus memulai gerakan
suci ini. Tuhan tidak kalah dengan kekuatan kegelapan, tetapi kita yang menyediakan tanah
subur di dalam keluarga kita sendiri. Tuhan akan lebih mudah bekerja
jika kita membiasakan seluruh keluarga akrab dan “membutuhkan Dia” secara lebih intensif.

  

Pembiaran di masa sekarang, adalah penderitaan di masa depan. Ketika kita berhenti memberi
pupuk yang baik, maka tanaman terbaikpun akan gagal panen di kemudian hari. Memang
semua membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Jangan berhenti berbagi pengalaman iman,
meskipun dunia digital menganggapnya membosankan. Jangan kalah dengan menariknya
games untuk anak-anak. Anda harus lebih menarik dan lebih berkuasa
dari semua pengaruh yang bisa merusak itu.

  

Selamat Paskah untuk Anda semua. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah tanda kalahnya
maut dari kuasa Allah. Inilah saat buat kita mengalahkan sesuatu yang tampaknya tak
terkendali. Allah tetap harus nomor satu. Mari belajar kembali dari 10 perintah Allah yang
memulai dengan prioritas ini.

  

Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Keluaran 20:3-4
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Allah tidak ingin diduakan dan tidak boleh disingkirkan. Kita manusia yang membutuhkan Allahsetiap saat. Mari bangkit dari sikap menyerah bahwa dunia sudah berubah dan kita tidak akanbisa mengubahnya. Kita bisa mengubahnya bersama Allah. Kita benar-benar bisa, asalpercaya. Markus 11:23 mengatakan, “…asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apayang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.  Saudara-saudari terkasih, mari memohon dan mengembangkan iman kepada Allah. Jangankalah dengan dunia ini, tetapi kalahkan dunia dengan iman pada Kristus yang bangkit mulia.Tuhan memberkati.  Alexander Erwin MSF
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