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"Hidup Perkawinan adalah Sebuah Anugerah"

  

Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi dan syalloom, apa kabar ? Pasti semuanya baik, dan
luar biasa! Puji Tuhan selalu melindungi kita dengan segala berkat rohani! Hari ini adalah hari
minggu biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan kitab suci yang baru saja dibacakan dan kita
dengarkan, berbicara tentang perkawinan! Perkawinan itu indah, perkawinan itu adalah
anugerah! Bulan2 terakhir ini, ada banyak anak2 muda kita yang ikut kursus membangun
rumah tangga! Mereka ikuti persiapan pernikahan katolik! Pertanyaan yang muncul dalam
benak pikiran saya adalah mengapa manusia harus menikah, untuk apa ? Dan bagaimana cara
mempertahankan hidup pernikahan agar tetap abadi dan membahagiakan ? Mari kita mencari
jawabannya dalam bacaan2 tadi! Dalam bacaan pertama diawali dengan firman Allah, "tidak
baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang
sepadan dengan dia", untuk mewujudkan kebenaran firman ini, ketika Adam sedang tidur,
Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuknya, memberinya kulit dan daging dan setelah itu
menghantarkannya pada Adam! Kata Tuhan, "inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari
dagingku. Ia akan dinamai perempuan karna ia diambil dari laki-laki!" Sampai pada firman
Tuhan ini, kita dapat mengatakan bahwa pernikahan itu terjadi karena rencana Tuhan sendiri!
Yang kedua, pernikahan adalah cara hidup yang dipakai Allah untuk menjelaskan indahnya
persatuan dalam hidup perkawinan! Karna itu dalam bacaan Injil Yesus berpesan, "apa yang
telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia!" Mencermati kata2 Yesus ini, kita
bisa sampai pada satu kesadaran iman bahwa Allah menghendaki adanya persatuan dlm hidup
putra-putriNya! Dan persatuan itu tidak hanya sekedar satu dan ada bersama, tetapi lebih dari
itu menjadi menjadi sarana keselamatan, perjumpaan dengan Allah dan sesama, yang diikat
dengan tali cinta kasih dan kesetiaan.

      

Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan! Setiap perkawinan atau hidup berkeluarga, pasti
merindukan kebahagiaan! Setiap Keluarga selalu merindukan hidup rukun dan penuh kasih!
Gimana caranya untuk mencapai kebahagiaan dlm hidup berkeluarga? Bacaan-bacaan hari ini
memberikan beberapa tips untuk membangun keluarga, yang pertama adalah menyadari
bahwa perkawinan itu berasal dari Allah! Tuhan yang telah memulaikan karya cinta kasih dlm
hati anak-anaknya, laki-laki dan perempuan! Karna datangnya dari Allah, maka perkawinan itu
juga kudus. Karena itu salah satu sifat perkawinan katolik adalah kudus! Jalan yang kedua
adalah berani meninggalkan ikatan2 manusiawi lainnya dan menyatukan hati seorang akan yg
lain! Bacaan pertama menegaskan laki-laki akan meninggalkan ibu-bapanya dan bersatu
dengan istrinya! Pasangan hidup menjadi prioritas dalam hidup perkawinan! Saudaraku terkasih
masih ada cara lain untuk menjadi keluarga yg diberkati yaitu hendaklah kamu saling
menyempurrnakan dalam kasih! Tak ada keluarga yg sempurna! Tidak ada suami yg
sempurna, tidak istri yang tanpa kekurangan! Karena belajar dari bacaan kedua, baik suami,
mau pun istri berasal dari Yang Satu karena hendaklah kamu saling melengkapi dan
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menyempurnakan seorang akan yg lain!

  

  

Saudara-saudariku terkasih, jalan yang terakhir yang ditujukan Yesus dalam Injil, untuk dapat
mengalami perkawinan yang membahagiakan adalah pasrah, sikap penyerahan kepada Allah
seperti sikal seorang anak kecil. Anak-anak kecil dipakai oleh Yesus dalam pengajaranNya
untuk menegaskan kepasrahan, penyerahan diri pada Tuhan dan pasangan, ketulusan adalah
kunci untuk membuka pintu2 berkat dalam hidup perkawinan! Semoga Tuhan memberkati
keluarga2 kita masing-masing. Amin

  

P. Hironimus Ronny Dahua MSC
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