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KESEMPURNAAN SEORANG PRIA 

 
ADAKAH IMAM DI DALAM RUMAH TANGGA 
ANDA? 
 
Harus ada seorang imam didalam keluarga anda dan 
Allah sudah menentukan hal itu untuk diperankan oleh 
kaum pria. Adalah tugas seorang imam untuk tidak 
hanya melayani Tuhan, tetapi juga dipercayai untuk 
melayani orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. 
Artinya seorang pria harus bisa melayani istri dan 
anak-anaknya. 
 
Pelayanan yang demikian harus disertai dengan 
tindakan. Untuk itu dibutuhkan seorang pria yang 
sungguh-sungguh bisa mengerjakannya dengan berhasil. 
Dan Allah sudah memberikan semua petunjuk yang kita 
butuhkan di dalam Buku PenuntunNya, Alkitab. 
 
Seorang istri menelpon :”Suami saya adalah seorang pria 
yang baik. Ia tidak pernah lupa berbakti di Gereja, 
bahkan tidak pernah terlambat datang. Kami berdua 
sama-sama melayani di gereja. Saya mengajar sekolah 
minggu dan suami saya sebagai penerima tamu. Tetapi, 
setelah beberapa tahun kami menikah, suami saya tidak 
pernah lagi berbincang-bincang dengan saya dirumah 
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. 
Sudah hampir lima belas tahun sejak kami menikah, 
belum pernah sekalipun ia berdoa lagi dihadapan saya—
dan kalaupun pernah, waktu itu saya sedang sakit, dan 
itupun saya yang memintanya. Sebagian dari kehidupan 
saya sepertinya sudah hilang, karena suami saya tidak 
pernah lagi mengambil pimpinan di dalam doa atau 
dalam membicarakan tentang karya Allah. Harap 
dimengerti, saya sangat mengasihi suami saya. Karena 
itulah saya sangat menginginkan mereka berada pada 
posisi mereka yang sesungguhnya. Saya tidak ingin 
turun tangan dan mengambil posisi mereka. Menurut 
saya itu tidak benar. Saya tahu, ada banyak wanita 
melakukan hal seperti itu, tetapi saya pikir itu tidak 
benar” 
 
Doa 
Seorang imam di dalam keluarga, haruslah mau berdoa 
bagi istrinya. Berdoa bersama akan menghasilkan 
keakraban. Saudara akan menjadi akrab dengan 
seseorang yang terhadapnya saudara berdoa, dan 
seseorang yang dengannya saudara berdoa. 
 
Ketika seorang suami berdoa bersama istrinya, ia akan 
menjadi akrab dengan istrinya. Di dalam doa spiritual 
yang benar, keakraban akan berkembang jauh lebih pesat 
daripada di dalam kesatuan fisik. Hal itu terjadi di dalam 
roh. Kegagalan seorang pria untuk berdoa bagi istrinya 
berarti bahwa ia bisa saja memperoleh keintiman secara 
fisik, tetapi ia tidak mengembangkan keintiman di dalam 
roh yang kelak akan menghasilkan kesatuan secara 
benar. Inilah alasan mengapa ada motto,”KELUARGA 
YANG BERDOA BERSAMA-SAMA, AKAN HIDUP 
BERSAMA-SAMA.” 
 

Kaum pria adalah imam. Karena itu kaum pria harus 
melayani. 
Allah menetapkan kaum pria untuk bertanggungjawab 
sebagai seorang imam di dalam rumahtangga: belajarlah 
untuk melayani istri saudara. 
 
Seorang pria bisa melayani istrinya dengan cara 
memberi keyakinan kepada istrinya. Setiap wanita ingin 
tahu apakah ia unik bagi suaminya. Yakinkanlah istri 
saudara, bahwa kasih yang saudara miliki 
diperuntukkan hanya bagi dia. 
 
Kita melakukan apa yang sudah kita akui.  
Sumpah perkawinan adalah suatu pengakuan yang 
mengakibatkan adanya komitmen. Setiap suami perlu 
menyadari, bahwa kesucian kesatuan perkawinan adalah 
prioritas Allah yang paling tinggi di dalam setiap 
perkawinan. Setiap pria perlu menuntaskan didalam 
pikirannya:”Dialah wanita satu-satunya.”  Ia harus 
mengakuinya pula di dalam dirinya sendiri dan terhadap 
wanita tersebut. Pengakuan yang demikian penting 
sekali. 
 
Saudara melayani istri saudara ketika saudara mengakui, 
bahwa dialah satu-satunya wanita di dunia ini bagi 
saudara. Itulah jaminan baginya. Itulah rasa aman yang 
dibutuhkannya. 
 
Melayani adalah mengasihi. 
Seorang pria tidak akan pernah berhenti melayani. Itulah 
kehidupannya. Ia melayani ketika sedang menjual 
barang, sedang membangun gedung, sedang membuat 
keputusan kerjasama dagang – segala sesuatu yang ada 
di dalam hidupnya adalah melayani.  
 
Banyak kaum pria, setelah melayani orang-orang lain 
seharian, pada sore harinya dia sudah tidak punya gairah 
lagi untuk melayani istrinya di dalam rumah. Keluhan 
terbesar istri adalah :”Suami saya bisa melayani sampai 
ke ujung bumi, tetapi ia tidak bisa melayani saya di 
rumah.” Kaum pria mempertahankan dirinya dengan 
alasan kesibukan, lelah setelah bekerja seharian, beban 
kerja, tekanan ekonomi. Tidak dapat disangkal itulah 
harga yang harus dibayar oleh kaum pria. Setelh sampai 
di rumah, ia hanya ingin dilayani, bukan melayani. 
Tetapi yang benar adalah lebih utama melayani di dalam 
rumah. 
 
Allah menciptakan kaum pria untuk menjadi pemimpin 
dan pengurus didalam rumah tangga. Jadilah seorang 
pengurus yang baik. Jadilah imam. Jadilah pelayan. 
Layanilah istri saudara. Titiplah anak-anak ke kakek atau 
nenek mereka atau ke sahabat saudara, dan tinggalkanlah 
pekerjaan saudara, dan kemudian pergilah pesiar 
bersama istri saudara. Hanya berdua. Jatuh cintalah lagi. 
Layanilah istri saudara.  
 
Berdoalah untuk istri saudara dan bersama istri saudara. 
Kembangkanlah keakraban di antara saudara dan istri. 
Berilah kepadanya perhatian saudara sepenuhnya. Jatuh 
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cintalah secara periodik kepadanya. Allahlah yang 
memanggil saudara untuk menjadi imam di dalam rumah 
tangga saudara. 
 
PIMPINAN YANG DIUBAHKAN 
 
Pria perlu diubahkan, sehingga keluarganya bisa 
berubah. Kaum pria perlu bertumbuh, sehingga 
keluarganya bisa bertumbuh. Kaum pria adalah teladan 
di dalam keluarganya. 
 
Perubahan terhadap sesuatu tidak bisa disebut sebagai 
perubahan sebelum sesuatu itu mengalami perubahan. 
Keinginan untuk mengubah sesuatu tidak bisa disebut 
sebagai suatu perubahan. Membicarakan perubahan, 
menjanjikan perubahan, membuat resolusi – tidak ada 
satupun yang termasuk dalam kategori perubahan. Tidak 
ada satupun yang bisa memulihkan rumah tangga yang 
sudah terluka.  Haruslah kepala rumah tangga yang 
terlebih dahulu diubahkan. 
 
Bilamana seorang pria diubahkan, dia akan menjadi 
seorang pria seperti yang Allah inginkan. Hal itu akan 
membawa suatu perubahan pula kepada istri dan anak-
anak mereka. Ketaatan kepada Firman Allahlah yang 
sanggup melakukan semua itu. Satu ton doa tidak akan 
pernah bisa menghasilkan satu ons keinginan untuk 
hidup taat. Kepriaan tidak hanya sekedar dibicarakan, 
tetapi dilakukan. Memberi tidak bisa disebut memberi 
sebelum saudara memberi. Iman tidak bisa disebut iman 
sebelum ada perbuatan atau tindakan. 
 
Keteguhan Hati 
Keteguhan hati selalu menjadi syarat dalam 
kepemimpinan. “Teguhkanlah hatimu,” sebaris ayat 
yang sering muncul dalam Alkitab. Keteguhan hati 
adalah sifat yang baik, berkualitas, dan bersifat kekal di 
dalam kehidupan, sehingga memampukan seorang pria 
menghadapi celaan, hambatan, ketakutan, kegagalan dan 
termasuk di dalamnya kekurangmampuan dalam 
memaksimalkan sifat kepriaan. 
 
Diperlukan suatu keberanian untuk menghadapi 
kenyataan. Petrus mencatat,”Berusahalah untuk 
menambahkan kepada imanmu kebajikan.” Kebajikan 
artinya unggul secara moral, memiliki karakter kepriaan 
yang maksimal, dan juga memiliki keteguhan hati. Itulah 
makna kebajikan. 
 
Diperlukan suatu keteguhan hati untuk bisa menjadi 
seorang pria yang memiliki potensi maksi mal. 
Kebenaran, rasa hormat, integritas dan yang lainnya 
merupakan ciri dan keteguhan hati yang dibutuhkan oleh 
seorang pria. Termasuk di dalamnya kasih. 
 
TANGGUNG JAWAB BERHENTI DI SINI 
 
Mantan presiden Amerika, Harry Truman, menjadikan 
dirinya pahlawan rakyat Amerika dengan cara menanam 
tanda khas di atas meja ovalnya. Tulisan itu menyatakan 
“Tanggung jawab berhenti sampai di sini.” Semua 
tanggung jawab berhenti di atas mejanya. Truman 
mengerti betul, bahwa kebenaran ini merupakan ciri 
khas dari seorang pemimpin. 

 
Mengelak dari tanggung jawa merupakan bahasa sehari-
hari dari orang yang hanya ingin membenarkan diri 
mereka sendiri. Pembenaran terhadap diri sendiri 
dimulai di taman Eden, ketika Adam melempar 
tanggungjawab kepada Hawa dan Hawa kepada si ular, 
dan pembenaran terhadap diri sendiri ini sampai 
sekarang masih berlangsung. Sampai sekarang ini kaum 
pria masih juga suka bersembunyi. Mereka coba 
melarikan diri dari kenyataan dan tanggung jawab. 
Mereka melakukan ini dengan kata-kata filosofi, lari ke 
obat-obatan, alkohol, kesenangan yang sia-sia dan 
kebanyak cara lain. 
 
Setiap pria harus bertanggung jawab atas setiap tindakan 
yang sudah ia perbuat. Dan setiap pria harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri kepada 
Allah. Konsekuensi tragis masih tetap tertinggal di 
dalam sekelompok kaum pria yang mencoba menutup-
nutupi kesalahan, kekeliruan, dan dosa-dosa mereka. 
Mereka berpikir bahwa lebih baik membiarkan 
perkawinan mereka berakhir daripada harus mengakui 
dosa yang akan memberi kehidupan baru itu. Kaum pria 
agaknya lebih suka membiarkan anak-anak mereka 
melarikan diri di dalam rasa frustasi daripada berusaha 
mengatasi kelemahan mereka sendiri, dan daripada 
berusaha memperbaharui hubungan mereka yang rapuh. 
 
Bila kaum pria gagal untuk mengakui dosa yang sudah 
mereka perbuat sendiri, ketika itulah sebenarnya ia 
sedang melangkahkan kakinya masuk ke dalam masa 
lampau dan mengijinkan problema menelan setiap 
anggota keluarganya. Sesungguhnya pria yang demikian 
adalah seorang pengecut. 
 
Ada suatu masa ketika diam itu emas, dan dilain 
kesempatan hal itu hanyalah warna kuning belaka. Allah 
mencari kaum pria yang memiliki sifat kepemimpinan 
yang kuat di dalam keluarga. 
 
Mencoba melarikan diri dari tanggungjawab adalah 
tindakan untuk menyembunyikan diri dari Allah. 
Menolak untuk mengakui kebutuhan adalah melarikan 
diri dari kenyataan. Allah memandang saudara sebagai 
pria dan Allah menetapkan kepemimpinan itu atas diri 
saudara. Allah sudah memberikan FirmanNya dan 
melalui RohNya, Ia sudah memberikan seperangkat alat 
sempurna – hikmat sorgawi. Dengan Firman dan hikmat 
tersebut, Ia mengharapkan saudara menemukan jalan 
keluar dari masalah saudara. 
 
Itulah tantangan saudara sebagai seorang pria: mengenal 
Allah; mengenal diri saudara; mengenal keluarga 
saudara; dan mengakhiri tanggung jawab berhenti 
pada diri saudara, bukan pada orang lain. 
 

 


