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DARI REDAKSI

Pembaca Relasi yang setia,
uji syukur kepada Tuhan, e-Relasi edisi 06 sudah
terbit kembali. Mulai edisi ini, e-Relasi kita tercinta
ini akan dinahkodai oleh pasutri Endang-Agung
sebagai Pemimpin Umum. Rotasi dan penambahan
beberapa staf diharapkan dapat memperkokoh tim kerja.
Kami sadar majalah ini masih banyak kekurangan, tetapi
kami terus berusaha berbenah diri agar e-Relasi semakin
dicintai dan banyak diminati serta ditunggu-tunggu oleh
pembaca.
Beberapa waktu yang lalu, Pemimpin Umum telah
berkoordinasi dengan Distrik/Wilayah untuk menunjuk
para kontributor dari daerahnya masing-masing sebagai
penulis naskah, ini merupakan usaha kami dalam
pembenahan agar majalah ini tampil lebih baik.
Majalah eR-06 kali ini menyajikan topik “Relasi yang
Berkualitas” yang ditulis oleh para staf yang selama ini
mengelola Majalah Relasi. Pasutri Irwan-Mona membahas
relasi berkualitas dari sisi: Dialog, Doa dan Seksualitas
kemudian pasutri Budi-Hong melengkapinya dengan Visi/
Misi WWME beserta Panca Marga atau 5 Tools ME. Staf
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yang lain ada yang berbagi mengenai suka dukanya
terutama bagaimana Tuhan telah berkarya melalui mereka
semua, mulai dari urusan naskah, menyeleksinya hingga
menjadi siap untuk dibaca oleh komunitas ME.
Penerbitan eR-07 yang akan datang, temanya adalah
Relasi yang Seimbang. Kali ini kami telah meminta para
Kontributor dari seluruh Distrik/Wilayah untuk menulis
naskahnya di eR-07. Kami harap bisa terbit tepat waktu
dan siap dibaca oleh para penggemarnya.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapa Uskup, para
Imam, Suster serta para Koordinator Distrik/Wilayah yang
telah dengan setia terlibat dalam menerbitkan e-Relasi
kesayangan kita ini. Semoga Penyelenggaraan Ilahi
memperbarui semangat pelayanan kita bersama. ■/DS/MJ
Redaksi.
Salam,
We Love You and We Need You.

5

06

Sep - Nov 2020

KORNAS MENYAPA

Pasutri Meme-Jacob dan Pastor Akik Purwanto

Yang terkasih para Bapa Uskup, Pastor, Suster, Bruder,
pasutri, bapak, ibu komunitas ME Indonesia.
ada kesempatan ini kami ingin mengucapkan
syukur kepada Tuhan, karena penyertaanNya dan
atas ijinNya, majalah kita ini masih tetap menjadi
sarana pemersatu bagi komunitas ME Indonesia hingga
saat ini. Melalui majalah ini kita dapat berbagi secara
luas kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia.
Dengan bentuknya yang sekarang sudah digital ini,
semakin mudah diakses, bahkan oleh saudara-saudara
kita yang berada di seluruh belahan dunia. Sungguh
merupakan kebanggaan bagi kita semua.

P
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Sederap dengan berjalannya waktu dan perubahan
jaman, kitapun banyak mengalami perubahan, selain
perubahan dari majalah cetak menjadi digital, dan
tambahan berbagai fitur, pengurusnyapun kini juga telah
berubah.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh
pengurus Majalah Relasi yang telah purna bakti atas cinta
kasih, kerja keras, kontribusi dan dedikasi yang luar biasa
dalam mengupayakan yang terbaik bagi majalah ini agar
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kita, komunitas ME Indonesia.
Dan kepada seluruh pengurus baru, kami ucapkan
proficiat dan selamat menjalankan tugas perutusan Anda,
terima kasih banyak karena telah bersedia terlibat lebih
dalam di majalah ini – Duc in Altum –
Edisi eR-06 ini merupakan edisi yang “istimewa”, karena
semua pengurus yang purna bakti masih berkontribusi
menyumbangkan naskah, sebagai bentuk ekspresi cinta
yang terus mengalir di manapun mereka berada.
Semoga kitapun terinspirasi dan diteguhkan oleh
semangat cinta mereka. ■/EA/IH
“Keep Your Lamp Burning”
We Love You and We Need You.
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SAJIAN UTAMA

Relasi yang Berkualitas
Oleh: Pasutri Budi-Hong & Pasutri Irwan-Mona

Dalam e-Relasi 06 ini, pasutri Irwan-Mona dan
Budi-Hong akan men-sharing-kan pengalaman
mereka bagaimana menjalin relasi yang berkualitas.
Sharing pengalaman ini akan menginspirasi kita
semua dalam membina relasi dengan pasangan.
[Red]

Pasutri Budi-Hong
︶

Sakramen
Perkawinan dan
Imamat, merupakan
panggilan untuk
persatuan bagi
pasutri dan juga
imam.

Pasutri Hong-Budi

A

pakah sebenarnya yang dimaksud dengan relasi
yang berkualitas menurut pandangan gerakan
Worldwide Marriage Encounter?
8
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Untuk mengetahui lebih jelas, marilah kita simak MISI
DAN VISI dari WWME:
Visi ME: Love one another as I have loved you
(Cintailah satu sama lain seperti Aku telah mencintaimu).
Visi ME ini adalah impian komunitas kita supaya semua
orang dapat saling mengasihi, sebagaimana Yesus
mengasihi kita umatNya. Dengan menghayatinya, maka
kita berpartisipasi untuk memperbaharui gereja dan
mengubah dunia, sesuai dengan visi dari Yesus sendiri.
Jadi relasi yang berkualitas yang sesuai dengan harapan
Tuhan adalah relasi yang didasari oleh cinta kasih. Cinta
kasih macam apa?
Yesus telah memberikan kita teladan bagaimana
Dia telah memberikan cinta kasih seutuhnya dengan
mengorbankan nyawaNya untuk menebus dosa-dosa kita,
umatNya. Ini seyogyanya menjadi inspirasi bagaimana
kita membina relasi yang berkualitas, yaitu relasi yang
berdasarkan cinta kasih yang tulus dan tanpa pamrih.
Terutama dengan pasangan kita, anak-anak, keluarga kita,
yang akan meradiasi kepada lingkungan kita, komunitas
kita, Gereja kita dan seluruh dunia.
Visi ME ini dapat terwujud dengan melaksanakannya
melalui misi ME.
Misi ME: To proclaim the value of marriage and holy
orders in the Church and in the world (Menyatakan nilainilai perkawinan dan imamat dalam Gereja dan di seluruh
dunia).
9
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Sakramen Perkawinan dan Imamat, merupakan
panggilan untuk persatuan bagi pasutri dan juga imam.
Bagi para pasutri, Sakramen Perkawinan adalah panggilan
utama untuk bersatu sama lain dalam segala hal.
Dengan menghayati relasi yang berkualitas, suami isteri
merupakan tanda Sakramental dari Yesus, bagi Gereja, dan
bagi kita semua. Karena itu, mereka tidak hanya menerima
Sakramen Perkawinan, tetapi relasi merekalah yang
menjadi Sakramen. Menghayati cara hidup sakramental
tidak hanya demi kepentingan para pasutri itu sendiri,
tetapi juga demi kepentingan Gereja kita. Dengan
Sakramen Imamat, imam mengalami panggilan untuk
bersatu dengan umatnya. Umat memintanya menjadi
Imam mereka. Sama seperti Sakramen Perkawinan, yang
bukan hanya soal pribadi para pasutri, Sakramen Imamat
seorang imam juga bukan untuk dirinya sendiri. Panggilan
untuk hidup selibat, bukanlah panggilan untuk membujang,
tetapi panggilan untuk dapat memiliki keintiman dan
keterlibatan dengan umatnya. Dengan demikian seorang
imam juga perlu mempunyai relasi yang berkualitas
dengan umatnya.
Dalam gerakan ME, para pasutri dan imam bersatu,
berjalan bersama melayani Gereja melalui panggilan
masing-masing. Hal ini bisa terjadi saat mereka memiliki
relasi yang berkualitas yaitu relasi yang terbuka, jujur,
lembut dan saling percaya, baik sebagai suami istri, antara
pasutri dan imamnya. Dengan modal ini, relasi yang baik
akan menjalar kepada komunitas dan seluruh umat Gereja.
Dengan bekerja sama secara intensif, maka para imam
10
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yang mempunyai relasi yang sangat dekat dengan para
pasutri dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam
tentang kehidupan keluarga-keluarga Katolik, apa yang
menggembirakan, apa yang menyedihkan dan tantangan
apa yang dihadapi keluarga melalui sharing pengalaman
kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sangat membantu
para imam dalam melayani keluarga-keluarga, terutama
yang bermasalah dalam relasinya. Kedekatan ini juga
dapat memperteguh para imam dalam pelayanannya.
Melalui kedekatan relasi pasutri dengan para imam, para
pasutri diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam
menjalani bahtera perkawinannya. Bahwa kedekatan
relasi dengan pasangannya paralel dengan kedekatan
relasi mereka dengan Tuhan. Relasi yang sehat dan
berkualitas dengan para imam juga membuat para pasutri
benar-benar mengenal siapa imamnya, kegembiraannya,
kesedihannya dan tantangannya dalam kehidupan sehariharinya dalam melayani umat. Dan ini mengubah cara
pandang kita terhadap Gereja. Kita disadarkan bahwa
para imam sangat membutuhkan partisipasi kita untuk
bersama-sama melayani, terutama melayani keluargakeluarga sebagai Gereja kecil, yang merupakan sel-sel
yang hidup dari Gereja besar kita.
Untuk memperoleh relasi yang berkualitas, ME telah
memberikan beberapa pedoman yang perlu dihayati para
pasutri dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 5 tips yang
perlu kita jalani:
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1. Doa pasangan
Kita perlu berdoa bersama pasangan,
bersama mengucapkan syukur atas
karunia Tuhan kepada keluarga kita,
saling mendoakan, memohon berkat
dan pengampunan.

2. Dialog
Sehari-hari kita perlu berdialog
atas perasaan kita kepada
pasangan kita, sehingga masingmasing dapat merasakan apa yang
dialami pasangannya dan makin
memahami siapa pasangan kita.

3. Seks
Seks dalam arti luas di mana kita
mengungkapkan secara eksplisit
cinta kasih kepada pasangan kita,
perlu dihayati oleh pasangan
segala usia, mulai dari pasangan
balita sampai manula.

4. Komunitas

Untuk membina kelanggengan relasi yang berkualitas,
kita sebagai manusia yang lemah perlu dukungan
komunitas yang tepat.
12
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Dukungan tersebut
dapat mengingatkan dan
membantu kita untuk
bangkit kembali saat
sedang terpuruk.

5. Re-evaluasi perkawinan:

Secara rutin kita perlu mengadakan re-evaluasi hidup
perkawinan kita. Apakah kita masih menempuh arah yang
benar dalam menggapai kebahagiaan keluarga kita atau
sudah menyimpang dari tujuan semula?
Bapa Paus Fransiskus berkata bahwa tidak ada suami/
istri yang sempurna, anak yang sempurna, keluarga yang
sempurna. Maka kita tidak perlu kecewa bila keluarga
kita belum sempurna, sesuai dengan idaman kita, tetapi
kita masing-masing berusaha untuk menjadi pribadi yang
lebih sempurna di mata pasangan kita masing-masing.
Dengan menghayati relasi yang berkualitas, maka impian
kita akan lebih mudah untuk dicapai. ■/DS/EA
13
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Pasutri Irwan-Mona
︶

Mendengar kata relasi
yang berkualitas, apa
yang pertama-tama
terlintas di pikiran
Anda?

Pasutri Mona-Irwan

M

ungkin saja akan timbul berbagai pertanyaan,
misalnya “memang ada ya tolok ukur kualitas
suatu relasi?”; “Bukankah relasi antar pasangan
itu unik?”; “Sebenarnya, apakah relasi yang berkualitas
itu?”; “Dari sudut pandang mana kita dapat melihat suatu
relasi dianggap berkualitas?” dan sebagainya.
Relasi berkualitas yang kita bahas di sini adalah relasi
sebagai pasangan suami istri, bukan relasi yang umum.
14
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Sebagai pasangan suami istri, saat kita berkomitmen untuk
hidup bersama sampai maut memisahkan kita, berarti kita
telah menjalin sebuah relasi. Nah pertanyaannya, relasi
yang bagaimana yang ingin kita bangun dalam hidup
perkawinan kita? Di sinilah kualitas relasi itu menjadi
sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kualitas
relasi suami istri akan menjadi penentu kualitas hidup
perkawinan kita. Apakah kita akan hidup dalam suasana
yang menyenangkan dan bahagia ataukah hidup dalam
suasana “damai tapi gersang” atau bahkan menjalani
hidup dalam “penjara” perkawinan?
Relasi yang berkualitas memang perlu diusahakan.
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan
kualitas relasi kita sebagai pasangan, yang bertujuan untuk
mendapatkan hidup yang lebih selaras. Dalam komunitas
Marriage Encounter kita mengenal adanya Panca Marga
yaitu Dialog, Doa Pasangan, Seksualitas, Berjalan bersama
Komunitas, dan Re-evaluasi. Dalam artikel ini kami
berfokus pada Dialog, Doa, dan Seksualitas, karena ketiga
bidang ini dapat menjadi tolok ukur relasi pasutri yang
berkualitas. Kita dapat melihat satu persatu kualitas dari
relasi kita sebagai pasangan dalam ketiga bidang tersebut.
Dialog, merupakan komunikasi yang menjadi tanda
bahwa masih ada relasi yang terjalin dan keinginan
untuk saling terhubung satu sama lain. Relasi pasangan
dapat terjadi apabila masih ada komunikasi yang disebut
dialog. Dikatakan dialog, berarti terjadi komunikasi dua
arah, di mana masing-masing orang berkesempatan
untuk saling berbicara dan saling mendengarkan. Dialog
15
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ala ME adalah dialog tertulis. Mengapa tertulis? Karena
dengan menulis, banyak hal yang mengganggu fokus
topik pembicaraan akan dapat diminimalisasi. Misalnya,
dengan menulis, orang yang mungkin kurang dapat
berbicara lebih bisa mengungkapkan isi hatinya. Di sisi
lain orang yang suka berbicara akan lebih membatasi
membahas hal-hal di luar topik. Jika hal yang dibicarakan
kurang nyaman atau mengandung resiko, maka dialog
tertulis dapat menghindari kata-kata kasar yang mungkin
terucap dalam dialog lisan. Dengan adanya dialog yang
baik antara suami dan istri, dapat dikatakan relasi mereka
itu memiliki kualitas yang baik.
Doa, bagi sebagian orang mungkin menjadi suatu
hal yang bukan prioritas lagi dalam kehidupan di jaman
sekarang, atau mungkin masih dilakukan tetapi tak
terasa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita
mengingat, bahwa perkawinan kita menjadi sah ketika kita
mengucapkan janji di depan altar, di mana kita meyakini
dan merasakan kehadiran Tuhan melalui sakramen yang
kita terima. Apakah saat ini kita sebagai pasangan masih
bisa merasakan kehadiranNya dalam perkawinan kita?.
Doa pasangan sangat baik dilakukan untuk dapat tetap
menghadirkan Tuhan dan membangun suatu relasi yang
berkualitas. Doa pasangan yang diajarkan dalam ME
adalah di mana suami dan istri bersatu saling mendoakan,
mereka terus-menerus menjadi tanda kehadiran Tuhan
bagi pasangannya. Tuhan hadir dalam setiap hembusan
nafas kita, membuat kita mampu untuk melihat cinta
Tuhan melalui cinta yang pasangan berikan sehari-hari.
16
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Cinta Tuhan itu nyata dalam relasi kita sebagai pasangan.
Seksualitas, merupakan puncak dari komunikasi yang
intim, hangat dan mesra. Dalam hidup perkawinan,
seksualitas adalah relasi yang suci dan indah, bukan
semata-mata bersifat badaniah namun terlebih
menyangkut seluruh inti manusia yang saling mencintai.
Melalui seksualitas, kita saling memberikan diri satu sama
lain untuk kebahagiaan bersama. Melalui seksualitas kita
juga melibatkan Tuhan untuk melakukan penciptaan, kita
terbuka pada kehidupan baru. Relasi seksualitas yang
bergairah dan bertujuan untuk saling membahagiakan
pasangan menuntun pada relasi yang berkualitas.
Dengan terus mengusahakan perbaikan secara nyata
dalam kehidupan Dialog, Doa dan Seksualitas dalam
relasi suami istri, kita berusaha untuk meningkatkan relasi
kita menjadi lebih berkualitas. Relasi yang berkualitas ini
dapat membawa kita untuk menjalani hidup yang lebih
selaras dan menyenangkan. We Love You and We Need
You. ■/MJ/WN

17

06

Sep - Nov 2020

In Pandemic Time

SPECIAL EDITION

Productivity in a
Limited Opportunity
By: Father Kasmir SMM, Ruteng
Religious and Parish Priest in the countryside in Flores, Indonesia.

Father Kasmir

T

he New Corona Virus Disease or well known as
Covid-19 has spread throughout the world. It has
disturbed and destroyed the norms of life of society
in all aspects. Human or social relations are changing:
hugging, kissing or shaking hands, which are normally
understood as the signs of love and friendship, become
dangerous acts that threaten someone’s life. Not visiting
our lonely parents or loved ones is the sign of love. We
18
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are asked to stay at home and work from home. The year
of 2020, according to the Lunar Year is really the Year of
the Rat: we are all in hiding, we only go out to get food,
we store food to eat later, and when people come close
to us, we run away. Every day and everywhere we will
always hear the exhortation: “Stay at home and mind your
distance!”
Working from home is not a big problem for the people
in the city. With the improvement of communication
technology they can do whatever they want. Online
shopping, using go-send, grab-food or teleconference are
among the common practices in modern cities, even
before the Corona issue. Nowadays online meetings, web
seminars, live streaming masses and other activities are the
new trends because of the social and physical distancing
rule. All these things are possible in city life. How about
people in the countryside like us?
Working from home is not applicable to us. We cannot
use a remote control to harvest rice in the field and bring
it home. Cleaning the field, cutting grass, taking bananas,
cassava or sweet potatoes cannot be done through smart
phones or computer systems. Those activities are the
daily manual work of the people in the countryside. We
are blessed, at least so far, that the corona virus doesn’t
reach our place. People can do their daily work normally,
going to the field in the morning and coming home in
the evening with more than enough sunshine and fresh
air the whole day. But for the public activities we need to
follow the common protocol.
19
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Above:
Cut the bamboo trees to
make a ladder for harvesting
cloves
Middle:
Working with Fraters to
make ladder from bamboos
Below:
Harvest Clove from the fields

20
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Beside the exhortation to work from home we are
also asked to pray from home. People are not allowed to
attend mass in church, but they are encouraged to hear
mass online through live streaming, radio transistor or on
the television. Village life is different from city life. Only a
few people have smart phones. Those who have a smart
phone cannot afford to load sufficient credit to follow
online Mass. Other difficulties are not having electricity
or weak internet connections. How can we follow a live
streaming Mass?
In facing such situations, we try to take various efforts
to satisfy the spiritual needs of our flock. We put several
loudspeakers on the top of the church and connect them
to the altar to broadcast the mass, so that the people can
hear it every day from their home. During Holy week and
every Sunday, especially in Easter Season, we went around
the village after Mass, to distribute Holy Communion to the
people who were waiting in front of their respective houses.
It was quite tiring for the priests because sometimes we
needed to walk for more than 5 kilometers. Sometimes
we passed through muddy and grassy roads, and in the
rain. It was easy enough to do it in the main parish church.
How about the out stations, the villages?
The chapels are not always strategically located
enough to make the loudspeaker heard throughout the
village. Therefore the Mass was not always celebrated in
the chapel. Sometimes we celebrated Mass at the terrace
of someone’s house or any building at a strategic spot. In
some villages we put the loudspeakers on a tree or on
21
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the top of a house. Sometimes we needed to carry the
sound system and the diesel fuel from the parish. The
main point is to make sure the Mass can be heard by the
people before receiving the Holy Communion. This kind of
practice is possible for us in places that are predominantly
Catholic. Looking at a priest roaming around the village
with his liturgical vestment is not really weird. Although it
is not common nowadays, it reminds the elderly Catholics
of the foreign missionaries in the past. Hearing the sound
of the loudspeaker is somewhat similar to the practice of
the Muslims who broadcast their prayer five times a day.
People don’t feel disturbed of it.
During this pandemic situation, the sacramental
ministries of the priests are limited. Sacramental service
is mostly on the weekends only, unless there is a funeral;
meanwhile on weekdays we are free. Following the
daily routine of the people, we also do manual work like
gardening, collecting firewood, planting vegetables, et
cetera. Hiring employees is not a wise option for such
a parish with its limited financial capacity. Hence our
manual work can reduce the daily expenses for items such
as vegetables, fresh chili, or kerosene for cooking.
Back to the Covid-19 issue, it maybe paralyzes the world
in a global sense, but it brings up a lot of new creativity
and innovation. We will survive and stay alive as long as
we keep our lamp burning. ■(ER/WN)
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SAJIAN KHUSUS

Desa nan indah dan damai

Keintiman dalam
Kesederhanaan
Oleh: Pastor Kasmir SMM, Ruteng

︶

Keintiman merupakan salah satu indikator kualitas
sebuah hubungan, entah hubungan dengan Tuhan,
dengan sesama maupun dengan alam. Kualitas
relasi seseorang dengan Tuhan antara lain terlihat
dari seberapa sering dia berkomunikasi dengan
Tuhan dalam doa. Tanpa adanya keakraban
maka mutu relasi itu dipertanyakan. Keakraban
juga mensyaratkan adanya keterbukaan. Kita
harus mengakui bahwa berbagai permasalahan
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dalam relasi antar manusia dan dalam relasi suami
istri timbul karena kurangnya keterbukaan. Tanpa
keterbukaan relasi menjadi kelihatan semu karena
ada begitu banyak sisi lain dalam diri kita yang kita
sembunyikan, yang kita tidak mau orang lain ketahui.
Untuk mencapai keakraban yang sejati kita harus
membuka diri, menelanjangi diri, membuka topengtopeng yang menutupi “wajah” kita sehingga orang
bisa mengenal kita apa adanya.

I

tulah suasana yang kami ciptakan di pastoran tempat
saya bertugas. Selama satu tahun terakhir saya hidup
bersama dua orang frater yang sedang menjalani
praktek pastoral. Kami sudah saling mengenal sejak lama,
karena sayalah yang menerima mereka masuk Kongregasi
SMM dan mewawancarai mereka secara rutin setiap
tahun. Awalnya mereka agak segan dan bahkan cenderung
takut, karena saya adalah mantan decision maker untuk
kelangsungan keberadaan mereka di biara, saya dikenal
sebagai orang yang tegas dan keras dalam menerapkan
prinsip-prinsip hidup membiara kepada para frater. Namun
image itu berbeda ketika kami sama-sama hidup di paroki,
minimal itulah pengakuan mereka di depan saya dan
ketika mereka sharing dengan umat. Konon kepada umat
mereka mengatakan bahwa keakraban kami di pastoran
bagaikan relasi ayah-anak.
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Yeah..., saya harus menjadi ayah yang mengajak mereka
bekerja secara fisik, menyuruh mereka belajar agar bisa
membawakan renungan dalam ibadat, mengingatkan
mereka dalam berelasi di tengah umat dan menegur
mereka kalau ada yang harus dan perlu diperbaiki. Kualitas
sebuah keakraban bukan berarti membiarkan segalanya
mengalir tanpa arah dan tanpa batas, tetapi pada
kemampuan untuk saling mengingatkan tentang ramburambu kehidupan. Keakraban yang berkualitas harus bisa
diperlihatkan dengan kemampuan dan kemauan untuk
saling menegur dan memperbaiki, tanpa merusak relasi.
Keakraban kami di komunitas pastoran didukung oleh
suasana dan sarana yang serba terbatas, sehingga kami
berjuang bersama-sama untuk bertahan dalam kondisi
apa adanya.
Fasilitas hidup kami di pastoran super sederhana
kalau dibandingkan dengan apa yang biasa saya alami
ketika mengembara puluhan tahun di luar Flores. Di sini
kami tidak mempunyai televisi sebagai sarana hiburan
atau sumber informasi. Jalan satu-satunya adalah
menggunakan smartphone, itu pun kalau sinyalnya kuat
dan pulsanya memadai. Kami tidak menggunakan kompor
gas melainkan minyak tanah, yang harus dihemat-hemat
dan harus didukung dengan penggunaan kayu api.
Menggunakan jasa tukang kebun merupakan pilihan yang
tidak realistis, karena paroki pasti tidak mampu membayar
upahnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
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Berjalan kaki menuju
Stasi untuk kunjungan
dan misa

Misa dengan protokol
kesehatan
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kami tidak bisa hanya mengandalkan kontribusi dari
umat. Selain mendapatkan tanda kasih dari sahabat dan
kenalanku yang rela berbagi, kami juga memanfaatkan
lahan paroki untuk bercocok tanam.
Syukurlah kedua frater saya sangat rajin dan tidak
segan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor dan
kasar. Kami bersama-sama bekerja di kebun dan bercocok
tanam. Kami menanam singkong, talas, labu, cabai, tomat,
pepaya, dan lain-lain, sehingga kami tidak perlu membeli
sayur mayur, bahkan kami bisa membagikannya kepada
komunitas lain. Untuk menghemat minyak tanah, kami
bersama-sama mengumpulkan kayu api. Mencari kayu
api adalah pekerjaan rutin saya semasa kecil di kampung,
sehingga menerabas semak belukar dan membelah kayu
tidaklah asing bagiku. Kami juga bersama-sama masuk
hutan meminta bambu milik umat, untuk membuat tenda
labu dan tangga untuk memetik cengkeh. Mereka juga
bisa memasak sedangkan saya hanya bisa merebus air,
itu pun terkadang gosong karena lupa kontrol. Sangat
mengharukan melihat mereka meniup-niup api, lalu ada
yang membuat bunyi seperti (maaf) kentut, sehingga
terciptalah keceriaan di tengah asap dan abu dapur.
Aktivitas kami tentu saja bukan hanya urusan
kebun, tetapi terutama pelayanan pastoral. Para frater
merupakan koster yang menyiapkan peralatan liturgi.
Kami bersama-sama mengunjungi kampung-kampung,
entah menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki
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berjam-jam. Mereka selalu membawa tas yang lebih berat
untuk membantu saya yang casingnya masih kelihatan
OK tapi isinya sudah keropos. Kami sungguh menikmati
kebersamaan dan keakraban dalam kesederhanaan.
Dengan menu makanan yang seadanya kami semua sehat
dan segar. Teman-teman dari komunitas lain justru kaget
melihat frater saya yang gemuk. Memang menu makanan
mempengaruhi kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi
tidak kalah pentingnya adalah suasana hati di ruang
makan. Tidak jarang kami hanya makan berlauk sambal
kalau pedagang ikan keliling tidak lewat, tetapi karena
ramainya percakapan, maka tanpa sadar makanan sudah
ludes. Untuk mengisi waktu sebelum tidur malam, kami
bermain kartu, atau ngobrol tanpa tema, atau dialog tanpa
batas.
Sayangnya para frater ini hanya boleh setahun bertugas
di sini. Mereka sudah menyatu dengan komunitas dan
umat paroki, menjalin relasi yang baik dan berkualitas.
Kami berat melepaskan mereka dan mereka pun berat
meninggalkan paroki, tetapi kalau harus mengikuti
perasaan berat itu berarti panggilan mereka untuk menjadi
imam terhenti di sini. Relasi yang berkualitas tidak hanya
mengandalkan kebersamaan, keakraban dan keterbukaan,
tetapi termasuk kemampuan mengontrol perasaan dan
keberanian melepaskan ego. ■/IH/WN
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SAJIAN KHUSUS

Perjalanan Majalah Relasi
Oleh: Pasutri Elly-Rusli dan Pasutri Endang-Agung

︶ Berbicara tentang Majalah Relasi tidak bisa

dipisahkan dengan majalah yang sebelumnya
sudah ada yaitu Majalah MEI berskala “Nasional“.
Pada awalnya majalah ini diterbitkan dalam format
yang sangat sederhana tanpa gambar dan hanya
diasuh oleh satu pasutri yang bersemangat juang
luar biasa yaitu Mas Di dan Mbak Yah, sekarang
keduanya sudah almarhum. Mereka adalah salah
satu peserta WEME pertama (25-27 Juli 1975) dan
kemudian menjadi salah satu pasutri tim pemberi
Weekend pertama bersama Tony-Greta dan Pastor
Piet Nooy SVD.
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Berikut adalah cuplikan sepatah kata dari edisi 1
majalah MEI:

“

Atas desakan banyak anggota Keluarga Marriage
Encounter akhirnya kami memberanikan diri untuk
memulai dengan penerbitan ini. Adapun tujuannya
ialah sebagai sarana yang menghubungkan sekretariat
dengan para anggota dan memelihara kontak antar
anggota satu dengan lainnya. Oleh karena itu majalah ini
akan memuat pengumuman-pengumuman dan beritaberita sekitar gerakan kita, begitu pula tulisan-tulisan dari
para anggota yang ingin memberikan kesaksian tentang
rahmat yang diterimanya dari Tuhan yang Maha Kasih
melalui ME. Tulisan-tulisan itu mohon dikirimkan kepada
sekretariat atau diserahkan kepada kami pada waktu
pertemuan bulanan. Tiga huruf “MEI” yang tercantum
pada sampul adalah singkatan dari Marriage Encounter
Indonesia, yang untuk mudahnya kami ambil sebagai
nama “majalah“ kita ini. Kebetulan edisi pertama ini terbit
pada akhir Mei 1977. Waktu penerbitannya akan kami
sesuaikan dengan banyak sedikitnya berita dan tulisan
yang masuk ….”
Edisi no 1 (1977) sampai dengan no 13 (1979) hanya
diasuh oleh Mas Di dan Mbak Yah sendiri, baru pada
penerbitan edisi no 14 dan seterusnya diasuh oleh
beberapa orang. Semangat pengasuh yang naik-turun,
dapat dilihat dari kontinuitas penerbitan dan tebal tipisnya
majalah. Kurangnya naskah yang masuk menyebabkan
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Para pendiri Majalah Relasi

sebagian besar halaman majalah ini diisi dengan daftar
peserta Weekend di seluruh Indonesia, yang tentunya
terasa sangat membosankan bagi para pembaca.
Perayaan Lustrum III ditandai dengan sedikit harapan
bahwa pembaca maupun pengasuh majalah akan
mengalami semangat baru. Maka dalam penerbitan
edisi no 86 (1990) cover dicetak dengan tulisan besar
“ME INDONESIA 15 TH - Walk Together“. Pada halaman
terakhir dicantumkan susunan pengasuh Majalah MEI
yang melibatkan banyak pasutri. Namun sayang sekali,
dengan bertambah banyaknya pengasuh majalah, tidak
diikuti dengan banyaknya naskah yang mengalir. Majalah
tetap saja mengalami kendala penerbitan. Edisi no 86
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yang terbit saat Lustrum III, yang diharapkan bisa menjadi
pemicu bangkitnya majalah MEI ternyata menjadi majalah
satu-satunya yang terbit di tahun 1990. Bisa dibayangkan
bagaimana perasaan Mas Di dan Mbak Yah yang sejak
awal sendirian mengasuh majalah ME karena besarnya
cinta mereka kepada gerakan ini.
Selanjutnya mulai edisi no 87, MEI kembali terbit
dengan format sederhana dan diasuh kembali oleh Mas Di
dan Mbak Yah yang tetap bersemangat meskipun semakin
sepuh. Setelah edisi no 94 (1993), dalam Sidang Denas
XX (26-28 November 1993) di Pacet, Surabaya, diputuskan
untuk tidak lagi menerbitkan Majalah MEI. Untuk
update berita seputar ME Indonesia, Kornas hanya akan
mengirimkan surat edaran kepada semua tim di seluruh
Indonesia. Tiap distrik diharapkan membuat majalahnya
sendiri.
Kami berdua (Elly-Rusli) dan Pastor J.B. Martosudjito,
SJ yang ditunjuk menjadi Kordis I Jakarta pada 30 Januari
1994, merasa bertanggung jawab untuk menjalankan
keputusan Sidang Denas XX dengan membuat majalah
sendiri. Akhirnya edisi perdana majalah ME Distrik I Jakarta
dengan nama Majalah Relasi terbit pada tanggal 1 Agustus
1994. Saat itu kami bertiga, Kordis I Jakarta, sebagai
penanggung jawab penerbitan dibantu Mas Di-Mbak
Yah dan Tony-Greta (Redaksi Pembina), Masli-Angeline
(Redaksi Penerbitan), Jan-Ami (Redaksi Peliputan), JeffryIra (Redaksi Usaha), dan Betty-Irwan (Redaksi Distribusi).
Kami merencanakan untuk 3 edisi pertama terbit per
dua bulan dan mulai awal tahun 1995 menjadi terbit
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setiap bulan. Tema untuk 18 edisi pun sudah ditentukan
terlebih dahulu. Rencana ini awalnya berjalan baik, hingga
akhir tahun 1994 sudah terbit 3 edisi. Selanjutnya edisi
ke-4 sampai ke-8 berhasil terbit secara bulanan mulai
Januari sampai dengan Mei 1995. Tetapi adanya kegiatan
Lustrum IV dan sebagian besar staf Relasi ikut terlibat
didalamnya mengakibatkan tertundanya penerbitan
majalah berikutnya. edisi ke-9 dan ke-10 baru terbit
September dan Desember 1995.
Masalah keuangan sempat menghambat penerbitan
Majalah Relasi. Puji Tuhan, atas prakarsa ME BSD,
diselenggarakan acara “Malam Dunia Baru“, di mana 94%
tiket makan malam terjual habis dan hasilnya cukup
untuk membiayai 6x penerbitan majalah serta membiayai
peserta Weekend yang kurang mampu. Pada masa itu
sangat minim iklan, sehingga untuk pengganti biaya
operasional kita sering mengalami kesulitan.
Mulai awal tahun 1996 terjadi paceklik naskah lagi
sehingga sepanjang tahun itu hanya terbit dua kali, yaitu
edisi ke-11 pada bulan Mei 1996 dan edisi ke-12 pada
bulan Oktober 1996 yang merupakan penerbitan terakhir
majalah Distrik I Jakarta. Kordis baru (1997-1999) tidak
lagi menerbitkan majalah, melainkan bulletin newsletter
dan berhenti setelah 3 kali penerbitan.
Saat kami dan Pastor J.B. Martosudjito, SJ ditunjuk
menjadi Kornas periode 1999-2001 dalam Sidang Denas
XXV (10-13 Maret 1999) di Cisarua, Bogor, kembali kami
menghidupkan Majalah Relasi sebagai majalah ME
nasional. Edisi pertama (R1) terbit pada bulan Juni 1999
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hingga edisi ke-10 (R10) terbit bulan Oktober 2001.
Dalam Sidang Denas XXVIII pada 13-18 November 2001
pasutri Tjahja-Adriani dan Pastor Wignyasumarta, MSF
dari Semarang terpilih sebagai Kornas baru menggantikan
kami. Karena penerbitan majalah tidak bisa dipisahkan
dari Kornas sebagai penanggung jawab, maka secara
otomatis mulai edisi R11 dan berikutnya seyogyanya
beralih ke Semarang. Namun atas permintaan Kornas
baru yang disetujui oleh sidang, pengasuh majalah tetap
dipertahankan seluruhnya di Jakarta.
Majalah Relasi edisi R14 sampai dengan R18 sempat
dicetak di atas kertas dengan kualitas lebih rendah dan
berwarna agak kuning, dikarenakan adanya kenaikan
harga bahan. Di bawah tanggung jawab Kornas pasutri
Tjahja-Adriani dan Pastor Wignyasumarta MSF, Majalah
Relasi terbit sampai edisi R26.
Dalam Sidang Denas XXXII di Puri Avia, Bogor pada
30 November 2005 terpilih Kornas baru yaitu pasutri
Budi-Hong dan Pastor Aryono, CM yang secara otomatis
menjadi penanggung jawab baru Majalah Relasi mulai
edisi R27 dan seterusnya. Hampir semua pengasuh
majalah masih dipertahankan. Majalah relasi tidak pernah
memberhentikan pengasuh. Mereka semua bekerja atas
dasar pelayanan dan sukarela, tidak digaji dan malah sering
harus mengeluarkan biaya pribadi seperti transport dan
konsumsi saat rapat. Pergantian pengasuh dikarenakan
kesadaran atau pengunduran diri karena kesibukan yang
tidak bisa dihindarkan. Pada edisi R27, majalah mengalami
perubahan, covernya dibuat sangat menarik, full colour,
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walaupun isinya masih hitam putih.
Dalam Sidang Denas XXXV di Bandung pada 29 Oktober
– 2 November 2008 terpilih pasutri Riana-Suarno dan
Pastor Widajaka, CM dari Surabaya, maka penanggung
jawab majalah pun beralih kepada mereka bertiga.
Keyakinan akan tersedianya banyak pasutri potensial di
Surabaya, ternyata tidak membuat terwujudnya harapan
kami atas estafet pengasuh majalah. Tetap saja pengasuh
lama dipertahankan dengan ditambah oleh beberapa
tenaga potensial. Dengan demikian, hingga tahun 2008
pengasuh Majalah Relasi ini telah bertahan hingga 3x
pergantian Kornas.
Dengan bergabungnya Martin-Novi, design cover pun
dibuat jauh lebih menarik. Walaupun Majalah Relasi telah
mengalami perubahan tampilan yang lebih baik, kontribusi
pergantian biaya cetak majalah dari para pembaca
masih saja sangat minim sehingga mulai diusahakan
memasukkan iklan untuk memperoleh dana. Di sinilah

Perkembangan design Majalah Relasi
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tim bina usaha telah memberi kontribusi yang besar bagi
kelangsungan hidup Majalah Relasi. Bahkan saat dana dari
iklan tidak memadai, pasutri Ake-Mega yang memimpin
bina usaha dan pasutri Paul-Cecil sebagai bendahara
seringkali memasang iklan perusahaan mereka hanya
demi membantu keuangan Majalah Relasi ditambah
membuka rumah mereka serta menyediakan konsumsi
untuk pertemuan-pertemuan kami.
Tahun 2012 di bawah Kornas pasutri Endang-Agung
dan Pastor Budi Hermanto bertepatan dengan edisi
ke-50 Majalah Relasi “golden edition”, Majalah Relasi
dicetak dalam ukuran yang lebih besar, yaitu
17 x 24 cm (yang tadi hanya berukuran 14,85 x 21 cm)
dengan seluruh halaman dicetak berwarna (full colour).
Sejak saat itu Majalah Relasi tampil berwarna baik halaman
cover maupun isi.
Empat tahun kemudian terjadi pergantian Kornas dan
dengan terpilihnya pasutri Ina-Hardono dan Pastor Yus
Noron, ME nasional kembali ke Jakarta. Seiring dengan
perkembangan teknologi digital, di samping terbit dalam
bentuk cetak, Majalah Relasi juga tersedia dalam bentuk
digital mulai penerbitan R70 (Maret 2017) sampai dengan
R76 (September 2018).
Kemudian dalam Denas ke-45 di Bandung, pasutri
Meme-Jacob dan Pastor Akik Purwanto dari Surabaya
terpilih menjadi Kornas baru dan melakukan perubahan
terhadap proses penerbitan majalah dan pengasuhnya.
Majalah Relasi hanya dicetak sampai dengan edisi R76
(September 2018), selanjutnya hanya terbit secara digital
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dengan harapan dapat menjangkau pembaca di seluruh
dunia, bukan hanya di Indonesia. Edisi electronic Relasi
(eR) perdana telah terbit pada bulan Juni 2019 dan berkala
triwulan, sehingga yang terakhir adalah eR05 di bulan Juni
2020. Sampai tulisan ini dibuat, penerbitan eR-06 sedang
dipersiapkan oleh pengasuh dengan susunan yang baru
dengan melibatkan kontributor dari seluruh distrik dan
wilayah di Indonesia.
Yang menarik dari Majalah Relasi yang sekarang
berganti nama menjadi e-Relasi adalah para pengasuhnya
dari awal adalah para pasutri sukarelawan, dan ada
pastor juga. Kelompok Dialog menjadi suatu wadah untuk
mengakrabkan dan meningkatkan kualitas relasi bukan
hanya antara suami dan istri yang terlibat didalamnya
namun juga antar pengasuh, sehingga kami tetap memiliki
semangat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
Kami sangat terbuka untuk masukan atau saran agar
majalah kita ini sesuai dengan harapan pembaca dan
lebih diminati. Harapan kami agar semakin banyak orang
yang mau berbagi melalui majalah ini dan semakin banyak
yang juga terberkati setelah membaca dan mengakses
majalah ini.
We Love You and We Need You. ■/MJ/DS
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SHARING

Buah Pelayanan di Majalah Relasi

Oleh: Pasutri Alfred-Lanni, Jakarta

Pasutri Alfred-Lanni

︶ Tiga belas tahun melayani dalam Majalah Relasi

banyak canda dan tawa, banyak haru dan ilmu.
Namun roda harus berputar, berkat harus disebar
dan pewartaan harus terus mengalir.

Alfred

S

aat kami bergabung di Majalah Relasi, kami merasa
senang bagaikan menemukan oase di padang gurun.
Saya yang saat sekolah dan kuliah aktif di kegiatan
kerohanian, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah rutinitas
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sepanjang 9 tahun perjalanan usia pernikahan kami.
Awalnya kami direferensikan oleh pasutri JohnLilik, yang merupakan tim kami di WEME angkatan 279
untuk dapat melayani di Majalah Relasi. Kemudian kami
dikenalkan kepada pasutri Paul-Cecil yang saat ini sudah
seperti orang-tua kami.
Di perjumpaan awal, kami diajak makan malam
bersama serta diberitahu bahwasanya kami boleh ikut
melayani di Majalah Relasi dengan syarat: harus siap
hadir berpasangan di acara rapat dan Kelompok Dialog
(2x dalam sebulan). Walau tempat rapat dan KD jauh dari
rumah kami, tapi kami tetap menyanggupinya.

Lanni

Kami begitu menikmati berada di dalam lingkungan
Tim Majalah Relasi. Saya banyak mendapat pelajaran dari
semua yang kami ikuti, khususnya di setiap acara KD. Kami
banyak belajar kehidupan kepasutrian dalam membangun
sebuah Gereja kecil.
Kehidupan kepasutrian kami menjadi semakin
berkembang dan anak-anak kami pun tumbuh menjadi
anak yang baik dan menyenangkan. Mereka juga aktif
dalam pelayanan di Antiokia. Sungguh berkat Tuhan
mengalir dalam keluarga kami.
Kami sangat bangga diberi kesempatan menjadi bagian
di dalam Majalah Relasi. Dari sebuah majalah hitam putih,
hingga menjadi majalah berwarna, yang mulanya bagaikan
sebuah candaan dari Kong Rusli.
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Bahkan di era digital saat ini, Majalah Relasi pun sudah
melangkah lebih maju dengan memposisikan menjadi
majalah elektronik. Majalah yang bisa menjangkau lebih
jauh, lebih efisien dan ramah lingkungan.
Kami pun senang mendapat kesempatan meliput acara
Denas ME Indonesia, saat diadakan di Bali dan di Joglolang.
Kami dapat berkenalan dengan para pasutri dari berbagai
distrik se-Indonesia, di saat bertugas mewakili Majalah
Relasi.
Banyak canda dan tawa, banyak haru dan banyak ilmu,
yang telah kami nikmati selama lebih dari 13 tahun dalam
kebersamaan dengan tim Majalah Relasi. Namun, roda
harus berputar, berkat harus disebar dan pewartaan harus
terus mengalir.
Banyak kelebihan yang kita miliki, tapi banyak pula
kelemahan yang kita punyai. Sudah saatnya tongkat
estafet harus bergulir ke tangan-tangan yang lebih mahir,
sesuai dengan talenta yang diukir oleh sang Ilahi.
Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada
seluruh tim Majalah Relasi, baik para Pastor maupun
teman-teman yang telah menjadi pendamping, orangtua
dan saudara bagi kami.
Kiranya kami akan tetap membantu dari sisi yang
berbeda dan berdoa agar Majalah Relasi tetap senantiasa
menjadi saluran berkat bagi para pasutri ME maupun
orang lain yang membacanya.
We Love You and We Need You. ■/ER/DS/MJ/EA
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SHARING

Manfaat Weekend ME bagi
Relasi Kami
Oleh: Pasutri Julius-Inge

︶

Katanya Weekend
ME sangat bagus
untuk membina
relasi suami istri,
ternyata...

Pasutri Julius-Inge

Julius

D

i awal pernikahan, kami cenderung untuk saling
mendiamkan bila terjadi konflik. Memendam perasaan
kami masing-masing, dan merasa diri selalu benar.
Saya tidak benar-benar memahami pribadi seorang Inge,
dan seringkali berasumsi tentang apa yang Inge pikirkan.
Hasilnya, banyak sekali konflik yang tidak terselesaikan,
bahkan terlupakan.
Seiring berjalannya waktu, saya mengalami pertobatan
melalui sebuah kegerakan kepriaan. Sejak itu saya mulai
belajar untuk lebih mencintai dan memperhatikan Inge.
Tapi relasi kami tidak bertumbuh dengan maksimal, karena
fokus dari gerakan tersebut hanya masing-masing individu,
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bukan relasi pasutri. Banyak sekali kegiatan rohani yang
kami ikuti, namun tidak ada yang benar-benar memberikan
dampak positif pada relasi kami.
Sudah lama saya mendengar tentang Weekend ME,
yang katanya sangat bagus untuk membina relasi suami
istri (retret berdua, dibina bersama), tapi sayang tidak ada
informasi yang jelas tentang jadwalnya. Hingga pada suatu
saat, ketika anak ke-2 kami akan menerima komuni pertama,
Pastor Paroki mewajibkan para orangtua calon komuni
pertama untuk mengikuti Weekend ME atau Rekoleksi “7
Sakramen”. Karena jadwal Weekend ME yang tidak sesuai
dengan jadwal kami, akhirnya kami memilih untuk mengikuti
rekoleksi. Tapi saya senang, karena kami sudah mengetahui
pasutri yang harus kami hubungi, bila kami akan mengikuti
Weekend ME, dan kerinduan kami terwujud pada tanggal
23-25 November 2016 (WEME Angkatan 294, Distrik IV
Surabaya).

Inge

Sudah beberapa kali Julius mengajak saya untuk
mengikuti Weekend ME, namun tertunda karena berbagai
alasan. Salah satunya adalah karena saya merasa anak
bungsu kami masih tidak bisa ditinggal, di samping itu kami
juga sudah pernah mengikuti banyak kegiatan-kegiatan
dan retret-retret rohani, yang membuat saya merasa
bahwa hubungan kami sudah dipulihkan dan sudah baikbaik saja, walaupun terkadang masih ada rasa stagnan dan
jenuh dalam hal berelasi dan berkomunikasi dengan Julius.
Padahal kami sudah terbiasa untuk saling menyampaikan
uneg-uneg kami (Dengan you message ..... Setiap kita mau
keluar kota, papa santai sekali, tidak mau membantu. Mama
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yang harus menyiapkan semuanya. Capek tau....)

Setelah Inge-Julius mengikuti ME

Saat WEME, kami baru menyadari bahwa komunikasi
yang baik adalah komunikasi perasaan (I Message ..... Mama
merasa senang dan dicintai bila papa mau membantuku
menyiapkan perlengkapan kita untuk keluar kota). Disalah
satu sesi Weekend, kami mengungkapkan banyak perasaan
yang masih terpendam dan memang dialog perasaan yang
tidak menghakimi itu sangat penting, inilah hal yang “hilang”
dalam komunikasi kami selama ini, dan WEME membantu
kami untuk menemukan mutiara yang indah dalam hidup
perkawinan kami.
Hal lain yang berkesan adalah keguyuban di komunitas
ME. Kami sebagai pasutri yang telah mengikuti Weekend
tidak dilepas begitu saja. Ada banyak kegiatan, antara lain
renewal-renewal yang membuat kami sadar, masih banyak
materi yang belum kami ketahui, yang membuat kami haus
untuk mempelajarinya, agar bisa membantu kami untuk
semakin bertumbuh dalam berelasi dan berkomunikasi,
baik dengan pasangan, anak-anak, maupun orang-orang
yang ada di sekitar kami.
Kami sungguh bersyukur, setelah hampir 4 tahun kami
berjalan bersama komunitas ME, kami tetap terus menerus
diingatkan untuk selalu berelasi dengan intim, walaupun
kami harus jatuh bangun menjalaninya. Melalui renewalrenewal yang diadakan, kami diingatkan kembali tentang
cara berelasi dan berkomunikasi ala ME. Terima kasih ME,
karena telah membuat relasi dan komunikasi kami jauh
lebih indah dan hidup perkawinan kami menjadi lebih
bermakna. We Love You and We Need You. ■/WN/DS
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SHARING

Testimoni Menjadi Anggota
Komunitas ME
Oleh: Pasutri Paul-Cecil, Jakarta

︶

Menjadi anggota
komunitas ME,
membuat kami banyak
belajar. Relasi kami
makin hari makin
bertambah baik. Jika
bertengkar, makin
lama, durasinya
makin pendek. Itu
berkat satu pelajaran
Pasutri Paul-Cecil
paling utama yang
selalu kami ingat, yaitu ungkapan “Relasi di atas
segalanya”. Sebelumnya, saat relasi bagus, kami
serasa sudah berada di surga, sedangkan saat relasi
buruk ibaratnya seperti hidup di neraka. Melalui KD
kami belajar bagaimana terus meningkatkan kualitas
relasi kami.

P

elajaran penting yang lain adalah mengenai ‘5 bahasa
cinta’. Di situ kami baru tahu dan belajar bagaimana
kami merasa dicintai dan harus mencintai pasangan.
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Saya tahu bahwa bahasa cinta Cecil itu ‘act of service’,
karenanya dengan sebisanya ia menyiapkan santapansantapan yang dia tahu aku suka. Sedangkan ia senang sekali
bila aku selalu siap mencarikan barang-barang Cecil yang
hilang. Ini amat sering terjadi hingga aku sering bercanda
bahwa pekerjaan utamaku adalah ‘mencarikan barangbarang Cecil yang lupa atau salah taruh’. Cecil amat senang
dibantu menemukan barangnya, bahasa cintanya terpenuhi,
sampai dia menamakan aku ‘Santo Antoniusku’.
Pengenalan Pohon Keluarga juga merupakan yang
penting yang kami peroleh di ME. Kami masing-masing
terbentuk dari keluarga tempat kami dilahirkan, pergaulan
dengan semua orang di sekitarnya, termasuk pendidikan
dan lingkungan. Pengalaman sebelum kami menikah telah
membentuk kami seperti apa adanya kami. Mengapa aku
yang anak tunggal ini begitu lain sifatnya dengan Cecil
yang berasal dari keluarga besar, dan sebagainya. Setelah
mengetahuinya, kami bisa belajar untuk menyesuaikan diri.
Sedangkan satu pelajaran dari sharing kami dengan
teman-teman ME di LA yang selalu kami ingat adalah
bahwa pasutri ibarat tangan kanan dan kiri. Saat itu mereka
mengatakan, “Lihat tanganmu itu, anggaplah jari-jarimu
adalah kekuatanmu, dan rongga di antara 2 jari itu adalah
kelemahanmu. Nah, suami istri bagaikan 2 tangan yang
dikatubkan. Kekuatan dan kelemahan akan saling menutupi.
Itu yang dinamakan ‘couple power’.
Terima kasih ME kami telah dibantu dan belajar
bagaimana hidup berkeluarga dan mengalami kehidupan
perkawinan yang Bahagia hingga 53 th, meskipun masih
terus mengalami jatuh-bangun. ■/KT/MJ/EA
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Bertahan dalam 53 Tahun
Perkawinan yang Bahagia
Oleh: Pasutri Paul-Cecil, Jakarta

︶

Kami menikah dengan
pacaran yang hanya
berlangsung kurang
lebih 4 bulan. Pada
awalnya dapat dikatakan
bahwa pernikahan kami
ini adalah ‘Perkawinan
karena Tragedi’. Memang
saat itu kami sudah
berpacaran, tetapi belum
berpikir akan menikah
dalam waktu dekat.
Namun, bencana yang
menimpa keluargaku,
mempercepat
Pasutri Paul-Cecil
perkawinan kami,
secepat-cepatnya. Saat itu, saya mengalami peristiwa
yang sungguh kelabu, orangtuaku dibunuh mantan
karyawan yang butuh duit karena punya istri baru.
Saat itu keluarga memutuskan agar kami menikah
saja langsung di depan jenazah kedua orangtuaku di
tahun 1967.
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Paul

S

esungguhnya aku sudah mengenal Cecil sejak ia di
SMP. Hal ini karena kakaknya adalah best friend-ku
saat masih kuliah di ITB. Kalau liburan aku sering main
ke rumahnya di Kudus, bahkan beberapa kali menginap di
rumah mereka. Namun dengan kondisi pacaran dalam waktu
sependek itu, tentu kami belum cukup saling mengenal sifat
masing-masing. Yang kuketahui baru hal yang baik-baik
dan yang manisnya saja. Dalam perjalanan waktu ternyata
kami berdua memiliki sifat yang sama kerasnya. Kalau
bertengkar, ibarat batu dilawan dengan batu. Pernah terjadi,
pertengkaran kami sudah mencapai puncaknya. Saat itu aku
kunci pintu kamar, lalu aku keluarkan pisau dan bilang pada
Cecil: “Biarkan aku bunuh kamu dulu, dan sesudahnya aku
akan bunuh diri”. Untunglah Cecil mengalah, sehingga tidak
terjadi hal yang buruk. Memang, kadang terpikir olehku, “Aku
sudah tidak ada siapa-siapa (belum punya anak waktu itu),
tiada orang-tua, tiada saudara, kalau saya mati, ya sudah
habis perkara”. Tetapi untunglah tidak sampai terjadi hal
buruk seperti itu.

Cecil

Bagiku masa pacaran dengan Paul terasa indah sekali
karena aku sedari kecil terbiasa hidup dengan orangtua
yang harus bekerja dari pagi sampai malam. Aku terbiasa
harus mengurusi diriku sendiri termasuk makan, ke sekolah
dan keperluan lain-lainnya. Sewaktu berpacaran, ada Paul
yang memperhatikan dan selalu siap menolongku.
Sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara, aku terbiasa
47

06

Sep - Nov 2020

hidup dalam keluarga besar. Kebetulan rumah om-tantetanteku sambung-menyambung sepanjang jalan. Jadi
kami biasa bebas saling berkunjung dan bersama. Bagiku
dan saudara-saudaraku tidak ada barang yang kepunyaan
pribadi, tapi semua milik bersama dan kami biasa berbagi.
Hal ini tentu berbeda dengan Paul yang anak tunggal dan
biasa sendiri serta mandiri. Kami memiliki sifat-sifat yang
bertolak belakang hingga sering terjadi perselisihan di
antara kami.

Paul

Aku terlahir sebagai anak tunggal, sedangkan Cecil
sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara. Bisa dikatakan,
kami mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang berkebalikan.
Sebenarnya mamahku yang dulu lulusan sekolah guru di
zaman Belanda, sudah berusaha untuk mendidik aku agar
jangan punya sifat-sifat negatif yang biasanya melekat
pada diri anak tunggal. Aku dari kecil sudah belajar mandiri,
diajar berani bepergian sendiri, dari Solo ke Surabaya atau
Jakarta naik kereta api sendiri dengan hanya diantar dan
dijemput ke atau dari stasiun kereta api. Bahkan, sewaktu
liburan, aku dititipkan di keluarga dengan banyak anak dan
sebagainya. Namun toh sifat tertentu yang biasa dimiliki
anak tunggal masih ada padaku dan ini tentu saja tidak pas
dengan pasanganku sehingga ada saja yang mengganggu
dan menimbulkan pertengkaran.
Tahun ketiga menikah, anak pertama kami lahir, seorang
putra dan di tahun keenam, lahir anak kedua, seorang putri.
Kami pindah ke Jakarta pada tahun 1973. Waktu itu 2 batu
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yang bergesekan terus ini sudah mulai agak licin hingga
gesekan sudah tidak seberat di permulaan menikah. Mulai
tahun 1979 kami sudah dioyak-oyak agar ikut ME, namun
selalu saja jawaban kami: “Buat apa? Pernikahan kami baikbaik saja, kok”. Baru pada tahun 1982 kami berangkat juga
untuk ikut Weekend ME, hanya karena ingin tahu. Waktu itu,
kakak Cecil menganjurkan agar kami ikut.

Cecil

Setelah menikah, aku baru mulai sadar bahwa Paul
sebetulnya keras kepala dan perfeksionis. Ternyata hampir
semua sifatku berkebalikan dengan Paul sehingga kami
sering bertengkar untuk hal2 yang sepele. Seringkali
aku merasa putus asa untuk mengubah Paul agar mau
menuruti kemauanku. Misalnya dalam hal makan, Paul
menuntut semua anggota keluarga berkumpul, barulah
makan bersama. Sedangkan menurutku makan bisa kapan
saja, kalau aku merasa lapar, ya aku makan, aku tidak perlu
menunggu orang lain. Setelah mengikuti ME, aku menjadi
tahu bagaimana menyelaraskan antara keinginanku dengan
keinginan Paul. Relasi kali membaik berkat komunikasi dan
dialog. Saat ini usia perkawinan kami sudah lebih dari 50
tahun. Aku sudah banyak merubah diri, namun kadang masih
ada saja hal-hal kecil yang membuat kami konflik. Namun,
kami sudah bisa mengatasinya dan happy bersama.

Paul

Sebagaimana di banyak keluarga yang harmonis, aku
merindukan kalau makan bisa bersama. Tetapi bagi Cecil
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makan bersama tidak berarti sama sekali, karena sejak
kecil Cecil sudah terbiasa makan di mana saja, dirumah
tante yang satu atau dirumah tante yang lain. Sehingga aku
sering terabaikan dan harus makan sendiri atau ditemani
anjing-anjingku. Baru sekarang dimusim Pandemi ini aku
bisa merasa terpuaskan hampir setiap hari kami makan
bersama. Hahahaaa... thank you Covid-19.
Berkat ME kami mampu bertahan ‘married’ selama lebih
dari setengah abad. Semoga berguna untuk yang membaca
dan semoga semua yang membaca tulisan ini juga dapat
mengalami ‘pernikahan emas’ 50 tahun bersama yang hanya
sekali saja bisa kita alami dalam hidup kita masing-masing.
Good luck to you all, keep your lamp burning, and may God
always bless you all.

Cecil

Di masa pandemi ini di mana kita boleh dibilang
bersama hampir 24 jam, kami happy-happy saja dan lebih
saling melayani. Paul menjadi lebih sabar dan jarang emosi.
Aku juga bertekad untuk tidak menciptakan pertengkaran
dan lebih bisa bertoleransi. Banyak hal yang aku dapat
dari adanya pandemi ini. Aku menjadi lebih religius dan
mengikuti misa harian, KD virtual, juga aneka acara ME
virtual. Hal ini membuat aku makin yakin bahwa Tuhan
memberi aku hadiah suami yang istimewa, sabar, melayani
dan sering meneguhkan aku. Karena merasa dicintai oleh
Paul, maka aku juga bisa lebih mengasihi orang-orang di
sekitarku dan orang-orang yang membutuhkanku. ■/KT/EA
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SHARING

Berdua Melayani Tuhan
Oleh: Pasutri Martin-Novi

︶

Kami merasa gembira
berada di tengah-tengah
staf Majalah Relasi,
bagaikan memiliki
keluarga baru.

Pasutri Martin-Novi

K

ami mengikuti WEME pada bulan Januari 2008,
empat tahun setelah kami menikah di tahun 2004.
Kami sungguh bersyukur karena dengan kesempatan
mengikuti WEME, relasi kami menjadi jauh lebih baik dari
sebelumnya. Kami menjadi dapat berkomunikasi satu sama
lain untuk hal-hal yang sebelumnya kami simpan dalam hati
karena tidak mau menyakiti satu sama lain.
Pengalaman melayani berdua sebagai pasangan suami
istri sangat berarti bagi relasi kami. Kesempatan melayani
berdua terbuka lebar dalam komunitas ME saat pada tahun
yang sama kami mengikuti WEME. Pasutri Alfred-Lanni,
sahabat lama kami, mengajak kami untuk membantu dalam
kepengurusan Majalah Relasi. Latar belakang Martin sebagai
desain grafis dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tenaga di
Majalah Relasi. Kami berdua senang sekali mendapat tawaran
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tersebut dan setelah kami berdialog berdua, kami memutuskan
untuk menerima tugas tersebut. Ternyata di sana kami dapat
berkenalan dengan para pasutri ME yang mengagumkan yang
sudah melayani ME selama puluhan tahun. Pastor Chris Purba,
pasutri Elly-Rusli, pasutri Betty-(Irwan), pasutri Budi-Hong,
pasutri Paul-Cecil, dan teman-teman lain yang sangat baik dan
menerima kami apa adanya. Kami bangga dapat membantu
dalam kepengurusan dan mengikuti sejarah perkembangan
Majalah Relasi dari yang hanya hitam putih, berubah ukuran
menjadi lebih besar dan berwarna.
Kami merasa gembira berada di tengah-tengah staf
Majalah Relasi, bagaikan memiliki keluarga baru. KD Relasi
adalah waktu yang kami tunggu-tunggu di mana kami dapat
saling membagikan pengalaman dan perasaan. Pengalaman
dalam KD Relasi sangat menyenangkan. Para pasutri senior
dengan gamblangnya menceritakan pengalaman mereka dari
yang sedih sampai yang lucu. Kami sebagai pasutri muda
banyak belajar dari mereka semua.
Dari kepengurusan Majalah Relasi, kami berkenalan
dengan aktifis-aktifis ME lainnya. Tahun 2015, kami diberi
kepercayaan untuk masuk dalam kepengurusan acara “ME
Walk” yang diadakan di Cibodas. Di sana kami berkenalan dan
menjadi dekat dengan aktivis ME, di antaranya adalah pasutri
Irwan-Sisil dan Martio-Yuyu.
Pengalaman yang tak terlupakan juga pada saat kami diajak
bergabung sebagai panitia pelaksana Sidang Denas ke-44 di
Jakarta yang diketuai oleh pasutri Irwan-Sisil. Dalam beberapa
hari sidang di Hotel Swiss-Bell di Kemayoran, Jakarta, kami
dapat berkenalan dengan banyak pastor dan juga tim-tim ME
dari seluruh Indonesia. Pada Sidang Denas tersebut, kami juga
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mendapat tugas sebagai jurnalis dari Majalah Relasi, bersama
dengan pasutri Kurni-Topo, yang tugasnya melaporkan
kegiatan selama Sidang Denas termasuk juga mewawancara
delegasi-delegasi luar kota. Laporan kami tersebut akan
masuk dalam edisi Majalah Relasi yang berikutnya. Sungguh
senang bekerja sama dalam kepanitiaan dan mengalami
kebersamaan dengan delegasi ME dari seluruh Indonesia.
Sejak bergabung dalam kepengurusan Majalah Relasi, kami
juga selalu dimintai tolong untuk mendesain logo tema baru
untuk Enrichment ME yang diadakan oleh pasutri Elly-Rusli
untuk seluruh peserta KD Elly-Rusli setiap awal tahun. Kami
senang dapat membantu kegiatan tersebut yang tentunya
sangat positif untuk para pesertanya. Selain itu kami juga
diminta membantu tugas Kordis Distrik Jakarta saat ini, pasutri
Chris-Lely untuk mendesain flyer acara-acara ME Distrik I
Jakarta. Kami merasa diberi kehormatan dapat membantu
kegiatan-kegiatan tersebut walaupun hanya mendesain flyer.
Tugas kami di ME tidak besar dan mungkin tidak begitu
berarti, tetapi kami bahagia karena boleh melayani berdua
sebagai pasangan suami istri. Sungguh bersyukur karena
dalam pelayanan tersebut, hubungan kami berdua semakin
dekat. Memang tidak jarang di dalam pelayanan tersebut kami
berdua berselisih paham tetapi kami sadar semua yang kami
lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Karena kami sudah
mengikuti WEME, kami dapat menyelesaikan perselisihanperselisihan di antara kami dengan baik.
Kami tahu bahwa hidup dalam komunitas yang baik
sungguh mendekatkan relasi kami. Oleh karena itu, kami
beryukur menjadi bagian dari komunitas ME lewat pelayananpelayanan kami. ■/DS/MJ
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Berproses Bersama
Mengembangkan Majalah Relasi
Oleh: Pasutri Betty-(Irwan), Jakarta

Pasutri Betty-Irwan

︶ Irwan adalah komandan dan segala-galanya
bagiku… melayani sampai akhir hayat.

S

aya dan Irwan (alm.) terlibat sebagai tim pengasuh
Majalah Relasi sejak tahun 2004. Saat itu saya diberi
tugas sebagai distributor untuk Distrik I Jakarta.
Setelah berjalan beberapa tahun, kami juga dipercaya
sebagai editor.
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Kami sangat senang dapat bergabung dalam Majalah
Relasi ini, karena kerja-sama antar staf yang saling
menyemangati merupakan suatu pengalaman yang
sangat menggembirakan, yang tentu saja menjadikan
pertemuan atau rapat-rapat sangat kami rindukan. Setiap
pertemuan atau rapat menjadi acara yang mengasyikan,
penuh canda dan tawa. Di antara kami, para staf sangat
kompak, walaupun usia kami yang terlibat sebagai staf
Relasi sangat bervariasi, dari 30-an sampai dengan di atas
70 tahun.
Saya masih ingat candaan salah satu staf yang saat
ini sudah almarhum, Bandono dan Anin, juga dengan
Agnes-Ferry yang sering menimpali pembicaraan yang
mengundang tawa. Ada juga Sri-Warno, yang bersikap
serius dan merupakan staf yang paling senior. Semuanya
memberikan keasyikan dan kenangan tersendiri, juga kami
dapat belajar banyak.
Dalam perjalanan waktu, Irwan pasanganku sering
mengeluh sakit vertigo, ternyata ada masalah di batang
otaknya. Meski demikian kami tetap berpartisipasi sebagai
staf majalah, hingga akhirnya Irwan sakit secara serius dan
pada 11 Agustus 2019, Irwan meninggalkan kita semua
menghadap Bapa di Surga.
Setelah itu saya harus terlibat sendiri sebagai staf
Majalah Relasi yang kita cintai ini. Padahal sesungguhnya
dialah komandan saya dan yang banyak mengerjakan
tugas-kami yang berkaitan dengan majalah. Irwan
segala-galanya bagiku, ia telah mendampingiku dalam
kegiatan di Relasi dan ME pada umumnya. Irwanlah yang
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mengoperasikan peralatan gadget, untuk mendukung
kegiatan kami.
Walau saya sudah sendiri, tetapi teman-teman di
Majalah Relasi masih selalu mengajak saya dalam berbagai
kegiatan. Hal itu membuat perasaan canggung saat harus
hadir ditengah-tengah teman-teman pasutri. Kadang saya
merasa sedih, teringat Irwan, juga merasa sendiri, bahkan
dalam hati saya berkata, “Jomblo kok masih hadir”.
Saat ini tugas saya dalam kepengurusan Majalah
sudah berakhir dan diganti dengan teman-teman yang
masih muda. Harapan saya semoga majalah relasi setelah
adanya pergantian kepengurusan dengan staf baru
yang lebih energik, luas wawasannya, bersemangat dan
kemampuan luar biasa, bisa membawa kemajuan untuk
Majalah Relasi. Saya yakin, ke depan Majalah Relasi dapat
mengangkat nama ME Indonesia, baik di tingkat nasional
maupun internasional.
Terima kasih Pastor, dan sahabat-sahabatku, mohon
maaf bila ada salah kata-kata, dalam tindakan, dalam
teguran terutama saat saya membujuk bahkan “mengemis”
naskah kepada para pasutri di berbagai Distrik/Wilayah.
Saya sering bersikap nguber-uber dan meminta Anda
semua untuk segera mengirim naskah, khususnya yang
sudah terjadwal tugas menulis. Hal ini terpaksa kami
lakukan, karena tanpa naskah, majalah tak mungkin akan
terbit.
We Love You and We Need You. ■/IH/MJ
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SERBA-SERBI

Estafet
Oleh: Pasutri Meme-Jacob

E

stafet, bagi banyak orang sering diasumsikan
sebagai cabang olahraga atletik, dalam lomba lari
atau renang, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
pun mendefinisikan demikian.
Kali ini kami tidak akan membahas tentang cabang
olahraga, juga tidak bermaksud melenceng dari KBBI,
namun ingin mengambil definisi lain dari kata “ESTAFET”
yang sering dipakai dalam organisasi-organisasi. Mungkin
Anda pernah mendengar istilah “Estafet Kepemimpinan”?
Jika ya, maka istilah yang akan kami pakai ini bukan
karangan kami sendiri…
Perjalanan panjang Majalah Relasi dimulai pada tahun
1977, ketika sepasang suami istri, Mas Marsidi dan Mbak
Yah (keduanya telah almarhum), terpanggil untuk berbagi
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sukacita dan pengalamannya setelah mengikuti Weekend
ME, kepada pasutri-pasutri lain di wilayahnya.
Melalui dukungan beberapa pasutri lain, apa yang
dilakukan oleh almarhum Mas Marsidi dan Mbak Yah,
kemudian menjadi bentuk majalah yang awalnya dibuat
dengan tulisan tangan dan distensil.
Hanya karena kekuatan cintalah Majalah Relasi ini
mampu melewati masa demi masa dengan berbagai
tantangan dan peluang yang ada. Majalah yang tadinya
hanya bersifat lokal telah berkembang menjadi majalah
nasional, hingga saat ini. Seturut perkembangan jaman,
Majalah Relasi kini telah bisa diakses dengan mudah dari
berbagai tempat dalam bentuk digital dan berubah nama
menjadi e-Relasi dan bersifat global.
Perjalanan yang harus ditempuh masih sangat panjang
dan dibutuhkan lebih banyak cinta dan energi untuk
menjadikan majalah ini sebagai sarana pemersatu kita,
khususnya komunitas ME Indonesia untuk saling berbagi,
saling memperkaya dan saling menyemangati.
Seperti dalam cabang olahraga lari estafet, untuk dapat
menyelesaikan misi, dibutuhkan pergantian orang, agar
tidak sampai mengalami kelelahan dan ada energi baru
yang terus-menerus untuk melanjutkan perjalanan.
Majalah e-Relasi pun dalam perjalanannya telah
mengalami beberapa kali pergantian pengurus dan pada
tanggal 21 Mei 2020 yang lalu, Pemimpin Umum dan
Pemimpin Redaksi yang baru, pasutri Endang-Agung dan
pasutri Ina-Hardono telah mendapatkan kepercayaan
untuk melanjutkan misi mulia ini.
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Pada edisi eR-06 ini secara resmi pengurus lama telah
menyerahkan tongkat estafet kepada pengurus baru untuk
masa bakti 3 tahun ke depan.
Proficiat kepada pasutri Endang-Agung, pasutri InaHardono dan seluruh pengurus baru. Kepada pasutri
Elly-Rusli dan Pastor Chris Purba, SJ selaku Pemimpin
Umum sebelumnya dan kepada pasutri Budi-Hong selaku
Pemimpin Redaksi, serta seluruh pengurus lainnya, yang
telah purna bakti, kami mengucapkan banyak terima
kasih atas kerja keras, kontribusi, dedikasi dan terutama
karena CINTA Anda selama ini, yang telah membawa dan
menjalankan misi serta meneruskannya kepada para
pengurus yang baru.
Tongkat estafet telah berpindah tangan, namun jejak
langkah Anda akan selalu ada selamanya.
We Love You and We Need You. ■/DS/IH

Tongkat estafet telah berpindah, namun jejak langkah Anda akan selalu ada.
Terima kasih banyak pasutri Elly-Rusli dan pasutri Budi-Hong, serta seluruh
pengurus lama. Selamat melanjutkan mulia pasutri Endang-Agung dan pasutri
Ina-Hardono serta seluruh pengurus baru.
Special thanks Pastor Chris Purba, SJ yang telah setia mendampingi para
e-Relasi selama ini. We Love You and We Need You
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SERBA-SERBI

Merajut Kembali
Halaman yang Hilang
Oleh: Pasutri Endang-Agung

︶

Pasutri Endang-Agung

S

Ada halaman
yang hilang dalam
buku kehidupan
kita, yang sering
membuat relasi
kita tidak nyaman.
Maka marilah kita
mencari halaman
yang hilang itu
dan merajutnya
kembali....

eorang guru sekolah bertanya kepada muridnya
tentang pelajaran sejarah dunia, “Nak siapakah
Barack Obama itu?” Si anak menjawab, “Penjual es
krim, Bu.“ Sang guru terkejut mendengar jawabannya. Dia
bertanya sekali lagi, “Coba dijawab yang benar siapakah
Barack Obama itu?” Sekali lagi murid itu menjawab
dengan tegas, “Penjual es krim, Bu….“ Guru itu mulai
jengkel dan berkata, “Coba buka buku pelajaranmu dan
baca kembali siapakah Barack Obama itu?” Si murid
dengan patuh membuka halaman demi halaman dalam
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bukunya dan membaca kembali kisah tentang Barack
Obama, dan kemudian berkata dengan keras, “Benar, Bu.
Barack Obama bekerja sebagai penjual es krim”. Akhirnya
sang guru menghampiri muridnya, melihat buku pelajaran
tersebut, membuka halaman demi halaman dan memang
benar ada halaman yang hilang dalam buku tersebut,
sehingga kisah hidup Barack Obama berhenti pada saat
masih remaja, di usia 16 tahun, saat ia memperoleh
pekerjaan sebagai pelayan kedai es krim. Guru itu benar,
Barack Obama adalah seorang Presiden USA. Tetapi murid
ini juga tidak salah. Sejauh yang dia ketahui, Barack Obama
adalah seorang penjual es krim.
Cerita ini mengingatkan perjalanan hidup kita, ada
halaman yang hilang dalam buku cerita kehidupan
kita, dan seringkali halaman yang hilang dalam buku
cerita pasangan kita menyebabkan pertengkaran dan
ketegangan relasi di antara pasangan suami istri.

Endang

Seperti yang kualami, dulu ketika kecil orangtuaku
sibuk bekerja dan aku lebih banyak diasuh oleh nenekku,
aku mendapatkan kasih sayang dan pelajaran kehidupan
dari beliau. Demikian juga ketika kami berumah tangga,
kami berdua sibuk bekerja keras dan ketiga putra-putri
kami diasuh oleh mamaku. Bahkan ketika mereka sudah
besar dan bersekolah di Surabaya, mamaku ikut pindah
ke Surabaya untuk menjaga anak-anak kami. Pengalaman
ini tertulis dalam buku kehidupanku. Demikian saat cucu
kami lahir, secara naluri perhatianku benar-benar tertuju
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pada cucu kami apalagi kelahirannya agak bermasalah
dan menderita alergi. Menurutku hal ini adalah wajar dan
inilah buku kehidupanku.

Agung

Sejauh yang dapat kuingat, papiku sering keluar kota
untuk bekerja, bisa berhari-hari, berminggu-minggu,
bahkan pernah pergi selama 6 bulan keliling dunia.
Menurut buku kehidupanku, seorang suami itu normal
dan sah-sah saja pergi keluar rumah berhari-hari. Itulah
yang kulakukan dulu sebelum ikut Weekend ME. Setelah
ikut ME, aku lebih banyak bekerja di rumah dan saat harus
bekerja di kantor ataupun ke luar kota, selalu berdua
dengan Endang. Melayani ME ke sana kemari berdua
akhirnya menjadi sebuah habitus baru bagiku. Sehingga
kalau pergi sendirian terasa tidak nyaman, serasa ada
sesuatu yang hilang.
Berbeda dengan Endang, di dalam buku kehidupanku
aku tidak ingat akan perhatian dan kasih sayang dari
kakek nenek karena mamiku adalah anak tunggal dan
papa mamanya telah meninggal ketika aku masih kecil.
Ketika perhatian Endang beralih ke cucu kami, aku merasa
kesepian dan ketika perhatian seluruh keluarga berfokus
pada cucu kami, aku seperti orang yang terbuang. Memang
Endang masih menyiapkan segala keperluanku, tetapi
hanya menyiapkan saja; menurutku tidak terlibat secara
emosi dan aku merasa tidak dihargai. Akhirnya aku teringat
akan buku kehidupanku yang lama sehingga kembali
mencari kesibukan dan kesenangan di luar rumah bahkan
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sampai relasi kami tegang dan kami bertengkar hebat.

Endang

Ketika sedang berdoa di Gua Maria untuk mengucapkan
syukur atas sakit alergi cucuku yang sudah reda. Ada
dorongan yang begitu kuat dalam hatiku, naluriku
mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dalam relasi
kami berdua. Ada setan yang sedang bekerja merusak
rumah tangga kami, sehingga aku memberanikan diri
mendialogkan hal ini kepada Agung. Dalam dialog
itu terungkaplah bahwa Agung merasa sedih karena
kesepian dan diabaikan, dia juga merasa kecewa karena
tidak dihargai. Sebaliknya aku mengutarakan bahwa aku
merasa senang karena cucu kami sudah lahir dengan
selamat. Aku sedih dan cemas akan kesehatannya yang
menderita alergi. Aku juga kecewa karena melihat Agung
lebih banyak menghindar, tidak terlibat dan mengabaikan
cucu kami. Aku berharap kami berdua sebagai kakek dan
nenek menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam
buku kehidupanku sewajarnya aku memperhatikan cucu
kami. Tetapi dalam buku kehidupan Agung, dia tidak
pernah mengenal perhatian dari seorang nenek. Akhirnya
kami menyadari dan menemukan halaman yang hilang
dalam buku kehidupan kami. Berbekal pengalaman ini
kami akan terus mencari halaman-halaman yang hilang,
agar kami saling memahami dan merajutnya kembali
sehingga relasi kami semakin kuat dan berkualitas.
We Love You and We Need You. ■/DS/IH
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KEGIATAN

Persisten Menjelajah
Tatanan Dunia Baru
Oleh: Pasutri Lely-Chris & Pastor Andy
(Koordinator ME Distrik I Jakarta)

︶

Pandemi telah hampir
satu semester melanda
Indonesia, roda usaha
dan aktivitas manusia
dipaksa berhenti
berputar. Komunitas
Marriage Encounter
Indonesia pun
terpengaruh.

Pastor Andy & Pasutri Lely-Chris

T

ahun 2020 harusnya merupakan tahun yang sangat
padat kegiatan bagi komunitas WWME Indonesia,
karena bertepatan dengan perayaan Lustrum ke9, bersyukur atas 45 tahun berkarya melayani keluargakeluarga.
Distrik I Jakarta pun ambil bagian dalam kegembiraan
ini dengan merencanakan sembilan kegiatan yaitu Safari
Novena, Renewal Akbar, Weekend Nasional, Rekoleksi,
Baksos, Family Gathering, Lomba Koor, Fun Walk Nasional
dan Ziarek. Kami merasa sedih dan kecewa karena pandemi
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membuyarkan rencana kami, ada kecemasan bahwa
komunitas akan terbengkalai dengan tiadanya kegiatan
bersama. Dalam kegalauan, kami mendapat konsolasi
(Konsolasi: situasi di mana Tuhan terasa dekat, kehidupan
rohani kita terasa tersemangati) melalui artikel berikut ini.

Konsolasi

Suatu waktu, ada seorang ayah yang merasa frustasi
dengan anak laki-lakinya yang dinilai kurang jantan dan
gampang menyerah. Dia pun meminta bantuan seorang
guru silat yang terkenal hebat untuk menempa anaknya.
Sang Guru berkata, “Saya bisa membantunya, akan
tetapi dia harus tinggal di tempatku selama 3 bulan, tanpa
dikunjungi! Saya yakin kamu akan puas melihat hasilnya
nanti."
Sang ayah pun menepati janjinya. Setelah tiga bulan
menanti penuh harap, dia pun mengunjungi anaknya.
Sang guru mengajaknya ke pendopo untuk menyaksikan
anaknya bertanding silat.
Ketika kompetisi berlangsung, sang ayah menemukan
bahwa lawan anaknya adalah guru silatnya sendiri. Jelas
pertandingan ini tampak tidak seimbang. Sang anak selalu
diserang tanpa bisa melawan, jatuh berguling-guling
terkena tendangan sang guru. Namun ia tidak menyerah
dan selalu bangkit kembali, terus seperti ini hingga 20
kali. Ayahnya menjadi malu, tapi tidak berani berkata apaapa.
Anak itu pun kalah secara telak. Setelah pertandingan
usai, sang guru berkata pada sang ayah, “Nah bagaimana?
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Anakmu memperlihatkan kejantanannya bukan?"
“Haduhh, anak saya memalukan! Setelah 3 bulan
berlatih, hasilnya seperti ini. Dia begitu lemah dan
langsung terjatuh saat diserang. Saya rasa dia pengecut
dan tidak jantan sama sekali, itulah sebabnya dia kalah
telak.” Kata ayahnya dengan sangat kecewa.
Sang guru berkata, “Maaf, sepertinya kamu hanya
melihat kegagalan dan kesuksesan di atas permukaan saja.
Tidakkah kamu melihat keberanian dan perjuangannya
untuk selalu berdiri lagi segera setelah dia jatuh? Hal ini
sesungguhnya membuktikan bahwa dia adalah seorang
yang sungguh JANTAN dan PERSISTEN.”
Kejantanan seseorang BUKAN ditunjukkan dengan
kemampuan dan keberhasilannya menyelesaikan sebuah
misi/goal, melainkan bagaimana dia mampu berjuang
untuk bangkit kembali setiap kali jatuh dan tetap semangat
dalam menyelesaikan satu demi satu masalahnya. Itulah
yang dinamakan PERSISTEN.
Dari artikel ini kami mendapatkan pemahaman bahwa
dalam pelayanan juga sama. Sekalipun masalah kita
seperti benang kusut, jangan putus asa, jangan kuatir,
tetap semangat dan berjuang untuk membereskannya satu
persatu. Tuhan pasti senang melihat betapa PERSISTENnya
kita.

Catatan Dialog
Chris

Dua minggu awal pandemi adalah masa yang paling
berat bagiku. Rencana sembilan kegiatan ME yang
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sudah tersusun rapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai
keinginan kami. Aku bingung, khawatir, menjadi sensitif
dan gampang tersinggung. Ucapan dan kata-kata Lely aku
terima sebagai ancaman dan kritikan yang menjatuhkan.
Pada akhirnya aku memilih diam dan menarik diri.

Lely

Aku hanya berpikir pelayanan yang sudah Tuhan
anugerahkan tidak bisa berhenti bergerak. Harus
mengusahakan sesuatu untuk tetap melayani. Aku
mengerti bahwa kunci dari situasi ini adalah menggunakan
teknologi yang sudah tersedia saat ini. Aku awam dalam
bidang ini, maka aku sangat berharap Chris bisa mencari
tahu penerapan ide-ide pelayanan yang aku pikirkan. Aku
sungguh kaget dan sedih menemukan Chris yang tibatiba nampak asing bagiku, tingkah laku dan responnya
keras dan ketus.
Kami lalu mawas diri dan memutuskan untuk
mendialogkan perasaan kami, dan kami sadar kami sudah
terjebak pada ego kami masing-masing dan tidak mau
mendengarkan satu sama lain.

Chris

Setelah dialog aku sadar telah bertingkah laku kasar
dan keras terhadap Lely. Aku menemukan sisi diriku yang
stres. Dalam berinteraksi dengan orang lain, aku berhasil
menyembunyikannya, tetapi terhadap Lely, aku merasa
terancam dan menjadi emosional. Dalam langkah kelima
dialog kami, aku berusaha menjaga tingkah lakuku tetap
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baik walaupun keadaan tidak baik.

Lely

Aku juga kemudian sadar kalau terlalu menekan dan
memaksa Chris, untuk mengikuti cara yang aku pikirkan,
padahal kami dua pribadi yang sangat berbeda. Chris
ternyata punya cara lain yang juga menghantar pada
tujuan yang sama yaitu pelayanan bisa tetap berjalan.
Dan aku bersyukur dapat menemukan keintiman relasi
kami kembali setelah dialog perasaan kami.

Rahmat Tersembunyi

Masalah senantiasa datang disertai harapan. Syukur
pada Tuhan ternyata masa pandemi selain datang
menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran, juga
menyimpan rahmat yang sangat banyak.
Secercah harapan mulai nampak melalui kemajuan
teknologi. Kami berdua bukan pakar IT, hanya orang awam
yang terbuka terhadap perubahan. Perjumpaan dengan
rekan karya, pemerhati dan praktisi yang mempunyai
talenta di bidang IT, tiba-tiba menghasilkan perubahan
yang sangat dinamis. Alhasil sebagian besar rencana
kegiatan tetap dapat berjalan walaupun secara virtual.
Safari Novena, Renewal untuk komunitas dan Rekoleksi
untuk umum serta Duet Competition menyanyikan
lagu “ADA DUNIA BARU” sebagai pengganti lomba koor,
semuanya dapat berjalan dengan sangat baik. Walaupun
tidak ada perjumpaan fisik yang menjadi tradisi dan
kerinduan komunitas, kami tetap bisa saling menyapa
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dan
mendukung
satu sama lain lewat
pertemuan
virtual.
Kami pun mendapatkan
ketrampilan baru dalam
menggunakan teknologi
informasi dengan aman
dan nyaman.
Pengalaman
yang
sangat berharga pun
kami peroleh dimasa
pandemi
ini.
Ada
perjumpaan
bersama
Fr. Jun & SusanaJosico
(International
Ecclesial
Team
–
Koordinator
Dunia)
dan Fr. Abhay & NiniKelompok Dialog Tim Jakarta
Benjie (Asian Ecclesial
Team – Koordinator
Asia), dalam acara Online Renewal Nasional, yang juga
dihadiri sahabat-sahabat komunitas negara tetangga,
Koordinator Distrik dan Koordinator Wilayah.
Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan
pandemi ini akan berakhir, namun kami telah siap
untuk menjelajah tatanan dunia baru, bergerak bersama
komunitas, membawa harapan dan kabar baik dalam masa
penuh tantangan ini. Tuhan memberkati kita semua.
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Kiri: Renewal Nasional yang dihadiri oleh International Ecclesial Team dan
Asian Ecclesial Team
Kanan: Kontes Profile Picture dengan Logo Baru WWME

Pastor Andy

Bagi saya, situasi pandemi ini di satu sisi adalah
bencana yang nyata, di lain sisi adalah proses di mana
Tuhan menyatakan pesannya dengan tegas. Pandemi Ini
mengubah pola hidup, perilaku dan cara pandang manusia.
Yang paling utama dari sisi manusia adalah mendengarkan
pesan dan menanggapinya dengan baik. Dalam Kitab
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Renewal secara virtual “Invest your Love in Family”

Perjanjian Lama, peristiwa bencana ditanggapi dengan
puasa dan mati raga, introspeksi dan pertobatan. Pesan
dari Tuhan melalui peristiwa ini bisa berbeda satu dengan
yang lain.
Bagi saya pribadi, pesan yang datang kepada saya adalah
kembali memelihara keseimbangan antara karya, hidup
pribadi dan kesehatan. Melalui pandemi ini saya memiliki
waktu untuk introspeksi terhadap kehidupan yang saya
jalani, menumbuhkembangkan diri dan kesehatan saya
untuk hidup lebih baik ke depannya. Chris-Lely sudah
menyampaikan pesan yang mereka terima dalam pandemi
Ini terkait dengan relasi dan karya. Bagaimana dengan
Anda? ■/MJ/WN
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KEGIATAN

Sekilas Pandang ME KKIS
Oleh: Pasutri Dwi-Sandra dan Pasutri Buana-Rina

Pasutri Buana-Riana dan Pasutri Sandra-Dwi

︶

Komunitas ME KKIS terus bergerak....

K

angen dengan kabar komunitas ME KKIS (Keluarga
Katolik Indonesia di Singapura), kami mewawancarai
pasutri Buana-Rina. Selama masa social distancing
ini, ME KKIS telah berhasil menyelenggarakan 2 kali
renewal online (23 Mei dan 7 Juni 2020) dan tema renewal
yang ke-2 adalah “Barometer Perkawinan”. Buana-Rina
mengatakan, “Tema lustrum nasional WWME Indonesia
Keep Your Lamp Burning telah menginspirasi komunitas
ME KKIS. Walaupun perbatasan Indonesia-Singapura
tutup, tapi acara renewal online malah tak kenal batas
negara! Tercatat 61 pasutri yang mengikuti acara renewal
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ini; tidak hanya dari Singapura, namun juga dari Jakarta,
Bandung, Batam, Surabaya, Malang, bahkan Atambua.”
Menurut kami, pembawa acara renewal kali ini adalah
mereka yang mengukir sejarah dalam perjalanan ME KKIS:
Pastor Thomas Sukotriraharjo, SS.CC., pasutri EndangAgung dan pasutri Buana-Rina. Pastor Thomas adalah
satu-satunya pastor pembimbing ME KKIS hingga saat
ini, walaupun saat ini beliau sedang bertugas di Roma.
Semangat beliaulah yang menyirami perkembangan
keluarga ME KKIS semenjak tahun 2015 sehingga
dapat melahirkan angkatan baru setiap tahunnya. Pada
pembukaan renewal ini, kami memberikan sebuah
kejutan sebagai hadiah perayaan 25 tahun Ulang Tahun
Imamat Pastor Thomas dengan menayangkan video lagu
"Persembahan Hati" yang dinyanyikan oleh para pasutri
ME KKIS, bukan hanya yang berada di Singapura tetapi
juga yang berdomisili di negara lain. Pasutri Endangagung, saat mereka sebagai koordinator nasional adalah
termasuk tim pembawa WEME KKIS angkatan ke-3.
Angkatan ini adalah angkatan ‘pendobrak’ gerakan ME
KKIS yang sempat ’tertidur’ 13 tahun sebelumnya. Pasutri
Buana-Rina adalah tim ME pertama yang terlahir dari KKIS.
Pertumbuhan dan perkembangan komunitas ME KKIS
dalam 6 tahun terakhir ini merupakan suatu anugerah
Tuhan yang sungguh kami syukuri. Kalau bukan karena
pandemi Covid-19, tahun ini kami telah melahirkan WEME
KKIS angkatan ke-9. Walaupun demikian, kami tetap
bersemangat menjaga pelita di hati kami dan di dalam
keluarga tetap menyala.
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Terkungkung di dalam rumah dalam waktu yang tak
tahu sampai kapan, pada umumnya membuat kita lebih
mudah berperasaan ‘negatif’ (gelisah, kuatir, jengkel, sedih)
daripada ‘positif’ (gembira dan bersyukur). Mengungkapkan
perasaan secara jujur dan berbagi kepada pasangan
menjadi suatu kebutuhan utama dalam relasi suami istri.
Komunikasi ala ME melalui dialog perasaan, dapat sangat
membantu, terutama dalam situasi new normal seperti ini.
Mengutip Injil Yohanes 15:5, “Akulah pokok anggur dan
kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam
Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” Pastor Thomas
mengibaratkan Allah sebagai bensin dalam kita. Doa
menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pasutri Buana-Rina
membagikan pengalaman mereka mendaraskan doa
syukur dengan saling menggenggam tangan ternyata
bisa menjadi berkat yang luar biasa dan menghadirkan
sukacita. Doa pasangan ini kedengarannya mudah, tapi
pelaksanaannya perlu komitmen yang serius. Seperti
diungkapkan oleh pasutri Endang-agung dalam sharing
mereka bahwa manusia ini bagaikan tomat (tobat kumat)…,
ketika sedang mengalami hal yang buruk dapat bertobat
dan rajin berdoa, tapi ketika semua aman maka kumat
malasnya, malas doa dan malas dialog. Oleh karena itu,
dialog dan doa pasangan harus dibangun dengan disiplin
agar menjadi sebuah rutinitas.
Salah satu pilar perkawinan tentunya adalah relasi
seksualitas. Hubungan seks suami istri adalah suci, tanda
kehadiran Tuhan. Tetapi sebelum sampai ke tempat
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tidur (‘Altar’ bagi pasutri), afeksi perlu dibangun dari
kebersamaan sehari-hari. Sehingga kemesraan yang
terjalin akan membawa kita kepada pemberian diri yang
ikhlas dan eksklusif bagi pasangan. Walaupun diri kita
adalah ‘eksklusif bagi pasangan’ tetapi sebagai manusia
normal, kita perlu hidup bersosialisasi dan bermasyarakat.
Pergaulan kita akan memberi pengaruh dalam relasi
kepasutrian dan kehidupan keluarga kita. Oleh karena
keterlibatan kita dalam komunitas adalah barometer ke-4
dalam perkawinan, alangkah lebih baik bila kita berdua
dapat melayani bersama termasuk dalam komunitas ME.
Dialog, doa pasangan, seksualitas dan berjalan dalam
komunitas adalah empat tolok ukur dalam barometer
perkawinan. Keempat hal ini perlu disempurnakan dalam
pilar kelima yaitu re-evaluasi secara berkala, secara jujur
dan bersemangat untuk memperbaiki. Dalam kalimat
penutup, Pastor Thomas mengatakan bahwa dalam
perjalanan perkawinan, kita bisa saling melukai. Beliau
berpesan agar kita selalu mengupayakan pengampunan
tak terbatas seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius
18:22 dan mencintai kembali pasangan kita. ■/MJ/WN
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KEGIATAN

Melayani Dalam Pandemi....
Siapa Takut?
Oleh: Pasutri Willy-Norman

︶

Pasutri Willy-Norman

S

Masa pandemi covid-19
tidak menyurutkan
semangat Distrik IV
Surabaya dalam pelayanan.
Salut kepada Kordis
beserta jajarannya,
yang mampu membawa
kami semua tetap aktif
melayani, membina relasi,
dan menjadi berkat bagi
sesama.

etiap menjelang akhir tahun, Kordis, Tim, dan
KorMEP Distrik IV Surabaya mengadakan pertemuan
untuk membahas program yang akan dilaksanakan
di tahun mendatang, demikian juga pada akhir tahun
2019 yang lalu. Sehubungan dengan Lustrum IX ME
Indonesia, ada beberapa acara yang akan dilaksanakan
serentak secara nasional yaitu WEME dan Misa & Family
Fun Walk. Sudah terbayang bagaimana hebohnya acara
itu nantinya. Walaupun banyak memakan tenaga, pikiran,
dan waktu (bagi para panitia), tetapi kebersamaan yang
akan dialami bersama pasti luar biasa. Terbayang alangkah
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senangnya....
Tetapi rencana manusia bukanlah rencana Tuhan,
di bulan Maret 2020 muncullah si covid-19 yang
mengguncang dunia. Kita yang selama ini bisa pergi
ke sana kemari dengan bebas, sekarang tiba-tiba harus
berdiam diri di rumah. Bila keluar rumah harus bermasker,
memakai pelindung wajah, bahkan ada juga yang memakai
APD. Cipika cipiki yang sering dilakukan para anggota ME
saat berjumpa, sudah bakal tidak ada lagi.
Dimulailah era new normal. Bila pertemuan fisik
tidak memungkinkan, maka dilakukanlah pertemuan
virtual. Semua program yang telah disusun mengalami
perombakan dalam penyajian. Ada program yang harus
ditiadakan, karena tidak mungkin dilakukan secara virtual
(WEME dan Discovery). Tetapi banyak juga program yang
masih bisa dilaksanakan dalam kemasan online, misalnya
Misa ME dan Choice. Sempat vakum selama bulan April
karena masih penyesuaian, tetapi setelah itu Distrik bisa
secara rutin mengadakan Misa ME dan Choice.
Pembinaan ke dalam (membina relasi pasutri) masih
tetap bisa dilakukan, sejauh ini sudah ada 3 Renewal
yang diadakan, dan animonya sungguh luar biasa. Dua
kali Renewal diadakan melalui zoom meeting dengan
kuota 100 attendant, pada hari H hadir sekitar 90%. Pada
Renewal ke-3, Distrik IV Surabaya berkolaborasi dengan
Distrik II Semarang, pendaftar melalui zoom overload, maka
akhirnya dibuka YouTube Channel untuk menampung
peserta dari seluruh Indonesia.
Kelompok Dialog (KD) pun tetap berjalan baik melalui
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zoom. Bertemu dengan teman KD melalui virtual
menimbulkan suasana baru yang fresh, menurunkan kadar
cabin fever bagi yang masih harus stay at home. Dari 36 KD
aktif (KD Deeper, KD Angkatan, KD Paroki), setiap bulan ada
sekitar 10 – 15 kelompok yang mengadakan pertemuan.
Salut kepada para tim pendamping yang dengan penuh
semangat rela meluangkan waktunya untuk mendampingi.
Seperti yang kami alami dalam KD kami, tim pendamping
(pasutri Paula-Hantoro) selalu mengingatkan bahwa KD
yang rutin akan meningkatkan kualitas relasi pasutri;
semangat beliau berdua sungguh patut diacungi jempol.
Pembinaan keluar, pelayanan KPP (Kursus Persiapan
Perkawinan) dan PPNK (Pembinaan Pra Nikah Katolik)
tetap berjalan, dan untuk pelayanan melalui zoom ini
Kordis (pasutri Laura-Harry) beserta tim IT (pasutri
Patricia-Ongky) memberikan pelatihan mengoperasikan
zoom. Puji Tuhan, berkat semangat dan kerjasama yang
baik, pelayanan dapat berjalan dengan lancar.
Distrik IV Surabaya juga mengadakan lomba foto pasutri
dengan tujuan untuk mensosialisasikan logo baru dan
slogan Distrik IV Surabaya. Merupakan keasyikan tersendiri
bagi kami untuk memilih dan memilah foto terbaik, dan
tidak jarang harus foto dadakan untuk menyesuaikan
dengan keinginan kami. Hasil dari lomba foto ini bisa
dilihat di Instagram wwme.surabaya.
Salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah
pelatihan menanam sayur, selain untuk memberikan
kegiatan bagi yang harus tinggal di rumah, juga bisa
mengurangi dana belanja, atau bahkan memperoleh
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Kiri atas:
Pass-On Call to Holiness
ME Distrik IV Surabaya
Kiri bawah:
Kordis menyemangati
komunitas lewat lagu
'Allah Mengerti Allah
Peduli'

income.
Salut kepada Kordis, Pastor
Eka Winarno & pasutri LauraHari
beserta
jajarannya,
yang dalam masa pandemi
seperti sekarang ini, mampu
membawa kami semua tetap
aktif
melayani, membina
relasi, dan menjadi berkat bagi
sesama. ■/DS/EA/IH
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Mengenal ME

SEPUTAR ME

Sekilas Tentang ME
ME, Apakah Itu?

Unsur yang paling berperan dalam menentukan baiktidaknya Gereja maupun masyarakat adalah keluarga. Banyak
aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap mutu
keluarga, misalnya: adat-istiadat, pendidikan, ekonomi, anak,
famili dan lain sebagainya. Namun satu aspek yang paling
dominan, ialah komunikasi antara suami dengan istri. Aspek
terakhir inilah yang ingin ditangani oleh gerakan Marriage
Encounter (ME).

Sejarah Ringkas ME

Pada tahun 1962, seorang pastor dari Barcelona, Spanyol,
yang bernama Gabriel Calvo, menciptakan suatu metode
untuk meningkatkan penghayatan perkawinan, baik secara
manusiawi maupun spiritual, yang kemudian diberi nama
Marriage Encounter. Metode ini dikembangkan di seluruh
Spanyol. Pada tahun 1966 Pastor Calvo bersama satu pasangan
suami istri Spanyol memberikan Weekend di Mexico dan
tahun berikutnya, bersama satu pasangan suami istri Mexico
menyelenggarakan Weekend di Miami, Amerika Serikat. Sejak
waktu itu gerakan ME menyebar ke seluruh Amerika Serikat
dan seluruh dunia.

ME dan Teknik Berkomunikasi

Menjadi anggota ME dimulai dengan mengikuti suatu acara
akhir pekan, yang disebut Weekend. Kegiatan ini memberikan
pengalaman komunikasi antara suami istri dan pandangan
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baru mengenai ihwal cinta. Dalam Weekend, pasutri akan
mendapatkan pemahaman tentang teknik berkomunikasi,
sehingga pasangan suami istri dapat merasakan betapa
indahnya relasi mereka berdua sebagai pasangan.
Selama Weekend berlangsung diciptakan suasana yang
cocok agar pasutri dapat memusatkan perhatian sepenuhnya
kepada pasangan, lepas dari ketegangan, tekanan atau
pengaruh luar. Komunikasi antar pasangan dibangun
melalui sejumlah topik, yang menyangkut diri suami atau
istri, hubungan antara pasangan, hubungan dengan Tuhan,
dan dunia sekitarnya. Tim pendamping terdiri dari seorang
Imam dan tiga pasangan suami istri yang menyampaikan
pengalaman pribadi mereka.
Para peserta tidak diminta untuk menceritakan
pengalamannya sebagai suami istri. Mereka hanya saling
menghayati melalui cara komunikasi yang unik dan baik,
yang tekniknya dapat dijadikan bekal untuk dibawa pulang,
untuk dijalankan seterusnya.

ME untuk Siapa?

ME diperuntukkan bagi semua pasangan suami istri
yang ingin memperdalam dan meningkatkan kualitas relasi
mereka yang sudah baik, menjadi lebih baik. Sebab cinta kasih
itu tidak ada batasnya. Selalu ingin lebih, dan lebih penuh
lagi. ME adalah suatu pengalaman berdasarkan iman dan
keyakinan Katolik. Meskipun demikian, Weekend itu terbuka
untuk siapa saja yang ingin saling bertemu secara lebih
mendalam. ME juga amat berguna bagi para imam, suster,
bruder, untuk meneguhkan panggilan, meningkatkan kualitas
komunikasi dalam komunitasnya maupun dengan umat.
(Sumber: Brosur ME Distrik I Jakarta, Topo-Kurni) ■/DS/WN
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KELUARGA KUDUS

Hidup 'Tersembunyi'
Keluarga Kudus Nazaret
Oleh: Pastor Adrianus Akik Purwanto

M

engikuti berbagai group dan postingan dalam
berbagai sosial media, kita akan mendapatkan
banyak kisah cerita, foto dan video yang menarik
seputar seruan “stay at home” atau “tinggal di rumah”. Mulai
dari kisah cerita, foto dan video keluarga yang menunjukkan
keceriaan, sukacita, kebersamaan, kreativitas, kelucuan
sampai kisah cerita yang mengharukan dan menggambarkan
keprihatinan, kesedihan serta penderitaan. Itulah dunia
zaman kita sekarang, melalui sosial media, sangatlah mudah
sekali hidup keluarga “terbuka” daripada “tersembunyi”.
Sebaliknya dari kisah Injil sinoptik, kita mengetahui
bahwa hidup Keluarga Kudus Nazaret tidaklah semuanya
disajikan/terbuka. Setidaknya yang kita ketahui adalah
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kisah pertunangan Maria dan Yosef, kelahiran Yesus serta
pengungsian mereka yang kemudian disambung dengan
kisah Yesus tampil dihadapan umum sampai penderitaan,
wafat, kebangkitan dan penampakan sesudah kebangkitan.
Menurut para ahli Kitab Suci, sekitar 30 tahun kehidupan
Yesus serta Maria dan Yosef “tersembunyi” seperti keluargakeluarga lain pada umumnya.
Namun pertanyaannya, bagaimanakah prosesnya
sehingga saat Yesus tampil dan berkarya di hadapan umum
begitu luar biasa? Kita bisa membacanya dari banyak
perikop, contohnya, "Maka takjublah mereka dan berkata: “Dari
mana diperolehNya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan
mujizat-mujizat itu?”" (Matius 13:54b) - “Alangkah hebatnya
perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia
memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar”
(Lukas 4:36).
Tentunya kehidupan “tersembunyi” Yesus, Maria dan
Yosef pastilah berpusat kepada Allah yang menjadi sumber
kekuatan kehidupan keluarga mereka. Yosef si tukang kayu
dan Maria dengan pekerjaan rumah tangga bersama-sama
mendidik, membimbing Yesus dan saling melayani sehingga
“Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatNya dan
besarNya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia” (Lukas
2:52).
Patutlah sebagai pasangan suami istri (keluarga) kita
merefleksikan kehidupan “tersembunyi” Keluarga Kudus
Nazaret sebagai cermin bagi pasutri (keluarga) selama kita
tinggal bersama di rumah lebih lama di masa pandemi ini:
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1. Bagaimana sikap kita dalam mendengarkan Sabda
Allah; mentaati dan tekun setia melaksanakannya?
Seperti pergumulan hidup yang dialami pula oleh Maria
saat menerima Kabar Gembira dan Yosef saat mau
menerima Maria sebagai tunangannya? Mereka setia
dan melaksanakan komitmen mereka sampai mati.
2. Bagaimana sikap kita mensyukuri kehadiran Allah
dalam kehidupan kita? Komitmen Maria dan Yosef
menjadi teladan dan permenungan kita, kehadiran Yesus
merupakan wujud kehadiran Allah dalam diri mereka
bersama. Yesus menyucikan kehidupan Maria dan Yosef,
lalu bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yang
menjadi buah cinta dan wujud kehadiran cinta Allah
dalam keluarga?
3. Sesungguhnya bagi Allah yang “tersembunyi” tidak ada
yang tersembunyi. “…tidak ada suatu makhluk pun yang
tersembunyi di hadapanNya” (Ibrani 4:13). Kehidupan
keluarga Nazaret yang “tersembunyi” memberikan makna
bagaimana cinta Allah yang “tersembunyi” bekerja dalam
ketenangan, dalam hal-hal biasa yang dikerjakan dengan
penuh cinta, setia seperti yang dilakukan Maria dan Yosef
bagi Yesus, menghasilkan buah-buah keselamatan bagi
manusia.
Mari kita memohon kepada Keluarga Kudus Nazaret,
semoga dalam masa pandemi, yang membuat “ruang
tersembunyi” pula, sebagai pasutri (keluarga) kita mampu
meneladan hidup “tersembunyi” Keluarga Kudus Nazaret
yang berpusat kepada Allah. Amin. ■/DS/IH
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QUALITY TIME

Ini Baru Cinta

K

etika
seorang
pria
yang
perkawinannya sedang dilanda
masalah minta saran, Sang Guru
berkata, “Engkau harus belajar untuk
mendengarkan istrimu!”
Pria itu mengikuti saran Sang Guru,
dan sebulan kemudian ia kembali dan
mengatakan bahwa ia telah mampu
mendengarkan setiap kata yang
diucapkan oleh istrinya.
Kata Sang Guru sambil tersenyum, “Sekarang pulanglah
dan dengarkan setiap kata yang tidak diucapkannya!”
Lanjut Sang Guru: "Apakah telapak tanganmu berkeringat,
jantungmu berdetak cepat, dan suaramu tercekat saat
berada di dekatnya? Itu bukan cinta, itu suka.
Apakah kamu tak bisa melepaskan pandangan atau
genggaman dari dirinya? Itu bukan cinta, itu nafsu.
Apakah kamu menginginkan dia saat dia sedang tidak
ada? Itu bukan cinta, itu kesepian.
Apakah kamu ada di sana karena itulah yang
diinginkannya? Itu bukan cinta, itu kesetiaan.
Apakah kamu menerima pengakuan cintanya karena
kamu tak ingin menyakitinya? Itu bukan cinta, itu kasihan.
Apakah kamu ada di sana karena dia memelukmu
dan menggenggam tanganmu? Itu bukan cinta, itu
ketergantungan.
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Apakah kamu ingin memilikinya karena tatapan matanya
membuat hatimu berdegup kencang? Itu bukan cinta, itu
tergila-gila.
Apakah kamu memaafkan kesalahannya karena kamu
peduli padanya? Itu bukan cinta, itu persahabatan.
Apakah kamu mengatakan padanya setiap hari bahwa
dialah satu-satunya orang yang kamu pikirkan? Itu bukan
cinta, itu dusta.
Apakah kamu ingin memberikan semua benda
kesayanganmu untuknya? Itu bukan cinta, itu sikap dermawan.
Apakah kamu tertarik pada orang lain, tapi tetap setia
mendampinginya tanpa pernah menyesal? Barulah itu cinta.
Apakah kamu menerima segala kesalahan dan
kekurangannya karena itulah bagian dari dirinya? Barulah
itu cinta.
Apakah kamu menangis saat dia sedih meskipun dia
kuat? Barulah itu cinta.
Apakah kamu memaafkannya dan bersedia tetap
bersamanya saat dia menyakiti? Barulah itu cinta.
Apakah kamu tetap setia apapun yang terjadi, baik saat
gembira maupun sengsara? Barulah itu cinta.
Apakah kamu bersedia memberikan hatimu, hidupmu,
dan matimu untuknya? Ya, itulah cinta."
BPS: Kualitas relasi suami istri terlihat dari kualitas cinta,
kualitas mendengarkan? Berapa skor kualitas cinta Anda pada
pasangan? Berapa kira-kira pasanganku memberi skor cintaku?
(file: Chris) ■/KT/DS/IH
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