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DARI REDAKSI

Pembaca Relasi yang setia,
alam sejahtera buat Anda semua. Semoga Anda
sekeluarga tetap dalam kondisi sehat, sehingga kita
bisa selamat dari Pandemi Covid19 dan masuk ke
jaman New Normal dengan semangat; ”Keep Our Lamp
Burning“, yaitu kita tetap setia menyalakan cinta kasih
kita kepada pasangan kita, keluarga kita dan gereja kita.
Hal ini sesuai dengan tema Sajian Utama edisi eR-05 ini.
Marilah kita simak pendapat Pastor Robertus Heru OMI dari
Sintang, apa halangannya dan bagaimana mengatasinya,
demikian pula sharing-sharing para pasutri mengenai
pengalamannya dalam masa Pandemi ini.
Dalam rangka tindak lanjut proses transformasi
mengubah RELASI menjadi majalah digital, maka Kornas
telah mengadakan reorganisasi pengasuh majalah ini,
supaya sesuai dengan tantangan yang harus dihadapi ke
depan, yaitu perkembangan teknologi yang memerlukan
talenta-talenta yang mumpuni. Susunan lengkap pengasuh
akan diumumkan dan akan mulai berkarya pada edisi yang
akan datang. Semoga dengan dukungan Anda semua,
pengasuh yang baru dapat memenuhi selera Anda semua.
SELAMAT MEMBACA.

S
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KORNAS MENYAPA

Keep Your Lamp Burning

istimewa

T

Pasutri Jacob-Meme dan
Pastor Akik Purwanto

ema kita edisi ini
“Keep Your Lamp
Burning”, mengajak
kita semua untuk tetap
menjaga nyala api (bisa
diartikan sebagai semangat,
cinta, dan kesetiaan) kita,
terutama saat menghadapi
situasi yang sulit dan tidak
menentu.
Yang terkasih para bapa
Uskup,Pastor,Suster,Bruder
dan pasutri ME Indonesia
dimanapun Anda berada,
tema ini pas sekali dengan
situasi kita saat ini. Diawali
dengan masa merebaknya
virus Covid-19, kemudian
diberlakukan PSBB di
beberapa daerah, sebagian
dari
kita
kemudian
bertanya-tanya,
“Kapan
situasi ini akan berakhir?”
Kita resah dan menantinantikan saat keadaan
akan kembali normal.
Namun, ada sebagian dari
6
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kita yang bisa dengan tenang move on, menjalani masa
ini dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa “New
Normal”.
Dalam perumpamaan “Gadis-gadis yang bijaksana
dan gadis-gadis yang bodoh” (Matius 25:1-13), Tuhan
menghendaki agar kita menjadi bijak dengan senantiasa
berjaga-jaga dan bersiap siaga menantikan kedatangan
“Sang Mempelai laki-laki”. Dikaitkan dengan situasi saat
ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang
belum kita ketahui secara pasti, namun kita imani sebagai
suatu anugerah yang Tuhan rencanakan bagi kita. Mari kita
terus mengisi hari-hari dengan melakukan yang terbaik
yang bisa kita lakukan walaupun dalam keterbatasan.
Dengan penuh semangat dan cinta yang tak pernah padam,
mari terus menjaga nyala api kita agar tetap membara
dan dapat membakar kembali nyala api orang-orang di
sekitar kita yang mungkin mulai redup atau bahkan telah
padam. Marilah kita menjadi berkat bagi sesama.
Salah satu cara sederhana untuk bisa menjadi berkat
bagi sesama adalah dengan mau berbagi pengalaman
relasi Anda, baik relasi dengan pasangan, relasi dengan
keluarga, relasi dengan umat, relasi dengan rekan selibat
dan relasi dengan komunitas, yang dapat memberikan
inspirasi dan peneguhan bagi orang lain, melalui tulisan/
naskah untuk majalah tercinta kita ini, e-Relasi.
Saat ini, majalah e-Relasi telah memiliki beberapa fitur
tambahan untuk mempermudah kita dalam mengaksesnya,
antara lain adanya fitur audible. Namun fitur canggih tidak
akan dapat memberikan banyak manfaat jika tidak ada
7
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sumber: internet

isinya. Karenanya kami sangat mengharapkan peran serta
Anda semua untuk mau berbagi melalui majalah e-Relasi
ini, karena ini adalah milik kita bersama, dari kita dan
untuk kita.
Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semua
sungguh dimampukan untuk semakin bijak dan menjadi
saluran berkat bagi banyak orang. ■/KT/ER/RB
We Love You, We Need You
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SAJIAN UTAMA

Keep Your Lamp Burning

istimewa

Oleh: Pastor Robertus Heru OMI, Sintang

Pastor Robertus Heru OMI

︶

Makna Keep Your Lamp Burning yang muncul dari
Call to Holiness (ingat, tema Denas Banjarmasin
2019) ini menunjuk pada spirit/roh/semangat
yang muncul dari jati diri Marriage Encounter
(dibaca: yang sudah mengalami WeekEnd ME).
9
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M

engapa demikian? Sebab pada dasarnya kita sudah
mengalami dikasihi oleh Allah. Bahkan kasih Allah,
bukan saja pemberian diri yang berpuncak pada
pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih atas dosadosa kita, namun Allah menyertai kita dengan RohNya
(baca, Roh Kudus) dan menyediakan kehidupan kekal bagi
yang percaya kepada-Nya. Percaya bukan saja berarti
suatu pengakuan yang keluar dari ucapan bibir semata,
melainkan lebih menunjuk pada komitmen hidupnya yang
siap sedia diselaraskan dengan kehendak Allah.
Selanjutnya bagaimana diriku memahami “keep your
lamp burning” ini? Jawabannya pada seberapa mendalam,
diriku mengungkapkan dan menjelmakan “Kasih Tuhan”
dalam suatu hubungan yang sungguh-sungguh pribadi
dan menyeluruh, bukan bersandar suatu perasaan saja.
Melainkan, kasih yang melibatkan seluruh pribadi dalam
ikatan yang menyeluruh, total, bahkan sampai mati.

Langkah-langkah Konkret

a. Praktek mengasihi yang dapat mengalir dari pengalaman
akan (dikasihi oleh) Allah. Kita harus menunjukkan
kesetiaan kita kepada Tuhan dengan melaksanakan
tindakan-tindakan kasih (=kerahiman) secara teratur,
biarpun tidak selalu mendapat penghiburan, bahkan
di saat kita sedang mengalami kekeringan rohani atau
justru penderitaan (=salib) karena melaksanakan kasih
itu sendiri.
b. Kita memiliki kebiasaan menulis-surat-cinta, doapasangan dan kelompok-dialog. Tiga kebiasaan ini, jika
10
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dilakukan terus-menerus dengan setia dan tulus hati,
dapat dipastikan kita pun terus-menerus mengalami
sukacita dan “Allah yang menyelamatkan” hadir dan
terjadi dalam hidup kita. Akibatnya, kita tidak pernah
kehabisan “minyak” untuk menyalakan pelita (=api kasih
Tuhan) dalam sakramen kita. Hidup kita pun semakin
berkelimpahan dan kasihNya pun memancar/terpancar
dari kasih-kita.
c. Kesadaran kembali akan komitmen kita bahwa
mengasihi/mencintai sesama (termasuk pasangan)
pertama-tama soal keputusan kehendak dan perbuatan
nyata, bukan soal perasaan semata. Kita pun tidak perlu
menunggu perasaan yang indah-indah untuk dapat
mengungkapkan kasih/cinta kepada sesama (termasuk
pasangan). Lakukan saja dengan perbuatan-perbuatan
kasih!
d. Dalam keheningan, diriku melupakan kesalahankesalahan masa lalu orang-yang-kukasihi dan
menerimanya kembali dengan kasih-mesra. Atau yang
biasa kita menyebutnya pengampunan. Sekali lagi,
tindakan mengampuni ini pun letaknya bukan pada
perasaan, melainkan pada suatu keputusan kehendak
yang dinyatakan dalam perbuatan yang dibimbing
oleh iman. Perasaan dapat menyusul kemudian. Akan
tetapi, jika orang menyamakan kasih dan pengampunan
dengan perasaan, ia akan mengalami banyak kesukaran
dalam hal ini.

11
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Tidak mudah bukan? Memang tidak mudah, namun hal
tersebut dapat terjadi bagi orang yang percaya dan mau
bekerjasama dengan Allah yang adalah kasih. Caranya
dengan menyingkirkan halangan-halangannya dalam diri
kita.

Beberapa Halangan Keep Your Lamp Burning

a. Ketakutan melukai hati pasangan atau mengorek
kembali luka-lama, dan menyulut pertengkaran.
Bahkan ada kalanya setan memakai celah-ini (=lukalama) untuk menyalahkan kita dan membuat kita tidak
percaya diri (=ragu-ragu) untuk mengasihi. Biasanya
ketakutan ini muncul dari ketidakpercayaan kita akan
pasangan yang akan tetap setia-mengasihi. Untuk
mengalahkannya, kita perlu merasakan aman-damaitenang bersama pasangan, percaya kuasa Tuhan yang
selalu menopang hidup kita. Bertumbuh dalam keep
your lamp burning serupa dengan belajar berjalan, jika
kita takut jatuh, selamanya akan merangkak saja.
b. Perasaan yang lebih didengarkan daripada suatu
tindakan nyata mengasihi. Jika kita terlalu sibuk
dengan perasaan-perasaan tentang diri kita, maka yang
terjadi kita tidak bertumbuh dalam kasih. Atau nyalaapi-kasih ada dalam diri kita, namun nyalanya egois;
kehangatannya/kekuatannya hanya dirasakan/dialami
secara pribadi.
Bagaimana mengatasinya? Cukup mudah. Kita mulai
bertanya kepada pasangan kita, “Apa yang kiranya dapat
12
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kulakukan agar api-kasih menyala-nyala dalam relasikasih kita (=relasi-pasangan)?” Jawaban pasangan yang
diberikan kepada kita, inilah yang mesti kita perhatikan
dan lakukan setiap waktu. Tentu, perlu perjuanganbersama untuk mewujudkannya demi cinta-kita dan
demi memperoleh kerinduan terdalam cinta-kita, serta
diperlukan rahmat Tuhan yang terus-menerus kita mohon
setiap hari.
Maka, kini perhatian seluruhnya berubah, dari
perhatian kepada diri sendiri, sekarang menjadi perhatian
yang seluruhnya diarahkan kepada yang-dicintainya
(=pasangannya). Alih-alih, kesadaran bahwa mengasihi
bukanlah perasaan, harus memampukan kita agar
semangat keep your lamp burning tidak padam.
Akhirnya dengan rendah hati, marilah kita selalu
memohon bimbingan Roh Kudus agar kita semakin
mengenal pasangan (=yang-kukasihi) bukan hanya
dengan pikiranku, tetapi lebih-lebih melalui persatuan
kasih. Dengan demikian, kita akan mampu mengasihi Allah
yang tidak kelihatan, dengan mengasihi pasangan (=yang
kukasihi) yang kelihatan di hadapanku diiringi rasa syukur
yang mendalam. ■/KT/ER/WN
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SAJIAN UTAMA

Menjaga Pelita
Perkawinan Terus
Menyala

istimewa

Oleh: Pasutri Ethus-Wati, Sorong

Pasutri Ethus-Wati

︶

Mendapati tema Majalah e-Relasi kali ini, yaitu
“Keep Your Lamp Burning”, saya langsung
teringat akan suatu peristiwa yang mengganggu
aktivitas dan sering menggoda banyak orang untuk
mengeluarkan kata-kata makian.
Ya….. padamnya lampu PLN.
14
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S

emua orang pasti mengalaminya. Hampir pasti
reaksi spontan yang keluar pertama-tama adalah
mengutuk PLN. Setelah itu, dilanjutkan dengan
sedikit ancaman karena khawatir peralatan elektronik
bisa rusak.
Hal yang dibuatnya pertama adalah menghidupkan
senter handphone, mencari lilin dan menyalakannya.
Kelompok ini berpikir tentang perlunya cahaya/terang
di dalam rumah. Mereka siap-siaga untuk mendahulukan
‘terang’ ketimbang mengutuk PLN. Saya lalu teringat akan
kata-kata bijak yang sudah sangat sering dikutip orang: “It
is better to light a candle than to curse the darkness (Lebih
baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan)".
Sedemikian terbiasanya kita dengan terang lampu dari
PLN, membuat kita hampir lupa bersiap-siap untuk terus
menjaga terang itu jika suatu saat terjadi gangguan teknis.
Menjaga lampu terus bernyala juga merupakan
perumpamaan yang dipakai Yesus ketika mengajar tentang
hal Kerajaan Sorga (Mat. 25:1-13). Ada dua kelompok orang
dalam perumpamaan itu, yaitu lima gadis bijaksana dan
lima lainnya digolongkan dalam kelompok gadis-gadis
yang bodoh.
Dalam refleksi kami sebagai pasangan suami-isteri,
perumpamaan dalam Injil Matius itu bukan pertamatama tentang bertindak adil dalam pendistribusian
minyak. Lima gadis bijaksana itu juga bukan ‘raja tega’
ketika melihat yang lainnya sedang kesusahan karena
minyak mereka habis dan pelitanya hampir padam. Tidak!
Justru mereka mendapat pujian sebagai gadis-gadis
15
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yang bijaksana karena sikap siaga. Mereka tidak saja
membawa obor bernyala, tetapi juga membawa ‘energi’
yang memungkinkan obor itu harus terus bernyala.
Kesimpulan yang kami dapatkan dari perumpamaan
tersebut adalah, siap siaga merujuk pada doa. Dalam
pengalaman hidup harian, doa membantu kami untuk
menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi juga dalam
konteks eskatologis, bersiaga dalam doa dituntut ketika
kami akan bertemu kembali dengan Yesus.
Setelah kami merefleksikan perumpamaan di atas,
saya bertanya kepada pasangan saya, “Sebenarnya energy
(minyak) apa yang kita butuhkan agar lampu/obor kita terus
bernyala? Dari mana sumber itu?” Dia menjawab, “Menurut
saya ‘minyak’ itu adalah cinta, dan penyedia ‘minyak’ itu
adalah Roh Kudus.” Sebuah jawaban, yang menurut saya,
sangat tepat untuk kami berdua. Kami meyakini bahwa
ekspresi cinta tidak harus melalui perbuatan-perbuatan
besar. Karena sekalipun kami melakukan hal-hal yang
sangat luhur dan mulia, namun tanpa cinta maka sia-sia
semuanya.
Mungkin inilah awal dari kebijaksanaan hidup
perkawinan kami. Orang bijak adalah mereka yang peduli
dengan kebutuhan sehari-hari di keluarga sendiri dan
di antara keluarga tetangga yang lebih luas dan bahkan
orang asing. Itulah minyak yang membuat cahaya rumah
tangga kami terus bernyala.

16
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Santa Teresa dari Calcutta berkata dengan tepat:

“What are the oil lamps in our lives?
They are the little everyday things:
faithfulness, punctuality, kind words,
thoughtfulness of another person,
the way we are silent at times,
the way we look at things,
the way we speak, the way we act.
Those are the little drops of love
which make it possible for our life of faith to shine
brightly”.

Lalu, bagaimana dengan ‘Si Penyedia Minyak’? Dialah
yang memberikan kepada keluarga kami karunia-karunia
yang menuntun kami ke jalan kebijaksanaan. Ia mengajari
kami tentang takut akan Tuhan, keperkasaan, kesalehan,
nasihat, pengenalan, pengertian, dan kebijaksanaan. Maka
sudah seharusnya kami membangun landasan cinta kami
dalam hubungannya dengan Roh Kudus.
Output dari buah-buah Roh itu adalah segala perbuatan
baik yang diarahkan dan dapat dirasakan oleh seisi rumah,
keluarga tetangga, dan bahkan orang asing sekalipun.
Tetapi rahmat yang kami terima dari semua perbuatan
baik itu hanyalah untuk bekal masa depan kami. Inilah
yang tidak dapat kami bagikan kepada orang lain. Itulah
sebabnya, kelima gadis yang tidak mau membagikan
minyaknya disebut dalam Injil sebagai gadis-gadis
17
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bijaksana.
Demikianlah, pelita kami akan terus bernyala karena
doa dan cinta. Doa membuat kami terus waspada akan
pertemuan kami kelak dengan Yesus. Dan cinta membantu
kami untuk melakukan hal-hal baik dalam rumah tangga,
lingkungan, dan bahkan kepada orang asing. Tak lupa pula
untuk terus berkomunikasi dengan Sang Penyedia Minyak
agar karunia-karunia yang datang daripada-Nya selalu
menyalakan api cinta kami.
Bila lampu kita sudah terus bernyala,maka tempatkanlah
pada posisi yang tepat agar perbuatan-perbuatan baik
kita dapat dilihat orang. Sebab, “Orang membawa pelita
bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di
bawah tempat tidur, melainkan ditaruh di atas kaki dian.
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak
akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang
tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga
untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!” (Mrk. 4:2122) ■/KT/RB/WN

18
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SAJIAN UTAMA

Menyalakan Harapan di
Masa Pandemi

istimewa

Oleh: Pasutri Agus-Vero & Pastor Santo, Yogya

Pasutri Vero-Agus

︶ PANDEMI CORONA menciptakan perubahan yang
begitu besar dalam berbagai hal, baik pendidikan,
pekerjaan maupun peribadatan. Banyak pekerjaan
di luar yang hilang dan terpaksa harus dikerjakan
di rumah. Pemerintah mengeluarkan peraturan
social distancing, physical distancing, bahkan
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itu
semua semakin membuat suasana tidak nyaman.
19
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AGUS

K

etika wabah Corona masuk Indonesia, aku mulai
merasa cemas. Ya…, cemas dengan dampak pada
pekerjaanku, karena pekerjaanku berkaitan dengan
pertemuan-pertemuan. Dua minggu setelah Corona
masuk Indonesia pekerjaanku di Jogja dan di Bandung
dibatalkan. Seminggu setelah pekerjaanku dibatalkan, aku
memutuskan untuk menutup kantor. Aku merasa sedih,
sampai kapan wabah ini berlalu? Aku khawatir dengan
kelangsungan usaha dan pekerjaanku, aku juga khawatir
dengan masa depan teman-teman yang membantu kami.
Ketika aku banyak membaca berita di surat kabar maupun
melihat televisi aku semakin cemas, begitu bahayanya
virus ini untuk lansia. Aku masih punya bapak-ibu yang
sudah lanjut usia.
Aku yang biasa mempunyai banyak kegiatan, baik
pekerjaan, bersama komunitas maupun kegiatan di gereja
harus di rumah saja, terasa bosan dan menyiksaku. Ingin
rasanya ke luar rumah dan jalan-jalan, namun apa daya
masa pandemi.

VERO

Sudah 2 bulan seluruh masyarakat Indonesia menjalani
kondisi ini, mau marah berontak tetap saja harus dijalani.
Awal-awal menjalaninya merasa senang bersantai di
rumah karena jarang aku bisa menikmati di rumah full
bersama keluarga. 2 minggu aku jalani dengan sangat
senang, namun masuk minggu ke- 3, aku mulai khawatir,
20
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bagaimana kami harus melanjutkan hidup di masa pandemi
ini. Kami tidak ada pemasukan, namun pengeluaran terus
menerus ada. Bagaimana bila simpanan kami habis dan
Pandemi Covid ini belum berakhir. Banyak ketakutanketakutanku yang muncul, terutama tahun ini anakku yang
besar harus masuk Kuliah dan anakku yang kedua harus
masuk SMP. Bagaimana aku membiayainya bila kondisi
begini tanpa ada pekerjaan?

AGUS

Malam itu aku melakukan dialog dengan pasanganku
dan kuungkapkan kecemasan-kecemasanku kepadanya.
Aku merasa lega karena dia bisa menerimaku dan bisa
mengerti. Kami juga sepakat akan memaknai masa
pendemi ini secara positif.

VERO

Hal lebih merisaukan aku adalah Komunitas. Kami
sebagai Kordis ME JOGLOLANG tidak tahu apa yang harus
kami lakukan untuk komunitas. Banyak rencana-rencana
Distrik yang sudah kami susun, misalnya dalam Rangka
Lustrum IX ME INDONESIA, kami sudah beberapa kali
rapat untuk pelaksanaan Fun Walk. Pass On belum juga
kami laksanakan, karena kami berencana mengadakannya
pada April. “Aduuuh…, serasa dunia ini berakhir tidak ada
kegiatan yang bisa kami lakukan untuk menghidupkan
DISTRIK 3 JOGLOLANG.”
Apiku mulai berkobar lagi karena teman-teman dari
21
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Distrik I dan IV banyak memberikan kiriman kegiatan
secara online. Kami pun bersemangat lewat dialog-dialog
dan rapat bersama Tim yang kami lakukan. Kami bisa
saling berdiskusi dan akhirnya kami menyusun program
yang kami jalankan secara online. Aku tak pernah berhenti
berharap karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya.

AGUS

Beberapa kegiatan Distrik yang sudah kami rencanakan,
dibatalkan karena pandemi. Sedih rasanya..., namun
karena situasi saya maklum. Saya juga bingung mau
berkegiatan apa untuk distrik kami selama pandemi ini...?
Sebagai Kordis Joglolang tentu saja saya mempunyai
tanggung jawab moral terhadap Distrik bagaimana distrik
ini tetap berjalan namun dengan cara apa...? Waktu itu
Distrik Jakarta memberikan informasi pertemuan virtual...
kami mencoba untuk dialog tim, teman-teman merasa
senang kerinduan terobati mesti tanpa perjumpaan. Pada
tgl 26 April kami mengikuti renewal Distrik Jakarta secara
virtual, saya gembira mendapat pengalaman baru.
Pengalaman ini saya rasakan sebagai percikan api
yang membakar semangat kami. Terinspirasi dari Distrik
Jakarta kami akan membuat pass on secara virtual di
bulan Mei, sebenarnya pass on ini sudah terjadwal bulan
Maret di Jogja dan Solo namun karena pandemi terpaksa
dibatalkan. Selanjutnya dibulan Juni ini kami juga akan
membuat renewal.
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VERO

Bahagia dan gembira meski dalam kondisi pandemi
ini yang semua harus dilakukan dari rumah saja kami
masih bisa melakukan aktifitas melalui virtual bersyukur
kondisi ini terjadi saat teknologi sudah sangat maju coba
bayangkan bila ini terjadi 15–20 tahun yang lalu pasti
tidak banyak yang bisa kita lakukan kita hanya terkurung
di rumah tanpa banyak hal yang bisa kita lakukan.

AGUS

Meski dalam kondisi pandemi Aku tetap bersyukur
banyak hal yang tidak bisa aku lakukan sekarang bisa aku
lakukan aku punya waktu banyak, aku mulai membuat
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di rumah: merawat
kebun anggrek di rumah, berolah raga bersama pasangan,
nonton film dirumah bersama pasangan, berdoa rosario
bersama keluarga, Misa live streaming bersama keluarga.
Ketika mengikuti misa live streaming saat menyambut
komuni batin..., aku sangat terharu.... Oh Tuhan aku rindu
mengikuti Perayaan Ekaristi di Gereja dan menyambut
Tubuh dan Darahmu secara langsung. Aku mulai menikmati
rutinitasku yang baru dan bersyukur ada banyak waktu
bersama keluarga. Quality time dengan keluarga terlebih
dengan pasangan. Setiap malam kami bisa berdoa rosario
dan doa malam bersama keluarga, sebelum doa kami
selalu ngobrol bersama dulu. Aku bisa Badminton dengan
Vero, berkebun dengan Vero bahkan bahkan nonton
Drama Korea dengan Vero.... Ternyata asyik juga ya... hehe.
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Kuserahkan segala kecemasanku dan pekerjaanku pada
Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu hadir dalam kesulitanku
termasuk saat pendemi ini.

VERO

Harapan baru semangat baru serta Dunia baru selalu
aku nyalakan, karena aku yakin semua yang ada awalnya
pasti ada akhirnya. Tetap semangat, tetap sehat dan Jaga
api kita tetap menyala. God Bless Us.
WE LOVE YOU WE NEED YOU

PASTOR SANTO

Sebagai pastor, ketika menerima edaran surat dari
Bapa Uskup bahwa mulai akhir Maret seluruh kegiatan
Gereja: ibadat, pertemuan-pertemuan harus dibatalkan,
melihat program paroki yang sudah disusun harus batal
semua, saya merasa bingung. Apa yang bisa saya lakukan
untuk umat? Merayakan sendiri tanpa umat, awalnya juga
merasa kikuk.
Sebagai kordis Joglolang kami harus membatalkan
rencana-rencana pass on, bina lanjut yang masih belum
genap, fun walk yang sudah mulai disiapkan dengan penuh
semangat, weekend yang sudah disusun sejak tahun lalu,
rasanya kecewa.
Setelah kurang lebih seminggu hanya tinggal di rumah,
perasaan saya lebih was-was lagi ketika mendengar
transportasi dibatasi, proyek-proyek pekerjaan, restoran,
toko-toko tutup, waduh …. Bagaimana kondisi ekonomi
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istimewa

Pastor Santo

umat saya yang hanya mengandalkan penghasilan
harian: ojek online, buruh yang dirumahkan karena pabrik
membatasi pekerjaan akibat omzet turun, warung yang
tutup karena sepi pembeli. Di pastoran makanan dari
umat tetap ada, pastor tidak kelaparan, tapi bagaimana
umat saya? Bagaimana para warga ME Joglolang yang
pekerjaan-pekerjaannya berhenti. Sampai-sampai saya
mengontak beberapa keluarga dengan pesan: “Bagaimana
situasimu? Untuk kebutuhan sehari-hari masih ada?”. Ada
keluarga yang lalu menjawab: “Wah saya terharu, Romo
sampai menanyakan hal itu. Ya bagi kami yang penting
masih bisa beli beras, Romo. Perkara lauk, seadanya, pakai
garam, kecap atau sambal pun bisa.”
Untuk komunitas ME, kami mulai merasa gembira
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ketika melihat sharing-sharing kegiatan dialog online
dari distrik 1 Jakarta. Kami lalu meniru, dialog Tim dengan
online. Selanjutnya kami akan mengadakan pass on dan
renewal online juga. Lalu saya juga mendorong beberapa
anggota Tim yang punya waktu untuk melanjutkan
menulis presentasi. Puji Tuhan, beberapa Tim bisa bertekun
menulis dengan bimbingan online. Masih ada yang bisa
kita lakukan dalam kegelapan pandemi ini.
Terkait dengan membantu kondisi umat yang secara
ekonomi terdampak pandemi, kami mengajak tim social
paroki untuk bergerak, mandata umat yang terdampak, lalu
memanfaatkan dana Aksi Puasa Pembangunan, Dana Papa
Miskin, dan bantuan dari PSE Keuskupan untuk membantu
mereka. Dana memang tidak begitu banyak, maka yang
kami memprioritaskan kepada umat yang benar-benar
membutuhkan. Di samping membantu sembako, tim
social paroki juga membantu masker, sabun, sanitizer.
Selain itu juga mengedukasi mereka supaya mereka
mengembangkan rasa solidaritas saling membantu, juga
memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk bercocok
tanam yang hasilnya bisa dinikmati bersama tetangga
sekitar.
Mari terus kita nyalakan pelita kita untuk menerangi
situasi gelap pandemi Covid 19 ini, sambil menunggu
fajar merekah di saat ke depan.
WE LOVE YOU WE NEED YOU ■/TK/ER
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Di masa pandemi

SAJIAN KHUSUS

Tetap Produktif Meski
Kondisi Tidak Kondusif

istimewa

Oleh: Pastor Kasmir SMM, Ruteng

Pastor Kasmir

︶

Wabah covid-19 telah mengganggu kemapanan
dan kenyamanan hidup manusia di bawah kolong
langit yang tidak selalu biru ini. Si lulin yang
biasanya pamer paha (kondisi lalu lintas <yang>
padat merayap tanpa harapan) berubah menjadi
lengang dan sepi. Para polantas yang biasanya pritpret, menyuruh minggir para pengendara untuk
memeriksa SIM dan STNK, berganti kesibukan
menjadi memeriksa suhu tubuh dan masker.
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Biasanya mengambil ballpoint dan main mata
sambil bolak-balik surat tilang, sekarang berubah
menjadi tukang perintah untuk pulang dan putar
balik.

S

ingkatnya roda kehidupan dan perekonomian
dunia tersendat seiring dengan sedikitnya roda
kendaraan yang berputar di jalanan karena anjuran
stay at home. Kalau orang-orang di kampung disuruh
stay at home, lalu siapa yang antar makanan atau mau
pesan makanan di mana? Warung tidak ada, uang pun
tidak punya. Selain disuruh stay at home masyarakat juga
diminta work from home.
Untuk masyarakat perkotaan, work from home pasti
memungkinkan. Dengan kecanggihan teknologi digital
pada zaman milenial ini segalanya bisa dilakukan.
Bagaimana dengan masyarakat pedalaman yang tidak
terjangkau modernitas? Jangan pesimis dulu, kewajiban
mengenakan masker mendorong masyarakat untuk
menjahit masker, baik untuk kebutuhan sendiri maupun
untuk dijual. Dinding-dinding facebook dipenuhi dengan
iklan yang menawarkan masker dengan berbagai design
dan material dasar, lengkap dengan harganya. Saya tidak
menyelidiki besarnya keuntungan dari kerajinan itu tetapi
yang pasti masyarakat berusaha untuk tetap produktif.
Pastoran tempat tinggalku tidak kalah produktifnya.
Dengan minimnya pelayanan sakramental maka kami
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menyibukkan diri dengan berkebun. Menebas rumput,
mencangkul, menanam sayur, bunga dan mengumpulkan
kayu bakar. Dengan demikian kami tidak perlu membeli
sayur atau cabai dan pengeluaran untuk minyak tanah

istimewa

Para petani berdoa
sebelum menerima
komuni.

istimewa

Pastor Kasmir
memimpin misa
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istimewa

pun berkurang.
Perayaan Ekaristi tetap kami lakukan setiap hari dan
umat bisa mendengarkannya dari rumah karena toatoa besar selalu mengarah ke pemukiman penduduk.
Bila tidak bisa misa online, misa on air pun jadi. Setiap
hari Minggu kami berkeliling membagi komuni untuk
umat, sehingga di masa pandemi ini umat kami tetap
menerima Tubuh Kristus. Perayaan Ekaristi mingguan
bukan hanya untuk pusat paroki tetapi juga di kampungkampung/stasi. Kalau di sana tidak ada toa, dan umumnya
memang tidak ada, maka kami harus membawanya dari
paroki. Syukurlah berkat
bantuan Pasutri Budi-Lina
(Frans Budi yang pernah
memberi input tentang
public speaking waktu
Denas Makasar) kami bisa
memiliki toa cadangan
untuk bisa dibawa-bawa
selain yang dipasang
permanen di gereja.
Setiap Sabtu harus
ada sosialisasi keliling
tentang jadwal misa dan
rute perjalanan Sakramen
Mahakudus. Sesudah misa
Pastor Kasmir menuju ke rumah
ada empat mobil (kalau
para petani untuk memberikan
komuni.
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istimewa
istimewa

Para petani bersiap untuk menerima komuni.

Pastor Kasmir menempuh jalan becek menuju ke
tempat para petani
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pelayannya dua orang) yang sudah standby. Satu
mobil berjalan di depan dengan loudspeaker untuk
menyiapkan umat akan datangnya Sakramen
Mahakudus sambil memperdengarkan lagulagu
rohani dan satu mobil di belakang untuk
membawa stock hosti.
Misa di stasi tidak selalu diadakan di dalam gereja,
tetapi bisa di tempat lain senyampang letaknya strategis
untuk toa. Pokoknya kami harus pastikan bahwa suara
toa bisa terdengar di seluruh kampung, sehingga kami
bisa misa di salah satu ruang sekolah atau di teras rumah
bahkan di pos hansip. Loudspeaker bisa di pasang di atap
rumah atau di jendela rumah atau di atas pohon. Intinya
umat harus bisa mengikuti misa dari rumah sebelum
menerima komuni.
Saat pembagian komuni umat berdiri di jalan di depan
rumahnya masing-masing, kecuali yang sakit dan sangat
lanjut usia, kami masuk ke dalam rumahnya.
Medan pelayanan tidak selalu gampang dijangkau.
Ada jalan yang menurun, mendaki, atau becek. Terkadang
kami melewati semak-semak atau kebun penduduk.
Mondar-mandir di jalan raya atau di tengah sawah dalam
pakaian imam yang lengkap sambil memegang sibori
sudah menjadi pemandangan biasa dalam beberapa
bulan terakhir ini di paroki kami. Itulah keuntungannya
hidup di daerah mayoritas Katolik.
Tetapi tidak banyak paroki memberikan pelayanan
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seperti ini. Jangankan membagi komuni, menyiarkan
misa pakai toa pun tidak, padahal mayoritas umat
tidak bisa mengikuti misa live streaming. Umat paroki
tetangga kebanyakan iri karena umat kami masih
menerima komuni secara rutin tiap minggu. Tetapi
mereka tidak kehabisan akal, setiap sabtu mereka
bertamu dan menginap di rumah saudara mereka yang
tinggal di paroki kami dengan alasan kangen-kangenan.
Rasa rindunya sepertinya semakin menjadi-jadi selama
corona ini! Yeah..., kalau kita diajak untuk keep your
lamp burning maka mereka pun keep your mind burning.
Selama bulan Maria kami juga menyiarkan doa rosario
setiap malam dari gereja. Persediaan mike cukup banyak
sehingga kami (6 orang warga pastoran) masing-masing
memegang mike. Kami memimpin doa rosario dari gereja
dan umat menjawabnya dari rumah masing-masing.
Situasi kehidupan selama covid-19 ini memang tidak
kondusif, tetapi tidak berarti kita tidak bisa produktif.
Justru inilah saatnya kita berpikir kreatif dan inovatif
sehingga tetap produktif di tengah kondisi yang tidak
kondusif. Kalau hanya stay at home sambil menunggu
BLT atau bansos, berarti kita sia-siakan waktu yang
Tuhan beri, maka hidup kita tidak menjadi berkat.
■/ER/KT/WN
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SHARING

BPS Pandemi Covid-19 dan
Pengaruhnya

istimewa

Oleh: Pasutri Dobi-Rista, Wonosobo

Psutri Rista-Dobi

︶

BPS tentu saja bukan
hal yang asing di dalam

keluarga Marriage
Encounter. Sebelum
mengikuti WEME,
kami belum mengenal
bagaimana dialog
seperti yang dimaksud
dalam ME. Saat itu
kami memasuki
usia perkawinan
tahun ke-13. Kami
mengikuti WEME yang
merupakan berkat
dari Tuhan untuk
memperindah relasi
perkawinan kami.

D

i awal perkawinan, kami merasa senang semuanya
lancar dan baik-baik saja dalam berkomunikasi;
tidak ada hambatan dalam berpendapat maupun
dalam relasi kami berdua. Selisih pendapat yang
terjadi dalam perkawinan, masih bisa kami hadapi dan
34

05

Jun - Ags 2020

selesaikan dengan baik. Hingga suatu saat, kami melihat
ada pertemuan pasutri ME di Gereja Santo Yusuf Karang
Pilang, Surabaya, tempat kami tinggal. Kami pun tertarik
dan mencari jadwal WEME yang sesuai dengan jadwal
kegiatan kami. Dan akhirnya kami mengikuti WEME
Cirebon tahun 2013 yang diadakan di Rumah Retret
Hening Griya Purwokerto. Disinilah kami mulai mengenal
tentang BPS dalam dialog. Dialog sangat bermanfaat
dalam relasi kami, terutama dengan kondisi seperti saat
sekarang ini, dengan adanya pandemi covid-19. Berikut
adalah BPS kami.

BPS Menghadapi Awal Masa Pandemi Covid-19

Dobi

Pada awalnya saya merasa senang bisa bersama anak,
belajar bersama, main bersama, membersihkan rumah
bersama, masak bersama, doa bersama, misa online
bersama dan lain lain. Tetapi setelah perjalanan stay at
home minggu ketiga, saya mulai merasa jenuh karena
tak bisa kemana-mana. Namun, beberapa waktu setelah
ditetapkan PSBB, saya sering merasa jenuh dan bosan,
kemana-mana tidak bisa bebas. Saya juga merasa takut
dan tidak nyaman saat membaca media massa dan nonton
tv. Saya hanya membaca via berita online dan kiriman WA.
Namun, karena infonya berulang, saya sering tidak baca
juga.

Rista

Saya merasa sangat senang ketika bisa stay at home
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bersamamu dan anak-anak, banyak kegiatan bersama
yang bisa kita lakukan, seperti bermain bersama anakanak, memasak bersama anak-anak, kita lebih sering
bincang-bincang dan dapat punya waktu untuk sering
berdoa bersama.
Namun, setelah beberapa minggu berlalu, saya kurang
nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ada
merasa khawatir tentang pandemi ini. Saya pikir berita
di medsos dapat menambah wawasan, namun lebih
baik cari sumber berita yang dapat dipercaya. Saya juga
merasakan, semakin banyak saya membaca tentang berita
Covid-19 justru membuat saya merasa kurang nyaman,
saya pikir lebih baik jika tidak terlalu sering membaca
berita tersebut, sesekali saja, yang penting menjalankan
arahan yang disampaikan pemerintah demi kesehatan
kita bersama.

BPS Perilaku Hidup Selama Pandemi

Dobi

Saya seperti diingatkan pesan orang tua. Kalau mau
jauh dari ‘sawan’ maka kalau dari luar rumah harus cuci
tangan, kaki dan muka. Kran di luar rumah juga jadi aktif
selain buat cuci mobil sekarang jadi aktivitas cuci tangan
dan kaki. Sedangkan mengikuti misa harus secara online.
Hal ini menurut saya ada yang kurang. Kurang khusyuk
dan teduh. Tapi ini saya rasakan sebagai bagian proses
pengembangan iman. Kerinduan untuk misa bersama di
dalam gereja semakin saya rasakan. Sedangkan kegiatan
dengan anak-anak, saya gembira bisa membantu mereka,
36

05

Jun - Ags 2020

sambil latihan kesabaran. Kalau ada tugas online anakanak tak bisa dipaksa sehingga saya ikuti proses mereka.
Kadang-kadang sampai batas waktu belum selesai. Tapi
itulah proses anak-anak. Terutama yang kecil yang tahunya
saat ini adalah libur, libur dan libur. Tak mau ada PR atau
belajar

Rista

Bagi saya kebiasaan cuci tangan sudah saya lakukan
dengan baik, terutama untuk anak-anak. Dengan himbauan
ini, anak-anak juga mau untuk cuci tangan dan menjaga
kebersihan diri. Untuk misa saya semakin rindu untuk
datang ke gereja. Saya berpendapat bahwa misa menjadi
sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan kegiatan anakanak, saya berharap mereka dapat mengikuti pelajaran
sekolah di rumah. Saya tahu bahwa kegiatan anak-anak
pasti akan diselingi dengan bermain. Saya percaya Tuhan
berikan kesabaran kepada kita untuk membimbing anakanak belajar di rumah.

BPS Kondisi Eonomi dengan Stay at Home

Dobi

Maret sampai April dan Juli-November biasanya adalah
jadwal penuh untuk kegiatan bekerja. Namun karena
pandemik ini semua terpending tanpa batas waktu.
Sehingga saya harus menata ekonomi keluarga dengan
lebih ketat. Bersiap tanpa penghasilan keluarga sampai
jangka panjang. Saya masih beruntung karena masih
ada tabungan keluarga. Saya sangat yakin akan bisa
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melewatinya karena pernah juga mengalami masa seperti
ini beberapa tahun lalu

Rista

Saya harus lebih waspada dan berjaga-jaga. Sebelum
pandemi, keuangan menjadi sesuatu yang lebih mudah,
saat ini mulai berhemat, hanya membeli kebutuhan pokok
saja. Saya percaya, Tuhan sudah sediakan pertolongan
untuk kita.

BPS Apabila Anggota Keluarga Tertular Covid-19

Dobi

Sedih,tapi saya tetap ikuti dan patuhi protocol kesehatan
dan ketetapan dari pemerintah. Soal jika akhirnya terpapar
dan terkena sakit itu sudah ada garisnya dari ATAS. Saya
dan anak-anak selalu berdoa buat kesehatan istri yang
bekerja di rumah sakit. Apalagi jika ada tambahan tugas
dimana harus ada tambahan jam lebih sampai harus
menginap di rumah sakit.

Rista

Saya berpasrah diri pada Tuhan. Tuhan kirim segala
sesuatu kepada manusia pasti atas rencana-Nya. Demikian
pula kita, kita sudah berperilaku hidup sehat sesuai
anjuran kesehatan, apabila Tuhan berkehendak, maka
segala sesuatunya pasti baik untuk kita. Yang penting, kita
tetap jaga kesehatan sesuai anjuran pemerintah.
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Setelah melakukan BPS ini, perasaan kami menjadi
lebih lega, yang awalnya ada kekhawatiran dan
ketakutan, menjadi lebih tenang ketika dialog terjadi.
Menurut beberapa sumber pustaka yang kami dapatkan
ada ulasan tentang dialog. Dialog merupakan katarsis
yang dapat mereduksi stress. Di dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tertulis katarsis adalah penyucian diri
yang membawa pembaruan rohani dan pelepasan dari
ketegangan (ditinjau dari aspek Kristiani). Katarsis adalah
cara menuangkan segala isi hati dengan bebas (ditinjau
dari aspek Psikologi)
Dalam bidang psikologi, dialog dengan berBPS merupakan contoh I Message yang merupakan
komunikasi asertif. Dialog model BPS sangat baik bagi
kesehatan jiwa. Asertif adalah suatu kemampuan untuk
mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan
kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai
perasaan pihak lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Ada kalimat yang dapat digunakan untuk bersikap
asertif yaitu dengan ‘pesan saya’ (I Message) bukan ‘kamu’
karena dengan menggunakan kata ‘saya’, maka kita fokus
pada diri kita dalam memandang permasalahan yang
ada, bukan menyalahkan atau menyudutkan orang lain.
I message ini dapat ditunjukkan dengan ‘Bagaimana
Perasaan Saya’, maka kita akan menyusun kalimat yang
diawali dengan ‘Saya merasa…’ BPS menjadi pertanda kita
mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan
maupun tidak menyenangkan dengan cara yang tepat.
■/KT
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SHARING

Romantika Kehidupan di
Usia Senja
Oleh: Pasutri Hendro-Vero, Bandung

istimewa

︶ Lamanya usia

Pasutri Hendro-Vero

perkawinan
tidak serta merta
semakin memahami
pasangannya. Semakin
banyaknya usia, tidak
juga semakin sabar
menghadapi pasangan.
Yang pasti semakin
tua kita semakin turun
pendengarannya dan
semakin banyak lupa.
Bagaimana dengan
Pasutri HendroVero yang sudah
melewati 42 tahun usia
perkawinannya?
[Redaksi]
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HENDRO

U

sia perkawinan kami sudah di atas 42 tahun. Kami
ikut WeekEnd ME sudah 24 tahun. Apakah relasi
kami mulus-mulus saja? Tentu tidak. Kami banyak
mengalami jatuh bangun. Kata orang, makin tua makin
banyak berdialog akan semakin mengenal diri sendiri dan
semakin mengenal pasangan. Betul pernyataan itu, tetapi
apakah relasi akan berjalan mulus dan baik-baik saja?
Jawabannya belum tentu.
Beberapa tahun belakangan ini, banyak keteganganketegangan kecil terjadi dalam relasi kami yang disebabkan
kemunduran fisik, seperti kemunduran pendengaran,
penglihatan, ingatan, ketidaksinkronan otak dengan mulut
dan lain-lain. Hal ini selain mendatangkan ketegangan
di antara kami, kadang juga mendatangkan kisah yang
konyol dan lucu. Suatu ketika kami belanja berdua ke
Supermarket. Saya membawa troli mengikuti Vero belanja
buah-buahan, sayur, camilan, bumbu-bumbu dan lain-lain.
Sesudah itu kami antri untuk membayar belanjaan di kasir.
Ketika sedang antri, Vero tiba-tiba bilang ada yang lupa,
yaitu mau beli sayur “asem”. Vero segera meninggalkan
saya untuk membeli sayur yang dimaksud. Saya pun
mengikuti Vero supaya Vero tidak repot membawa sayur
yang dimaksud. Tetapi karena Vero jalannya cepat dan
saya membawa troli, yang kadang-kadang terhalang oleh
troli orang lain, saya pun tertinggal. Saya cari Vero di
tempat sayur-sayuran, tidak kelihatan. Saya menggerutu
41
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di dalam hati, “Kemana lagi orang ini, katanya mau beli
sayur tapi tidak ada”. Saya berputar-putar mencarinya, dan
karena saya tidak membawa HP, saya butuh waktu lebih
lama untuk menemukannya. Hati terasa jengkel, tapi saya
berusaha untuk diam.

VERO

Seperti yang sudah Hendro sampaikan, saya sebenarnya
tidak tahu Hendro mengikuti saya, maka saya jalan agak
cepat untuk membeli sayur “asin” yang di dalam toples
(barang impor), yang counternya berbeda dan berjauhan
dengan tempat sayur segar. Setelah dapat sayur “asin”,
saya segera kembali ke tempat Hendro antri tadi. Ternyata
Hendro tidak ada. Saya cari ketempat-tempat lain, dia tidak
terlihat. Saya menjadi kesal. Setelah bertemu Hendro, saya
mengomel. Hendro diam dengan muka cemberut.
Dalam perjalanan pulang, di mobil saya mengutarakan
kekesalan saya, seharusnya Hendro tidak usah mengikuti
saya, tapi tetap dalam antrian.
Ternyata Hendro bermaksud baik, dia ingin membantu
saya membawa aneka sayur yang akan dibuat sayur
asem. Sepertinya Hendro salah dengar, saya mengatakan
padanya bahwa saya lupa membeli sayur asin, tetapi dia
mendengar saya lupa membeli sayur asem. Karena itu
Hendro menuju ke tempat yang berbeda dengan tempat
tujuan saya. Akhirnya kami tertawa bersama menyadari
kekonyolan kami.
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HENDRO

Pernah juga suatu ketika Vero minta diantar kerumah
temannya sesama Wanita Katolik. Dia tahu rumahnya
tapi tidak tahu persis alamatnya, hanya ingat dia pernah
kesana. Jadi Vero menunjukkan jalan, saya yang menyetir.
Ketika kami hampir sampai rumah temannya, di suatu
perempatan tiba-tiba Vero bilang, “Belok kiri!” Reflek
kemudi saya belokkan kiri. Vero berteriak agak keras,
“Belok kiri!... Kiri!” Saya kesal, karena saya sudah belok ke
kiri, tetapi Vero masih minta belok ke kiri.
Vero mengomel, “Kenapa belok ke sini, saya kan sudah
memberi petunjuk untuk belok ke sana (maksudnya ke
kanan)” Saya jadi marah, balik menyalahkan Vero, “Kenapa
tadi kamu mengatakan belok ke kiri?” Vero menyadari
kesalahannya, tangannya menunjuk arah kanan, tapi dia
mengatakan belok kiri. Setelah itu kami sama-sama diam.
Walau hanya ketegangan kecil, tetapi hati ini merasa tidak
nyaman. Tak berapa lama kemudian saya menggoda Vero,
“Dulu waktu gua sekolah kiri itu ini (sambil mengangkat
tangan kiri saya) dan kanan yang ini (sembari mengangkat
tangan kanan saya).” Vero hanya tersenyum. Akhirnya kami
tertawa berdua.

VERO

Ketika makan bersama, saya sering mengomel pada
Hendro,karena saat Hendro mengambil masakan (terutama
yang berkuah), seringkali kuah masakan tumpah ke meja,
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istimewa

Pasutri Hendro-Vero

sehingga taplak meja menjadi kotor penuh bercak. Saya
jengkel, tapi setelah kami dialogkan, saya baru tahu bahwa
ternyata mata Hendro sudah kurang awas kalau tanpa
kacamata, sehingga kalau menyendok masakan terlalu
penuh dan kadang-kadang belum pas di piring sudah
dituang, kuahnya jatuh ke meja.
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Pernah juga ketika kami berdoa novena bersama temanteman. Ketika doa akan dimulai, Hendro menyalakan lilin,
tapi lilin tidak bisa menyala. Setelah kami (teman-teman
dan saya) perhatikan, ternyata nyala api tidak mengenai
sumbunya, tentu saja lilin tidak bisa menyala. Kami tertawa
melihatnya.
Itulah beberapa peristiwa yang sempat membuat relasi
kami tegang, tapi setelah kami dialogkan, kami jadi sadar
bahwa hal-hal tersebut terjadi karena kami sudah samasama tua, dimana kemampuan fisik kami sudah menurun
Menyadari bahwa kesalahpahaman sering terjadi akibat
kemunduran fisik kami, maka kami berdialog setiap kali
terjadi friksi. Dialog perasaan dan surat cinta serta diskusi
kami tentang friksi tersebut tidak akan kami uraikan
disini karena terlalu panjang. Yang penting bahwa setelah
dialog kami merasa senang, karena di samping kami sama
sama prihatin tentang kondisi fisik kami, tetapi kami
sesungguhnya masih saling membutuhkan dan saling
mencintai. Kemudian kami juga sepakat bahwa kami akan
bersikap lebih sabar kalau menghadapi tindakan pasangan
yang kurang berkenan. Dan juga tidak bersikukuh kalau
sedang mendiskusikan sesuatu, karena mungkin masingmasing bisa lupa. Semoga Tuhan menyertai perjalanan
peziarahan hidup kami. Amin.
■/WN/ER/KT
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SHARING

Mencintai adalah Keputusan

istimewa

Oleh: Pasutri Ina-Hardono, Jakarta

Pasutri Ina-Hardono

︶ Mencintai itu perasaan atau keputusan? Ya…..

mencintai adalah pertanyaan yang sangat penting.
Kita tentu masih ingat ketika mengikuti WeekEnd
Marriage Encounter, ada satu pernyataan yang
tidak bisa kita lupakan yaitu “mencintai adalah
keputusan”.
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P

ernyataan ini mengingatkan kita sebagai pasutri
untuk mencintai pasangan (orangnya), bukan
tingkah-lakunya. Namun, saat itu mungkin kita
bingung, mengapa sekarang harus membuat keputusan
untuk mencintai, padahal kita sudah memutuskan
bertahun-tahun yang lalu ketika mengatakan “ya” pada
hari perkawinan?
Satu hal yang menjadi alasannya adalah bahwa
kepercayaan terhadap pasangan bisa goyah, banyak hal
yang bisa mempengaruhi, antara lain lamanya hidup
bersama, percekcokan, kekecewaan, siapa yang lebih
berkuasa, pengambilan keputusan dan sebagainya. Adalah
normal dalam kehidupan perkawinan, kita mengalami
masa romans kemudian juga akan mengalami masa
kekecewaan. Saat masa romans, kita jatuh cinta dengan
pasangan. Kita mengharapkan panggilan telepon, video
call, WA chat, ingin bertemu, menyukai humornya, ingin
berdekatan atau mendapatkan sentuhannya dan lain-lain.
Jatuh cinta itu tidak sulit, bahkan itu adalah pengalaman
yang sepenuhnya terjadi secara alami dan spontan. Kita
tidak perlu melakukan apapun, karena itulah disebut
“jatuh cinta”.
Jatuh cinta adalah pengalaman pasif dan spontan,
tetapi setelah beberapa bulan atau bertahun-tahun
bersama, euforia cinta akan memudar. Kondisi ini adalah
siklus alami yang dialami oleh semua pasutri.
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Mengubah Kekecewaan dengan Keputusan untuk
Mencintai

Ketika memasuki masa kekecewaan, kita tidak boleh
semakin tenggelam dalam rasa kecewa itu. Salah satu
cara untuk keluar dari kekecewaan adalah dengan
memutuskan untuk mencintai. Perasaan adalah reaksi
spontan, akan terus berubah dan tidak akan bisa kita
kendalikan. Perasaan bisa timbul dan juga bisa hilang.
Pengalaman menunjukkan bahwa mencintai bukan hanya
perasaan, tetapi juga keputusan yang diikuti oleh tindakan.
Hal ini merupakan janji yang sudah dipertimbangkan;
merupakan tindakan yang jika tidak dilakukan, kita akan
kehilangan. Cinta itu seperti komunikasi, jika tidak pernah
mengirimkan, kita tidak akan mendapatkan balasannya.
Jika kita mengalami cinta, dan kita tidak memutuskan
untuk melakukan tindakan, maka kita tidak tahu apa itu
artinya cinta. Jadi, mencintai bukanlah sesuatu yang terjadi
begitu saja, melainkan keputusan secara sadar ketika kita
memilih untuk mencintai. Mencintai artinya melakukan
yang terbaik untuk kebaikan atau kebahagiaan pasangan.
Mencintai berarti memutuskan untuk mau terbuka dan
berbagi di saat kita tidak menginginkannya. Mencintai
berarti memutuskan untuk tidak berpikir bahwa pasangan
kita tidak pantas untuk dicintai. Mencintai adalah
memutuskan untuk terbuka dan jujur saat berkomunikasi
dengan pasangan, bersedia mendengarkan, memilih
untuk mengampuni ketika pasangan menyesal setelah
menyakiti kita. Mencintai itu tidak menyimpan dendam.
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Memutuskan untuk mencintai meliputi hal-hal kecil
sehari-hari yang sering kita lakukan satu sama lain,
terutama ketika kita sedang marah atau sebel, misalnya,
ketika Ina tetap menyiapkan sarapan saya atau pakaian
saya ketika saya mau mandi, padahal dia masih sebel
karena kami habis bertengkar. Hal ini tentu menjadikan
saya tidak tega untuk terus marah atau membalas
dengan tindakan yang tidak baik. Tindakan-tindakan yang
merupakan keputusan untuk mencintai, akan mendorong
perasaan cinta timbul kembali.
Memutuskan untuk mencintai juga berarti membuka
diri untuk dicintai. Orang lain akan melihat kebaikan,
keburukan, kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri
kita dan semua gambaran dan keadaan kita. Keputusan
untuk mencintai adalah keputusan yang tepat apalagi
kalau pasangan kita juga membuat keputusan yang
sama. Ini bukan berarti kita berdua tidak akan membuat
kesalahan atau salah langkah satu sama lain, tetapi saling
mengusahakan kebaikan pasangan dengan berpedoman
pada janji perkawinan. Tuhan telah mempertemukan
kita sebagai pasangan, tinggal bagaimana menjalani
kehidupan kita. Keputusan berada di tangan kita, apakah
mau hidup dengan penuh sukacita bersama pasangan?
■/RB/KT/ER/WN
LOVE IS NOT 'IF'
OR 'BECAUSE'
LOVE IS 'ANYWAY'
AND 'EVENT TOUGH'
AND 'IN SPITE OF'

BPS: Bagaimana saya menjalani
kehidupan rumah-tangga kami, apakah
saya sudah benar-benar memutuskan
untuk mencintai pasangan?
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SHARING

Hal Kecil Berbuah Cinta
yang Besar

istimewa

Oleh: Pasutri Dwi-Tion, Pontianak

Pasutri Tion-Dwi

︶ Di dalam kehidupan ada berbagai macam

tantangan yang muncul silih berganti, baik dalam
aktivitas rutin maupun dalam kegiatan sosial.
Kadang senang dan bersemangat bila mendapatkan
dukungan, dan adakalanya mengalami kelesuan
terutama bila merasa khawatir tidak berhasil,
terlebih bila kurang ada dukungan atau takut tidak
mampu mengemban tugas yang dipercayakan,
dan lain sebagainya. Sehubungan dengan tema
”Keep Your Lamp Burning”, kami ingin berbagi
pengalaman kami dalam hal ini.
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BPS Dwi

K

ami baru 8 bulan menjalankan tugas sebagai Kordis
Distrik XI Pontianak. Menghadapi tugas ini, banyak
kekhawatiran yang muncul dalam benakku. Yang
pertama, aku tidak memiliki kemampuan dan semangat
seperti Kordis terdahulu Pasutri Regina–Petrus, belum
lagi kesibukanku dalam pekerjaan dan dalam keluarga,
dengan 3 putra dan 1 putri yang masih kecil. Kadang
saat kami harus menjalankan aktifitas dalam komunitas
ME, mereka saya titipkan pada mama mertua yang sudah
berumur. Kadang-kadang harus merepotkan teman-teman
ME untuk mengambil alih tugas mengantar mereka ke
sekolah.
Pada saat mengikuti Sidang Denas di Banjarmasin,
pengalaman pertamaku hadir dalam perhelatan terbesar
ME Indonesia, aku sangat bahagia karena mendapat banyak
sekali pengalaman dan peneguhan, dari sharing memulai
dari hal kecil yang merupakan kata kunci yang selalu aku
garis bawahi. Impian besarku ingin sekali Pontianak juga
bisa lebih aktif dan dapat mengikuti kegiatan dan ingin
menyapa Kormep yang memang saat ini kami belum
terlalu kenal.
Di awal tahun 2020 ini, semua berjalan baik. Tim kecil
kami berkumpul dan membuat program 1 kegiatan dalam
1 tahun. Di awal tahun, satu per satu kegiatan terlaksana,
Renewal Natal dengan kehadiran komunitas yang cukup
banyak, membuat semangatku semakin menggebu.
Setelah masuk bulan ketiga, weekEnd yang kami jadwalkan
harus tertunda akibat covid 19. Aku sedikit kecewa karena
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belum pernah melaksanakan WeekEnd di tahun ini, juga
pertemuan-pertemuan yang semuanya tertunda. Saat
itu kami sudah merasa di titik terendah dan hanya bisa
menyapa komunitas lewat Grup WA, itupun tidak banyak
yang aktif karena terkendala jaringan.
Di suatu perjumpaan bersama Kornas Meme-Jacob,
Pastor Akik, Pastor Widi dan Pastor Robert, aku merasa
semangat kami dibangkitkan kembali, seperti pesan
Kornas untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang
besar. Langkah pertama yang kami coba lakukan yaitu
membantu memasarkan jualan teman-teman yang saat
ini beralih profesi karena terdampak pandemi. Tidak
terduga malahan dari keuntungan yang didapat, ada yang
menyumbang untuk kas ME, sungguh suatu hal yang sangat
diluar dugaan. Semoga di tengah situasi sulit seperti ini,
kami mampu tetap saling menjaga nyala api pelayanan
dengan menyapa, memperhatikan dan berempati, seperti
nyala api Kristus yang selalu berkobar dalam jiwa kita.

BPS Tion

Sama seperti yang disampaikan oleh Dwi bahwa
kami bukan siapa-siapa dan sudah beberapa kali kami
menghindar saat diminta menjadi Kordis. Hal ini karena
aku merasa bahwa kami belum layak. Pada waktu kami
menjadi tim, saat pertemuan bulanan kami sering tidak
hadir dan bila hadir pun kami terlambat karena pekerjaan
Dwi yang bentrok dengan jadwal pertemuan. Aku sering
bertugas keluar kota, bila ada pertemuan saat aku di luar
kota, aku khawatir Dwi akan merasa sedih karena harus
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sendiri. Bila kami menjadi Kordis, kami juga khawatir
komunitas tidak dapat sehidup saat Regina Petrus dulu,
karena kami tidak memiliki teman serta semangat seperti
mereka.
Kebimbangan kami ternyata tidak beralasan, Tuhan
menyapaku dan memperlihatkan kepadaku penyertaanNya.
Saat memberikan WEME di bulan Oktober 2019 dan saat
acara penyambutan, banyak sekali yang hadir dan dengan
penuh sukacita mereka membawa makanan dan minuman,
padahal saat itu kami hanya berkomunikasi via Whatsapp.
Aku sangat senang sekaligus terharu. Pada akhir acara
semua memancarkan rona bahagia. Aku merasa telah
dikuatkan dengan kehadiran komunitas yang begitu
mencintai dan merindukan kebersamaan, serta saling
menguatkan dan meneguhkan. “Keep Your Lamp Burning”,
aku ingin mengaitkan tema Lustrum IX dengan tugas
yang menurutku sangat berat ini. Dalam hati kecilku
aku malu, karena belum pernah menjalani tetapi sudah
merasa takut? Kenapa harus takut? Pengalaman di atas
membuatku menjadi percaya bahwa bukan hal besar
yang dapat membuat sesuatu baik, melainkan hal kecil
bila terus-menerus dipupuk akan menjadi besar dan subur.
Dengan semangat yang dimiliki komunitas, otomatis juga
menghidupi semangatku sehingga tetap menyala dan
mampu bertahan dalam menjalankan tugas bersama
komunitas. ■/KT/ER/WN
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SHARING

Tatkala Musibah Menjadi
Anugerah
Oleh: Pasutri Kurni-Topo, Bekasi

istimewa

︶

Pasutri Topo-Kurni

S

Saat ini kami hanya
tinggal berdua; dua
putra kami sudah
menikah dan tinggal
di kota lain. Yang
sulung tinggal di
Semarang sedangkan
yang bungsu tinggal di
Cikarang. Istilah yang
tepat untuk kondisi
kami saat ini adalah
‘Sarang Kosong’.

ejak kota Bekasi ditetapkan sebagai daerah PSBB,
kami berdua praktis Stay at Home. Kami harus
menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah.
Kami berdua mempunyai kegiatan rutin baru yaitu
berolahraga ringan dengan diiringi musik, mengikuti
misa streaming, dan berkebun. Sore hari biasanya
mengikuti doa koronka/novena dan lanjut malamnya
doa keluarga dan rosario. Awalnya kegiatan ini terasa
menyenangkan,namun lama-kelamaan juga membosankan.
Kami berdua mencoba berefleksi, bahwa masih beruntung
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dalam keadaan sehat dan tak berkekurangan. Meski dalam
berbagai keterbatasan dan kondisi krisis, kita tidak boleh
putus asa. Kita tetap harus berupaya bagaimana dalam
situasi sulit ini dapat tetap bertahan dan bahkan berbuah.
Tuhan memang tidak pernah menjanjikan pelayaran tanpa
gelombang, tetapi telah menyediakan pelabuhan yang indah.

BPS Topo

Saya sudah pensiun sejak 9 tahun lalu; sejak PSBB
secara rutin kami beraktivitas berdua di rumah saja. Meski
demikian, saya juga tidak meninggalkan aktivitas sosial,
baik di lingkup lingkungan maupun lingkup masyarakat.
Untuk kegiatan lingkungan saya terlibat dalam Tim
Peduli yang membantu warga yang kesulitan ekonomi
dan yang sakit. Kami menghimpun dana dari para donatur
dan menyalurkannya dalam bentuk bahan pokok, selain
juga bantuan dana untuk yang terganggu kesehatannya.
Semua kegiatan dikoordinasikan melalui WA Grup, sama
sekali belum pernah rapat koordinasi secara langsung.
Sedangkan di lingkungan masyarakat, saya terlibat
sebagai anggota Tim Satuan Gugus Tugas (Satgas)
Penanggulangan Covid 19. Satgas ini dibentuk oleh
pemerintah sampai ke tingkat RW. Tugas dari tim ini
memonitor kondisi kesehatan masyarakat, khususnya
menyangkut Covid 19, selain juga kondisi ekonomi
masyarakat yang terdampak covid. Sebagai anggota Satgas,
saya harus berkoordinasi dengan mengikuti rapat-rapat
dan kegiatan secara langsung. Jadi, harus ekstra waspada
dan hati-hati karena bertemu secara langsung dengan
beberapa orang. Dalam hal ini, pasanganku, Dik Kurni,
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dan anak-anak agak keberatan, bahkan melarang karena
khawatir. Tetapi di sisi lain, saya merasa terpanggil dalam
kegiatan ini, karena harus ada yang mau menangani, harus
ada yang terlibat. Saya merasa bersyukur karena masih
bisa melibatkan diri dalam kegiatan ini.

BPS Kurni

Saat ini saya masih aktif bekerja dan melaksanakan Work
From Home (WFH), selain juga terlibat dalam Tim Peduli
Lingkungan bersama pasangan. Waktu Mas Topo sering
keluar rumah sebagai anggota Satgas, relasi kami sempat
terganggu, karena saya khawatir akan kesehatannya,
mengingat usia pasanganku yang sudah termasuk manula.
Beliau sering ke markas Satgas, saya pun selain merasa
khawatir juga merasa kesepian Untunglah setelah dialog,
Mas Topo bisa mengerti dan mengurangi aktivitasnya.
Covid telah membuat kegiatanku dan semua orang
menjadi tidak normal. Tidak pernah terbayangkan
sebelumnya, selama 3 bulan berdiam diri di rumah dan
bekerja serta beraktivitas dari rumah saja. Saat kejenuhan
mulai datang, saya mencoba menyadari semua berkat
yang telah Tuhan berikan: kesehatan, tetap bisa bekerja,
bisa ikut misa tiap hari, berolahraga, berkebun berdua,
terlibat dalam kegiatan membantu sesama, serta masih
banyak aktivitas yang lain. Covid telah mengganggu paruparu banyak orang sehingga susah bernafas, sementara
kami masih bisa bernafas dengan leluasa. Kami masih
termasuk kelompok yang beruntung.

Topo

Saya bersyukur setiap hari bisa mengikuti misa dan doa
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rosario, novena dan doa keluarga. Jujur, kegiatan ini tidak
pernah saya lakukan sebelumnya, hanya doa keluarga saja
yang rutin saya ikuti. Tetapi sekarang, dalam keterbatasan
karena situasi, justru bisa lebih sering berdoa, bahkan
sekali-sekali mengikuti zoom meeting dengan beberapa
komunitas, KD atau rapat majalah RELASI, temu kangen
dan rapat dengan komunitas ME Bartolomeus, maupun
temu kangen dengan keluarga besar. Saya bersyukur
dan mengucapkan terima kasih karena bisa lebih dekat
dengan Tuhan dan Bunda Maria. Meskipun begitu, saya
sempat jengah juga saat Dik Kurni, pasanganku, suatu
saat mengatakan, ”Mas…, saya senang sekali, setiap hari
bisa mengikuti misa dan berbagai ibadat. Rasanya kalau
dipanggil Tuhan saat-saat ini, saya siap.” Spontan ujarannya
itu saya tanggapi, “Ngomong apa sih?”

Kurni

Memiliki relasi yang hangat dengan pasangan adalah
kebahagiaan. Saya bisa menikmati kesempatan berkebun
berdua dengan menyenangkan. Banyak pohon yang
berbuah, bunga yang bermekaran dengan indah, setelah
setiap hari kami perhatikan. Seolah tanaman pun mengerti
kalau diperhatikan. Saya sangat bersemangat dalam
berkebun, selain hobi juga karena adanya kesadaran untuk
cinta bumi dan merawatnya, seperti yang setiap hari kami
dengar dalam doa rosario Laudato Si.
Semangat dan rasa gembira ini sengaja setiap hari
saya gelorakan di hati, untuk menangkal rasa jenuh,
bosan dan putus asa menghadapi berbagai keterbatasan
akibat pandemi yang kadang menyesakkan dada. Rasa
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istimewa

kangen dengan aktivitas
kerja, kangen dengan anak,
cucu, saudara dan temanteman kadang memang
begitu
membelenggu.
Untuk mengobati rasa
kangen dengan kampus,
saya mengisi waktu dengan
menulis, baik untuk majalah
kampus, jurnal, maupun
RELASI. Juga
bersama
teman-teman satu bagian
mengadakan
seminar
online ‘webinar’. Pernah
Bunga yang Menyemangati
juga rasa kangen untuk
Pasutri Topo-Kurni
sambut komuni begitu
menggelora. Hampir setiap mengikuti misa dan ibadat
meneteskan air mata. Saya pun memberanikan diri minta
izin kepada pastor Paroki, untuk ikut misa streaming dan
sambut Tuhan. Puji Tuhan keterbatasan dan kondisi tidak
normal ini bisa kami akrabi, bahkan menghasilkan buahbuah yang menarik dan menggembirakan.
■/RB/WN/ER

BPS Pasangan
Hal positif yang bisa saya lakukan berdua dengan
pasangan selama masa pandemi dan bagaimana
perasaan saya mengalami hal itu berdua denganmu.
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SHARING

Hanya Sejauh Doa

istimewa

Oleh: Pasutri Dwi-Sandra, Jakarta

Pasutri Sandra-Dwi

︶ Sama seperti keluarga pada umumnya, saat PSBB

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) baru mulai
kami juga ragu bagaimana kami akan menikmati
kebersamaan tanpa bisa pergi kemana-kemana.
Kami sebenarnya telah membeli tiket untuk
berlibur bertiga sebagai “our normal family quality
time”. Melihat kembali “perjalanan kami di dalam
rumah” selama 3 bulan terakhir ini, kami merasa
memang tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua
adalah penyelenggaraan IlahiNya agar kami dapat
mempunyai “spiritual quality time” baik secara
individu maupun sebagai pasutri.
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BPS Sandra

S

aya sebenarnya tidak telaten membaca buku, tetapi
mengikuti Latihan Rohani Ignatian di PA Gabriel pada
awal tahun ini telah membuat saya tertarik membaca
buku-buku Ignatian. Saya merasa dapat menghubungkan
pengalaman Santo Ignatius saat beliau bertransformasi
dari mengutamakan hal duniawi ke rohani; godaangodaan yang dialaminya ternyata juga seringkali saya
alami dalam batin saya walaupun tidak dalam bentuk
yang persis, sehingga cara-cara beliau mengatasinya
dengan pembedaan roh dan discernment dapat saya
implementasi dalam hidupku.
Tuhan mengerti kerinduanku untuk mengajak Dwi
ikut serta belajar juga, dalam media sosial tanpa sengaja
saya menemukan flyer latihan rohani Ignatian pemula
online oleh panti Semedi Klaten. Saya spontan mendaftar
berdua tanpa memberitau Dwi terlebih dahulu karena
saya kwatir tidak mendapat tempat. Puji Tuhan saat saya
memberitaukan kepada Dwi untuk ikut serta, dia tidak
menolak. Tuhan memang luar biasa telah mempersiapkan
kami berdua untuk dapat retret panjang yang di dalam
rumah kami sendiri, semuanya menjadi memungkinkan
dan inilah “new normal” yang Tuhan sediakan bagi
pemulihan keluarga kami.

BPS Dwi

Pada mulanya saya merasa terjebak telah didaftarkan
latihan rohani Ignatian oleh Sandra. Tetapi saya merasakan
adanya ajakan Tuhan dalam hati. Sandra cukup deg60
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deg-an menunggu apakah kami berdua dapat masuk
gelombang pertama karena dengarnya yang mendaftar
double kapasitas. Sandra mendapat kabar hari itu dan
dia terus-terusan bertanya kepada saya apakah saya juga
sudah terima kabar lewat whatsaap. Inilah istri saya...
Dia gigih berjuang; sehari menunggu belum juga saya
mendapat kabar. Sandra kontak Frater di Samadi tentang
status pendaftaranku dan menanyakan apakah mungkin
saya terselip belum dikontak.
Akhirnya saya mendapat pesan whatsaap yang Sandra
telah tunggu-tunggu. Saya tidak ada bayangan apapun
tentang Doa Batin. Sandra dan saya juga berada di
kelompok latihan yang berbeda. Jujur sebenarnya saya
sudah bosan dengan ‘back to back video conference’ akibat
Work From Home (WFH), tetapi saya seperti kehilangan
energi untuk menolak komitmen latihan rohani ini.
Saya menjalani sesuai dengan panduan dan tidak
terasa saya telah terbuai oleh rutinitas doa batin di setiap
pagi hari sebelum matahari terbit di balcony kami.
Seminggu, dua minggu berlalu dan saat kami menulis
ini adalah minggu terakhir kami berdua mengikuti rutinitas
doa batin dan ternyata saya sangat menikmati menulis
pengalaman doa dan narasi kontemplatif sebagai jurnal
pribadi. Tidak pernah seharipun saya tidak melakukan
rutinitas doa mental di pagi hari dan saya semakin dapat
merasakan anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pengertian doa
yang dulunya seperti ritual dan membaca teks, sekarang
menjadi suatu dialog yang menyenangkan, dan membuat
saya semakin rindu mencariNya setiap saat dalam pikiran,
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hati dan jiwa. Seiring dengan pengalaman doa batin ini,
dosa-dosa saya yang selama ini tertutup dapat terkuak
di bawah terang kasih Tuhan; saya merasa lega dan saya
berserah. Saya merasa luka batin dalam diriku perlahan
disembuhkanNya sehingga relasi saya terhadap keluarga
saya menjadi lebih baik juga.

BPS Sandra

Saya merasakan perubahan dalam diri pasanganku
bahkan saat ada kekecewaan atas harapannya yang sangat
kami yakini akan terjadi itu terlepas, dia bisa tetap tenang,
bahkan dia bisa simpan hal ini dari saya beberapa hari.
Pada saat dia bercerita kepada saya, saya dapat merasakan
kesedihan walau dia menyampaikannya dengan sangat
tenang dan pasrah.
Saya kagum, bangga dan bersyukur dalam haru bahwa
suamiku dapat menghadapinya dengan penyerahan total
kepada kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.

BPS Dwi

Memang merupakan sebuah impian dan harapan yang
besar bagiku apabila bisa mendapat kesempatan itu. Tidak
dipungkiri aku kecewa. Di dalam doa, saya hanya bisa
mempersembahkan kekecewaanku ini dan meminta Roh
ketenangan dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Sandra
merasa ada yang tidak masuk akal kenapa kesempatan itu
tidak diberikan kepada saya; tetapi tidak seperti biasanya
yang spontan ngeyel, kali ini dia diam dan hanya berkata
kalau keputusan itu adalah memang kehendak Tuhan,
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ngga apa; tetapi jangan sampai kesempatan ini terlepas
karena gangguan roh jahat.
Ternyata tanpa memberitau saya, Sandra melakukan
puasa dan novena mohon terang Roh Kudus agar keputusan
ini adalah kehendak Tuhan. Dan tanpa saya sangka,
sehari setelah Sandra menyelesaikan Novena, keputusan
itu menjadi berubah arah. Tentu kami sangat bersyukur
dan bersukacita bukan dengan perasaan gembira yang
berlebihan, tetapi perasaan tenang dan kami mohon
kerendahan hati untuk berkat ini.

BPS Sandra

Semasa PSBB ini, Dwi menjadi pribadi yang lebih asyik
bagiku.... Dia menjadi cerewet, senang sharing. Biasanya
saya saja yang nerocos dan paling hanya dijawab, “Heeh”. Sekarang tidak terasa kami malah sering melakukan
percakapan rohani yang seimbang. Perubahan suamiku
sungguh membuatku terkaget-kaget. Bahkan “his me
time” yang biasanya dia habiskan dengan maen video
game atau berolah raga. Sekarang dia memilih menonton
Netflix.... Apa yang dia tonton? Cerita tentang Yesus dan
para rasul. Gembira banget menonton dan berkobarkobar saat bercerita denganku. Aku sungguh tidak pernah
menyangka tentang hal ini akan terjadi dalam diri Dwi
saat masa WFH.
Semuanya tidak berjalan mulus saja dalam rumah
kami; Michael, putra tunggal kami, kesal karena harus
School From Home (SFH) dan tidak bisa bertemu dengan
teman-temannya. Beberapa kali dia marah tanpa sesuatu
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masalah yang jelas. Untungnya karena kepenuhan spiritual
kami, kami berdua bisa tetap tenang dan tidak membalas
kemarahan Michael dengan reaksi yang negatif tetapi
hanya mendengarkan dan memeluknya.

BPS Dwi

Saat Michael telah mereda emosinya dan kembali online
games dengan teman-temannya, Sandra mengajakku
masuk ke kamar, menyalakan lilin dan berdoa Rosario.
Walaupun selama WFH kami setiap hari berdoa Rosario
dan Koronka bersama sebagai tambahan misa online
sekeluarga,doa Rosario kali ini berbeda.Kami merenungkan
dalam imajinasi ‘Peristiwa Gembira’ sebagai Bunda Maria
dan Santo Yosef saat mendengar berita kehamilan Sandra,
saat Michael dalam kandungan, saat kelahirannya, dst.

BPS Sandra

Rosario meditasi saat itu adalah pengalaman terbaikku
dalam mendaraskan Rosario selama ini. Irama perasaan
yang muncul dalam doa kontemplatif Rosario sangat
membantu kami untuk berdamai dengan diri dan situasi
yang terjadi saat itu. Dimulai dengan perasaan gembira
saat kami menerima kabar bahwa saya hamil. Kami telah
menunggu kehadiran buah cinta selama hampir 7 tahun
dan saat itu sebenarnya kami sedang bersiap untuk
melakukan Intrauterine Insemination (IUI).
Saat mengetahui bahwa saya hamil dengan natural
tentu saja sebuah kabar gembira buat kami berdua beserta
keluarga besar. Masa kehamilan dan saat kelahiran,
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semuanya adalah momen yang indah buat kami semua.Saat
memasuki peristiwa gembira ke-4 saat kami mengenang
masa kanak-kanak Michael, saya mulai teringat saat-saat
saya marah kepada Michael saat dia nakal. Padahal hanya
nakalnya anak-anak, saya bisa membentak dan berteriak.
Karena Dwi merasa lebih sulit mengendalikan saya
daripada Michael; maka dia juga malah ikut memarahi
Michael untuk meredakan amarahku.
Saat doa itu, kami berdua dapat merasakan ketakutan
Michael kecil dan kami menangi.... Andai semua bisa
diulangi, kami ingin kembali mengulangi masa kanakkanak Michael dengan sikap yang berbeda.Seperti Keluarga
Kudus,apakah kami telah dengan ikhlas mempersembahkan
putra kami yang tunggal? Mempersembahkan di sini
bukan hanya berarti memperkenalkan kepada Yesus
atau membaptisnya tetapi sungguh-sungguh merelakan
Michael seturut kehendak Allah.
Saat itu muncul dalam benak kami gambaran Bapak
Abraham dengan tegar saat menyerahkan Ishak anaknya
yang tunggal sebagai kurban bakaran seperti yang
diminta Tuhan. Kami berdua hanya bisa menangis (entah
dalam kesedihan atau kegembiraan) kami tidak dapat
mengulaskannya saat mendaraskan persepuluhan pada
peristiwa yang ke-4. Tanpa kami sadari perasaan sedih
bisa berganti kelegaan saat memasuki peristiwa ke-5
saat Yesus diketemukan di Bait Allah. Bait Allah tersebut
ternyata adalah diri kami.

65

05

Jun - Ags 2020

BPS Dwi

Ternyata walaupun sebelum PSBB, kami berdua
selalu Misa harian dan aktif dalam beberapa pelayanan
Gereja tetapi kami belum benar-benar mengoptimalkan
kehadiranNya dalam diri kami dan mengutamakan
waktu untuk berdialog denganNya. Sehingga walaupun
tampaknya keluarga kami baik-baik saja; tetapi sukacita
yang kami rasakan saat ini berbeda. Perubahan spiritualitas
kami berdua yang membawa kami pada perubahan sikap
dan perilaku ternyata juga membawa perubahan positif
dalam diri Michael, dia lebih bisa mengendalikan dirinya.
Saat dia merasa tidak nyaman, dia bisa menjelaskannya
dengan baik dan tenang.
Bahkan pernah suatu malam, kami meminta dia untuk
lebih bertanggungjawab dalam studinya karena kami
tidak pernah terlihat belajar. Michael merasa dituduh dan
dengan sedih menjelaskan dia berusaha mandiri dan tidak
mau menyusahkan kami makanya dia memilih tidak mau
kami bantu saat kami merenggek untuk bisa menemani
dia belajar. Eh, pada keesokan harinya, kami mendapatkan
email dari gurunya untuk kami dapat mengapresiasi
Michael karena prestasinya yang sangat baik. Kami
sungguh kaget gembira.
Sekarang kami mengerti akan maksud “Tetapi carilah
dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan kepadamu.” (Mat 6:33)
Terima kasih Tuhan Yesus.... Engkau begitu dekat hanya
sejauh doa.

■/SD/KT

66

05

Jun - Ags 2020

KEGIATAN

Tema Lustrum IX dan Covid
19, Kebetulankah?

istimewa

Oleh: Pasutri Endang-Agung, Surabaya

Pasutri Agung-Endang

︶

ME mulai berkiprah di Indonesia pada tahun
1975, hingga tahun 2020 ini genap berusia 45
tahun atau merupakan lustrum IX ME Indonesia.
Dalam rangka merayakan Lustrum IX tersebut,
KorNas MeJa-Akik mencanangkan tema Lustrum
IX “Keep Your Lamp Burning”, semua menyambut
gembira tema tersebut, dan dengan semangat
Keep Your Lamp Burning disusunlah acara-acara
ME Nasional yang akan dilaksanakan dengan
gegap gempita.
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T

etapi Tuhan berkata: Rencanamu bukanlah
rencanaKu, karena tiba-tiba saja dunia diguncangkan
oleh wabah covid 19, semua kegiatan seolaholah dipaksa untuk berhenti, demikian juga rencana ME
Indonesia yang telah tersusun dan akan diselenggarakan
ini gagal total. Ketika wabah covid 19 semakin merajalela,
bukan hanya kesehatan semata, tetapi perekonomian juga
terkena dampaknya, korban pun satu per satu berjatuhan,
baik itu korban nyawa maupun korban sosial dan finansial
karena kehilangan pekerjaan dan terkena phk, tangisan
sedih, rintihan duka nestapa terdengar dimana-mana,
harapan seakan sirna dan dunia seakan gelap gulita.
Selesai melayani Deeper WeekEnd di Purwokerto
tanggal 18 Maret 2020, kami memutuskan untuk pulang
ke Tulungagung mengkarantina diri sendiri, saat itu
kupikir covid 19 tidak berlama-lama sehingga setelah 14
hari karantina, kami dapat segera kembali ke Surabaya
untuk menimang cucu, tetapi ternyata dugaan kami
salah, karena pemerintah justru mengumumkan PSBB
sehingga mau tidak mau kami terjebak di Tulungagung,
didalam kesendirianku aku merenungkan keadaan dunia
saat ini dan ingat akan tema Lustrum IX ME Indonesia,
aku berpikir KorNas ME Indonesia ini sungguh luar biasa,
mereka bukan ahli nujum, bukan juga peramal ulung, aku
yakin saat mereka mencanangkan tema Keep Your Lamp
Burning itu tidak tebersit sedikitpun dalam pikiran mereka
bahwa dunia akan gelap gulita karena menghadapi wabah
covid 19, tetapi tema nya kok pas bener …….. dan sekarang,
disaat-saat ini tema ini menjadi tantangan tersendiri bagi
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komunitas ME Indonesia.
Aku kembali ingat akan cerita sebuah lilin kecil yang
dibawa oleh seorang pria penjaga mercusuar menaiki
tangga menara mercusuar yang tinggi. Dalam perjalanan
itu terjadilah sebuah dialog di antara mereka. Lilin kecil itu
bertanya, “Kita hendak kemana?” Pria tua menjawab, “Naik
ke atas menara ini.“ Lilin kecil penasaran dan bertanya
lagi, “Mengapa kita naik ke atas menara?” Dengan sabar
pria tua itu menjawab, “Kita akan memberikan cahaya bagi
kapal-kapal yang ada di lautan lepas.” Si lilin terkejut dan
berkata, “Mana mungkin? Cahayaku sangat kecil. Apakah
aku sanggup memberikan petunjuk kepada kapal-kapal
yang besar? Pasti mereka tidak dapat melihat cahayaku ini."
Si pria tua menjawab, “Tenanglah, tugasmu hanya menjaga
agar engkau tetap menyala sampai ke atas menara ini.
Selanjutnya serahkan padaku.” Dan benar, lilin itu bersusah
payah menjaga nyalanya dari tiupan angin malam yang
sangat kencang. Dan..., ketika sampai di atas menara, pria
tua itu meletakkannya di depan sebuah cermin besar yang
berfungsi sebagai reflektor memantulkan cahaya lilin itu
kelautan lepas, sehingga kapal-kapal besar bisa melihat
cahaya mercusuar itu, sehingga selamat sampai dermaga.
Pastor, Suster dan teman-teman ME Indonesia yang
terkasih, moral dari cerita tentang lilin tersebut adalah,
kalau kita tidak dapat menjadi matahari jadilah sebuah
lilin kecil yang tetap menyala, menyala bagi diri kita
sendiri, menyala bagi pasangan, menyala bagi anak-anak
dan keluarga, menyala bagi umat yang dipercayakan Tuhan
kepada kita. Di saat-saat ini, menyala bagi diri sendiri saja
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sulitnya minta ampun, bagaimana bisa menyala bagi orang
lain, kekuatan apa yang harus kita pakai untuk menjaga lilin
di hati kita agar tetap menyala? Tuhan memang luar biasa,
di tengah-tengah badai, kegelapan dan keputusasaan ini,
ada saja teman-teman ME yang dipakai oleh Tuhan untuk
menjadi saluran berkat dan inspirasi bagi orang lain, aku
sungguh kagum akan semangat mereka, tindakan kecil
yang mereka lakukan menjadi motivasi besar bagi temanteman yang lain, gerakan ini seperti lilin-lilin kecil yang
jika dinyalakan bersama-sama akan menjadi kobaran api
yang besar dan mampu menerangi kegelapan covid 19
ini, seperti yang telah dilakukan oleh Pasutri Lian-Teddy,
Pasutri Chien Chien-Suwanto, Pasutri Debrine-Hendra,
dan Pastor Kornelius Maro SVD.

Pasutri Lian-Teddy

Pasutri Lian Teddy, team senior ME Distrik IV Surabaya,
ketika menyepi dari covid 19 di Taman Dayu, Lian
melihat para penjual sayur tidak memakai masker, dan
beliau mendapatkan informasi dari pak RT setempat,
bahwa penduduk setempat sangat berkekurangan, untuk
membeli makan sehari-hari saja kurang, tidak mungkin
mereka menyisihkan uang untuk membeli masker,
mendengar hal ini hati Lian tergerak untuk menjadi
lilin bagi orang lain, Lian langsung telpon anaknya di
Surabaya agar mengirimkan mesin jahit dan kain-kain
perca yang dipunyainya, kemudian Lian menjahit masker
yang dibagikan kepada para penjual sayur di desa itu.
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istimewa
istimewa

Masker buatan
Pasutri Lian-Teddy
Pasutri Lian-Teddy,
team pasutri senior ME
Surabaya

istimewa

Pasutri Chien-Chien–Suwanto

Pasutri Chien-Chien–Suwanto, ME angkatan 327, ChienChien adalah seorang instruktur yoga di Surabaya. Karena
covid 19, gym tempatnya mengajar yoga ditutup. Padahal
untuk memerangi covid 19
ini kita harus sehat,dan salah
satunya harus berolahraga
secara rutin bukan? Nah
bagaimana kalau tempat
olahraga ditutup? Apakah
olahraganya juga harus
berhenti? Hal ini menjadi
tantangan bagi Chien-Chien,
dan hatinya pun tergerak,
sehingga
Chien-Chien
mengajak aku untuk yoga
Pasutri Chien-Chien-Suwanto,
angkatan 327
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online yang dipimpin oleh beliau, kemudian aku mengajak
teman-teman ME yang lainnya sehingga jadilah setiap
pagi beryoga ria bersama secara zoom, badan sehat, hati
senang karena bisa berjumpa dengan teman-teman saling
menyapa dan olahraga gratis bersama. Tindakan kecil
yang dilakukan oleh Chien-Chien ini sungguh luar biasa,
karena mampu mengobarkan semangat bagi teman-teman
dan secara khusus bagiku, sehingga semangatku pun ikut
teradiasi, aku tidak mau terjebak dalam kesendiria tetapi
aku harus bangkit, melakukan sesuatu yang bermanfaat
bagi orang.

istimewa

Pasutri Debrine-Hendra

Pasutri Debrine-Hendra, Lurah ME angkatan 326, ketika
melihat ada beberapa warga kelurahan angkatan 326
yang membutuhkan uluran
kasih, lilin di hatinya pun
terusik, mereka berinisiatif
memberikan bantuan dari
kita untuk kita, yang bertajuk
Sapaan Kasih ME 326,berupa
paket sembako senilai Rp
100.000 yang dijual untuk
anggota seharga Rp 20.000
dan akhirnya Sapaan Kasih
ini bergulir terus menjadi
saluran berkat bagi temanPasutri Debrine-Hendra,
teman yang membutuhkan.
angkatan 326

Pastor Kornelius Maro SVD.
72

05

Jun - Ags 2020

istimewa

Tidak ketinggalan Pastor Kornelius Maro SVD, beliau
mengikuti WeekEnd ME angkatan 326 di Surabaya, dan
beliau bertugas melayani sebagai Pastor rekan di Paroki
Santo Fransiskus Asisi
Tuhemberua – Nias Utara
Keuskupan Sibolga. Beliau
tergerak
memberikan
bantuan bagi umatnya yang
sangat sedang kekurangan,
berikut ini adalah tulisan
Pastor Maro:
Saya bergabung dengan
Marriage Encounter dalam
WEME Angkatan 326 Distrik
IV Surabaya. Pengalaman
WEME menghantar pada
suatu
permenungan.
Pasanganku adalah umat
yang dipercayakan Tuhan
kepadaku, Umatku kekasihku.
Pastor Kornelius Maro SVD
Sejak 10 Mei 2018, saya
bermisi di Paroki St Fransiskus Asisi Tuhemberua, Nias. Ada
23 stasi dengan jarak yang cukup berjauhan. Mayoritas umat
bermatapencaharian sebagai petani karet. Lainnya petani
sawah dan sedikit nelayan. Pandemik corona yang saat ini
melanda dunia, menghantam perekonomian masyarakat
di sini. Harga karet terjun bebas hanya Rp 5.000 per kg.
Kenyataan ini amat menyulitkan mereka untuk membeli bahan
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makanan. Suatu hari ada sebuah keluarga mendatangi saya
di pastoran. Mereka memohon bantuan uang untuk membeli
makanan. Serentak saya kaget. Perintah Yesus, Kamu harus
memberi mereka makan (Luk 9:13) terus mengiang dalam
diri saya. Umatku kekasihku sedang kelaparan. Saya langsung
mengontak kawan-kawan ME di Surabaya dan beberapa
sahabat di kota lain untuk bersatu dalam gerakan kasih ini.
Dalam kurun waktu empat hari, terkumpullah dana yang luar
biasa, dan cukup untuk membeli 200 paket sembako, yang
kemudian dibagikan untuk 200 keluarga. Kegiatan baksos
bagi sembako dilaksanakan selama tiga hari. Saya turun
ke desa-desa mendatangi setiap rumah untuk membagikan
sembako. Mereka menerima dengan penuh syukur dan
terima kasih. Setelah kegiatan baksos berakhir, saya diantar
pada suatu refleksi sederhana. Kesetiaan menuntut kerelaan
untuk menjadi jembatan rahmat bagi sesama. Keep your
lamp burning and be the bridge of grace for others.
Terima kasih KorNas ME Indonesia, Pasutri Meme Jacob
dan Pastor Akik, yang telah mengobarkan semangat “Keep
Your Lamp Burning” bagi kita semua. ■/ER/WN/KT
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KEGIATAN

Lima Pintu Menuju Bahagia:
A Call to Happiness
Online Renewal ME-KKIS Singapore

istimewa

Oleh: Pasutri Elias-Irene, KKIS Singapore

Pasutri Elias-Irene

︶

Alkisah Adi, seorang Katolik baru saja meninggal
dunia, dan tiba di pintu gerbang Surga. Santo Petrus,
sang pemegang kunci Surga, segera memeriksa buku
kehidupannya. Santo Petrus berujar dengan mimik
sedih, “Anakku Adi, engkau sebetulnya seorang Katolik
yang cukup baik, namun sayang jiwamu masih ternoda
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dosa-dosa yang harus kamu murnikan di api penyucian.”
Dengan perasaan sedih diliputi kesadaran penuh, Adi
dibawa ke dalam api penyucian. Dalam perjalanan,
seorang perempuan yang sangat cantik dan berkilauan
cahaya, Bunda Maria, tiba-tiba muncul dan
menyapanya, “Adi anakku, sepertinya ibu mengenal
engkau. Bukankah engkau yang sering berdoa Rosario
bersama aku?” Adi sangat takjub dan berlutut dengan
hati yang melimpah sukacita, “Oh Bunda Maria,
engkaukah itu?” “Mari sini anakku, ikuti aku. Ibu paham
Santo Petrus belum mengizinkan engkau untuk masuk
ke Surga. Jangan takut. Putraku Yesus Kristus sudah
memberikan izin. Melompatlah melalui jendela ini!”
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B

unda Maria membuka jendela kesempatan buat
ME KKIS Singapura untuk mengadakan Renewal
ME di bulan Maria, 23 Mei 2020 lalu. Ini untuk
menggantikan the real renewal ME yang semula dijadwalkan
April 2020 lalu. Kuasa Roh Kudus mampu mengatasi
rintangan Circuit Breaker atau PSBB. Walau hanya berjumpa
virtual lewat Zoom, namun aura semangat peserta tetap
terasa. Pastor Andy Gunardi adalah presenter utama,
didampingi pasutri presenter Chris-Lely (ME Jakarta) dan
Chris-Inge (ME KKIS Singapura). Pastor Sambodo SSCC,
ikut menyapa “domba-dombanya”. Total peserta sekitar
30 pasutri termasuk pasutri dari Jakarta, KorNas Pasutri
Jacob-Meme ikut mendukung.
Siapa sih pasutri yang tak ingin kehidupan
pernikahannya bahagia? Seperti Santo Petrus yang
memegang kunci Surga, Pastor Andy juga memberikan
lima kunci kebahagiaan pasutri. A Call to Happiness.
Seringkali kita mencari kebahagiaan di luar diri kita,
seperti yang selalu ditawarkan dunia, kekayaan,
popularitas, kekuasaan, pleasure, dan teman-temannya.
Manusia berjuang keras untuk mendapatkan kunci
“kebahagiaan” itu. Setelah didapatkan, mereka belum
juga bahagia. Merasa kecewa dan tersesat. Salah ambil
kuncinya ternyata.

Apakah lima kunci kebahagiaan sejati itu?

Kunci Pertama: Berhentilah Membandingkan dan
Biarlah Mengalir (stop comparing, start flowing)
Pasutri Chris-Lely mensharingkan pengalaman mereka.
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Selama mereka masih membandingkan pasangan mereka
dengan pasangan dalam “impian” mereka, mereka belum
merasa bahagia satu sama lain. Saat mereka berhenti
membandingkan, menerima pasangan apa adanya, Tuhan
membuka mata hati mereka. Karakter mereka yang
berbeda dan unik justru melengkapi dan memperkaya
pernikahan. Perjuangan di awal pernikahan adalah berat.
Melalui weekend ME, dibukakan cakrawala baru bahwa
perkawinan harus dipupuk dan dirawat, tak bisa tumbuh
dengan sendirinya.

Kunci Kedua: Mawas Diri dan Mengenal Kehidupan

Latar belakang dan masa kecil membentuk karakter
pasutri, dan disadari atau tidak dibawa masuk kedalam
pernikahan. Dua pribadi yang berbeda dipersatukan.
Pasutri Chris-Inge dan Chris-Lely mensharingkan
pengalaman mereka. Bagaimana Chris yang berasal dari
latar belakang keluarga sederhana, menikah dengan
Inge yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Juga
Chris yang bersifat sosial, senang membantu orang lain,
menikah dengan Lely, anak sulung, yang sibuk mengurusi
banyak adik-adiknya. Latar belakang berbeda sering
membawa percekcokan di awal pernikahan. Namun justru
itulah kekayaan pernikahan mereka. Seperti Tuhan Yesus
yang memilih kedua belas muridNya. Mereka berasal dari
latar belakang yang berbeda. Ada yang nelayan, pemungut
cukai, bahkan orang Zelot kaum pemberontak.
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Kunci Ketiga: Memberi

Pastor Andy menjelaskan: Sebab utama kita hidup di
bumi ini, adalah untuk memberi! Life is giving!
Ada tiga tangga emas kehidupan: I intend good; I do
good; I am good.
Tuhan Yesus berkata, “Adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima.” (Kis 20:35)
Pasutri Chris-Lely dan Chris-Inge mensharingkan
bagaimana dengan memberi, mereka merasa lebih kaya,
dan berbahagia.

Kunci Keempat: Berawal dari Gelap Menuju Terang

Penderitaan kalau dianggap penderitaan semata, maka
sia-sialah penderitaan itu. Walau mungkin kita belum
melihat cahaya di ujung terowongan pandemic virus ini,
kita percaya Tuhan Yesus telah melihat jauh dengan
perspektif jauh ke depan untuk kebahagiaan kita kelak.
Tuhan Yesus harus menderita sengsara dengan mati di
kayu salib dulu. Dikuburkan selama tiga hari. Puncaknya
Dia bangkit untuk mengalahkan kematian. Bangkit untuk
menjadi Juruselamat dunia.
Pasutri Chris-Inge ber BPS saat mereka mengalami
kesulitan besar dalam keuangan. Mulanya Chris amat
ragu untuk mengutarakan ke Inge. Amazingly respon Inge
sungguh berbeda 180 derajat dari apa yang dipikirkan
Chris. Inge seperti diingatkan Tuhan akan lagu wajib
ME, Dunia Baru. “....melimpahnya harta apakah artinya,
mungkin besok hilang lagi, dan aku tak peduli. Tapi bila
hilang cintamu, patahlah semangatku....” Tuhan selalu
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istimewa
istimewa

Para peserta Renewal 5 Pintu Menuju Bahagia via zoom
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menjadi lifeline kita. Bahkan dengan kesulitan ini, relasi
mereka makin mendalam dan intim.

Kunci Kelima: Surga Bukanlah Suatu Tempat,
Melainkan Rangkaian Sikap

Perjalanan hidup kita itu sudah kebahagiaan.
Berbahagialah bersama pasangan kita sekarang. Tak perlu
menunggu impian tercapai dulu (yang mungkin saja tak
akan tercapai). Tuhan Yesus sendiri berfirman:
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.” (Mat 6:34).
Sebagai penutup, Pastor Andy memberikan satu puisi
indah dari Kahlil Gibran:

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung
usianya
Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa
terasa.
Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu.
Setia menuntun kita ke pintu kematian….
Sebenarnya dunialah yang makin kita jauhi dan
liang kuburlah yang makin kita dekati.
Satu hari berlalu, berarti satu hari pula, berkurang
umur kita.
Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak
ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi
bagian dari diri kita.
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Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan
dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan
keringlah batin kita.
Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat
untuk mati tidaklah harus tua.
Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena
syarat untuk mati tidak pula harus sakit.
Teruslah berbuat baik….
Berkata baik….
Kritisi semua yang tidak baik.
Setelah selesai presentasi, para peserta dibagi
dalam beberapa grup break session. Para peserta diberi
kesempatan untuk sharing, pintu kebahagiaan mana yang
mereka alami dalam pernikahan mereka.
Sebelum acara bye-bye an di depan laptop masingmasing, Pasutri Rudy-Grace, Koordinator ME-KKIS,
mengumumkan bahwa love offering yang terkumpul akan
disumbangkan seluruhnya ke gereja yang membutuhkan.
Wah langsung deh kita praktekkan kunci kebahagiaan
ketiga. Dengan memberi kita menerima kebahagiaan.
Sampai jumpa di pertemuan ME berikutnya tanggal 07
Juni 2020. We Love you–We Need You. ■/ER/WN/KT
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KELUARGA KUDUS

Anggur Cinta Sejati
Oleh: Pastor Toni Blikon SSCC, Bandung

istimewa

︶

Pastor Toni Blikon SSCC

Seorang penulis
Rusia yang pernah
mengalami perang dan
dipenjarakan sebagai
tawanan perang
pernah menulis seperti

ini: “Sebelum saya
mengalami perang dan
bagaimana hidup di
dalam penjara, saya
hampir tidak pernah
punya rasa percaya
kepada sesama teman
apalagi dalam hal
menyerahkan hidup
saya bagi mereka.
Tetapi perang telah
mengubah semuanya.
Selama perang justru
timbul persahabatan
dan cinta di antara
kami. Saat itu kami
sungguh menghargai
nilai sebuah mangkuk
sup, kami sangat
menghargai nilai
persahabatan dan
hidup itu sendiri.”
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D

ari kutipan pengalaman ini,kita dapat melihat bahwa
kepahitan dan kegetiran hidup bisa menciptakan
kedalaman cinta dan persahabatan antara suamiistri yang sama-sama mengalaminya. Kalau pasangan
suami istri tidak pernah punya pengalaman pahit yang
dilalui bersama, maka cinta dan persahabatan di antara
mereka tidak terlalu berarti. Tetapi jika dua orang pernah
mengalami kesulitan bersama dan telah mengorbankan
diri bagi satu sama lain didalam kesulitan itu, maka rasa
cinta di antara mereka semakin kuat dan dalam.
Para pasutri yang terkasih, masih ingatkah Anda ketika
mengucapkan janji perkawinan di depan altar? Coba ingat
kembali saat itu dan renungkan bagaimana perasaan
Anda ketika mengucapkan janji perkawinan untuk setia
satu sama lain dalam suka dan duka, dalam untung dan
malang, di waktu sehat dan sakit. Kata-kata yang ada dalam
janji perkawinan itu begitu penting karena merupakan
keputusan yang berani yang berlaku sepanjang hidup.
Berani karena mengandung masa depan dan risiko, dan
keputusan itu diambil berdasarkan sikap percaya satu
sama lain.
Ikatan perkawinan, sebagaimana kita mengerti,
bukanlah suatu ikatan yang dimaksudkan untuk
membatasi kebebasan seseorang terhadap yang lain, tetapi
lebih sebagai sebuah ikatan cinta. Hal yang mendasari
ikatan itu adalah pengorbanan. Suami-istri yang saling
mengorbankan diri bisa memahami apa itu perkawinan.
Bagi mereka perkawinan adalah sungguh sebuah ikatan
cinta.
Dalam beberapa kesempatan, saya selalu mengatakan
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bahwa cepat atau lambat, apa yang terjadi di dalam
perkawinan di Kana akan terjadi dalam setiap bahtera
perkawinan, yaitu suami dan istri kehabisan anggur.
Marilah coba kita tengok perjalanan hidup setiap
perkawinan. Hampir setiap perkawinan dimulai dengan
suatu harapan yang tinggi. Setiap perkawinan dimulai
dengan sebuah pesta. Pada saat itu kedua mempelai
dibahagiakan oleh keluarga, sahabat kenalan yang
menunjukan perhatian dan cinta dengan bunga-bunga
serta berbagai macam hadiah. Setelah semuanya selesai,
mereka mungkin punya rencana untuk berbulan madu
dengan penuh harapan serta mimpi-mimpi yang indah.
Saat itu ‘anggur sukacita’ masih terus mengalir.
Setelah kembali dari bulan madu, mereka mulai
belajar untuk hidup bersama di dalam satu rumah. Sang
suami merasa bahagia karena ditemani oleh sang istri
sedangkan sang istri merasa aman karena sang suami ada
di sampingnya. Mereka yakin bahwa cinta mereka seakan
sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan dan akan terus
berlangsung hingga keabadian.
Awal-awalnya tampak bahwa harapan dan mimpimimpi indah mereka selama ini telah terpenuhi. Anggur
sukacita masih terus mengalir. Akan tetapi perlu diingat
bahwa ketika dua orang pribadi dekat satu sama lain,
maka tidak bisa dihindari adanya masalah yang akan
muncul. Saat itu, ketegangan mulai timbul. Kekurangankekurangan di dalam setiap pribadi mulai nampak jelas.
Mereka lantas menemukan bahwa ternyata mereka
tidak menikah dengan seorang malaikat, tetapi dengan
seorang pribadi manusia yang terluka akibat dosa dan
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ke-ego-an. Mereka mulai khawatir akan kekurangan yang
mereka temukan dalam diri satu sama lain. Bulan madu
telah berlalu. Anggur sukacita telah habis. Yang tertinggal
hanyalah ‘air’. Akibatnya banyak dari mereka yang panik,
lalu memutuskan untuk lari. Tidak ada usaha untuk
membuat situasi kembali bahagia. Mereka tidak mau
berbuat apa-apa. Mereka menyerah dan mengatakan:
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena itu lebih baik
kita berpisah saja.”
Kalau orang berpikiran demikian maka orang itu
sangat egois. Pasangan yang bertindak demikian hanya
mementingkan diri sendiri. Mereka telah mengambil
semua hal yang baik yang ada pada pasangannya dan
mulai mencari kebahagiaan di tempat lain tanpa adanya
usaha dan kerja keras. Bagi saya, penting bahwa anggur
pertama itu harus habis karena jika tidak maka anggur
kedua yang lebih baik tidak akan tercipta. Banyak
pasangan suami-istri yang mengikuti gerakan ME sangat
menyadari hal ini. Ketika mereka menyadari bahwa anggur
cinta pertama mereka sudah habis, mereka mulai saling
mengisi dan tentu pekerjaan ini sangat berat sebab ada
yang merasa bahwa dia tidak perlu diisi. Dengan metode
BPS, sebagaimana di dalam ME, para suami-istri mulai
bekerja untuk membangun relasi kembali. Perkawinan
yang berhasil adalah bangunan yang harus dikerjakan
setiap hari dan bahan utama dari bagunan keluarga itu
adalah komunikasi atau dialog.
Di dalam hidup bersama sebagai pasangan yang ideal,
kekuatan komunikasi itu perlu dan harus. Banyak relasi
yang tadinya diinginkan, dicita-citakan sebagai relasi
86

05

Jun - Ags 2020

yang membahagiakan, akhirnya menjadi kandas dan
nyaris mati karena tidak ada komunikasi dua arah antara
suami dan istri. Terkadang istri yang merasakan kematian
“sang komunikasi” atau mungkin juga suami mengalami
kematian “sang komunikasi”. Ketika komunikasi mandek,
orang tidak saling mendengar, maka relasi pasangan
suami-istri akan terancam.
Di dalam ME, Anda akan dilatih untuk bagaimana
berdialog dengan baik. Cinta baru atau ‘anggur baru’ itu
mulai tercipta jika suami-istri manakala mereka mulai
menempatkan kepentingan pasangan sebagai yang utama
daripada kepentingan pribadi. Dengan kata lain, cinta yang
baru bisa tercipta kalau kita menempatkan kepentingan
orang lain di atas kepentingan pribadi. Cinta sejati terjadi
kalau kita menempatkan kebahagiaan pasangan terlebih
dahulu sebelum kebahagiaan diri sendiri. Cinta sejati
akan terjadi kalau masing-masing berusaha mencari
sesuatu yang baik yang ada dalam pasangannya. Satu hal
yang menarik dalam pertemuan ME akan diawali dengan
memberikan pujian kepada pasangan. Hal ini memang
sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa.
Bagi saya cara ini dapat menemukan hal-hal positif
dalam diri pasangan dan merupakan salah satu cara
untuk tetap menjaga agar api kasih yang telah dinyalakan
saat pernikahan, tetap akan bernyala. Cinta adalah sebuah
penjelajahan yang penuh dengan hal-hal menakjubkan,
tetapi sekaligus juga merupakan sebuah penjelajahan
yang sulit. Cinta Keluarga adalah sebuah sekolah cinta;
sebuah lembaga pendidikan tempat suami-istri perlu
belajar. ■/RB/KT/WN/ER/TK
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Mengenal ME

SEPUTAR ME

Sejarah Marriage
Encounter Indonesia
︶

Pada mulanya, sewaktu mengadakan perjalanan
dinas ke Eropa pada tahun 1975, Uskup Agung
Jakarta, Almarhum Mgr. Leo Sukoto S.J.
mendengar tentang adanya suatu gerakan baru
mengenai pembinaan kehidupan keluarga dengan
nama Marriage Encounter.

S

etelah kembali ke Indonesia pada waktu itu beliau
mendengar bahwa Pastor Adolf Heuken, S.J. akan
ikut rombongan ziarah ke Lourdes. Maka beliau
minta kepada Pastor Heuken, agar setelah menyelesaikan
ziarah itu mampir ke Belgia dan mencari informasi
mengenai gerakan tersebut dengan menjumpai Pastor
Guido Herbaut. Pastor Guido menjelaskan bahwa
informasi mengenai Marriage Encounter hanya mungkin
didapat dengan mengikuti WeekEnd. Maka Pastor Heuken
mengikuti WeekEnd di Belgia, berpasangan dengan
seorang Imam Belgia.
Sekembalinya ke Indonesia Pastor Heuken memberikan
laporan kepada Mgr. Leo Sukoto dan menilai bahwa
gerakan Marriage Encounter adalah baik, namun beliau
kurang yakin apakah cocok bagi orang-orang Indonesia.
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Setelah bertukar-pikiran dengan beberapa pihak,
diputuskan untuk mengundang Pastor Guido Herbaut
dan timnya datang ke Indonesia dan memberikan
WeekEnd di sini. Sejumlah pasangan suami-istri yang
masih mengenal bahasa Belanda diundang oleh Mgr.
Leo Sukoto untuk mendapatkan penjelasan dan diminta
untuk menjadi peserta WeekEnd yang akan diadakan.
WeekEnd itu diselenggarakan dalam bahasa Vlaams
yang mirip dengan bahasa Belanda.
Tanggal 25-27 Juli 1975: WeekEnd pertama bagi
Jakarta, bertempat di Evergreen, Puncak. Team ME Belgia
terdiri dari Pastor Guido Herbaut, pasutri Inneke-Andre
de Hondt dan pasutri Simmy-Rene Mues. Jumlah peserta
ketika itu adalah 9 pasang, 2 Suster, 2 Imam (Salah satunya
adalah Mgr. Leo Sukoto sendiri). Pada akhir WeekEnd, 2
pasutri diminta untuk menjadi team Indonesia. Mereka
itu adalah Pasutri, Bapak-Ibu Marsidi dan Pasutri TonyGreta Trisnadi (almarhum).
Pada WeekEnd berikut, Team dari Belgia itu
memberikan semacam Deeper WeekEnd bagi 5 pasang
yang telah mengikuti WeekEnd pertama, bersama
seorang Imam, yakni Almarhum Pastor Piet Nooy
SVD., yang saat itu menjadi Ketua Komisi Kehidupan
Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Karena pesertanya
sedikit maka Deeper WeekEnd itu diberikan di Susteran
Gembala Baik, Jatinegara, Jakarta. Para peserta tidak
menginap. Pastor Piet Nooy lalu diundang ke Belgia. Di
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sana ia mengikuti WeekEnd dan Deeper WeekEnd, dan
memperoleh instruksi dan latihan khusus dari Pasutri
Simmy-Rene. Ia tinggal di rumah mereka selama kirakira dua setengah bulan. Sepulangnya ke Jakarta ia
mulai mengadakan workshop secara intensif bersama
Bapak-Ibu Marsidi dan Pasutri Tony-Greta selama kirakira 5 bulan.
Tanggal 7-9 Mei 1976; WeekEnd pertama dalam bahasa
Indonesia untuk Jakarta, di Samadi Shalom, Sindanglaya
diikuti oleh 10 pasang suami-istri bersama 2 orang Suster
(salah satunya adalah Sr. Patricia RGS, yang pernah ikut
WeekEnd di Amerika). ME Belgia mengirimkan telegram
yang menyebutkan bahwa mereka mendukung dengan
banyak doa. Dan WeekEnd pertama ini benar-benar
merupakan sukses besar! Nampak sekali Roh Kudus
berkarya dalam diri para suami-istri, karena mereka
begitu antusias mengenai WeekEnd itu dan pengalaman
itu mereka bagi kepada teman-teman mereka. Sejak itu
setiap WeekEnd selalu penuh peserta. Dalam setengah
tahun ME melebarkan sayapnya ke Jawa tengah.
Karena ME berkembang begitu cepat di Indonesia, kita
membutuhkan tim-tim baru; maka untuk pertama kalinya
diberikan Deeper WeekEnd dalam bahasa Indonesia
pada tanggal 20-22 mei 1977 di Wisma Samadi Klender.
[Sumber Leaflet ME, Kurni-Topo] ■/ER/RB
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QUALITY TIME

Balon

P

ada
suatu
acara
Enrichment yang dihadiri
oleh sekitar 50 pasutri,
tiba-tiba sang Motivator yang
diundang menjadi narasumber,
berhenti berkata-kata, dan mulai
memberikan balon kepada para peserta.
Mereka tidak begitu kenal satu sama lain.
Mereka diminta menulis nama pasangannya
di balon tersebut dengan menggunakan
spidol. Kemudian semua balon dikumpulkan,
dan dimasukkan ke dalam ruangan lain.
Balon itu semua sama warnanya, warna pink
dengan logo ME.
Selanjutnya semua pasutri disuruh masuk
ke ruangan itu dan diminta untuk menemukan balon yang
telah tertulis nama mereka, tapi apabila menemukan
balon pasangan, tidak boleh diberikan. Waktu untuk
mencari balon hanya 5 menit. Pasutri yang paling cepat,
akan mendapat sebuah hadiah yang sangat menarik dari
Panitia.
Semua orang panik mencari namanya, berlomba,
bertabrakan satu sama lain, mendorong dan berebut
dengan orang lain di sekitarnya, sehingga terjadi
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kekacauan. Waktu 5 menit sudah usai, dan tidak ada
seorangpun yang bisa menemukan balonnya sendiri.
Ambyar....
Lalu, setiap peserta diminta untuk secara acak
mengambil sembarang balon dan memberikannya kepada
orang yang namanya tertulis di atasnya. Dalam beberapa
menit semua orang punya balon dengan nama masingmasing. Cara yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh
mereka, tapi langsung secara naluriah dan spontan hanya
mencari balon dengan namanya sendiri, apalagi diimingimingi hadiah.
Cerita ini mirip dengan kehidupan kita, dan sering
terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam
relasi pasutri. Semua orang sibuk dengan diri sendiri.
Sibuk mencari untung, sibuk dengan komunitasnya, sibuk
mencari kepentingannya dan mencari kebahagiaan untuk
diri sendiri, termasuk kesenangan rohani. Yang penting
dirinya aman, pokoknya dirinya terpenuhi (mirip dengan
mencari balonnya sendiri) dan banyak yang tidak berhasil.
Bila kita/kepasutrian kita juga seperti itu, artinya kita
belumlah pasutri yang “keeping your lamp burning,” belum
meradiasi yang lain, belum menjadi berkat bagi dunia
sekitar. Semoga!! (file: Chris) ■/KT/RB
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