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Pembaca Relasi yang terkasih,
Ketemu lagi di Dunia Maya…, dalam e-RELASI yang terbit 

untuk kedua kalinya secara online ini, Redaksi mengangkat tema 
Hadiah sebagai Ungkapan Cinta. Tema ini merupakan rangkaian 
dari materi 5 Bahasa Cinta, materi kedua dari sebelumnya 
disampaikan materi pertama, yaitu pujian. Mari kita simak dan 
refleksikan bersama dan artikel dari pengalaman para pasutri 
serta telaah yang disampaikan oleh Pastor Thomas Sukotriraharjo 
dan Pasutri Elly-Rusli. Semoga melalui pemahaman tentang 
makna hadiah dalam berbagai bentuk dan versi ini, kehangatan 
relasi pasutri dan keluarga semakin meningkat.

Secara khusus, ME Indonesia mengenang sosok Tony (Greta) 
dan Irwan (Betty) yang beberapa waktu lalu telah mendahului 
kita, pulang ke rumah Bapa. Keduanya adalah tokoh penting 
bagi hadir dan berkembangnya gerakan ME di bumi Indonesia 
ini. Komunitas MEI berduka dan kehilangan mereka, namun 
semangat dan perjuangan mereka harus tetap menyala dan kita 
teruskan. Di samping itu jasa mereka berdua di Majalah Relasi 
juga sangat besar. Tony dan Irwan, selamat jalan, jasamu kami 
kenang, kehangatanmu tetap kami rasakan di setiap gerakan ME 
di manapun, Rest in Peace...

Mengikuti WeekEnd ME merupakan langkah awal memasuki 
gerbang komunitas ME dan berproses bersama dalam Gerakan 
MEI. Langkah awal ini harus dipersiapkan dengan baik agar 
pasutri calon peserta WEME dapat mengikuti WEME dengan 
lancar serta mendapatkan manfaat optimal bagi perkembangan 
relasi kepasutriannya. Kali ini, Redaksi menurunkan informasi 
tentang preparasi yang harus diikuti calon peserta WEME. 
Tahapan preparasi jangan ditinggalkan karena merupakan 
persiapan dan pengenalan tentang apa dan bagaimana ME 
sebelum pasutri mengikuti WEME.

Terbitan kali ini sangat minim informasi kegiatan MEI. 
Hal ini sangat disayangkan, mengingat informasi kegiatan 
dari masing-masing Distrik/Wilayah akan menyemangati dan 
menghangatkan komunitas ME di tempat yang lain. Redaksi 
menunggu kontribusi dari masing-masing Distrik/Wilayah, 
bahkan ME di tingkat paroki untuk mengirimkan berita tentang 
kegiatan ME yang telah dilaksanakan.

Untuk terbitan yang akan datang, eR-03, Redaksi 
mengangkat tema Melayani Wujud Cinta. Kami berharap Distrik 
yang bertugas untuk mengisi, yaitu Distrik IV Surabaya, XIII 
Cirebon, IVX Banjarmasin, XV Pangkalpinang, XVII Samarinda, 
Wilayah Mataram & Palangkaraya untuk segera mengirimkan 
naskah. Kami pun tetap mengharapkan kiriman naskah dari para 
pasutri anggota Gerakan MEI, untuk mengisi rubrik: Kegiatan, 
Sharing, Sajian Sesuai Tema, Testimoni Peserta WEME (Apa Kata 
Mereka).

Selamat membaca!

DARI REDAKSI
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Yang terkasih para Bapa Uskup, Imam, Suster, 
Bruder dan Pasutri ME Indonesia.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah 
atas penyelenggaraan-Nya bagi komunitas 
Gerakan Worldwide Marriage Encounter 
Indonesia hingga saat ini. Kita masih boleh 
berpartisipasi dalam mewartakan kasih Allah 
melalui pewartaan nilai-nilai Sakramen 
Perkawinan dan Sakramen Imamat. Kita 
dipanggil untuk melayani agar semakin banyak 
pasutri mampu melihat dan mengalami 
keindahan perjanjian perkawinan yang telah 
mereka putuskan, melihat bagaimana sakramen-
sakramen menerangi dan membimbing 
kehidupan kita

Dalam gerakan ini, tentu saja kita 
mengalami jatuh-bangun, perasaan suka-duka, 
untung-malang, bahagia-kecewa, bosan-setia, 
damai-konflik, diterima-ditolak, dan seterusnya. 
Seperti Allah yang adalah Kudus/Suci dan Setia, 
Dia tiada pernah lelah untuk terus-menerus 

Pasutri Meme-Jacob & Pastor Akik
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memanggil dan menguduskan kita agar kita pun 
seperti Dia, Kudus, Suci, dan terus setia melayani 
dalam gerakan WWME ini.

“Call to Holiness” - merupakan tema 
Konferensi Internasional dan diteruskan dalam 
Konferensi tingkat Asia. Selanjutnya akan kita 
teruskan dalam Sidang Dewan Nasional WWME 
Indonesia tanggal 27 Nopember 2019 sampai 
dengan 01 Desember 2019 yang akan datang di 
Banjarmasin. Tema ini mengajak kita agar mau 
terbuka akan panggilan-Nya untuk dimurnikan, 
disucikan dan dikuduskan oleh Allah sendiri 
dalam relasi kepasutrian dan keluarga sehingga 
kita pun semakin menjadi saluran terang kudus-
Nya bagi sesama.

Mari kita bersama-sama melalui kehidupan 
perkawinan dan imamat serta religius, 
menanggapi panggilan Tuhan sebagai jalan 
menuju kekudusan. We Love You, We Need You... 
■/KT

Pastor A. Akik Purwanto & Pasutri Meme-Jacob 

KORNAS MENYAPA



4 Sep - Nov 201902

Setiap orang mempunyai “tangki cinta” 
yang perlu selalu diisi agar tidak kosong. 
Bila tangki cinta seseorang kosong, dia 
akan menjadi sensitif, cepat tersinggung, 
mudah marah, memandang semuanya 
dari sisi negatif, curiga, dan sikap dan 
tingkah laku negatif lainnya. Sebaliknya, 
bila tangki cinta penuh, wajah kita akan 
selalu ceria, mudah tersenyum dan 
tertawa, memandang hidup ini dari sisi 
positif dan membuat suasana menjadi 
indah. Bagaimana caranya mengisi tangki 
cinta ini? Gary Chapman dalam bukunya 
“Five Love Languages” mengatakan 
bahwa kita bisa mengisi tangki cinta 
dengan memahami dan “berbicara” 
dalam “bahasa cinta” pasangan, salah 
satunya adalah “menerima hadiah”.

Hadiah Sebagai Ungkapan Cinta

Lima Bahasa Cinta

Gary Chapman dalam bukunya 
mengelompokkan bahasa cinta 
menjadi 5 bahasa cinta, yaitu:

1. Kata-kata Peneguhan (Words of 
affirmation)

2.  Saat-saat mengesankan (Quality time)
3.  Menerima hadiah (Receiving gifts)
4.  Pelayanan (Acts of service)
5.  Sentuhan fisik (Physical touch)

Khusus untuk terbitan majalah Relasi 
kali ini, kita akan mengetengahkan bahasa 
cinta ke-3 yaitu “menerima hadiah”.

Sebagai umat Katolik (Kristiani) kita 
percaya bahwa Allah sungguh mencintai 
manusia. Tetapi bagaimana kita tahu 
bahwa Allah mencintai manusia? Dengan 
memberi hadiah paling indah yaitu putra-
Nya sendiri.

Yoh 3: 16 
 Karena begitu besar kasih Allah 

akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.

Kita juga harus mengimani, bahwa 
hidup kita merupakan hadiah dari Tuhan. 
Udara yang kita hirup merupakan hadiah 
luar biasa dari Tuhan. Hal ini sering tidak 
kita sadari, tetapi saat ada yang sakit 
paru-paru dan merasakan betapa sulitnya 
bernapas dan harus dibantu dengan 
membeli oksigen, baru kita sadar bahwa 
selama hidupnya tidak pernah berterima 

Pasutri Rusli-Elly
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Oleh: Pasutri Elly-Rusli
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kasih atas udara cuma-cuma dari Tuhan 
yang dihirup setiap hari. Kita hidup bukan 
semata-mata karena usaha/kemampuan 
kita, tapi sebagian besar hidup kita dan 
yang diterima dalam hidup kita adalah 
hadiah dari Tuhan. Anak juga merupakan 
hadiah dari Tuhan. Bila kita amati bayi 
mungil, mulai dari embrio usia seminggu 
sampai siap lahir, rasanya aneh kalau kita 
tidak melihat kebesaran Allah.

Kita juga merupakan hadiah bagi 
sesama. Kita memberi makan dan cinta 
pada anak anak, mendengarkan bagi 
yang kesusahan, memberi sumbangan 
uang untuk yang menderita. Bahu 
kita merupakan hadiah untuk tempat 
menangis bagi yang sedang mengalami 
masalah sulit. ■/BI

Hadiah Merupakan Tanda Cinta Visual 
dan Non-visual

Hadiah merupakan tanda cinta yang 
visual, yang kelihatan, yang membantu 
kita untuk mengenal dan merasakan 
cinta orang lain. Fokus utama bukan pada 
barangnya, tetapi pada ikatan emosional 
terhadap orang yang memberikan 
hadiah-hadiah itu. Hadiah tidak selalu 
harus berupa barang, kehadiran fisik 
pun dapat merupakan hadiah yang 
membahagiakan orang. Misalnya: selalu 
ada bila anak membutuhkan merupakan 
hadiah untuk anak kita. Ciuman, pelukan 
dan tanda salib di dahi yang setiap pagi 
kita berikan kepada anak-anak sebelum 
mereka berangkat ke sekolah membuat 
mereka tenang selama di sekolah, bahkan 
saat menghadapi ulangan/ujian.

Selain itu ada hadiah yang tidak 
kelihatan tetapi bisa dirasakan. Doa-doa 
yang kita panjatkan bagi pasangan dan 
anak-anak dengan menyebut nama mereka 
satu persatu merupakan hadiah luar biasa 

yang tidak kelihatan bagi pasangan dan 
anak-anak kita. Ujud misa (intensi) kepada 
mereka yang membutuhkan merupakan 
hadiah non visual yang sungguh berarti.

Ungkapan Cinta Kasih Bagi Pasangan
Pemberian hadiah merupakan 

investasi untuk membangun relasi yang 
lebih baik. Artinya, apabila kita sudah 
menemukan bahwa bahasa cinta utama 
pasangan kita adalah menerima hadiah, 
maka memberi hadiah untuknya dapat 
mengisi tangki emosi cinta dari pasangan, 
sehingga pasangan akan merasa lebih 
dicintai. Hadiah-hadiah untuk pasangan 
tidak harus diberikan pada hari-hari 
istimewa, tetapi dapat diberikan setiap 
hari. Juga tidak harus berupa barang-
barang yang mahal. Oleh-oleh saat 
pulang dari kantor berupa makanan 
murah kesukaan pasangan juga sudah 
merupakan investasi membangun relasi. 

Tentu saja di hari-hari istimewa, 
misalnya hari ulang tahun pasangan, 
memberi hadiah yang berharga atau mahal 
sebatas kemampuan masing-masing akan 
sangat berarti bagi pasangan.

Ketegangan dalam Bahasa Cinta 
Rusli

Sejak usia dini, anak-anak kami sering 
menerima hadiah saat mereka berulang 
tahun atau naik kelas, tetapi sering 
kali terjadi mereka kurang menghargai 
pemberian ini, bukan karena kurang bagus 
atau kurang berharga, tetapi “menerima 
hadiah” bukan bahasa cinta primer 
mereka. Hal hal ini sering membuat kami 
merasa kecewa. Namun bila bahasa cinta 
anak-anak memang menerima hadiah, 
pemberian hadiah akan sangat berarti 
bagi mereka dan akan disimpan baik-
baik sampai mereka dewasa. Sebaliknya 
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bila hal ini bukan bahasa cinta mereka, 
hadiah-hadiah ini sudah tidak kelihatan 
lagi dalam beberapa hari.

Bahasa cinta pasanganku “menerima 
hadiah”. Bahasa cinta pasanganku terlihat 
nyata karena dia juga suka memberi 
hadiah kepada siapapun. Kalau ada 
pertemuan dia akan sangat terganggu 
bila tidak membawa sesuatu. Sering hal 
ini mengganggu relasi kami karena bagiku 
sekali-sekali tanpa itupun tidak apa-apa. 
Masalahnya bukannya aku pelit, tetapi 
sering untuk menuju tempat pertemuan 
ke Bulungan, kami harus “mampir” dulu 
beli kue-kue ke daerah Pluit, padahal saat 
itu kami tinggal di Karmel. 

Aku juga tidak pandai memilih hadiah 
pada hari-hari istimewa pasanganku, 
dasar “wong ndeso” yang tidak pernah 
dirayakan hari ulang tahunnya, apalagi 
diberi hadiah. Saat pacaran, karena aku 
mengetahui dia memakai parfum merk 
tertentu, beberapa tahun aku selalu 
memberi hadiah yang sama, baru berhenti 
ketika sudah beberapa tahun pacaran dia 
mulai berani mengungkapkan perasaan-
perasaannya. Maka aku sering minta 
masukan dari adik-adiknya yang banyak 
itu, hadiah apa yang paling baik aku 
berikan untuk kakak mereka. Saat kami 
sudah menikah beberapa tahun, aku juga 
masih belum pandai memilih hadiah dan 
sering bertanya kepada anak-anak kami 
hadiah apa yang paling baik untuk mami. 

Memberi atau menerima hadiah 
bisa merupakan ungkapan cinta, tetapi 
juga bisa menjadi sumber ketegangan 
dalam hidup berpasangan. Hal ini 
biasanya disebabkan karena bahasa 
cinta pasangannya bukan hadiah. Atau 
memberi hadiah bukan diukur dari 
kacamata si penerima tetapi kacamata si 
pemberi.

Pada salah satu hari ulang tahunnya 

yang sudah cukup lama berselang, 
aku mempunyai cukup uang untuk 
memberikan “kejutan” bagi dia. Aku dan 
anak-anak tahu kalau dia naksir satu set 
meuble ukiran untuk ruang tamu kami. 
Diam-diam aku membeli meuble itu dan 
minta dikirim saat dia tidak di rumah. Saat 
dia tiba aku dan anak-anak mencegat 
dia di pintu, menutup matanya dengan 
saputangan seperti di film-film dan 
menggandengnya ke ruang tamu. Ketika 
sampai di ruang tamu, kami membuka 
matanya dan kami berteriak, "Kejutan!" 

Namun saat itu, aku benar-benar 
terkejut karena dia justru marah-marah 
menerima hadiah yang tidak disangka-
sangka itu. Katanya, “Aku yang ulang 
tahun, hadiah seharusnya untuk mami 
pribadi, kalau yang ini kan untuk orang 
serumah??"

Saya dan anak-anak terdiam, tidak 
menyangka mendapat reaksi demikian. 
Jadi perlu diingat bahwa hadiah ulang 
tahun sifatnya adalah untuk pribadi. 

Sebenarnya pasanganku sudah 
sangat senang bila aku pulang dari kantor 
aku bawain satè Padang atau kwetiau 
goreng.

Elly
Setelah mengalami beberapa 

kekecewaan kecil selama beberapa 
tahun, aku dan Rusli sepakati saja agar 
menjelang “HUT” ku atau “HUP” kami, aku 
diberi uang saja agar aku bisa membeli 
hadiahku sendiri. 

Namun saat ulang tahunku yang ke-
60, Rusli sungguh membuatku terkejut 
karena hadiahnya yang sangat istimewa. 
Mungkin saja dengan bantuan teman-
teman ME kami. Saat itu tanpa sadar aku 
mau saja diajak ke “Mario Cafè” di daerah 
Cikini. Katanya pemilik kafè yang juga 
sahabat kami, minta konseling karena 
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masalah relasi mereka. Tanpa curiga aku 
mau saja masuk dalam satu ruangan. 
Ternyata dalam ruangan besar itu sudah 
kumpul hampir semua sahabat kami yang 
berteriak kegirangan, “Happy birthday 
Elly…!" sambil bernyanyi dalam suasana 
yang riuh rendah karena cukup banyak 
yang hadir. Saat itu, Rusli entah dari 
mana, tahu-tahu dia sudah ganti pakai 
jas dengan bawa karangan bunga mawar 
3 warna 60 kuntum. Semua anak-anak 
kami ada dalam barisan depan dengan 
membawa tart besar dengan lilin menyala. 
Aku menangis kegirangan, bahagia, dan 
haru. Ternyata orang desa Ponorogo ini 
bisa juga akhirnya memberikan surprise 
bagiku. Sungguh luar biasa, hadiah yang 
mengejutkanku….

Pasanganku memang bahasa cinta 
utamanya bukan menerima hadiah, tetapi 
kita semua sebenarnya akan merasa 
senang bila menerima perlakuan sesuai 
dengan semua 5 bahasa cinta itu. Kalau 
Rusli Ulang Tahun, dia sudah senang 

bila kubelikan hadiah berupa kaos kaki, 
saputangan putih, celana dalam, dan lain-
lain. Barang-barang kecil keperluannya 
sehari-hari sudah membuatnya bahagia. 
Kalau aku pulang dari pasar, dia sudah 
sangat senang bila kubawakan sumsum, 
ketan hitam, atau kacang hijau. Sungguh…, 
sangat sederhana untuk mengambil 
hatinya. ■/KT

Pertanyaan Dialog 10-10
Pilih salah satu:

1. Pernahkan Anda mengalami 
ketegangan dalam menerapkan 
bahasa cinta ini? BPS mengingat hal 
ini?

2. Bagaimana pendapatku atas judul 
tulisan ini “Hadiah sebagai Ungkapan 
Cinta”? BPS?

2. Sharingkan salah satu hadiah non-
visual yang Anda berikan kepada 
pasangan dan/atau anak-anak. BPS?

The greatest gift that you can give 
to others is the gift of unconditional 

love and acceptance.
Brian Tracy
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Seseorang akan merasa senang 
jika menerima sesuatu atau hadiah 
dari orang lain, apa lagi jika hadiah 
itu diberikan oleh seorang yang 
mencintai dan dicintainya. Pemberian 
sesuatu atau hadiah kepada orang 
yang dicintai merupakan hal yang 
sangat penting dan bermakna bagi 
orang yang diberi. Pemberian bisa 
merupakan tanda ungkapan cinta, 
bahkan pemberian itu bisa menjadi 
ungkapan yang nyata dari perasaan 
atau sikap CINTA seseorang. 

Tidak bisa dibayangkan jika orang 
saling mencintai, seperti halnya 
suami-istri atau orangtua dan 

anak, atau mereka yang mempunyai 
hubungan keluarga jika tidak pernah 
mengungkapkan cinta mereka dengan 
memberi sesuatu kepada orang yang 
dicintainya. 

Pemberian Diri Melalui Hadiah
Ungkapan cinta bukan hanya dengan 

memberikan sesuatu, tetapi lebih dari 
itu, yaitu memberikan dirinya sendiri 
kepada orang yang dicintainya. Hal ini 
telah ditunjukkan oleh Allah sendiri yang 
adalah Kasih, yang begitu mencintai 
umat-Nya dengan memberikan Putra-Nya 
sendiri yang sebagai representative diri-
Nya sendiri kepada umat-Nya. “Karena 
begitu besar kasih Allah akan dunia 
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal”(Yoh 3:16). 

 Saya baru saja kembali dari 
kunjungan ke Chile, Amerika Latin. 
Tujuan kunjungan saya adalah selain 
mengunjungi para konfrater (Saudara-
saudara sekongregasi) juga untuk 
lebih mengenal para saudara dalam 
kongregasi SS.CC yang ada dan berkarya 
di Chile. Selama kunjungan ini saya 
merasa dan mengalami kasih yang luar 
biasa. Semuanya itu dapat dilihat dari 
cara mereka menyambut saya dan juga 
memberi semua akomodasi yang saya 
perlukan selama saya tinggal dan hidup 
bersama mereka. 

Setiap kali saya selesai berkunjung, 
setiap komunitas menunjukkan kasih 
dengan memberi “hadiah” atau tanda 
kasih mereka kepada saya. Memang jika 
dilihat dari nilai uang bukanlah barang 
yang mahal, barangnya sangat sederhana, 
seperti kalung salib yang dibuat sendiri 
atau lukisan yang dilukis sendiri. 

Selama tiga minggu kunjungan ke 

Pastor Thomas Sukotriraharjo, SS.CC.
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Chile, paling tidak saya diberi hadiah 
sebagai kenangan dan tanda kasih 
mereka berupa kalung salib, yang terbuat 
dari kayu zaitun dan lukisan “Gembala 
Yang Baik”. Dua hadiah ini bagi saya 
sendiri tak ternilai harganya, karena 
memiliki makna atau simbol yang sangat 
kuat tentang KASIH. 

Selain hadiah berupa barang, yang 
sangat penting dan bernilai adalah 
pesan yang diberikan ketika orang itu 
memberikan barang atau hadiah itu 
kepada kita. Misalnya, seorang suami atau 
istri memberi hadiah sekuntum bunga 
mawar yang indah dan segar; tentulah 
bukan bunganya yang penting, karena 
bunga itu bisa dengan mudah diperoleh, 
tetapi pesan di balik bunga mawar itu, 
kata atau ucapan di balik pemberian itu. 

Ketika saya menerima pemberian 
dari Padre Gabriel Horn, SS.CC berupa 
kalung salib yang terbuat dari kayu 
zaitun, beliau mengatakan bahwa salib 
itu beliau buat sendiri, dan dibuat secara 
khusus dari kayu zaitun untuk saya. Kita 
tahu apa arti dari pohon/kayu zaitun 
yang sering kita baca dan dengar dalam 
Kitab Suci. Zaitun atau pohon zaitun 
mempunyai arti atau makna tersendiri 
dalam hidup manusia. Kayu, daun dan 
minyaknya menyimbolkan sesuatu yang 
sangat dalam maknanya. Begitu juga 
ketika saya diberi hadiah yang sangat 
berharga berupa lukisan “Gembala Yang 
Baik” dari Padre Antoine Knibily, SS.CC 
yang sudah berusia 99 tahun. Beliau 
seorang pelukis yang cukup terkenal yang 
telah mengadakan pameran di beberapa 
kota atau negara seperti: Geneva, Jepang 
dan New York. 

Ketika beliau memberikan hadiah 
itu kepada saya secara langsung, beliau 
mengatakan: “Lukisan ini adalah lukisan 

asli yang saya lukis sebagai ungkapan 
Kasih Allah yang luar biasa kepada umat-
Nya!” Di belakang lukisan itu beliau 
tuliskan kata-kata ini untuk saya: “God’s 
tender mercy full love, and I (me) as tender 
little lamb, tenderly loved by Jesus my Good 
Sheperd.” Gift from artist Antoine Knibily to 
Father Thomas and Indonesian Community.” 
(“Kasih sayang Allah yang lembut, penuh 
kasih, dan aku sebagai domba kecil yang 
lembut, dikasihi dengan lemah lembut 
oleh Yesus, Gembala Yang Baik.” Hadiah 
dari seniman Antoine Knibily untuk Pastor 
Thomas dan Komunitas Indonesia”). 

Dari contoh sederhana yang saya 
alami baru-baru ini menunjukkan 
bahwa Hadiah yang diberikan kepada 
seseorang mempunyai makna yang 
sangat mendalam bagi orang yang 
memperolehnya. Bukan saja pada barang 
yang diberikan tetapi simbol atau makna 
di balik pemberian itu yang merupakan 
bentuk ungkapan CINTA. 

Karena itu saya sangat yakin bahwa 
pemberian atau hadiah merupakan 
bentuk nyata ungkapan CINTA. Bagi 
relasi antara suami – istri pemberian 
hadiah yang merupakan bentuk nyata 
ungkapan cinta atau pemberian diri 
kepada pasangan masih sangat penting 
dan relevan sampai pada masa ini. 

Cinta seseorang bisa dilihat dan 
diukur dari apa yang diberikan kepada 
orang yang dicintainya. 

Marilah kita belajar untuk saling 
memberi hadiah (meskipun itu kecil dan 
sederhana dan tidak mahal) sebagai 
ungkapan CINTA kita kepada orang yang 
kita cintai. Selamat berbagi sebagai 
ungkapan Cinta kita. Roma, 01/08/2019 ■/
BI/KT
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Hadiah atau hibah atau kado adalah 
pemberian dalam bentuk uang, 
barang, jasa yang dilakukan tanpa 
ada kompensasi balik, walaupun 
dimungkinkan pemberi hadiah 
mengharapkan adanya imbal balik, 
ataupun dalam bentuk nama baik 
(prestise) atau kekuasaan. Dalam 
hubungan manusia, tindakan pertukaran 
hadiah berperan dalam meningkatkan 
kedekatan sosial (wikipedia).

︶

Hadiah dan Maknanya
meningkatkan kedekatan? Adakah 
hadiah yang tidak membuat si penerima 
hadiah merasa senang?

Ternyata tidak semua hadiah 
menyenangkan…!!! Setidaknya itu 
yang saya alami. Sejak kecil, setiap 
ulang tahun, saya pasti mendapat kado 
berupa barang dan uang dari orangtua 
dan kerabat. Saat demikian, pasti ada 
kue tart besar menggiurkan, lengkap 
dengan krim dan hiasan bunga mawar 
merah muda kesukaan saya. Hari itu saya 
merasa sangat bahagia. Saya mendapat 
baju atau tas baru yang bagus, tabungan 
saya bertambah karena angpau, dan saya 
dapat memuaskan kesukaan saya makan 
kue tart buatan kerabat yang terkenal 
piawai turun-temurun dalam membuat 
kue dan es krim. 

Selain momen ulang tahun, ada saat 
lain dimana saya juga mendapat hadiah 
dan ada limpahan kue dan makanan 
yang enak-enak, yaitu pada momen 
perayaan Natal. Sejauh ingatan akan 
masa kecil saya, ulang tahun dan Natal, 
adalah dua momen menyenangkan yang 
saya tunggu-tunggu. Saya berandai-
andai setiap hari adalah ulang tahun dan 
Natal, agar saya dapat hadiah, agar saya 
bisa sepuasnya makan kue tart, es krim, 
nastar, lidah kucing, karena semua jenis 
makanan tersebut hanya muncul saat 
perayaan ulang tahun dan Natal.

Saat saya sudah lulus, menikah, dan 
bekerja, saya pun merasa sudah cukup 
dewasa untuk dapat mempergunakan 
uang sendiri sesuka hati. Saya membeli 
nastar, kue, es krim, walau hari itu bukan 
hari ulang tahun ataupun Natal. Saya 

Siapa yang suka hadiah? Semua 
pasti mau kalau dikasih, he he 
he…. Bahkan menurut wikipedia di 

atas, pemberian uang, barang maupun 
suatu perlakuan yang baik dan berguna 
dapat mengakibatkan yang diberi 
merasa dicintai oleh si pemberi hadiah. 
Namun, benarkah semua hadiah pasti 

Pasutri Soen-Audi
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SAJIAN UTAMA

Oleh: Pasutri Audi-Soen (ME Distrik IV Surabaya)



11 Sep - Nov 201902

puaskan hasrat makan saya akan jenis 
makanan favorit tersebut, dan semakin 
puas karena tidak usah menunggu saat 
khusus untuk dapat menikmatinya. Saya 
bisa membeli sendiri barang yang saya 
inginkan, tanpa harus menunggu orang 
lain memberikannya sebagai hadiah ulang 
tahun atau hadiah Natal. Sejak itulah saya 
mulai merasakan kepuasan bisa membeli 
sendiri barang yang saya inginkan, 
dengan ukuran dan spesifikasi yang lebih 
pas, dan saya bisa mendapatkannya tanpa 
menunggu orang lain memberikannya. 

Sejak itu juga, euforia akan hadiah 
berupa barang dari orang lain mulai 
berangsur hilang. Bahkan saya bisa 
terganggu saat mendapat sesuatu yang 
tidak saya sukai. Misalnya saat ulang 
tahun, saya mendapat kiriman kue tart 
besar dari keluarga kami. Maksudnya baik, 
mengingat saya suka makan kue. Tapi saya 
hanya cocok dengan merk tertentu. Bila 
mencoba kue lain dan ternyata rasanya 
tidak sesuai di lidah, besar kemungkinan 
kue itu tidak akan terkonsumsi oleh saya. 
Selain itu, karena ukuran yang besar, 
cukup membuat saya bingung bagaimana 
menyimpannya di lemari es. Sebab sekali 
makanan masuk lemari es, nasibnya akan 
diam selamanya di sana hingga akhirnya 
masuk tong sampah karena rusak atau 
sudah memenuhi kulkas, hahaha… 
#nasibmakananyangtidakdisukai#. 

Demikian juga bila saya mendapat 
hadiah ulang tahun berupa barang. Bila 
tidak sesuai dengan selera saya, maka 
dapat dipastikan barang-barang tersebut 
hanya akan menumpuk di lemari.

Ada efek lain yang saya rasakan dari 
menerima barang-barang yang tidak 
sesuai keinginan saya. Timbul perasaan 
kecewa. Mengapa si pemberi hadiah tidak 
tanya dulu apa yang saya inginkan? Saya 
berharap si pemberi hadiah mau berusaha 

agar hadiah yang diberikannya pada saya 
dapat terpakai dan tidak mubazir. Seperti 
yang dilakukan orangtua saya. Mama, 
walau biasanya tahu apa kesukaan saya, 
masih tetap menanyakan apa yang saya 
inginkan sebelum mengirim sesuatu. Saya 
merasa dihargai dan diperhatikan.

Namun harapan itu tidak berani saya 
ungkapkan. Tidak etis menurut budaya 
timur, bila kita terang-terangan meminta 
dari orang lain. Akibat dari rasa sungkan 
itu, saya menerima barang-barang yang 
kebanyakan hanya menjadi penghuni 
lemari.

Hal ini membuat saya mengeluh 
kepada Soen, dan karena sungkan 
menyampaikan sendiri, saya minta 
Soen menyampaikan kepada si pemberi 
untuk tidak usah memberi hadiah, takut 
tidak berguna dan terbuang. Saat saya 
menyampaikan hal tersebut, ternyata 
Soen sedang sibuk dalam pekerjaan, dan 
ia minta saya menyampaikan sendiri 
permintaan tersebut kepada yang 
bersangkutan. Saya merasa Soen tidak 
mau memahami perasaan saya, dan saya 
merasa ditolak. Hal ini membuat saya 
ngambek dan tidak mau bicara dengan 
Soen. Relasi kami saat itu jadi renggang.

Saat kami ikut akhir pekan Marriage 
Encounter (WEME), saya diingatkan 
bahwa kebahagiaan saya tergantung 
pada saya sendiri. Saya tidak dapat 
menggantungkan kebahagiaan saya 
pada orang lain, karena saya tidak bisa 
mengubah orang lain. Semakin keras saya 
berusaha mengubah orang lain, semakin 
saya menderita bila mereka tidak berubah 
seperti harapan saya. Saya disadarkan 
bahwa harapan saya banyak yang tidak 
realistis. Salah satunya harapan mendapat 
hadiah yang menyenangkan saya. Setelah 
saya introspeksi diri, tampaknya saya 
tidak mudah puas dengan pemberian 
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orang. Dalam hal hadiah ini, saya 
berusaha mengubah diri. 

Saya mengurangi berharap 
orang lain memberi sesuatu yang 
dapat menyenangkan saya. Saya 
berusaha merasakan ini sebagai 
bentuk perhatian dari si pemberi. 
Walau tidak serta-merta dapat 
selalu menyenangi pemberian 
mereka, saya berusaha menyadari 
perhatian dari si pemberi 
hadiah, lepas dari apakah saya 
menyukai pemberiannya atau 
tidak. Lama kelamaan saya 
mulai bisa menerima setiap 
pemberian apa adanya. Saya 
membayangkan usaha si pemberi 
dalam mendapatkan barang 
tersebut untuk saya. Memang 
tidak selalu dapat saya nikmati 
pemberiannya. Namun saya 
berusaha fokus pada perhatian si 
pemberi. Karena perhatian = cinta. 
Jadi si pemberi pasti berusaha 
menunjukkan cintanya pada 
saya melalui pemberian hadiah 
tersebut. Dengan memberi saya 
hadiah, berarti saya berharga dan 
penting bagi orang tersebut. Hal 
itu saja cukuplah. Bukan benda 
apa yang diberikan, toh saya bisa 
mencari dan memilih sendiri. 

Saya jadi tidak mudah uring-
uringan bila menerima pemberian 
dari seseorang, sehingga suasana 
menjadi lebih nyaman bagi Soen. 
Memang dengan introspeksi dan 
mengubah diri, selain membawa 
kedamaian bagi diri sendiri, juga 
berakibat positif bagi relasi. 

■/BI/KT

Pengiriman Naskah
Para Pasutri ME yang terkasih, Majalah 
Relasi adalah majalah kita semua. Karena 
itu kami sangat menantikan kiriman 
naskah-naskah dari Anda sekalian, 
berupa Renungan, Sharing-sharing 
pastor, suster, pasutri, sekilas info tentang 
kegiatan-kegiatan ME di tempat Anda. 
Jika memungkinkan ada foto, akan lebih 
baik. Karena sejak edisi bulan Juni 2019, 
Majalah Relasi beralih dari edisi cetak ke 
digital, maka foto dengan kualitas 100 dpi 
(dan dengan ukuran sebenarnya) sudah 
cukup baik untuk dapat diterbitkan. Foto 
dikirimkan dalam file yang terpisah dari 
naskah. Juga disertakan juga “keterangan 
foto” & "siapa yang mengabadikan foto 
tersebut".

Kami harap di setiap akhir naskah bisa 
dituliskan alamat pengirim, sehingga 
sebagai ucapan terima kasih, kami bisa 
mengirimkan Majalah Relasi yang memuat 
tulisan Anda.

Naskah & foto bisa dikirim via email ke:  
naskah@relasi.me
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Antara Hadiah dan Cinta

Semua orang pasti senang dan 
bahagia apabila menerima hadiah, 
apalagi yang diberikan oleh orang 

tercinta dan sesuai dengan keinginannya. 
Namun, hadiah untuk orang yang kita 
cintai bukan semata-mata hadiah 
berupa barang atau benda, kadang lebih 
bermakna jika hadiah yang kita berikan 
kepada pasangan juga dalam bentuk 
tindakan dan tutur kata dan kepedulian. 
Mengungkapkan rasa cinta kepada 
pasangan, memang sesuatu yang wajar-
wajar saja, tetapi tentunya ungkapan 
tersebut akan menjadi bermakna 
apabila kita menyampaikan atau 
mengutarakannya dengan perasaan yang 
tulus dan penuh kasih sayang dan cinta. 

Ada banyak cara dapat kita lakukan 
untuk memberikan hadiah kepada 
pasangan sebagai ungkapan cinta, 
seperti saling mendoakan, saling telepon 
saat sedang di luar kota, memberikan 
sapaan sayang, memberikan kecupan, 
pelukan, ucapan terima kasih setelah 
pasangan membantu/menolong kita, 
meluangkan waktu bersama dengan 
menemani pasangan saat makan siang, 
makan malam, nonton TV, berbincang 
bersama, menghargai pendapat 
pasangan, menjaga nama baik pasangan, 
menemani ke undangan, menemani saat 
ingin membeli sesuatu, memberikan 
surprise dan sebagainya. 

Artinya selama kita saling pengertian, 
saling menjaga, saling mendengarkan, 
saling membantu, saling menghargai, 
saling percaya dan saling memaafkan, 
menepati janji itu juga merupakan 

Pasutri Yuyun-Ahon
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Oleh: Pasutri Ahon-Yuyun (Belitung)

Memberikan hadiah merupakan salah 
satu cara yang dapat kita lakukan untuk 
mengungkapkan rasa sayang dan cinta 
kepada pasangan. Apalagi hadiah itu 
dimaksudkan untuk mengapresiasikan 
suatu hal yang spesial dari pasangan, 
seperti ulang tahun, prestasi yang telah 
diraihnya dan keberhasilan lainnya yang 
berhasil didapatkannya. Hadiah yang 
kita berikan pun bisa bermacam-macam, 
seperti barang kesukaan/diinginkan, 
puisi, lagu, bunga, makanan, dan lain 
sebagainya. 

︶
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hadiah ungkapan cinta untuk pasangan 
tercinta. Kalau hal itu kita lakukan setiap 
hari terhadap pasangan, berarti kita 
juga memberikan hadiah cinta kepada 
pasangan setiap hari.

BPS Ahon
Saya bersyukur memiliki seorang 

istri yang sudah menemani selama 27 
tahun dalam kehidupan rumah tangga. 
Apa yang sudah Yuyun berikan kepada 
saya, baik hadiah, tutur kata dan tindakan 
nyata menunjukkan ungkapan cinta dan 
kasih sayang yang tulus. Yuyun bukanlah 
tipe orang yang materialistis, dan tidak 
pernah meminta suatu hadiah, kecuali 
kalau barang yang diinginkan benar-
benar dibutuhkan.

Bulan Juni tahun lalu, ketika saya 
harus berangkat meeting ke luar kota, 
saya harus tinggalkan Yuyun 2 malam 
sendirian di rumah dan pada saat itu, 
Yuyun ulang tahun. Secara fisik saya 
tidak bisa ketemu untuk memberikan 
ucapan selamat, memberikan pelukan, 
memberikan ciuman sebagaimana 
biasanya, namun hanya lewat telpon 
saya mengucapkan selamat ulang tahun 
kepadanya. 

Tanpa sepengetahuan Yuyun, saya 
telah menyiapkan sedikit surprise 
berupa kue tar ulang tahun sederhana, 
yang sebelumnya sudah saya pesankan 
kepada salah satu karyawan untuk 
membelikannya untuk Yuyun. Pada 
moment itu Yuyun mengirimkan 
langsung foto bersama kuenya dan 
sungguh kelihatan wajah Yuyun begitu 
senang dan bahagia. Kue tar ulang 
tahun yang kecil itu mewakili kehadiran 
dan cinta saya. Itulah hadiah ungkapan 
cinta yang saya berikan kepada Yuyun, 
meskipun hanya berupa kue tar ulang 

tahun, tapi Yuyun sangat bahagia.

BPS Yuyun
Sama seperti Ahon, saya juga 

sangat bersyukur memiliki suami yang 
mencintai saya apa adanya, begitu peduli 
dan perhatian kepada saya. Sebagai 
seorang istri, saya selalu memberikan 
hadiah sebagai ungkapan cinta yang 
terbaik kepada Ahon berupa tindakan 
dan aksi nyata. 

Setiap hari saya memberikan diri, 
memberikan sentuhan dan waktu yang 
berkualitas. Dengan melayani setiap 
hari seperti membangunkan Ahon pagi 
hari, memberikan ciuman, membuatkan 
kopi, menyiapkan masakan, menyiapkan 
pakaian dan perlengkapan ketika Ahon 
akan berangkat ke luar kota, membuat 
suasana rumah menjadi nyaman. Jika 
saya mau memasak, saya menanyakan 
kepada Ahon terlebih dulu apa masakan 
yang diinginkannya. Jika ada undangan 
ke luar kota, Ahon selalu mengajak dan 
saya selalu menemani Ahon untuk pergi 
bersama-sama. 

Pernah saya membuat surprise 
memesan tumpeng buat Ahon ketika 
ulang tahunnya, dan acaranya dibuat di 
kantor bersama dengan karyawan kantor. 

Saya harus memberikan hadiah pada 
Ahon sebagai pasangan saya setiap hari, 
walaupun bukan dalam bentuk barang/
benda yang mahal, tapi melalui hal-hal 
yang saya lakukan setiap hari. ■/BI/KT
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ME INDONESIA baru saja berduka, kehilangan 2 tokoh penggerak MEI yang tidak 
diragukan lagi perannya dalam menggerakkan dan mengembangkan ME di Bumi 
Persada ini. Kedua tokoh yang tidak asing bagi komunitas MEI itu adalah Tony atau 
Antonius Trisnadi (Greta Alm.) dan Irwan atau Irwan Rochjadi (Betty) . Keduanya telah 
lebih dulu pulang ke rumah Bapa dalam waktu yang tidak berbeda jauh, 30 Juli dan 11 
Agustus. Keduanya pernah aktif dan berperan di Majalah RELASI. 
Sebagai ungkapan cinta dan untuk mengenang beliau, beberapa pasutri senior 
menyampaikan sharing kebersamaan dengan beliau berdua: Elly-Rusli, Budi-Hong, dan 
Endang-Agung/Red.

Obituari Antonius Trisnadi & Irwan Rochjadi
SAJIAN KHUSUS

︶

Antonius Trisnadi
Irwan Rochjadi
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Antonius Trisnadi (Tony-Greta) 
Pasutri Elly-Rusli

Saat kami mengikuti WEME di 
bulan Oktober 1978, tim kami 
adalah: Pastor Piet Nooy SVD, 

Tony-Greta, Parto-Watiek, dan Charlo-
Ida. Rusli sudah lebih dulu mengenal 
Pastor Piet ķarena belajar agama 
dengan beliau sampai dibaptis akhir 
tahun 1971 sebagai persiapan untuk 
menikah di awal 1972. Saat itu, Tony 
kami lihat merupakan sosok yang 
mengagumkan, tenang, berwibawa, 
sabar, susunan kalimat yang diucapkan 
tertata dan rendah hati. Saat pertama 
kali memberi WE tahun 1984, kami 
didampingi oleh Pastor Bart Janssen 
OFM Cap, Tony-Greta dan Sam Mamah. 
Dengan kepergian Tony, sekarang 
semuanya sudah almarhum. 

Saat itu kami mendengar bahwa 
Tony terkenal sebagai tim yang rapi, 
selalu pakai baju tangan panjang dan 
sepatu. Sebelum memberi WE perdana 

di tahun 1984, Elly memberi pesan 
khusus agar aku tidak memakai sandal 
karena kami ditemani Tony yang selalu 
tampil sangat rapi, maka aku pakai sepatu 
seperti akan ke kantor. Tetapi ternyata 
Tony pakai baju tangan pendek biasa 
dan pakai sandal, hanya aku sendiri yang 
aneh. Tampil bersama mereka membuat 
kami sungguh sangat tenang.

Saat kami Kordis di tahun 1995, Tony 
dan Greta menjadi penasehat di Majalah 
Relasi. Mereka rajin hadir dalam rapat-
rapat dan selalu memberi masukan yang 
sangat berharga. Meskipun mereka tim 
senior yang sangat luar biasa, namun 
dalam penampilan sehari-hari sangat 
sederhana. Kami masih ingat saat Greta 
menderita sakit, Tony tidak memakai 
perawat meskipun mereka sungguh sangat 
mampu menggunakan jasa perawat 3 
shift sehari. Tony sudah memutuskan 
untuk merawat Greta sendirian selama 
8 tahun sampai Greta meninggal. Kami 
masih ingat saat mengunjungi mereka 
bersama Pastor Marto (almarhum.) yang 
akan memberikan sakramen orang sakit. 
Tony baru selesai mencuci rambut Greta, 
mengeringkannya. Entah dari mana dan 
dengan siapa dia belajar mencuci rambut 
seperti di salon saja. Sungguh membuat 
kami kagum atas pelayanannya.

Saat Greta meninggal dunia, usia 
Toni baru 65 tahun, masih tergolong 
“tidak terlalu tua” untuk menikah lagi. 
Beberapa tahun setelah Greta meninggal 
ternyata Tony masih juga sendirian. Hal 
ini membuat Betty (Irwan) dan Elly terusik 
mewawancarainya untuk dimuat dalam 
majalah Relasi. Tony tidak keberatan 
untuk sharing apa adanya.

Sebelum Greta meninggal dunia, 
dalam sakitnya, mereka sempat berdialog. 
Greta menginginkan Tony menikah lagi 
karena ke-5 anak mereka ada di beberapa 
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Negara, tentu Tony akan kesepian dan 
tidak ada yang “mengurusnya”. Malah 
Greta sudah menyebut satu nama sahabat 
mereka yang sudah janda sebagai calon. 
Tony menolaknya dan memutuskan untuk 
tetap sendiri sampai dipanggil Tuhan. 
Dia sharing, bahwa perkawinan kembali 
bukan hanya masalah biologis saja, tetapi 
membutuhkan “encounter” emosional 
sepanjang waktu. Di usianya saat itu, dia 
tidak bakal kuat atau sanggup lagi. Dia 
tidak akan kesepian karena memiliki 5 
anak, 5 menantu dan banyak cucu. Mereka 
membuat “WA Grup” yang sewaktu-waktu 
bisa berkomunikasi, sharing suka-duka 
apa saja secara on line. Malah bisa “face 
time” dengan mereka semua. Kegiatan 
ini tidak membuat Tony kesepian dan dia 
sungguh menikmatinya. Dia ternyata juga 
masih bisa melakukan “dialog imaginatif” 
dengan Greta bila ada masalah yang 
membuatnya sedikit resah. Sebagai salah 
satu prodiakon di Paroki Antonius, Otista, 
dia cukup sibuk tiap hari Minggu dan juga 
saat mengirimkan komuni kepada mereka 
yang membutuhkannya.

Dua tahun terakhir sebenarnya Tony 
menderita kanker, tetapi anak-anaknya 
tidak memberitahukan kepada Tony. 
Sampai hari-hari terakhir kankernya 
sudah menyebar kemana-mana, tetapi 
Tony sama sekali tidak merasakan sakit 
sebagaimana biasa diderita oleh mereka 
yang sakit kanker. Dokter sama sekali tidak 

Temu kangen team ME senior dengan 
Ciska-Wiyono yang baru datang dari USA

Foto bersama: Carlo, Ida, Wiyono, Ciska, dan Tony
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memberikan obat anti sakit. Sungguh 
berkat Tuhan yang luar biasa untuk orang 
baik ini. Sekarang Tony sudah bahagia 
bersama Greta di surga dan menjadi 
pendoa bagi kita semua warga ME yang 
membutuhkannya. Selamat jalan Tony,. 
Jasa Anda di ME bersama Greta, Pastor 
Piet, dan Mas Di/Mbak Yah, sebagai 
tim ME pertama, akan tetap tercatat 
dalam sejarah ME yang tidak terlupakan 
sepanjang masa. We love you, we need you!

Budi-Hong
Tony-(Greta) adalah salah satu tokoh 

yang mengembangkan gerakan ME di 
Indonesia dan kami telah mengenalnya 
sejak kami mulai ikut WEME akhir 1981. 
Tetapi kami baru mengenal beliau secara 

pribadi setelah kami aktif mengikuti 
kegiatan ME beberapa tahun kemudian. 
Kami makin kenal dekat dengan beliau 
setelah kami menjadi team pemberi WE. 
Kami tergabung dalam Kelompok Dialog 
Tim Dekenat Timur dan beliau menjadi 
coacher kami dalam menulis presentasi 
WE. Dengan demikian kami sering datang 
bertamu ke rumah beliau, sehingga 
mengetahui sedikit banyak kehidupan 
sehari-hari beliau. 

Kepulangan beliau ke rumah Bapa 
di surga, mengingatkan betapa beliau 
merupakan tokoh yang penuh karisma dan 
menjadi panutan kita semua, bagaimana 
seyogyanya kita menghayati nilai-nilai ME 
dalam kehidupan keluarga kita masing-
masing. Tony yang kami kenal adalah 
seorang yang mempunyai integritas 
yang luar biasa. Sebagai pengusaha yang 
sukses dalam masa jayanya, bersedia 
menyerahkan leadership perusahaannya, 
supaya mempunyai waktu yang cukup 
untuk dapat melayani keluarganya, 
gerakan ME yang dirintisnya, kegiatan-
kegiatan gereja dan sosial lainnya secara 
maksimal. Sungguh luar biasa....

Cintanya yang begitu besar kepada 
istrinya, Greta, diungkapkan dengan 
mengurus dengan tangannya sendiri Greta 
yang sakit selama beberapa tahun hingga 
meninggalnya. Padahal dia sangat mampu 
untuk menggunakan berapapun tenaga 
medis yang diperlukan. Tony seorang 
yang intelek, kata-katanya bermakna 
dan tertata dengan baik, kebapakkan, 
meneguhkan, menyemangati. Gaya 
hidupnya sederhana, rumahnya jauh dari 
mewah, seringkali menyetir sendiri BMW 
nya yang tidak up to date. Seorang yang 
luar biasa dan rendah hati. Demikianlah 
kualitas pribadi Tony yang mengesankan 
bagi kami.

Pada saat kami akan berangkat ke 

Wiyono dari USA, Tony, dan Carlo
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Srilanka untuk mengikuti konferensi ME 
Asia ke-30, ketika kami selesai check 
in dengan Pastor Bruno, tiba-tiba kami 
melihat Tony sudah ada di dekat kami. 
Saat itu kami sungguh kaget mengingat 
dia seorang yang sibuk, tiba-tiba datang 
ke bandara untuk mengantarkan kami 
berangkat ke Konferensi Asia

Irwan Rochjadi (Irwan-Betty)
Elly-Rusli

Di komunitas ME, mungkin tidak 
banyak yang mengenal nama “Irwan 
Rochjadi”, tetapi sangat banyak yang 
kenal nama “Irwan-Betty”. Juga para 
Kordis/Korwil sangat mengenal mereka. 
Beberapa tahun menjadi bendahara ME 
Nasional, siapa tidak mengenal sosok ini 
yang suka ‘memaksa” para Kordis/Korwil 
memberikan kontribusi yang lebih besar 
kepada Koordinator Nasional.

Mereka sahabat dekat kami di 
komunitas ME, sama-sama menjadi tim 
WE sejak tahun 1984 dan sama-sama 
sebagai Tim Deeper WE. Sampai dia 
dipanggil Tuhan, tanggal 11 Agustus 2019 
yang lalu, tetap masih bersama kami 
sebagai staf Majalah Relasi. Meskipun 
mereka selalu bilang karena “sudah tua” 

tidak lagi terlalu banyak bisa memberikan 
kontribusi pada Majalah Relasi, namun 
kehadirannya dalam rapat Relasi atau KD 
Relasi selalu kami harapkan. Kehadiran 
mereka memberikan suasana santai dan 
gembira, jauh dari suasana menegangkan. 
Mereka selalu menjadi “tukang opyak-
opyak” naskah yang sangat efektif untuk 
Majalah Relasi agar Distrik/Wilayah yang 
bertugas menjadi kontributor segera 
mengirim naskahnya. 

Beberapa staf Relasi muda usia akan 
membatalkan semua acara lain hanya 
untuk hadir dalam KD Relasi karena ada 
Betty-Irwan. Mereka blak-blakan dalam 
sharing, memberikan diri apa adanya 
dan selalu membuat semua terbahak-
bahak. Sering dengan entengnya Betty 
“membully” Irwan yang hanya ditanggapi 
dengan senyam senyum. Suasana gembira 
ini membuat kami semua panjang umur, 
meskipun Irwan dalam usianya yang 
“belum terlalu tua” harus menghadap 
Bapa terlebih dulu karena ternyata Bapa 
lebih sayang kepadanya.

Kami mengenal Irwan pada tahun 
80-an di ME. Saat itu Irwan dipanggil “Si 
Brewok” karena kumis dan jenggotnya 
sangat lebat. Dia teman merokok Rusli 

Bersama putri Didiet-Eva (Team ME Jakarta) Foto kenangan bersama Rusli-Elly
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yang sama-sama penggemar setia 
“Djarum Merah” dan berhenti merokok 
juga kira-kira bersamaan waktu karena 
sayang istri. Kami mengenal mereka 
“luar dalam” sebagaimana mereka juga 
mengenal kami seperti itu. Kami saling 
mendukung bila mengalami relasi yang 
sulit. Kami bahkan pernah datang ke 
rumah mereka lewat tengah malam 
karena Irwan “mabok” kebanyakan minum. 
Rupanya dia tidak bisa mengendalikan 
emosinya saat “mantan” Betty datang dari 
Belanda dan bermaksud dinner bersama. 
Di usia lanjut dan sudah sama-sama 
menjadi nenek dan kakek masih juga 
mempunyai perasaan “cemburu” sampai 
mabuk-mabukan. Kami datang dan hanya 
menemani Irwan duduk-duduk tanpa 
kata-kata. Kehadiran kami rupanya sudah 
merupakan dukungan yang bisa membuat 
Irwan tenang kembali. Cintanya kepada 
Betty sungguh sangat besar. Malah kita 
semua tahu bahwa Irwan akan mengalami 

kesulitan melanjutkan hidupnya bila 
Betty yang lebih dulu dipanggil Tuhan. 
Maka Tuhan sungguh sayang kepadanya 
dan dia dipanggil lebih dulu. Prosesnya 
sangat cepat, kurang dari 2 bulan untuk 
menghadap Bapa di surga. Selamat jalan 
Irwan.... We love you, we need you! 

Budi-Hong
Banyak Irwan di komunitas ME, yang 

satu ini dikenal sebagai Irwan-Betty. 
Sudah hampir 35 tahun kami mengenal 
Irwan-Betty, dimulai di komunitas ME dan 
juga waktu itu rumah kami berdekatan, 
satu komplek. Sebagai sesama tim 
ME, kami banyak melakukan kegiatan 
bersama, rapat, KD, ziarek, dan kegiatan-
kegiatan pribadi keluarga kami. Pendek 
kata, keluarga kami sangat dekat seperti 
saudara sendiri. 

Irwan yang kukenal adalah orang 
yang baik, kalem, cool, terkesan adem-
ayem, jarang kudengar dia ngrasani 

Para team senior ME Distrik I  Jakarta foto bersama di depan ungkapan cinta kasih
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Staf Relasi menjenguk Irwan di RS Carolus 
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orang, apalagi marah-marah, baik 
kepada keluarganya maupun orang lain. 
Pelayanannya dalam ME dan Gereja 
konsisten, selama puluhan tahun tak 
pernah mundur atau berhenti. Jasanya 
di ME yang tak boleh dilupakan adalah 
mencatata dan memelihara database 
anggota ME seluruh Indonesia selama 
beberapa dekade. Kalau tak ada orang 
yang mempunyai dedikasi seperti beliau, 
komunitas ME tidak akan tahu siapa 
yang pernah ikut ME, di mana, kapan, dan 
angkatan berapa.

Kami tidak tahu apakah Irwan 
merasa waktunya sudah tiba. Sehingga 
baru tahun 2019 ini mereka menemukan 
pasutri yang bersedia menggantikan 
tugas mulia ini yang perlu konsistensi 
serta komitmen yang tinggi. 

Selamat jalan kawan.... Jasamu akan 
selalu dikenang. We love you & We need 
You. ■/BI/KT

An Eternal memory....

Until We Meet Again
Those special memories  

will always bring a smile  

if only I could have you back 

 for just a little while.  

Then we could sit  

and talk again  

just like we used to do  

you always meant so very much  

and always will do too.  

The fact that you’re no longer here  

will always cause me pain  

but you’re forever in my heart  

until we meet again...
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Suatu ketika di tahun 1994, kami 
sekeluarga sedang berlibur di Jakarta 
dan bermalam di rumah kakak Agung. 
Saat itu aku menemukan sebuah majalah 
yang tergeletak di kamar kami. Setelah 
membolak-balik majalah tersebut, 
mataku tertarik pada foto sepasang 
suami-istri yang bercerita tentang 
Marriage Encounter. Senyum pasutri 
inilah yang pertama-tama menarik 
hatiku untuk membaca isi ceritanya, dan 
kemudian dalam hati aku ingin sekali 
mengikuti ME 

Kenangan Indah bersama Irwan-Betty

Awal tahun 1997 badai besar 
menghampiri rumah tangga 
kami, karena terlena dalam 

perkawinan menurut rencana dunia. 
Bahtera perkawinan kami yang sedang 
melaju ini menabrak karang sehingga 
terguncang dengan begitu hebatnya. Di 
saat terombang-ambing dan tidak tahu 
apa yang harus kami lakukan, tiba-tiba 
datanglah tangan Tuhan lewat seorang 
pastor kenalan kami yang mengajak 
kami mengikuti WEME. Maka selamatlah 
bahtera yang hampir karam itu. Saat 
mengikuti ME itulah ingatanku kembali 
pada majalah yang pernah kubaca, dan 
akhirnya aku minta tolong kakak Agung 
untuk mengirimkan majalah tersebut 
kepadaku. 

Berbekal sharing pasutri dalam 
majalah itulah kami berhasil mengajak 
teman-teman lain di Tulungagung untuk 
mengikuti WEME di angkatan berikutnya. 

Saat menjadi penggembira pada 
Asian Conference di Bali tahun 2000, 
bertemulah kami dengan sosok sang idola 
yang ternyata adalah Pasutri Betty-Irwan. 
Senyum dan keramahan Betty-Irwan 
sangat menarik dan membekas di hatiku. 
Akhirnya kami menjadi semakin akrab 
ketika semasa Kornas Adriani-Tjahya, 
kami mendampingi Kordis Surabaya Tin-
Susilo untuk mengikuti Denas di Manado, 
Surabaya, dan Makassar. 

Peran Betty-Irwan sungguh sangat 
terasa ketika kami melayani sebagai 

SAJIAN KHUSUS

︶

Oleh: Pasutri Endang-Agung (Surabaya)

Pasutri Agung-Endang
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Berfoto bersama dalam Sidang Dewan Nasional 
ke-41 di Mojokerto

Saat Irwan dirawat di  Rumah Sakit St. Carolus
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Kordis Surabaya (tahun 2009-2011) dan 
sebagai Kornas MEI (tahun 2012-2015). 
Sebagai staff MEI, mereka berdua sangat 
cekatan, kapanpun kami membutuhkan 
data, dalam hitungan menit data sudah 
dikirimkan. Aku sangat kagum dengan 
kelincahan mereka, bahkan ketika kami 
sedang mengikuti AC di Bangladesh 
mereka berdua standby di Jakarta 
sewaktu-waktu kami membutuhkan 
bantuan mereka segera membantu lewat 
SMS.

Babe Irwan yang kami kenal adalah 
sosok yang sangat sabar. Dia hanya 
tersenyum lebar saat menanggapi 

kejailan Betty. Bahkan di saat Babe 
Irwan sakit pun kami melihat beliau 
begitu tabah dan sabar. Di balik masker 
oksigennya, kami masih sempat melihat 
sekali lagi senyumnya, seolah masih 
seperti senyum pertama yang kukenal 
lewat majalah yang tanpa sengaja 
kubaca itu. Ternyata senyum di Rumah 
Sakit St. Carolus itu adalah senyum yang 
terakhir yang kami lihat. Selamat jalan 
Babe Irwan..., Selamat berjumpa dengan 
Bapa di surga. Senyummu akan menjadi 
kenangan indah dan kekuatan yang 
terpatri erat dalam hatiku. Aku belajar 
banyak dari senyummu itu, yang seakan-
akan mengatakan, “Jangan takut hadapi 
semuanya dengan senyum karena tangan 
Tuhan pasti akan menyelesaikannya.“ 

We love you & we need you… ■//BI/KT
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Memilih dan merapikan barang-
barang Irwan. Itulah sekarang 
yang saya lakukan. Kebetulan 

beberapa waktu lalu saya sedang bongkar 
gudang. Saya benar-benar menemukan 
dengan barang-barang peninggalan 

"Sejenak aku terpana dan 
sadar bahwa Irwan benar-

benar telah pergi...."

"Non, Jangan Tinggalin Gue..." 

Irwan. Alat-alat elektronik yang dia 
simpan. Sejenak aku terpana dan sadar 
bahwa Irwan benar-benar telah pergi. 
Dengan seksama saya amati barang-
barang milik Irwan, dan sungguh saya 
tidak tahu, untuk apa dan mau diapakan 
barang-barang ini.   Ada perasaan galau 
dan kosong di hatiku, demi melihat 
barang-barang milik Irwan yang dulu 
sering dipakainya dan sebagian besar 
memang hanya disimpannya saja sih....

Akhirnya kukuatkan hatiku. Sambil 

Betty mendampingi Irwan di Rumah Sakit St. Carolus
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Oleh: Betty (Irwan)
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Misa Syukur 50 tahun Pernikahan Bettty-Irwan 
di Bali
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mengucap kata maaf padanya, barang-
barangnya yang selama ini disimpannya 
dan yang lama kependam di sejumlah 
tempat, satu persatu masuk kantong 
sampah. Yang kira-kira masih bisa dipakai, 
saya perlihatkan ke mantu. Kebetulan 
ia mengerti sejumlah barang pernak-
perniknya Irwan, jadi syukurlah bisa 
diamankan juga.

Saat itu, kira-kira beberapa minggu 
setelah Irwan pergi, saya bongkar lemari 
baju dan tentu saja menemukan banyak 
kemeja, dan juga kaos ME yang biasa 
kami pakai kembaran berdua. Timbul 
rasa sedih dan hati ini terasa hampa saat 
melihat dan melipat baju-baju Irwan 
satu demi satu. Saya pun menangis sedih. 
Tergambar kembali semua kenangan 
kebersamaan kami. Semula saya 
bermaksud mengeluarkan baju-bajunya 
untuk dibagi-bagi, namun air mata terus 
merembes keluar. Aku menangis dan 
menangis. Saya sangat sedih. Dalam hati, 
haruskah baju-baju Irwan diturunkan 
untuk kemudian disingkirkan? 

Lalu timbul pertanyaan di hatiku, 
"Kenapa barang-barang Irwan harus 
dikeluarkan untuk dibagi-bagi?” Demikian 
seolah hatiku menggugatku sendiri. 
Akhirnya saya gak tahan. Saya berhenti 
berbenah barang-barang Irwan dan saya 

masukkan lagi ke lemari. Teman-teman 
bilang, ”Jangan sekarang Bet..., belum 
40 hari. Irwan juga pasti sedih melihat 
bajunya dibongkarin." Jadi kutunggu lewat 
40 hari dah, baru beres-beres yang pribadi. 

Masih begitu banyak kenangan 
kebersamaan dengan Irwan yang setiap 
hari berseliweran di mataku. Saya belum 
bisa sharing yang panjang tentang Irwan. 
Hatiku masih sangat sensitif.  Pasti Anda 
yang mengenal Irwan secara dekat, juga 
akan terbawa emosi saya. Kalau malam 
saya terbangun, paling yang bisa saya 
lakukan adalah mengusap-usap guling 
yang dia sayang, sambil saya ajak ngobrol 
sedikit, seolah ia masih ada. Sering saya 
ungkapkan kalau saya baru pulang dari 
mana dan apa saja kegiatanku hari itu. 
Yach, semacam laporan untuknya. 

Untuk sekedar menulis sharing 
Bersama dengan putri-putri dan cucu cucunya 
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singkat ini, entah sudah berapa helai tisu 
yang kuhabiskan. Kadang ada rasa ikhlas 
dan berserah pada kehendak-Nya, namun 
kadang ada rasa sedih yang begitu 
menekan jiwa, saat saya menyadari Irwan 
telah tiada, dan kini saya sendiri. Rasanya 
begitu cepat Tuhan mengambilnya tanpa 
saya merasakan untuk merawatnya. 

Padahal banyak kasus seperti Irwan 
yang keluarganya harus mengurut dada 
karena cukup lama penderitaan yang 
dihadapi. Dokter menyatakan, bahwa 
Irwan kena sumbatan di batang otak, dan 
kemudian stroke. Tuhan maha baik. Dia 
mencintai Irwan sehingga Irwan tidak 
menderita lama. Total sejak keluhannya 
karena vertigo dan kesemutan, dan 
kemudian hingga kami dipisahkan, 
hanya 7 minggu saja. Yang kami syukuri, 
ditengah sakitnya Irwan, kami masih 
boleh mengalami kebahagiaan yang luar 
biasa. Irwan bisa makan dengan lahapnya. 

Kebahagiaan lainnya, terlaksananya 
memperingati Misa Syukur Perkawinan 
kami yang ke-50 tahun di Bali bersama 
anak-mantu dan cucu-cucu. Semua hadir 
berkumpul bersama. Irwan sangat senang 

dan bahagia. Inilah ungkapan kasihku 
untuk Irwan dan Anda semua. Pasti semua 
akan mengalaminya, ditinggal pasangan, 
cepat atau lambat. Bersyukurlah kalau 
kita harus kembali ke rumah Bapa, dan 
tidak harus menderita lama.   Kami juga 
bersyukur, dia tidak lama menderita 
dan saya bersama anak dan cucu bisa 
mendampinginya di saat-saat terakhirnya. 

Saat itu memang dia terus ucapkan, 
“Non, jangan tinggalin gue ya…,” sambil 
memandang dan memegang tanganku. 
Saya dekati dia dan pegangin tangannya. 
Tapi dasar saya orangnya gak bisa diam, 
eh tak lama, sudah saya tinggalin lagi, 
kerjain ini-itu, dan lain-lain. Sekarang 
baru menyesal, kenapa saya gak bisa 
luangkan waktu untuk duduk tenang dan 
terus berada di sampingnya. Saya tidak 
menyangka akan secepat itu Irwan pergi 
dan meninggalkan saya. 

Selamat jalan Mas yang kucintai. 
Beristirahatlah dalam damai Tuhan. 
Doakan saya, anak, dan juga cucu kita ya. 

I Love You...
■/KT./BI

Bersama ketiga putri kami Setelah acara kremasi di Krematorium Oasis Lestari
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Dari sisi prosesi Sakramen Pernikahan 
Katolik, saya bangga betul menjadi 
seorang Katolik yang dilindungi haknya 
untuk dicintai seumur hidup oleh 
pasanganku. Gereja yang mengharuskan 
perkawinan Katolik bersifat monogami 
itu telah menjunjung asas kesetaraan 
dan keadilan bagi setiap pasangan yang 
melaksanakan Sakramen Perkawinan.

Syukur dan terima kasih kepada-Mu, 
Tuhan, Engkau telah menyatukan 
kami berdua sebagai suami-isteri. 

Kami bersatu sebagai pasangan suami 
istri selama 32 tahun mengarungi 
samudera kehidupan rumah tangga 
untuk saling berbagi suka dan duka 
dengan segala untung dan malang, saling 
mengasihi, saling mengampuni dan  
saling menguatkan. 

Inilah hadiah dari Tuhan sekaligus 

︶

Syukur atas 32 Tahun Pernikahan

ungkapan cinta kami, dalam merayakan 
ulang tahun perkawinan yang ke-32. 
Kami merayakannya dengan berkumpul 
bersama anak-anak dan keluarga serta 
undangan Komunitas ME dan umat 
lingkungan dalam perayaan Misa syukur. 

Kehadiran para pastor, suster, pasutri 
serta keluarga dalam misa ini sangat 
menguatkan kami dalam menapaki 
jalan panjang yang masih ingin kami 
tempuh berdua. Kami mohon doa agar 
mampu meneruskan perjalanan hidup 
selanjutnya. 

Bambang 
Perasaan saya yang paling 

dominan saat itu adalah bahagia penuh 
dengan pujian karena Allah tetap setia 
mendampingi kami sekeluarga dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga. Saya 
merasakan kehadiran Ligi, pasangan 

Pasutri Bambang-Ligi dan kedua putrinya
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saya, sebagai Sakramen, tanda kehadiran 
Tuhan yang mencintai saya demikian juga 
sebaliknya. 

Dalam perjalanan hidup berumah 
tangga sampai saat ini, saya semakin 
meyakini bahwa Ligi adalah pasangan 
hidup yang telah Tuhan berikan 
sebagai hadiah cinta Tuhan untuk 
menjawab kebutuhanku dan melengkapi 
kekuranganku agar kami berdua saling 
membahagiakan.

Ligi 
Perasaan saya yang paling dominan 

saat itu adalah senang, bangga dan 
rasa syukur pada Allah, meskipun telah 
melalui usia perkawinan hingga ke-32 
Tahun dalam hidup berumah tangga. Kami 
berdua tetap sebagai pasangan yang 

masih berjuang dan belajar untuk saling 
mencintai dan mengampuni sebagaimana 
Tuhan telah menunjukkan dengan secara 
total mencintai kita umat-Nya. Dalam 
perjalanan hidup berumah tangga 
ada banyak peristiwa yang membawa 
saya ke dalam berbagai suasana. Ada 
suka dan duka, ada keberuntungan dan 
keterpurukan, ada bahagia dan marah, 
lega dan kecewa. Kadang bahkan terpikir 
olehku, “Kok bisa ya…, aku mendapat 
suami seperti ini’? Namun setelah hati 
kami saling terbuka dalam dialog, aku 
sungguh bersyukur kepada Tuhan atas 
semua perjalanan kehidupan perkawinan 
kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus 
berjuang dan bersatu dalam cinta hingga 
saatnya Tuhan memanggil kami nanti.  
■/KT

Distrik/Wilayah Okt Nov Des Yang berminat silahkan menghubungi:

I JAKARTA 18-20 15-17 06-08 Ina-Hardono 0815 1932 0598 (I), 0816 710 770 (H)

II SEMARANG 18-20 - 13-15
Tutus-Asri
Sarwoto-Manisah
Mardi-Saodah

0813 2649 9867 
0813 9048 4645
0878 3271 4666

III JOGLOLANG - 15-17 - Agus-Vero 0811 2512 510 (A), 0811 2511 589 (V)
IV SURABAYA 18-20 - -

Yuyun-Didik 0888 3232 955(Y), 0812 3046 278 (D)Pacet 04-06 08-10 -

Rembang - 08-10 -
V PURWOKERTO - 15-17 - Heri-Wiwit 0817 180 702 (H), 0856 0101 1994 (W)

VI BANDUNG - 08-10 -
Budy-Justina
Hendro-Vero
Laurent-Dewi

0812 2445 898 (B) 
0858 1028 1111 (V) 
0878 2110 0118 (L)

X MALANG - 08-10 - Rudi-Cicilia 0812 9631 632 (R), 0812 3606 0060 (C)
XII DENPASAR - - -

Kirno - Dewi
Hirawan-Sisil

0812 3604 600 
0813 3717 2225

Bedugul - - -

Kuta 25-27 - -
Palasari - 08-10 -

XVII SAMARINDA 11-13 15-17 - Hety-Beny 0811 5870 716 (B). 0812 5454 1093 (H)
Wil. BOGOR - 15-17 - Nico-Prissy 0811 5421 474 (N), 0815 8425 8272 (P)
Wil. MATARAM 04-06 - - Ukky-Enny 0819 0716 1010
Wil. PALANGKARAYA - - -

Bambang-Ligi 0812 5802 3171 (B), 0811 527 750 (L)
Pangkalanbun - - -
Sampit - - -
Muara Taweh - 08-10 -

Jadwal WEME Oktober-Desember 2019
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Yuni

Aku dan Petrus menikah 18 tahun 
yang lalu. Pernikahan atas dasar 
cinta dan pilihan kami sendiri. Dua 

orang anak melengkapi keluarga yang 
kami bangun. Anak pertama perempuan 
yang sudah beranjak dewasa, dan anak 
kedua laki-laki yang sedang tumbuh 

Kehangatan Relasi dalam Kesederhanaan

menjadi remaja. Dalam kehidupanku 
bersama Petrus, aku selalu mencari 
makna positif dalam setiap peristiwa. 
Aku berkeyakinan seburuk apapun suatu 
peristiwa pasti ada makna positifnya, 
dan jika sudah terjadi maka itu adalah 
kehendak-Nya. Karena sesuatu takkan 
terjadi tanpa seijin pemilik kehidupan 
ini. Hal ini membuat aku selalu dapat 
bahagia meski dalam kondisi apapun. 
Aku meyakini apapun yang aku rasakan 
akan berpengaruh pada perasaan anak-
anak. Mereka bisa merasakan ketika 
ibunya cemas, gembira ataupun sedih.

Petrus
Bisakah kita jatuh cinta pada 

pasangan setiap hari? Bagaimana 
seandainya pertanyaan itu jika di lempar 
pada kita? Ketika usia pernikahan 
sudah menginjak belasan tahun, saat 
rambut sudah beruban, kolesterol mulai 
harus dijaga. Berat badan yang selalu 
naik karena diet yang gagal. Mungkin 
pertanyaan itu terasa lucu, konyol, lebay, 
kurang kerjaan dan banyak lagi tergantung 
pribadi masing masing. Tetapi orang bijak 
mengatakan bahwa usia itu soal angka 
yang akan bertambah secara otomatis, 
sedangkan semangat dan perasaan, jiwa, 
kita sendiri yang menentukan.

Pertanyaan ini menjadi serius ketika 
kita ingin dicintai pasangan setiap 
saat dan ingin relasi sebagai pasangan 
tumbuh menjadi lebih baik secara terus-
menerus. Mengingat pekerjaanku yang 
menuntut untuk sering meninggalkan 
rumah, sehingga kami terpisah. Memang 
hanya beberapa hari tetapi secara rutin 

Pasutri Yuni-Petrus
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SHARING

Oleh: Pasutri Petrus-Yuni
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terjadi. 
Menurutku, kami bukan pasangan 

yang romantis, atau yang selalu up date 
kekinian dalam busana atau hal lainnya. 
Maka ungkapan cinta bagi kami cukup 
minum teh hangat dan ngobrol berdua. 
Dengan begitu aku merasa menjadi lebih 
rileks setelah menghadapi berbagai 
persoalan pekerjaan, atau merasa 
diperhatikan dan nyaman. Perhatian Yuni 
yang total terhadap keluarga adalah 
ungkapan cinta yang setiap hari aku 
terima. Yuni begitu disiplin terhadap 
anak-anak, Yuni juga disiplin terhadap 
keuangan keluarga dari awal kami 
menikah, Yuni juga tidak meminta sesuatu 
di luar kemampuan yang aku miliki, itu 
semua merupakan ungkapan cinta yang 
Yuni berikan padaku setiap saat. Meski 
ungkapan cinta itu nampak biasa dan 
sederhana, aku telah merasakannya 
sebagai hadiah yang berharga. 

Yuni
Di mataku, Petrus bukan termasuk 

orang yang mudah mengungkapkan 
perasaannya dengan kata-kata. Dia juga 
bukan orang romantis. Rasa cinta dan 
sayangnya lebih banyak diungkapkan 
dengan sikap dan perbuatannya. Sikapnya 
yang perhatian padaku dan juga anak-
anak sudah merupakan hadiah bagi kami. 
Ketika anak-anak masih kecil, bantuan 
mengasuh anak di pagi hari ketika 
aku sibuk menyiapkan segala sesuatu 
sebelum berangkat kerja, merupakan 
hadiah tersendiri yang saya rasakan. Ia 
tidak memintaku untuk selalu memasak, 
karena aku sibuk dengan berbagai hal. Ia 
nampak menerima kondisiku apa adanya. 

Petrus juga sering memberiku 
hadiah berupa barang sebagai ungkapan 
cinta dan perhatiannya. Misalnya, aku 
sebagai wanita selalu membawa tas 

kecil kemanapun pergi, dan Petrus 
menyebutnya sebagai tas Doraemon, 
bukan karena bentuk dan gambarnya 
seperti doraemon, tetapi karena isinya 
berbagai macam barang ada. Ketika 
Petrus melihat bahwa tasku mulai rusak 
atau usang, dia akan membelikannya yang 
baru untukku, biasanya sebagai oleh-oleh 
saat sedang tugas keluar daerah. 

Dulu ketika aku pergi kemana-mana 
pakai motor, Petrus selalu membelikan 
aku jaket hangat agar dapat mengurangi 
terpaan angin. Sama halnya dengan tas, 
ketika jaketku mulai usang, Petrus akan 
segera menggantinya dengan yang baru. 

Ketika aku ulang tahun, Petrus 
bersama anak-anak memberiku kejutan 
berupa kue ulang tahun beserta lilin di 
pagi buta. Meskipun hanya sekali-kali, 
tetapi hal itu sungguh merupakan hadiah 
yang luar biasa bagiku. Aku sendiri merasa 
tidak pernah memberi hadiah pada Petrus 
berupa barang. Hanya ketika Petrus 
pulang kerja aku peluk sebagai hadiah 
ungkapan sayangku, atau secangkir teh 
hangat, itupun kadang aku lupa untuk 
membuatnya. Aku memang harus banyak 
belajar menyayangi dan memperhatikan 
pasangan, agar cinta kami sebagai 
pasangan tumbuh dan berbuah setiap 
hari.

Setelah aku ikut WEME dan kelompok 
dialog di ME, aku merasa lebih bisa 
memahami perasaan Petrus. Aku juga 
bisa lebih mudah mengomunikasikan 
perasaanku dan harapanku padanya. 
Komunikasi kami lebih lancar karena 
teknik komunikasi yang aku terima di 
ME. Aku berharap lebih banyak pasangan 
mau ikut WEME, agar komunikasi 
dengan pasangan lebih baik. Karena 
bagiku, komunikasi yang baik sudah 
menyelesaikan setengahnya dari masalah 
yang ada. ■/BI/KT/ER 
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tahun pernikahan kami.
Ibu saya mendorong agar saya bisa 

ikut. Saat itu Irene berhalangan ikut misa 
bersama kami karena dia sedang bekerja 
saat itu. Irene dan saya mendiskusikan 
kemungkinan untuk ikut. Why not? Kami 
bersepakat untuk mendaftar mengikuti 
WEME di Batam. Yang ada di benak 
kami adalah kami tak perlu memasak, 
mencuci dan tetek bengek urusan rumah. 
Hanya perlu membawa badan dan koper. 
Mengikuti aktivitas favorit kami berdua, 
makan-tidur-mendengarkan pengajaran.

Bagi Irene ini juga kesempatan untuk 
melarikan diri sejenak dari tuntutan 
pekerjaan yang melelahkan. Kami akan 
berbulan madu lagi di Batam. 

Aroma love in the air mulai terasa, 
bahkan saat briefing, sebulan sebelum 
keberangkatan. Panitia dari para pasutri 
yang dikomandoi alumnus WWME KKIS 
angkatan 7. Mereka telah bekerja keras, 
terencana, dan penuh semangat melayani. 
Merekalah yang mengatur akomodasi, 
konsumsi, pembelian tiket ferry, hadiah-
hadiah, susunan acara, dan lain-lain. More 
amazingly, para pasutri ini yang menjaga, 
mengajak, membuat permainan untuk 
anak-anak peserta, selama 3 hari! Roh 
Kudus menjadi sumber energi mereka 
dari awal hingga akhir acara. Proficiat, 
congratulation, dan terima kasih banget 
teman-teman panitia. We love you; We need 
you...

Another surprise terjadi lagi sesaat 
sebelum kami berangkat ke Batam dari 
Pelabuhan Harbour Front. Kami mendapat 
doa berkat dan restu dari Pastor Rusdi 
SSCC. Para Pasutri yang sebelumnya asing 
satu sama lain, saling berkenalan. Anak-

Sekitar bulan Februari 2019, ibu saya 
berkunjung ke Singapura. Ibu saya 
mengusulkan untuk mengajaknya 

ke Misa hari Minggu yang berbahasa 
Indonesia, berhubung beliau kurang 
paham Misa berbahasa Inggris. Jadilah, 
kami pergi ke Misa bahasa Indonesia 
yang diselenggarakan oleh Perhimpunan 
Keluarga Katolik Indonesia Singapura 
(KKIS) di Gereja St. Bernadette. Jujur saja, 
saya jarang pergi ke Misa di Gereja St. 
Bernadette, karena lokasinya yang jauh 
dari rumah saya. Saya sekeluarga terbiasa 
untuk Misa di dekat rumah. 

Saat pengumuman Gereja, terdengar 
bahwa WWME KKIS akan mengadakan 
Weekend ME di Batam tanggal 21 – 23 Juni 
2019. Saya agak tertarik dengan informasi 
tersebut. Saya dan istri, Irene, pernah 
merasakan pelayanan kasih dari WWME. 
Saat itu kami mengikuti Misa Peneguhan 
Perkawinan yang diselenggarakan ME 
Singapore, yang kebetulan milestones 20 

KEGIATAN

Love Always Prevail...

Tuhan Yesus terkadang 
memberikan unpredictable way 
untuk menunjukkan kasih-Nya...

︶

Oleh: Pasutri Elias-Irene

Pasutri Elias-Irene
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anak berlarian dan bercengkerama satu 
sama lain. Imaginasi keluarga kudus Allah 
menjadi realita sesaat.

Bye-Bye Singapore – Welcome Batam
Setiba di Batam, kami disambut 

hangat oleh Tim ME Batam. WWME seem 
spread love everywhere.

Tebaran kasih mulai mengental ketika 
kami tiba di Kings Hotel Batam. Welcome 
smile, welcome drink, and welcome photos 
menjadi ice breaker yang hidup. Kami 
dipertemukan pertama kalinya dengan 
Tim Pemberi WWME dalam kegelapan! 
Tak mau kalah dengan show di Indonesia 
Idol. Jabatan tangan dan senyum ceria 
yang tulus mengundang kami masuk ke 
ruangan pertemuan. 

Pasutri Jacob-Meme, Anton-Carolin, 
Buana-Rina dan Pastor Akik sebagai Team 
ME membawa sesi demi sesi dengan ringan, 
namun berbobot, serius tapi santai, penuh 
tawa & air mata. Irene dan saya digiring 
masuk untuk mengenal siapakah kami 
yang sesungguhnya. Dengan kuesioner, 
kami mengenal gaya kepribadian/personal 
style masing-masing. 

Kami berdua diajak bagaimana 
berdialog dengan perasaan. Lepaskan 
pikiran untuk melulu memecahkan 
persoalan. Biarlah perasaan menjadi 

panglima bukan lagi otak. Dialog bukan 
untuk mencari siapa yang benar atau yang 
salah. Saya seperti menemukan mutiara 
yang terkubur dalam ribuan pemikiran 
yang logis. Fast moving life membuat 
kita berdua down grade statusnya, dari 
human being into human doing. Dialog 
untuk membuka hati selebar-lebarnya, 
membiarkan Roh Kasih Allah bekerja 
sebebas bebasnya. Relasi penuh kasih 
adalah buah manisnya. 

Dengan BPS, kami berdua dimampukan 
mencurahkan rasa cinta, harapan, khawatir 
kepada pasangan melalui tulisan. Buku 
ME kami berdua segera penuh dengan 
ungkapan kasih dan harapan. Masa lalu 
perkawinan yang penuh kasih menguatkan 
kami. Masa lalu perkawinan yang membuat 
kami saling melukai, kini terobati dengan 
janji dan harapan.

Kasih Kristus Yesus adalah sumber 
kekuatan perkawinan kami. Tanpa 
Kristus, hidup perkawinan kami akan 
layu sebelum berkembang. Sungguh 
benar yang difirmankan Tuhan Yesus. 
Mereka bukan lagi dua melainkan satu. 
Apa yang dipersatukan Allah janganlah 
diceraikan manusia. Irene dan saya telah 
menjadi satu daging. Persatuan ini serasa 
semakin melekat seiring bertambahnya 
usia perkawinan kami. Percaya atau tidak, 
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Peserta WWME – KKIS Angkatan 8 – Singapura
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perasaan kami sering sejalan. Satu disakiti, 
sakitnya dirasa berdua. Satu merasa 
bahagia, bahagianya dirasa berdua. Cinta 
kasih yang menggerakkan dunia, kata 
orang. Bayangkan, betapa besar kuasa 
pasutri yang dituntun oleh Kristus. 

Pastor Akik memberikan Misa setiap 
hari, yang secara nyata menghadirkan 
kasih dan kuasa Kristus di tengah-tengah 
kami…, As I have love you…You have to love 
one another (Lord Jesus).... Pembaharuan 
janji perkawinan, candle light dinner, photo 
session, surprising guest, membuat kami 
berdua kembali berbulan madu. Bahkan 
lebih lagi, bulan madu seperti raja dan 
ratu! Paise-lah kami berdua.

Tim pemberi WEME yang sudah 
cukup makan asam garam kehidupan, 
begitu rendah hati mau membuka diri, 
mensharingkan apa yang mereka punya 
sebagai pasutri dan pastor. Mereka 
menyatakan kepedulian dan kasih mereka 
kepada kami, bahkan untuk hal-hal yang 
paling pribadi. Mereka seperti kitab-kitab 
kehidupan yang terbuka dan sungguh 
berharga untuk dibaca dan diikuti. Terima 
kasih yang setulus-tulusnya untuk Tim ME.

Sesi dialog panjang seperti menjadi 
klimaks bagi kami berdua. Mau menulis 
apa aja ya…, selama 90 menit? Setengah 
melongo kami berdua menghadapi sesi 
ini, seolah tidak percaya bisa melaluinya. 
Dalam realita, ternyata waktu 90 menit 
tidaklah cukup untuk merangkum 24 tahun 
pernikahan kami. Sesi dialog panjang 
menciptakan dialog heart to heart secara 
terang benderang. Saya merasa mengenal 
Irene sebagai pribadi yang sebenarnya, 
bukan yang ada di benak saya. Irene yang 
saya kenal sewaktu pertama kali kami 
bertemu. Saya seperti meminjam mata hati 
Kristus untuk melihat Irene. Irene sebagai 
ciptaan yang segambar dengan Allah. The 
greatest gift of the Lord gave to me.

Terbuka sudah tirai dan benteng 
yang membutakan kami berdua. Mata hati 
keegoisan dan ketakutan meredupkan 
kasih Kristus. Relasi yang terdistorsi, 
kembali dipulihkan. Seperti jendela 
yang berdebu, saya melihat Irene samar-
samar. Namun setelah dibersihkan dan 
diterangi oleh cahaya Kristus, jendela 
jiwa kami bersih dan bening kembali. 
Kami bersyukur api cinta kami tak pernah 
padam. Hembusan angin yang mencoba 
memadamkan api cinta, membuat kami 
lebih tekun bertahan di dalam naungan 
Yesus. Segala hal akan berlalu, namun 
Allah tak pernah berubah. Kesabaran akan 
menguatkan dan memenangkan segalanya 
(St. Teresa Avila). Sesi dialog panjang, telah 
menggali kembali harapan dan impian 
yang terkubur dengan sengaja atau tidak 
sengaja. Seperti janji untuk berziarah ke 
tanah suci kelak, gathering pada saat-saat 
spesial, dan lain-lain.

Sistematika materi WEME dan 
penyajiannya sungguh efektif dan mudah 
dipahami serta dihidupi oleh cinta dan 
antusiasme team pasutri dan pastor. 
Pelukan hangat menjadi tanda kasih, 
pengertian dan persahabatan, ciri khas 
ME yang menghidupkan. Masih banyak 
pengalaman yang tak tertulis di sini. 
Kami mengundang para pasutri untuk 
mengalami sendiri celebration of love ala 
Weekend ME ini. Love never fails, kata St. 
Paulus. Ini sudah terbukti. Semoga peserta 
diberkati untuk mampu meneruskan 
estafet api cinta ini kepada angkatan baru 
di tahun 2020. We love you. We need you.

Berikut adalah puisi kecil yang kami 
gubah sebagai tanda terima kasih kami 
kepada Yesus Kristus dan pasangan satu 
sama lain. Puisi ini tercipta karena diperciki 
api kasih ME Singapore, saat milestones 20 
tahun pernikahan kami. Semoga berkenan. 
■/KT/BI
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In the beginning…
Lord is the Giver of Life
Lord breathed one soul to be a girl
Lord breathed another soul to be a boy
Two hearts were destined to be one

It was unveil moment when the magic 
words, “I love you” was revealed

Covenant was made in the name of the Lord

It is not always be perfect
More often it’s truly far from magic world.
When holy promises stumble into harsh 

reality
When daily chores seem is like a burden
When money matter shake the foundation
When egoism and fear are stronger than 

understanding and sacrifice
When anger was extinguish first love.

Twenty years 
More or less….
Full of pictures
Pictures were drawn by laughs
Pictures were drawn by tears
Million moments in within are no picture
Keep for eternity, in silent
Shape characters, transform life

Sometime surrender is like an option
Praise the Lord 
We remembered our parents as guidance
Other couples are as our friends
We strive to be a witness of love

Broken example we are, but loved by God
We eager to bear fruits of love
Sour fruits we are
But still embraced by God

Twenty years
More or less…
Two become one
It is neither beginning nor ending
We are still creating millions of moments 

and pictures
Printing in wrinkles faces
Stamping in our body
Molding in our soul

Two become one
It should be….
Like blood and water in the body
Like root and soil on the field

In the end….
….Timeless….
Two become one
Two souls will return to the Giver of Life
Two become one in God
Then our souls will proclaim in awesome
Bow down; worship Him on the Most 

High
Thanks You, Lord!

It is the only thing worthy to die for
L   o  v   e !
Love never fails

Twenty Years



35 Sep - Nov 201902

Befoto bersama Paguryuban ME Paroki Pugeran

KEGIATAN

Kegiatan Paguyuban ME Paroki Pugeran DIY

Pada 25 Juli 2019 diadakan 
pertemuan rutin (2 bulanan) 
paguyuban ME Paroki Pugeran. 

Untuk meringankan beban tuan rumah, 
maka dibagilah kelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari minimal 3 pasutri. 
Kebetulan kelompok kami (Pasutri 
Totok-Puji; Pasutri Surya-Nanik dan 
Pasutri Pius-Iin) mendapat jatah sebagai 
tuan rumah dan kebetulan juga rumah 
kami di Glondong RT 01, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul yang menjadi ajang 
pertemuan tersebut. Yang hadir pada 
pertemuan tersebut ada 10 pasutri, 3 
orang ibu, dan 1 orang bapak. 

Dalam acara pertemuan itu diadakan 
pengumpulan Tabungan Cinta Kasih 
(TCK) yang sudah berjalan dari bulan 

Oleh: Pasutri Totok-Puji
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Tuan rumah “Pass On” di 
Pugeran (3 April 2019)
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November 2018 dan yang terakhir adalah  
bulan Oktober 2021 nanti. Tujuan dari 
TCK tersebut adalah untuk membantu 
pemasukan {bunganya} untuk kas Distrik 
JogLoLang. 

Sebagai acara terahkir kami makan 
malam bersama. Setelah itu acara 
ditutup dengan doa penutup. Tak lupa di 
penghujunga acara,  kami menyanyikan 
lagu ME: ADA DUNIA BARU. 

Sampai bertemu lagi di bulan 
September...! 
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Pertemuan 25 Maret 2019
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Pertemuan di rumah Bapa Parmo
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Mendapatkan sign boards kemana 
kami harus pergi

Jelas sudah..
Sejatinya perkawinan itu relasi unik.., 
karena kompleksitasnya..
Sejatinya perkawinan itu relasi yg 

begitu indah..., 
ketika kita tahu bagaimana mengelola 

dan merawatnya..
Dan semua bisa basi dan mati 
ketika kita tidak secara terus-menerus 

mengupayakannya..

Pilihan ada pada kita sebagai Pasutri..
Mencintai atau pergi berlari karena 

frustasi..

Mencintai adalah sebuah keputusan..
Mencintai adalah komitmen yang 

perlu diperjuangkan..
Mencintai selalu memberi kekuatan 

dan harapan...
Tak pernah ada kesia-siaan..
Love changes everything! ■//KT

Wisma Athalia, Cipayung, 15 Sept 
2019

Pasutri Didi-A;va

SEPUTAR ME

Gelas Kosong
“Seperti gelas kosong saja...”
Pesan dari Pasutri Dian-Moko itu 

selalu terngiang di telinga kami..
Dan jadilah benar-benar kami, 
2 gelas kosong ini..., 
melangkahkan kaki ke sini

Langkah kaki...
Yang pasti bukan kami yang 

menggerakkannya..
Keterbukaan hati..
Yang pasti bukan kami yg 

membukanya..
Ada campur tangan Allah di sana
Ada kuasa Illahi yang nyata

Dua puluh dua tahun sudah kami 
jalani

Lengkap sudah alami frustasi silih 
berganti

Gaya hidup married single bukan hal 
asing bagi kami..

Tembok komunikasi terbangun tinggi
Dan kami tak peduli lagi
Jalani relasi tanpa arah yang pasti

Sampai akhirnya..
Sekarang kami berada di titik ini..
Menemukan jawaban yang sempat 

kami cari 

Oleh: Pasutri Alva-Didi
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Apa Kata Mereka
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peserta yang tidak ikut Malam Preparasi 
atau hanya sebelah saja yang ikut. Hal 
ini disebabkan mereka tidak dipersiapkan 
dengan baik dan memperoleh informasi 
yang cukup mengenai apa itu WeekEnd 
ME. Ekspektasi mereka tidak sesuai 
dengan apa yang mereka hadapi dalam 
WeekEnd tersebut. WeekEnd baru mulai, 
mereka sudah menilai wah ini nggak 
cocok buat gue, salah satu atau keduanya 
tak mau berpartisipasi mengikuti WE 
secara aktif, lebih parah lagi bila relasi 
mereka memang sudah kurang harmonis 
selama ini. Kejadian drop out semacam ini 
karena mereka terburu-buru mengambil 
kesimpulan dan tindakan, sebelum dapat 
menangkap dengan seksama isi dari 
WeekEnd tersebut.

Tentunya kejadian semacam itu 
sangat tidak kita harapkan. Si DropOut 
ini dapat mengambil kesimpulan yang 
keliru mengenai manfaat WeekEnd ME 
dan kalau hal semacam ini disebarkan, 
dapat menimbulkan kesalah pahaman dan 
keraguan dalam masyarakat.

Maka dari itu sangatlah perlu calon 
peserta WeekEnd mengikuti Malam 
Preparasi, sehingga mereka sudah 
mempunyai gambaran hasil apa yang 
dapat mereka peroleh dari investasi yang 
mereka lakukan, dan sikap bagaimana yang 
perlu mereka siapkan untuk keberhasilan 
mereka sendiri, dan ada prasyarat yang 
perlu mereka penuhi.

Harapan kami, dengan penjelasan 
ini, para sponsor menyadari manfaat 
Malam Preparasi bagi para calon yang 
anda sponsori ini. Tentunya anda sebagai 
sponsor menginginkan mereka berhasil 
menjadi pasutri yang lebih bahagia, kalau 
perlu sediakan waktu untuk mendampingi 
mereka di Malam Preparasi. ■/BI/ER

Kadang-kadang masih ada yang 
berkata, ribet amat sih ikut WE 
ME, ada Malam Preparasi segala. 

Apa memang perlu? Nggak punya 
waktu, apalagi suami isteri harus hadir 
di hari kerja, padahal keduanya sibuk 
dengan urusan masing masing. Ditambah 
membantu anak-anak mengerjakan PR, 
dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman selama 
ini, peserta WE yang drop out dari WE 
sebelum selesai, lebih banyak terjadi pada 
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Pasutri Hong-Budi

SEPUTAR ME Mengenal ME

Sebelum calon peserta WEME mengikuti 
acara WeekEnd ME, mereka diminta 
untuk menghadiri malam Preparasi 
yang diselenggarakan oleh Koordinator 
WeekEnd. Di Distrik I Jakarta, 
mengingat jarak dan keterbatasan 
waktu karena macetnya lalu lintas, 
preparasi didelegasikan kepada team 
WE yang rumahnya berdekatan dengan 
calon peserta atau Kormep dari Paroki 
tempat peserta berdomisili. Biasanya 
Malam Preparasi dilaksanakan kira-
kira seminggu sebelum WeekEnd 
berlangsung.

︶

Preparasi Langkah Awal Sebelum WEME
Oleh: Pasutri Budi-Hong
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Dari Asia

Asian 
Conference 
ke-44
Oleh: Pasutri Jacob-Meme

SEPUTAR ME

Foto bersama selesai misa

Asian Conference 
ke-44 baru saja 
diselenggarakan di 

Aaron House, Gyenggi-Do, Korea pada tanggal 
1-7 September 2019, dan dihadiri oleh delegasi 
dari 12 negara di Asia, yaitu: Bangladesh, China, 
India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Philippine, 
Singapore, Srilanka, Taiwan, dan Dubai (UEA).
Tema yang diangkat dalam formation adalah “Call to Holiness”, 
menyampaikan pesan bagaimana kita yang berdosa ini diundang 
terus-menerus menuju jalan kekudusan. Pada bagian ke-2 dari 
formation adalah membedah satu persatu kalimat syair lagu “Dunia 
Baru”, yang memiliki makna yang sangat dalam.
Asian Conference kali ini juga dihadiri oleh Koordinator 
Internasional yang baru terpilih, pasutri Susana-Josico yang 
memimpin proses discerment pemilihan Koordinator Asia. Puji 
Tuhan, proses discernment berjalan lancar dan telah terpilih 
Koordinator Asia yang baru, pasutri Nini-Benjie dari Philippines 
bersama Pastor Abhay Shirekar dari India, yang akan memulai 
perutusannya untuk periode 2020 - 2022 
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Serah terima lilin kepada tuan rumah AC 
yang akan datang di Malaysia

Misa pembukaan

Suasana di ruang conference

Presentasi laporan dari MEI

AET Fr Jun dan Aki-Ake memimpin 
Asia Confernce ke 44
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Bersama host couple

Foto bersama saat outing

Malam gembira

Bersama tuan rumah

AET yang baru terpilih, Pasutri Nini-Benjie dari Philippines bersama IET Fr. Jun dan Susana-Josico.jpg
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Dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik, 
setiap tahun kita merayakan pesta 
Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf. 
Pesta Keluarga Kudus tersebut jatuh pada 
hari Minggu sesudah hari raya Natal. 
Pada tahun 2019 ini, kita akan merayakan 
Pesta Keluarga Kudus pada tanggal 29 
Desember 2019.

Perayaan Keluarga Kudus Nazareth: 
Implikasinya bagi Keluarga

I.  Dalam Kitab Putra Sirakh 3 : 2 – 6, 
12 – 14, tertulis:

 Anak-anakku, dengarkanlah aku:

 Tuhan menghendaki agar anak-anak 
menjunjung tinggi bapanya;

 Tuhan pun mengokohkan hak ibu atas 
anak-anaknya. 

 Barang siapa menghormati bapanya, ia 
memberi silih atas dosa-dosa, dan siapa 
menghargai ibunya, ia sama dengan 
orang yang mengumpulkan harta.

 Barang siapa menghormati bapanya, ia 
sendiri akan mendapat kesukaan pada 
anak-anaknya, dan apabila ia sembayang, 
pasti doanya akan dikabulkan. 

 Barang siapa menjunjung tinggi bapanya, 
akan panjang umurnya, dan orang yang 
taat kepada Tuhan, menenangkan hati 
ibunya. 

 Anakku, tolonglah bapamu pada masa 
tuanya, dan jangan menyakiti hatinya 
di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah 
berkurang, hendaknya engkau tetap 
memaafkannya, jangan menghina dia 
waktu engkau masih berjaya. Kebaikan 
yang ditujukan kepada bapa, tidak 
akan terlupakan; sebaliknya akan 
diperhitungkan sebagai silih atas segala 
dosamu.

Bacaan kitab Sirakh tersebut 
menekankan bahwa dalam sebuah 
keluarga, harus ada “sense of honor (rasa 
hormat)” pada relasi antara orangtua 
dengan anak-anaknya dan juga relasi 
antara suami istri.

Tentu kita harus mengerti bahwa 
setiap kali Gereja memperingati 
dan merayakan hari-hari besar 

khusus, tentu ada maksud dan tujuan 
yang ingin disampaikan untuk umatnya. 
Demikian halnya dengan perayaan pesta 
Keluarga Kudus, Gereja ingin kita sebagai 
keluarga Kristiani dapat meneladani dan 
mencontoh kehidupan Keluarga Kudus 
Nazaret, karena keluarga adalah Gereja 
kecil.

Pastor Josep Souw Hong Goan, OSC
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KELUARGA KUDUS

Oleh: Pastor Josep Souw Hong Goan, OSC

︶
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Rasa Hormat kepada Orangtua
Orangtua dipanggil Allah agar mereka 

menjadi “co-creator”, pembantu Allah 
dalam meneruskan keturunan di muka 
bumi ini. Bumi akan musnah bila tidak ada 
lagi anak-anak di dunia ini. Sebagai anak-
anak, kita menghormati orangtua dengan 
mengakui tanggung jawab mereka atas 
anak-anak mereka dan juga mengakui 
otoritas (kekuasaan, kewibawaan) yang 
mereka terima langsung dari Allah.

Rasa hormat diperlihatkan melalui sikap 
respect terhadap orangtua yang mempunyai 
martabat yang luhur.

Respect itu mengandaikan pengakuan 
akan berharganya seseorang, yang dalam 
hal ini adalah orangtua kita. Bila kita 
memperlihatkan respect kepada orangtua, 
maka dengan sendirinya kita juga dapat 
sikap respect kepada semua orang, apapun 
kedudukannya. Sebab setiap manusia di 
hadapan Allah adalah “permata” yang amat 
berharga.

Rasa Hormat Melalui Cara Hidup yang 
Luhur dan Baik

Hal ini seperti, hidup yang baik atau 
tidak menyusahkan orang lain, terutama 
orangtua kita. Sebagai anak-anak Tuhan, 
kita juga tidak akan melakukan hal-hal 
yang bertentangan dengan perintah Tuhan. 
Kita juga tidak akan mempermalukan 
mereka dengan perbuatan-perbuatan kita.

Rasa Hormat Terhadap Orangtua yang Telah 
Lansia

Rasa hormat juga diperlihatkan 
pada waktu orangtua kita sudah lansia, 
sering sakit-sakitan dan juga sering lupa 
(pikun). Dulu orangtua kita mengurus kita 
sehingga kita tumbuh dan berkembang 
menjadi manusia. Sekarang waktunya bagi 
kita untuk memperhatikan mereka, agar 

masa tua mereka merupakan masa yang 
penuh kebahagiaan.

Kita mengetahui bahwa ada anak 
yang keberatan mengurus orangtuanya. 
Mungkin karena kesibukan mereka 
sehari-hari dalam pekerjaan ataupun 
mengurus rumah tangga mereka sendiri, 
sehingga berkeinginan untuk mengirim 
orangtuanya ke panti jompo atau rumah 
lansia. Saya ingatkan kepada kita semua 
bahwa bila mereka tidak mau dititipkan di 
panti jompo atau rumah lansia, maka kita 
harus menghormatinya. Jangan sekali-kali 
untuk memaksakannya.

II. Bacaan lainnya adalah seperti yang 
tertulis dalam Kolose 3 : 12 – 21

 Saudara-saudara,

 Kamulah orang pilihan Allah, yang 
dikuduskan dan dikasihi oleh Nya. Maka 
hendaknya kamu pun berbelas kasihan, 
penuh kemurahan dan kerendahan hati, 
penuh kelembutan dan kesabaran.

 Hendaknya kamu sabar seorang terhadap 
yang lain, dan hendaknya kamu saling 
mengampuni bila yang seorang menaruh 
dendam terhadap yang lain. Sebagaimana 
Kristus memberi ampun kepada kamu, 
demikian pula kamu hendaknya.  
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah 
kasih, tali pengikat yang mempersatukan 
dan menyempurnakan. Semoga damai 
sejahtera Kristus menguasai hatimu, 
karena untuk itulah kamu dipanggil 
menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.

 Semoga Sabda Kristus dengan segala 
kekayaannya tinggal di antara kamu.

 Hendaknya kamu saling mengajar dan 
menasehati dengan segala hikmat. 
Lagukanlah mazmur, puji-pujian dan 
nyanyian rohani, untuk mengucap 
syukur kepada Allah di dalam hatimu. 
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Dan segala sesuatu yang kamu lakukan 
dengan perkataan atau perbuatan, 
lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus 
Kristus, dan dengan pengantaraan-Nya 
bersyukurlah kepada Allah, Bapa kita.

 Hai para istri, tunduklah kepada 
suamimu sebagaimana seharusnya di 
dalam Tuhan.

 Hai para suami, kasihilah istrimu, dan 
jangan berlaku kasar terhadapnya.

 Hai anak-anak, taatilah orangtuamu 
dalam segala hal, karena itulah yang 
indah di dalam Tuhan.

 Hai para bapa, janganlah menyakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya.

Surat Paulus kepada jemaat di Kolose 
menekankan tentang “CINTA/KASIH 
(LOVE)”. 

Ada banyak definisi tentang kasih. 
Definisi kasih yang paling mendalam 
untuk saya adalah definisi kasih dari 
Santo Thomas Aquinas, yaitu “Love is the 
willingness of the highest good of a person 
(Cinta / Kasih, adalah keinginan kita untuk 
memberikan yang terbaik bagi orang lain)”. 

Santo Paulus telah memadukan ajaran 
tentang “kasih” dan “rasa hormat” serta 
mengajarkannya kepada jemaat di Kolose 
sehingga ajaran tersebut menyebar dan 
berlaku untuk keluarga-keluarga dan juga 
dalam kehidupan masyarakat. 

Rasa Hormat dalam Kesabaran dan 
Kebaikan dalam Kehidupan Sehari-hari

Tidak ada manusia yang sempurna di 
dunia ini. Maka St. Paulus mengajarkan kita 
harus sabar kepada orang lain. Memang 
banyak juga orang yang acuh tak acuh. 
Tetapi sebagai orang Kristiani, yang telah 
mengerti akan ajaran tentang kasih, maka 
kita harus mempunyai perhatian terhadap 

sesama kita. Jauhkanlah kebencian dalam 
bentuk apapun, terutama dalam relasi 
antar suami istri, antara orangtua dan 
anak-anak, juga kepada sesama atau 
orang lain. Dengan demikian, maka secara 
otomatis kita juga akan dapat menahan 
diri untuk tidak cepat marah.

Rasa Hormat yang Diaplikasikan dalam 
Pengampunan

Setiap manusia pasti dapat dan 
pernah berbuat salah. Akan tetapi bila kita 
mempunyai rasa hormat terhadap sesama, 
maka kita mampu untuk mengampuni 
mereka. Yesus mengajarkan tentang 
pengampunan tanpa batas (Mat 18 : 22) 
- Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku 
berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh 
kali, melainkan sampai tujuh puluh kali 
tujuh kali.”

Rasa Hormat Identik dengan “Tunduk”
Sikap tunduk dalam hubungan antar-

anak-anak terhadap orangtua, lebih sesuai 
disebut sebagai “taat”.

Santo Paulus mengartikan rasa hormat 
dengan sikap tunduk adalah berdasarkan 
“kasih”. Seperti yang telah disebutkan 
di atas tadi bahwa definisi kasih oleh 
St. Thomas Aquinas telah memberikan 
yang terbaik untuk orang lain, maka kita 
menjadi “other-centered” daripada “self-
centered” dalam berelasi sebagai suami 
istri dan juga kepada orang lain.

III. Seperti juga yang tertulis dalam Injil 
Lukas 2 : 41 – 52

 Tiap-tiap tahun orangtua Yesus pergi ke 
Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika 
Yesus telah berumur dua belas tahun 
pergilah mereka ke Yerusalem seperti 
yang lazim pada hari raya itu. 

 Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika 
mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus 
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di Yerusalem tanpa diketahui orangtua-
Nya. 

 Karena mereka menyangka bahwa Ia 
ada di antara orang-orang seperjalanan 
mereka, berjalanlah mereka sehari 
perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia 
di antara kaum keluarga dan kenalan 
mereka. 

 Karena mereka tidak menemukan Dia, 
kembalilah mereka ke Yerusalem sambil 
terus mencari Dia. 

 Sesudah tiga hari mereka menemukan 
Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk 
di tengah-tengah alim ulama, sambil 
mendengarkan mereka dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 
Dan semua orang yang mendengar Dia 
sangat heran akan kecerdasan-Nya dan 
segala jawab yang diberikan-Nya. 

 Dan ketika orangtua-Nya melihat Dia, 
tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya 
kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau 
berbuat demikian terhadap kami? 
BapaMu dan aku dengan cemas mencari 
Engkau”. 

 Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa 
kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, 
bahwa Aku harus berada di dalam rumah 
BapaKu?”. 

 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang 
dikatakan-Nya kepada mereka. Lalu 
Ia pulang bersama-sama mereka ke 
Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan 
mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua 
perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus 
makin bertambah besar dan bertambah 
hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin 
dikasihi oleh Allah dan manusia.

Puncak dari ajaran Yesus adalah 
“Menghormati Allah”.

Hidup manusia bila tidak dikaitkan 
dengan Allah, maka sama dengan “absurd 

(omong kosong)”.

Rasa Hormat terhadap Allah (Divine 
Providence – Penyelenggaraan Ilahi)

Yusuf percaya bahwa hidup manusia 
diatur oleh Allah. Maka dalam bacaan 
Injil diperlihatkan situasi seperti: ….. 
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf 
dalam mimpi dan berkata: “Bangunlah, 
ambilah Anak itu serta ibu-Nya, larilah 
ke Mesir. Demikian pula mereka kembali 
ke tanah airnya setelah malaikat berkata 
dalam mimpi kepada Yusuf.

Tanpa Allah, Kita Kehilangan “sense of 
sacredeus – perasaan sakral”

Hal ini ditunjukkan dengan:
 • Hormat terhadap hidup: hidup adalah 

anugerah
 • Hormat terhadap Gereja: Gereja 

adalah rumah Allah
 

Maka kita perlihatkan rasa hormat 
kita ketika kita berada di dalam Gereja.
 • Hormat terhadap sakramen-sakramen 

terutama setelah kita menyambut 
komuni.

Tanpa Allah, Kita Kehilangan “Sense of Sin 
– Perasaan Berdosa/ Bersalah”

Hal ini akan membuat kita merasa 
semuanya “OK”. Padahal setiap hari ada 
saja perbuatan ataupun tingkah laku 
atau perkataan kita, yang diucapkan atau 
dilakukan baik secara sadar ataupun 
tidak disadari, baik disengaja atau pun 
tidak disengaja, telah melukai pasangan 
kita, anak-anak kita, maupun orang-orang 
disekeliling kita,.

Semoga ketiga bacaan di atas 
memberikan inspirasi bagi keluarga kita.

Selamat Pesta Keluarga Kudus. 
Bandung, 29 Agustus 2019 ■/KT
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Seorang Ibu Mertua yang sangat 
bawel ingin menguji rasa sayang 
ketiga menantunya. Suatu hari dia 

mengajak menantu pertamanya naik 
perahu motor ke tengah laut. Di sana dia 
sengaja menjatuhkan diri dari perahu 
ke dalam air laut. Sang Menantu tanpa 
pikir panjang langsung terjun untuk 
menyelamatkan Ibu Mertuanya.

Besoknya, ketika keluar rumah, Sang 
Menantu pertama melihat mobil Kijang 
Innova terbaru terparkir di depan rumah, 
dengan secarik kertas bertuliskan, “Dari 
Ibu Mertuamu. Love you...”

Minggu berikutnya, giliran menantu 
ke-2 yang diajak ke tengah laut. Sekali 
lagi Sang Ibu Mertua pura-pura terjatuh 
dan terlempar ke luar perahu. Karena 
info dari menantu pertama sudah bocor, 
menantu kedua ini pun pura-pura 
sayang, dengan melupakan pakaian 

dan dompetnya, langsung terjun demi 
menyelamatkan Sang Mertua. Besoknya 
di depan rumah menantu ke-2 terparkir 
Honda R-V, disertai kertas bertuliskan, 
“Dari Ibu Mertuamu. Love you...”

Ketika giliran menantu ke-3 diajak 
ke tengah laut, Sang Mertua kembali 
melakukan gerakan terjun bebas, tapi 
apes, kali ini Sang Menantu malah 
berkacak pinggang, memandangi ibu 
mertuanya yang megap-megap di dalam 
air. Bahkan dia sempat berkata, “Rasain 
loe Mertua bawel!!!” Terus Si Menantu 
berputar membawa perahunya ke darat. 
Besok harinya ketika Si Menantu ke-3 ini 
ke luar rumah, di depan rumahnya sudah 
terparkir sebuah Mercedes Benz GLC-
Class terbaru beserta kertas bertuliskan, 
“Terima kasih. Dari: Ayah Mertua...”

■/Christ/KT

Testing Mertua
QUALITY TIME
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