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Pembaca Relasi yang setia,
ahun 2019 merupakan tahun yang
bersejarah bagi majalah Relasi,
karena telah terjadi perubahan dari
edisi cetak menjadi majalah digital. Edisi
digital ini dapat dibaca dengan mendownload aplikasi WWME Indonesia di
HP Anda, sehingga Anda dapat menikmati
eRelasi di mana saja Anda berada.
Tema yang kami angkat kali ini adalah:
”Melayani Wujud Cinta”. Berbagai sharing
dengan tema ini memberikan inspirasi
bagaimana kita melakukan pelayanan
selama ini, apakah sebagai wujud cinta
kepada yang kita layani ataukah hanya
sebagai kewajiban atau pekerjaan.
Kami juga memfokuskan liputan
pelaksanaan Sidang Dewan Nasional
WWME yang ke-46 di Banjarmasin yang
dilaksanakan dari tanggal 27 November
s/d 1 Desember 2019. Sidang Denas
dibuka dan ditutup dengan Misa Kudus
dan sebagai selebran utama Bapa Uskup
Banjarmasin, Petrus Boddeng Timang,
mengusung tema “Call to Holiness”.
Yang istimewa dalam Sidang ini adalah
munculnya distrik baru, yaitu Distrik XIX

T
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Bogor, setelah 24 tahun penantian sebagai Wilayah dan juga estafet
penyelenggaraan Sidang Denas tahun depan diberikan kepada
Distrik X Malang.
Untuk
penerbitan
yang
akan
datang,
Redaksi
memilih tema: ”Sentuhan yang menghangatkan“. Silahkan Anda
mensharingkan pengalaman Anda sehubungan dengan topik
tersebut. Kontribusi Anda sangat kami harapkan, terutama
kontributor dari Distrik Jakarta, Purwokerto, Denpasar, Maumere,
Bogor dan Wilayah Pekanbaru. Topik lain seperti aktivitas komunitas
ME di daerah Anda masing-masing berikut dengan foto-fotonya,
silahkan dikirim.
Akhir kata, seluruh Redaksi mengucapkan:
SELAMAT HARI NATAL 2019 DAN TAHUN BARU 2020
Semoga komunitas sedunia pada umumnya, dan Indonesia pada
khususnya, WWME makin berkembang dengan misi pelayanannya
‘Menciptakan Dunia Baru yang penuh cinta.”
WLY & WNY ■/KT
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KORNAS MENYAPA

istimewa

Pasutri Meme-Jacob
Pastor Akik

Ytk. Para Bapa Uskup, para Imam, Suster, Bruder dan Pasutri ME
yang terkasih,
ami merasa lega dan bersyukur karena Sidang Denas ke-46
telah selesai dilaksanakan di Banjarmasin tgl 27 November
- 01 Desember 2019 yang lalu.
Dan saat ini kita sedang memasuki masa natal, kita merayakan
sukacita kehadiranNya di dunia yang menyelamatkan umat manusia.
Saatnya bagi kita juga untuk semakin mewartakan sukacita
melalui gerakan Worldwide Marriage Encounter demgan berperan
serta menyatakan nilai2 perkawinan dan imamat dalam gereja dan
di seluruh dunia.

K

Selamat merayakan Natal 2019 dan mempersiapkan diri untuk memasuki Tahun
Baru 2020.

We Love You, We Need You!
Pastor A. Akik Purwanto & Pasutri Meme-Jacob
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SAJIAN UTAMA

Melayani Dengan Cinta

istimewa

Oleh: Pasutri Dion-Dini

Pasutri Dion-Dini

para pasutri dan para imam biarawan dan biarawati,
︶ Syaloom
Ketika saya membaca salah satu dari sekian banyak chat di salah
satu grup wa ME, timbul pikiran saya untuk kembali mencoba
mensharingkan tema yang ada di atas. Kami mengikuti WEME
pada bulan September 2008. Pada waktu itu usia perkawinan
kami sudah 16 tahun. Menurut kami, hidup perkawinan kami
aman dan biasa. Perbedaan pendapat antara suami-istri dalam
berumah tangga itu biasa untuk kami, selama bisa diatasi berarti
aman-aman saja.

T

api setelah kami mengikuti WEME dan berusaha mengikuti
semua proses secara bertahap sampai akhirnya tanpa disadari
kami terperosok sebagai team ME, sungguh bukan sesuatu
yang mudah buat kami. Kami harus mampu menjalani beberapa
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peran sekaligus, apalagi dengan kesibukan
Dion yang pergi pagi pulang larut malam. Kalau dibayangkan
dan dihitung dengan perhitungan manusia, rasanya semua tidak
mungkin kami jalankan. Namun, ternyata apa yang kami pikirkan,
berbeda dengan kehendak-NYA.
Seiring berjalannya waktu, kami mulai sabar untuk mengikuti
setiap prosesnya, akhirnya dengan bantuan para workshoper yang
sungguh luar biasa sabarnya, kami memberanikan diri untuk tampil
perdana, memberikan WeekEnd ME. Kala itu, sungguh, perasaan
saya campur-aduk, apalagi saya memang tidak terbiasa berbicara di
depan banyak orang. Ada rasa takut, khawatir semua rasa lengkap
menjadi satu saat itu. Berbeda dengan Dion yang sudah terbiasa
berhubungan dengan banyak orang, dia kelihatan lebih tenang.
Semua saya pasrahkan pada penyelenggaraan TUHAN, biar roh
kudus yang bekerja.

Mutasi ke Batam
Waktu berjalan begitu cepat. Karena tuntutan pekerjaan, Dion
mendapat mutasi ke Batam dan akhirnya kami pun pindah domisili
ke Batam. Di Batam, mulailah kami mencoba untuk memperkenalkan
ME. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau TUHAN mengutus
kami untuk mengembangkan ME di Batam.
Dengan berbagai pergumulan kami berdua komit untuk tetap
melayani bersama. Satu yang kami ingat bahwa TUHAN sudah
memberi semua dengan penuh cinta kepada kami. Jadi sudah saatnya
kami pun berbagi karena hanya ini yang kami punya mumpung
masih ada waktu, TUHAN memberikan kesempatan untuk melayani
bersama membangun Dunia Baru.
WLY & WNY ■/KT/HBD

12

03

Des 2019- Feb 2020

SAJIAN UTAMA

Melayani Sebagai
Perwujudan Rasa CInta

istimewa

Oleh: Pasutri Ethus-Wati

Pasutri Wati-Ethus

lebih dari tiga kali saya diminta membawakan sambutan
︶ Sudah
dalam resepsi perkawinan. Saya tahu bahwa para pasangan

suami-isteri muda itu semuanya Katolik. Itu mempermudah saya
menyampaikan pesan-pesan yang saya kutip dari nasihat para
pemimpin Gereja Katolik, terutama Sri Paus.

D

alam sebuah kesempatan, kurang lebih 6 bulan lalu, saya
mengutip tiga kata ‘ajaib’ yang disampaikan Paus Frasiskus
ketika ia menasihati pasangan suami-isteri di seluruh
dunia. Tiga kata itu adalah “Tolong”, “Maaf”, dan “Terima Kasih”.
Sambil mengutip nasihat Sri Paus itu, saya berpesan bahwa inti
dari tiga kata itu adalah agar suami maupun isteri tidak merasa
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seperti seorang pembantu dalam rumah tangga.
Tiga hari setelah resepsi pernikahan itu, saya dan isteri
berkunjung ke sebuah keluarga. Seorang ibu yang melihat saya
langsung mendekat dan menjabat tangan. Setelah duduk, ia bercerita
bahwa hidupnya mengalami perubahan setelah mendengar nasihat
yang saya bawakan dalam sambutan pernikahan. Dia berubah
dari suasana ‘keterpaksaan’ ke suasana ‘suka cita’ dalam melayani
suaminya. “Sebelumnya saya anggap semua biasa-biasa saja, tidak
ada yang istimewa dalam keluarga. Terkadang saya marah-marah
ketika suami meminta kopi atau teh di pagi hari. Saya melayani
dia dengan sedikit terpaksa. Tapi sekarang saya paham bahwa saya
bukanlah pembantunya. Saya harus melayani dia karena dia suami
yang saya cintai sejak dulu, kini, dan sampai nanti”.
Mendenger cerita ibu di atas, saya sedikit berbangga karena
telah mengubah hidup seorang ibu rumah tangga: dari sikap
terpaksa menuju sikap suka cita dalam melayani suaminya.
****

Cinta yang mempersatukan ikatan suami isteri terkadang sedikit
berubah rasa dan bentuknya. Hal ini bisa terjadi seiring waktu
yang dilalui. Bisa saja ada perasaan bosan. Mungkin juga ada rasa
‘biasa-biasa’ saja. Bahkan terkadang ekspresi cinta dalam keluarga
tidak ada sama sekali. Semuanya mengalir dan dianggap sebuah
kebiasaan semata.
Suami isteri Katolik yang mengalami kondisi hidup seperti itu
biasanya lupa akan janji perkawinannya di hadapan Tuhan. Cinta
yang kuat di awal perkawinan tidak mampu membuat mereka
terus melayani dengan suka cita. Padahal, cinta yang kuat akan
melahirkan pelayanan tanpa henti. Atau, melayani adalah salah
satu tujuan atau maksud dari cinta itu sendiri.
Timbullah pertanyaan, mengapa cinta suami-istri bisa
mengalami kondisi yang sulit? Kita pernah mengalami tema Bulan
Kitab Suci Nasional yang menarik pada tahun 2015, yaitu “Keluarga
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Melayani Seturut Sabda”. Dalam penjelasan tentang tema tersebut,
dikutip ungkapan seorang pastor yang membuat perbandingan
menarik mengenai perkawinan. Perkawinan itu, kata sang Pastor,
bukan seperti sebuah kotak hadiah yang penuh dengan perhiasan
emas yang indah-indah. Sebaliknya, perkawinan itu seperti kotak
kosong, yang harus diisi sendiri oleh suami-istri dan juga anakanaknya. Mereka harus mengisi sendiri hingga kotak itu penuh
dengan keindahan.
Semuanya itu mungkin terjadi jika keluarga menghayati
nasihat Kitab Suci ini. Tuhan Yesus memberikan pedoman emas:
“Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka” (Luk 6:31). Bila pedoman
ini diterapkan dalam kehidupan keluarga, maka dapat diterjemahkan
demikian: “Sebagaimana kamu kehendaki agar suami-istri perbuat
bagimu, perbuatlah juga demikian kepadanya. Sebagaimana kamu
kehendaki agar anak mengasihi kamu, berbuat kasihilah juga
kepadanya. Demikian juga sebaliknya dengan anak-anak.”
Oleh karena itu, penting sekali disadari adanya kebutuhan
dasar setiap orang di rumah yang harus dipenuhi, karena setiap
anggota keluarga memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing.
Bapak keluarga, ibu, dan anak-anak, masing-masing memiliki
kebutuhan dasar yang berharap bisa dipenuhi. Seorang suami
memerlukan dukungan, kekaguman, dan ucapan terima kasih
yang akan menguatkannya. Seorang istri memerlukan perhatian,
komunikasi yang baik, kejujuran, dan keterbukaan yang juga
akan meneguhkannya. Anak-anak membutuhkan rasa dipercaya,
diterima, yang akan mendewasakan mereka. Jika masing-masing
saling memenuhi kebutuhan dasar ini, maka deposito cinta dalam
keluarga akan bertambah.
***

Sebagai keluarga Katolik, suami dan istri seharusnya tidak lupa
bahwa Sakramen Perkawinan adalah wujud hubungan Kristus
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dengan Gereja-Nya. Oleh karena itu, pelayanan dalam keluarga
haruslah memiliki alasan rohani, yaitu “Melayani karena Kristus”.
Sikap ini sudah dicontohkan oleh Santo Paulus. Bagi Paulus,
Kristus menjadi alasan, motivasi, dan teladan dalam melakukan
pelayanan kepada sesama, termasuk dalam keluarga. Jika semuanya
dilakukan demi Kristus, maka sesungguhnya pelayanan itu menjadi
persembahan yang berkenan kepada Allah.
Yesus sendiri selalu mengajak para murid-Nya untuk menjadi
pelayan karena Ia sendiri adalah pelayan. “Anak Manusia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani” (Mat. 20:28).
Semangat pelayanan Yesus itu sebenarnya didasarkan pada cinta
yang Ia bawa dari Bapa-Nya. Ia mencintai tanpa batas, bahkan
sampai menyerahkan nyawa-Nya.
Demikianlah suami-istri seharunya ada dalam situasi rohani itu.
Sikap dasar pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal:
dalam suka maupun duka, dalam kebahagiaan maupun penderitaan,
dalam kecemasan maupun harapan. Dengan mengucap syukur, kita
akan selalu diingatkan bahwa anugerah cinta dalam hati harus selalu
disalurkan dalam bentuk nyata. Salah satunya melalui pelayanan
bagi keluarga maupun gereja dan lingkungan masyarakat. ■/KT/IH
Kota Sorong, 30 November 2019, pada Pesta St. Andreas.
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SAJIAN UTAMA

Melayani Wujud Cinta
Oleh: Pasutri Sution-Dwi

istimewa

︶ Dwi:
Bagiku hidup ini adalah sebuah

Pasutri Sution-Dwi

anugerah terindah yang telah Tuhan
berikan kepadaku, oleh sebab itu aku
ingin membagi anugerah itu dengan
bentuk pelayanan. Sebelum mengikuti
WeekEnd Marriage Encounter aku ikut
dalam pelayanan paduan suara gereja
dan lingkungan walaupun hanya sebagai
suara alto namun aku sangat senang
bisa berkumpul bersama teman – teman
dan bernyanyi memuliakan Tuhan.

T

ahun 2010 kami diajak mengikuti WeekEnd Marriage Encounter
awalnya kami agak ragu karena tidak mengerti apa itu ME.
Namun setelah mengikuti WeekEnd Marriage Encounter
aku merasa selalu merindukan komunitas karena keakraban dan
kehangatan teman-teman. Setelah ikut WeekEnd Marriage Encounter
kami merasa terpanggil bila ada kegiatan kegiatan ME baik pertemuan
bulanan, renewal dan WeekEnd untuk selalu mengikutinya.
Tion:
Panggilan Tuhan untuk melayani pertama kali saya rasakan,
pada saat terpilih menjadi ketua Lingkungan yaitu pada tahun 2010,
ketika saya dipilih saya merasakan ada kechawatiran dalam diri saya
tidak bisa memimpin umat lingkungan karena pengetahuan saya
tentang organisasi gereja masih kurang. Namun saya berpikir bahwa
kita melayani Tuhan dengan kekurangan kita. Pada tahun 2017 saya
dipilih manjadi Pengurus Harian Dewan Pastoral Paroki, sekali lagi
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saya ingin menolak panggilan itu namun hati nurani saya berkata
melayanilah ketika kamu masih diberi kesempatan.
Begitu juga ketika kami ikut menjadi team WeekEnd Marriage
Encounter panggilan itu hadir, karena kami melihat kekurangan
team karena kalau bukan kami siapa lagi yang akan berbuat untuk
tetap adanya Marriage Encounter di Pontianak, dan yang terakhir
pada oktober 2019 kami juga dipilih menjadi koodinator Distrik
XI Pontianak, pada saat itu ada keraguan dalam diri kami, karena
menurut hati nurani saya pekerjaan ini sangat berat, namun sekali
lagi saya berpikir bahwa kita melayani bukan mulai dari hal yang
besar tapi mulailah dari hal yang kecil.
Panggilan Tuhan untuk melayani saya lakukan sebagai ucapan
syukur atas kebaikan Tuhan berikan kepadaku, karena saya merasakan
campur tangan Tuhan mulai dari pendidikan hingga begitu mudah
mendapatkan pekerjaan tanpa menyogok, karena berdasarkan
kemampuan akademis pas-pasan saja, namun karena berkat campur
tangan Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia
menurut Tuhan bisa terjadi.
Injil Markus 19:26 mengatakan bahwa “Bagi Manusia hal ini tidak
mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin”
Dwi:
Seperti yang telah dikatakan Tion kami beberapa kali ditawari
untuk ikut Deeper WeekEnd karena memang saat ini kekurangan team
di distrik kami. Pada saat itu kami ikut saja untuk menyenangkan hati
kordis kami namun dengan dukungan dan motivasi dan keprihatinan
kami Awalnya kami ragu karena aku merasa tidak punya kemampuan
untuk menjadi team, bagiku sudah cukup dengan terlibat dalam
kepanitiaan serta perkumpulan komunitas saja. Dalam kebimbangan
saya dan Tion berdialog untuk memutuskan ini dan akhirnya kami
merasa bertanggung jawab untuk ambil bagian terlibat dalam
membantu team yang sudah ada sebagai wujud nyatakan cinta kami
dalam pelayanan kasih.
Salam Kami, WLY WNY ■/HBD
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SAJIAN UTAMA

Melayani Wujud dari Cinta
Sebuah Refleksi Atas Cinta

istimewa

Oleh: Pastor Benediktus Indropraptono

Pastor Benediktus Indropraptono

saja pasutri Kini-Kino, sudah sejak pagi setelah bangun
︶ Sebut
dari tidur lelapnya, Kini berdoa dengan tekun seperti yang biasa

ia lakukan setiap hari. Kemudian Kini mulai menyiapkan sarapan
untuk Kino suaminya dan seluruh anggota keluarga. Pekerjaan
harian itu dilakukannya dengan setia, tanpa mengeluh, tanpa
pamrih. Ini semua ia lakukan karena cinta.

L

ain lagi dengan Pasutri Wati-Didik, Wati bersama Didik
setiap hari Senin dan Rabu rajin mengantar minuman jus
buah segar ke Pastoran. Kegiatan tersebut mereka lakukan
tanpa absen, kecuali saat ada dinas keluar kota atau karena sakit.
Mengapa mereka melakukannya dengan setia? Tentunya karena
mereka memaknai kegiatan tersebut di atas sebagai perwujudan
dari cinta.
Kisah lain dari Pasutri Mimi-Yohanes, suatu kali Yohanes sang
suami sangat kaget ketika mendengar istrinya dinyatakan oleh
dokter menderita penyakit ”kanker“. Setelah dirawat beberapa
bulan di rumah sakit dengan biaya yang cukup besar, kondisi
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keuangan keluarga Mimi-Yohanes pun mulai goyah. Maka Yohanes
mulai berusaha berkomunikasi kepada dokter, dengan tujuan agar
Mimi bisa rawat jalan di rumah. Akhirnya dokter pun mengijinkan,
meski belum sembuh, Mimi yang sedang mengidap penyakit kanker
itu dibawa pulang ke rumah. Dalam keterbatasan biaya Yohanes
merawat istrinya dengan penuh cinta. Dicarinya obat-obat ramuan,
dicarinya cara yang baik dengan penuh cinta untuk menghambat
lajunya pertumbuhan kanker.
Ketiga kisah singkat di atas diangkat dari kisah nyata kehidupan
pasangan suami-istri yang setia dan tekun melayani pasangan dan
keluarganya sebagai wujud cinta.
Melayani wujud dari cinta sebagaimana sabda Yesus: “Sama
seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang". (Mat.20:28)
Dalam ketiga kisah di atas, Kini, Wati, dan Yohanes melayani
keluarganya sebagai bentuk dan wujud dari cinta. Keluarga
sesungguhnya merupakan sekolah cinta. Keluarga adalah sekolah
iman juga sekolah kehidupan. Sebagai sekolah keluarga akan
membentuk pribadi-pribadi yang melayani yang disadari oleh cinta.
Keluarga sebagai sekolah kehidupan, semua yang termasuk
dalam keluarga: ayah, ibu dan anak-anak sadar untuk saling
melayani sebagai wujud cinta. Melayani tidak bisa dipisahkan dari
cinta, dan bila dipisahkan dari cinta, dan bila itu terjadi melayani
tanpa cinta akan berkurang maknanya.
Melayani sebagai wujud dari cinta sesungguhnya hakekat
terdalam dari sekolah cinta itu sendiri. Mari kita mulai belajar
melayani sebagai wujud dari cinta kita. Seberapa besar dan kecil
pelayanan kita, namun janganlah kurangi makna cinta kita.
Sekali lagi, “Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani” (bdk. Mat. 20:28). Itulah hakekat cinta yang
sesungguhnya.
WLU – WNY, Pastor Indro
Bontang, 15 – 11 - 2019
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Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

Tetap Bersandar Pada-Nya

Sharing Ketua Panitia

istimewa

Oleh: Pasutri Yenyen-Chang Hwa

Pasutri Chang Hwa- Yenyen & Pastor Cosmas

Agustus 2018, telah terbentuk kepanitiaan Sidang Denas
︶ Bulan
ke-46 ME di Banjarmasin, yang kemudian dikukuhkan dalam

satu Misa Kudus yang dipimpin oleh Bapak Uskup Petrus
Boddeng Timang Uskup Keuskupan Banjarmasin. Satu persatu
anggota panitia dilantik secara istimewa untuk mengemban tugas
mulia ini.
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S

eksi usaha/danalah yang pertama kali memulai
pekerjaannya, yaitu dengan merencanakan penggalangan
dana melalui ucapan/iklan dalam buku kenangan Denas.
Buku ini juga berfungsi sebagai buku catatan seluruh peristiwa
selama sidang berlangsung. Proposal pertama kali disebarkan ke
Distrik Distrik maupun Wilayah Wilayah melalui para Koordinator
dalam Sidang Denas ME ke-45 di Bandung tahun lalu. Proposal
kemudian diteruskan kepada para donatur, baik di dalam kota
maupun di luar kota, termasuk yang bukan anggota ME. Selain
itu panitia membuat kain sasirangan khas Banjarmasin berlogo
ME untuk dijual kepada yang menginginkannya.
Alhasil sampai bulan Mei 2019, dana yang terhimpun baru
setengah dari yang diharapkan. Teman-teman Dewan Distrik
mulai gelisah. Oleh sebab itu, kami terdorong datang ke Bapak
Uskup, untuk berbagi keprihatinan ini. Bapak Uskup memberikan
rekomendasi seseorang yang memiliki talenta mengetuk hati.
Setelah orang ini dihubungi, segera panitia menentukan waktu
bersama Bapak Uskup, maka ditetapkan acara penggalangan
dana dengan bertajuk “September Ceria” karena tepatnya di
tanggal 1 September.
Penggalangan dana ini dalam bentuk persembahan nyanyi
Bapak Uskup, para Imam, para Suster dan Bruder, diiringi music
Band dari para Imam yang bertalenta. Yang diundang, baik
ME maupun non-ME, di sebuah restoran milik teman ME juga.
Suasana malam peduli kasih ini begitu cerianya, Bapak Uskup
selalu berjoged dengan jubahnya, hangat dan penuh kasih
persaudaraan. Ternyata Allah sungguh luar biasa, kami sangat
tersentuh bahwa Denas ini bukanlah pekerjaan kami, melainkan
pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang akan mencukupkannya.
Memang ada beberapa downlight saat persiapan sebelumnya,
baik menyangkut dana, hospitality, liturgi, perlengkapan, namun
semuanya menjadi terhapus setelah menyadari kebesaran Tuhan
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yang kami rasakan. Kami sandarkan semua downlight kepada
penyelenggaraan kasih Tuhan semata. Melalui doa Novena
yang dibuat khusus selama persiapan Denas ini, juga melalui
Misa Kudus yang kami adakan setiap bulan di empat paroki di
Dekenat Barat. Misa Kudus ini menjadi kesempatan merangkul
dan membangkitkan komunitas ME Paroki supaya mengetahui
dan ikut memiliki adanya Denas ME ini.
Memang tak sedikit gangguan yang dialami panitia, pemimpin
band ME mengalami musibah jari tangannya putus padahal
tugasnya main drum, pemimpin koor untuk Misa Pembukaan dan
Penutup Denas, tiba-tiba masuk rumah sakit selama 2 minggu
sebelum Denas, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang tidak dapat
kami sebutkan. Teruslah bersandar pada-Nya…. Namun semua
kesulitan kami Tuhan yang mengatasinya, semua digenapi-Nya,
pemimpin band segera pulih dan bisa main drum, pemimpin koor
sembuh dan tetap memimpin koor dengan indahnya. Inilah yang
menjadi highlight kami.
Sore itu, Rabu, 27 Nopember 2019, adalah suatu sore yang tak
terlupakan dalam sejarah hidup kami. Kami kagum dan bangga
melihat Bapak Uskup dan para Imam kita baik yang datang dari
berbagai Distrik di tanah air, maupun tuan rumah, dengan stola
hijau sasirangan berbaris rapi untuk memulai prosesi.
Perasaan kami terharu ketika berkumandang lagu Banjar
dengan tarian penyambutan Radap Rahayu, begitu anggun,
kental sekali dengan kedaerahan, mempengaruhi atmosfir sakral
pada awal Misa pembukaan. Selanjutnya setiap Distrik maupun
Wilayah maju dengan iringan lagu daerah masing-masing.
Sungguh, kami heran dan takjub karena koor begitu indahnya
mengumandangkan lagu-lagu daerah, semua yang hadir ikut
bergoyang. Sampai-sampai seorang Bruder bersaksi bahwa sapu
tangan beliau basah oleh air mata haru, merasakan keindahan
prosesi itu.
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Akhirnya lampu Denas menyala menandai dibukanya Sidang
Denas ke-46 ME. Inilah suatu penantian panjang untuk kami,
penantian yang sering mendebarkan hati, membuat denyut
jantung berdetak cepat, segala perasaan: cemas, khawatir,
gelisah, takut, lebur sudah berganti rasa lega melihat nyala api
lampu denas ini. Teruslah bersandar pada-Nya.. Rasa lega pun
menyeruak di dalam dada dan semakin bertambah bila diukur
skalanya setelah api lampu denas ini dimatikan dan diserahkan
kepada Distrik X Malang sebagai Tuan rumah yang akan datang.
Segala hormat, puji syukur dan kemuliaan hanya bagiMu Tuhan!
Sidang Denas ke-46 ME telah berakhir, membawa banyak
peneguhan positif dari teman-teman tercinta, baik Distrik,
pendamping, Wilayah, maupun penggembira. Kami terharu
melihat pengorbanan para house couple yang begitu tulus ingin
membahagiakan yang dilayani mereka. Cinta akan membawa
banyak cinta lagi. Harapan kami bagi komunitas ME setempat,
pilar komunitas dapat bangkit kembali lebih maksimal, rasa
memiliki mereka terhadap gerakan, bangga menjadi bagian
komunitas ME!
Di penutup sharing ini, kami juga berbagi harapan, bahwa ME
Indonesia akan membawa banyak cinta yang telah mereka peroleh
melalui Denas ini, para Kordis, pendamping, Wilayah, penggembira,
akan membawa warna baru bagi gerakan ME tercinta di daerah
mereka masing-masing. Warna pelangi kasih, menjadi pewarta
pewarta yang baru akan relasi yang menyelamatkan. Membawa
sukacita dan kegembiraan, seperti seruan Paus kita “Gaudete and
Exultate!"
■/KT/BDH
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Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

Hospitality: Kearifan Lokal Umat
Keuskupan Banjarmasin

istimewa

Oleh: Pasutri Nining-Anton

Pasutri Ay Sian-Johan dan Pas Cecil-Andreas menjamu makan delegasi Wilayah
Palembang dan Distrik Pangkalpinang

Arah Dasar (Ardas) Keuskupan Banjarmasin dinyatakan
︶ Dalam
cita-cita bersama, yaitu umat Allah Keuskupan Banjarmasin

adalah persekutuan umat beriman yang mengetahui, memahami,
menghayati dan mewujudkan imannya dalam bimbingan Roh
Kudus berziarah menuju Gereja yang kontekstual, berdialog,
inklusif dan transformatif demi memancarkan kasih Allah di
bumi Kalimantan Selatan.

K

etika Ardas dicanangkan pada tahun 2015, maka semua
umat di Keuskupan Banjarmasin didorong untuk berjalan
bersama-sama dengan semangat persaudaraan untuk
mewujudkan cita-cita tersebut. Tidak boleh ada yang tertinggal
meskipun situasi yang dihadapi umat di Keuskupan Banjarmasin
beraneka ragam. Permasalahan yang dihadapi umat di kota dengan
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Pasutri Linda-Hok Seng menjemput Pasutri Erna-Chan (wilayah Pekanbaru)
di bandara

segala kenyamanan fasilitas tentu sangat jauh berbeda dengan
permasalahan umat yang tinggal di kaki pegunungan Meratus
maupun di tengah-tengah perkebunan dan pertambangan, namun
semua harus berjalan bersama.
Kebersamaan dan persaudaraan dalam mewujudkan cita-cita
tersebut telah dihidupi oleh umat Keuskupan Banjarmasin dan
menciptakan suatu kearifan lokal. Misalnya, ketika umat dari kota
Banjarmasin berziarah ke Gua Maria Manikam Damai, Mandam
Batulicin yang terletak di kaki pegunungan Meratus, maka umat
yang berada di sekitar Gua Maria tersebut menyiapkan tempat
menginap, makanan dan lain-lain bagi para peziarah. Bahkan
pemilik rumah secara sukarela memberikan tempat yang terbaik di
rumahnya untuk para tamu/para peziarah, sementara mereka sendiri
tidur di bagian belakang rumah. Demikian juga sebaliknya, ketika
keuskupan beberapa kali mengadakan kegiatan atau pertemuan di
kota Banjarmasin yang mengundang seluruh pemimpin umat atau
wakil umat paroki, maka umat yang tinggal di kota Banjarmasin
akan membuka pintu lebar-lebar bagi umat paroki dari luar kota
Banjarmasin untuk menginap dan tinggal di rumahnya selama
kegiatan berlangsung.
Kami merasa bangga dan bersyukur menjadi bagian dari umat
keuskupan terkecil (dari segi jumlah umat dan jumlah paroki)
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di Indonesia sekaligus
sebagai bagian dari gerakan
Marriage Encounter yang
memiliki visi “Cintailah Satu
Sama Lain sebagaimana
Aku mencintaimu.” Visi
atau cita-cita keduanya
berjalan
seiring. Citacita itu diwujudkan dan
dihidupi dengan cara-cara
sederhana dengan saling
menyapa, membuka diri
dan saling memberikan
dukungan satu sama lain.
Ketika ME Distrik XIV
Banjarmasin
ditunjuk
menjadi tuan rumah Sidang
Pasutri Yaya-Iyu mendampingi delegasi
Dewan Nasional ke-46
Distrik Samarinda ke tempat wisata ikon
ME Indonesia, tanggal 27
kota Banjarmasin
November - 1 Desember
2019, panitia memutuskan untuk memberikan pelayanan host couple
(pasutri pendamping) kepada para delegasi dan pendamping serta
penggembira dengan menjemput dan mengantar dari/ke bandara.
Koordinator Seksi Hospitality (Pasutri Cecil-Andreas) menghubungi
dan meminta bantuan beberapa pasutri dan pastor untuk menjadi host
couple. Pada umumnya para pasutri yang diminta bantuan langsung
menyatakan kesediaannya. Bahkan mereka begitu bersemangat
dengan langsung menghubungi para delegasi, pendamping dan
penggembira yang akan dilayani.
Yang terjadi kemudian, sungguh membuat kami takjub. Para host
couple yang pada awalnya hanya diminta bantuan mengantar para
peserta dari bandara menuju hotel dan mengantar para peserta dari
hotel menuju Restoran Lima Rasa, kemudian dilanjutkan mengantar
ke bandara, ternyata melakukan pelayanannya secara total dan
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di luar ekspektasi kami. Para peserta diajak menikmati ikon kota
Banjarmasin “Patung Bekantan”, kuliner, pusat oleh-oleh dan tempattempat menarik di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura bahkan
sampai ke Tanjung.
Kini, ketika perhelatan nasional tahunan ME berakhir dan para
delegasi, pendamping dan penggembira telah kembali ke kotanya
masing-masing, semua mengungkapkan perasaan senang, puas dan
syukur atas pelayanan para host couple. Kami, para panitia merasa
lega dan bahagia dengan skala 9. Mata kami seakan-akan melihat
keindahan taman bunga yang sebelumnya tidak pernah kami
perhatikan. Rupanya kearifan lokal umat Keuskupan Banjarmasin
dan visi ME, “Cintailah satu sama lain seperti Aku mencintaimu”
tanpa kami sadari telah menjadi bagian dalam kehidupan para
pasutri komunitas ME Banjarmasin. Ada banyak kekurangan di sana
sini dalam penyelenggaraan Sidang Denas ke-46 ME, namun semua
itu seakan tidak nampak berkat cinta yang diberikan oleh para
host couple. Pengalaman ini juga membantu kami memahami dan
menghayati Sabda Tuhan dalam I Korintus 13:7a “KASIH menutupi
segala sesuatu.” ■/KT/IH/HBD

Pasutri Jean-Kesit, Midi-Desri, dan Tini-Andre mengantar delegasi Distrik
Bandung dan staf Kornas ke bandara

33

03

Des 2019- Feb 2020

Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

Sharing Kesan Kordis Baru
Menghadiri Sidang Denas Ke-46

istimewa

Oleh: Pasutri Hety-Beny

Pastor Indro & Pasutri Beny-Hety

Beny

M

enghadiri sidang Denas, perasaan saya tentu saja gembira,
sama gembiranya seperti hadir di pertemuan tahunan
keluarga besar, atau reuni dengan teman-teman lama.
Denas ke-46 ini memang bukan Denas pertama kami, sudah 3 kali
sebelumnya sebagai pasutri pendamping, kami ikut merasakan
bagaimana seru dan menyenangkan suasana Denas dan hebohnya
sukacita malam gembira.
Denas kali ini berbeda karena kami bersama Pastor Indro, duduk
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di baris depan sebagai Kordis XVII yang baru. Ada tugas tambahan
yang kami bawa yaitu menyampaikan suka-cita dan jatuh-bangun
perjalanan Distrik XVII Samarinda di tahun 2019. Perasaan gugup
dan grogi muncul saat membawakan laporan Distrik. Namun, itu
semua tidak mengurangi sukacita kami karena bertemu dengan
teman lama dan teman baru. Denas kali ini juga mempunyai
arti khusus karena diadakan di Banjarmasin, Distrik orangtua
asuh Samarinda. Menambah kesan seperti pulang ke kampung
sendiri. Denas memang selalu membuat kangen.
Hety
Saya sudah menanti kehadiran Sidang Denas ke-46 ini. Apalagi
Sidang diadakan di Banjarmasin, di mana kami pernah jadi anak
asuh Banjarmasin. Ada perasaan sukacita akan bertemu dengan
para tim Banjarmasin. Hal ini mengingatkan kembali ketika bersama
melayani dalam WeekEnd. Saya juga gembira akan bertemu kembali
dengan teman-teman Kornas, Kordis, Korwil, staf Kornas, rasanya
seperti bertemu dengan sahabat yang sudah lama tak bersua.
Setiap mengikuti Sidang Denas, saya secara pribadi merasa
bersemangat. Kalau diumpamakan hp lowbat, dengan mengikuti
Sidang Denas, saya seperti dicas lagi.
Apalagi ketika Kornas membawakan oleh-oleh dari Asian
Conference, yang kali ini khusus membahas lagu “Ada Dunia Baru”.
Sering kali ketika menghayati kata-kata lagu kebangsaan kita, ada
perasaan terharu dan bersyukur mengingat Beny sungguh berarti
bagi saya.
Di balik itu semua, ada juga perasaan sedih, kami tidak bisa
mengikuti sidang sampai selesai karena harus pulang duluan.
■/KT
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Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

BPS Mengikuti Denas
di Banjarmasian
Oleh: Pasutri Fredy-Debbie
Debbie
ada awalnya saya agak ragu dan
khawatir, saat diminta Kordis
I Jakarta sebagai pendamping
di Denas ke-46 Banjarmasin. Merasa
khawatir karena hari-hari tersebut
adalah waktu ujian anak kami
yang paling kecil dan juga harus
meninggalkan anak-anak kami dalam
waktu yang cukup lama (6 hari). Puji
Tuhan! Ternyata untuk kelas 1 SD
semester ini, belum ada ujian tertulis,
hanya penilaian dari pekerjaan sekolah
Pasutri Debbie-Fredy
dan sudah selesai sehari sebelum kami
berangkat ke Banjarmasin. Bersyukur juga, orang tuaku tinggal dekat
denganku, sehingga bisa membantu menjaga anak-anak, dan akhirnya
kami bisa pergi ke Denas Banjarmasin. Di sana kami merasa senang
karena bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman distrik lain
se-Indonesia. Kami belajar banyak dari Denas. Tema “Call to Holiness”
mengingatkan kami sebagai pasutri untuk menuju jalan kekudusan
walau banyak halangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kami
menjadi mengerti apa saja yang dilakukan selama sidang Denas. Kami
pun diajak mengunjungi tempat-tempat wisata yang menjadi ciri khas
Banjarmasin. Saya memuji keramah tamahan dan kesigapan Panitia
Denas dan Host Couple yang begitu setia melayani kami. Akhir kata,ucapan
syukur dari kami atas kesempatan yang memperkaya pengetahuan kami
dalam komunitas ME dan juga mempererat relasi kami sebagai pasutri.

istimewa

P

Fredy
Saya pun awalnya khawatir saat ditawari oleh Pasutri Chris-
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Lely, Kordis I jakarta untuk ikut Denas ke-46 di Banjarmasin sebagai
pendamping. Saya harus melakukan apa di sana? Tugas pendamping
itu apa saja? Banyak pertanyaan di kepala. Saya juga khawatir karena
acara dimulai hari Rabu, 27 November dan berakhir pada tanggal 1
Desember, cukup lama saya harus meninggalkan pekerjaan dan kami
harus mengatur antar-jemput anak kepada sopir mertua. Akhirnya
setelah kami dialogkan, kami sepakat untuk menerima dengan senang
hati ajakan Pasutri Chris-Lely untuk ikut ke Denas ke-46 di Banjarmasin
sebagai pendamping.
Saat tiba di Banjarmasin, kami dijemput dan disambut dengan
hangat oleh Pasutri Roni Anna lalu diantar dari bandara ke hotel Grand
Mentari yang letaknya berseberangan dengan Katedral Banjarmasin.
Sebelumnya kami sempat mampir makan soto Banjar yang sangat
nikmat. Kami merasa senang dengan keramahan host couple dan dapat
bertemu serta berkenalan dengan orang-orang luar biasa yang mau
memberikan, waktu, materi dan diri untuk melayani sebagai Kornas, staff
Kornas, Kordis ataupun Korwil. Kami juga senang bisa berkenalan
dengan pendamping dari distrik lainnya se-Indonesia. Tema Denas
“Call to Holiness”, mengingatkan kami sebagai pasutri untuk menuju
jalan kekudusan dengan berbagai resiko dan tantangan yang ada.
Ini pengalaman kami ikut Denas dan baru tahu apa saja yang
disampaikan oleh Kornas kepada Kordis dan Korwil dari hasil konferensi
di tingkat Asia, juga laporan yang disampaikan kordis dan korwil serta
pembahasan pedoman tim. Setelah hampir 3 hari acara serius, pada
Sabtu, 30 November, kami mengikuti tur mengunjungi pasar terapung
di sungai Martapura yang menjadi salah satu ikon pariwisata khas
banjarmasin, lalu diajak sarapan soto banjar dan sate “Bang Amat” dan
ditutup dengan belanja di pasar intan permata Martapura. Saya kagum
dan salut dengan kesigapan panitia Denas dalam melayani peserta
Denas sehingga semua acara berjalan baik dan lancar. Proficiat untuk
Anton Nining!
Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kordis
I Jakarta kepada kami. Kesempatan ini telah menambah wawasan,
pengetahuan dan pengalaman kami dalam kegiatan di komunitas ME
yang kita cintai ini. WLY WNY■/KT
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Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

BPS Penyelenggara Sidang
Denas Ke-47
︶

istimewa

Oleh: Pasutri Grace-Yong & Pastor Hersemedi CM, Malang

Pasutri Yong-Grace, Pasutri Rudy-Cicil
& Pastor Hersemedi CM

Setiap kali mendengar cerita
dari mereka yang ikut Sidang
Denas, kami selalu bertanyatanya apakah Denas itu dan
bagaimana suasananya? Kami
selalu tertarik dan antusias
mendengarkan dan saat
Denas ke-46 ini kami diajak
sebagai pendamping untuk
menghadiri Sidang denas di
Banjarmasin. Saat tawaran
itu datang, kami langsung
bilang ok. Kami merasa perlu
menghadiri karena kami
harus melakukan presentasi
dan belajar dari teman-teman
di Banjarmasin. Karena Denas
berikutnya akan diadakan di
Batu, Malang.

B

egitu banyak yang harus kami amati dan pelajari sejak awal
kami datang sampai kami diantar kembali ke airport. Perasaan
kami campur aduk. Excited, nervous, khawatir…, pokoknya
macam-macamlah. Bagi kami ini suatu pengalaman yang tidak kan
terlupakan. Kami salut kepada teman-teman pasutri di Banjarmasin
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yang bekerja dengan amat baik selama denas berlangsung. Kami
juga gembira karena dapat bereuni dengan Pastor Cosmas, yang
dulu bersama kami mengikuti deeper pada tahun 2017.
Perasaan kami setelah menghadiri Denas ke-46 adalah senang
dan cemas. Senang karena banyak mendapat teman baru dari
seluruh Indonesia dan mendapat berbagai pengalaman baru
selama Denas berlangsung. Cemas karena kami merasa terbebani,
apakah kami bisa melaksanakan denas ke-47 sebaik Denas ke- 46
di Banjarmasin, yang di mata kami amat baik pelaksanaannya.
Flash back sedikit…, saat kami dan Pastor Hersemedi ditunjuk
sebagai ketua panitia Denas ke-47 di Malang, kami kaget. Lebihlebih saat itu, Yong sedang sakit dan tidak bisa mengikuti rapat
tim. Kami merasa “kok kami? Kan ada yg lebih berpengalaman dan
lebih senior dari kami?” Kami nervous dan cemas, karena Denas
bukan acara yang sepele tetapi serius dan berskala nasional. Kami
juga merasa belum siap, tapi teman-teman pasutri tim dan para
pastor di distrik Malang terus mendukung kami. Pelan-pelan, satu
per satu masalah dan persoalan persoalan dalam persiapan Denas
ke-47 dapat diatasi. Memang tidak selalu mulus dan kadang timbul
gesekan-gesekan di antara panitia. Kami juga sempat mengalami
masa-masa di mana kami merasa down dan putus asa, tetapi
selalu ada jalan yang terkadang tidak kami duga. Sampai tulisan
ini kami buat, persiapan kami masih jauh dari garis finish, namun
kami yakin, kalau Tuhan punya kehendak pasti semuanya akan
indah pada waktunya. Semoga pelaksanaan Denas ke- 47 akan
berjalan lancar dan baik. Kami serta seluruh rekan panitia akan
bekerja keras untuk kelancaran Denas ke-47. Tidak lupa kami juga
mengharapkan support dari teman-teman pasutri ME se-Indonesia.
Sekiranya ada yang ingin memberikan saran dan usulan, kami akan
dengan senang hati menerimanya.
Pastor Hersemedi CM
Saya hadir di Denas ke-46 Banjarmasin mewakili Pastor Tjatur
yang tidak bisa hadir karena ada pertemuan di Keuskupan Malang.
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Ini kehadiran saya yang kedua, setelah yang pertama di Denas ke45 Bandung. Perasaan saya campur aduk ketika harus berangkat
ke Banjarmasin. Saya senang karena hendak bertemu dengan para
pastor dan pasutri yang pernah saya temui di Bandung, tapi saya
juga cemas karena kami harus mempresentasikan rencana panitia
Denas ke-47 Malang. Cemas karena berbicara sebagai panitia
Denas adalah pengalaman pertama saya. Meskipun semua bahan
presentasi sudah disiapkan dengan baik dan bahkan disimulasikan,
rasa was-was itu tetap ada. Kecemasan itu bertambah setelah
saya punya pengalaman hadir dalam dua Denas, Bandung dan
Banjarmasin dan keduanya ‘hebat’. Timbul pertanyaan di dalam hati
saya, “Apakah kami bisa menyelenggarakan Denas ke-47 dengan
baik, sebagaimana denas-denas tersebut?”
Saat ditunjuk sebagai panitia Denas ke-47 Malang bersama
Pasutri Grace Yong, saya masih tinggal di Malang. Tetapi kemudian
saya pindah tugas ke Prigen. Kepindahan ini membuat saya gamang.
Apakah saya bisa terus mendampingi panitia, ketika posisi saya
sudah jauh dari kota Malang? Syukur kepada Allah, saya diteguhkan
oleh semangat Grace Yong, yang dalam segala kesibukan mereka,
tetap berkomitmen untuk melayani di kepanitiaan Denas ke-47.
Demikian juga adanya dukungan dari tim dan Kordis yang membuat
saya lebih lega. Saya terbatas, tetapi komunitas ME bisa diandalkan.
Semoga dalam segala keterbatasannya, Distrik X Malang mampu
berjuang menyelenggarakan Denas ke-47. Saya yakin dan berharap,
Tuhan yang tak terbatas, menuntun kami yang terbatas, dalam
perutusan ini. We love you we need you. ■/KT
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Denas Ke-46 ME

SAJIAN KHUSUS

Suara Ecofriendly Sidang
Denas Ke-46 ME
Oleh: Pasutri Nining-Anton

istimewa

︶ Gema ‘ramah lingkungan’ yang terus

Tumbler

S

disuarakan dengan kencang di berbagai
belahan dunia, maupun lokal terus
menyeruak dari waktu ke waktu. Tak
ketinggalan juga kebijakan pemerintah
Banjarmasin yang mendengungkan
untuk bebas dari sampah plastik. Hal ini
telah memotivasi Panitia Denas untuk
mengakomodasinya. Oleh karena itu,
marwah sahabat lingkungan juga harus kita
gemakan dalam gerakan ME.

Menindaklanjuti hal tersebut, Panitia Denas dari awal sudah
menyiapkan tas (goodie bag) dan botol minuman (tumbler)
untuk tempat isi ulang air mineral yang telah disiapkan di
beberapa tempat. Di sana-sini tersedia galon dengan dispenser yang
siap melayani kebutuhan air minum.
Panitia mengusahakan juga camilan dan snack yang diletakkan di
nampan atau dengan pembungkus daun. Memang belum bisa dihindari
bahwa masih ada beberapa snack yang terbungkus plastik. Namun
panitia mencoba secara sadar mereduksi sampah plastik tersebut.
Semoga semangat ini makin kita hidupi dalam berbagai
kegiatan gerakan ME. Mari kita turut serta menyukseskan program
“ramah lingkungan” ini dan seluruh anggota komunitas ME turut
mengusahakan segala yang baik dalam berelasi dengan alam dan
gaya hidup masa depan. Kita mulai satu langkah kecil mencintai alam
dengan meminimalkan penggunaan plastik. Kita kembali berdamai
dengan alam dan merawatnya sedapat mungkin; di mana pun, kapan
pun dan mulai sekarang serta dari masing-masing pribadi.
■/KT/IH/HBD
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SAJIAN KHUSUS

istimewa

BPS Kornas atas selesainya
Sidang Denas 2019

Pastor Akik & Pasutri Meme-Jacob

bersyukur kepada Allah, bahwa penyertaan-Nya dalam
︶ Saya
gerakan cinta kasih ini sungguh nyata! Saya sungguh-sungguh

dapat merasakan karya kasih Allah yang luar biasa, mulai
persiapan panitia pelaksana, persiapan semua delegasi sampai
pelaksanaan dan selesainya sidang denas.

A

pa yang saya rasakan ketika melihat, mendengarkan dan
secara pribadi pula mempersiapkan acara-acara sidang yang
harus diselesaikan? Saat itu masih banyak hal yang lemah
dan masih kekurangan di sana-sini, namun Allah sungguh luar
biasa, menguatkan dan menyempurnakan cinta kasih kita semua
sehingga acara denas berjalan dengan lancar. Memang ada juga
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beberapa peristiwa yang membuat saya cemas dan sedih, namun
semuanya dapat dilalui dengan sukacita dan gembira.
Melalui denas ini pula saya semakin disadarkan untuk rendah
hati dalam semua pelayanan. Semua yang saya lakukan bisa
menjadikan diri sendiri tanpa sadar sombong, melupakan bahwa ini
adalah karya Allah dan kita melayani bukan untuk diri kita, namun
pelayanan bagi Allah melalui sesama.
Semoga semua persembahan, pengorbanan hidup kita bagi
gerakan cinta kasih ME Indonesia dimurnikan dan disucikan oleh
Allah sendiri sehingga menjadikan persembahan kasih yang
semakin menjadi berkat bagi sesama.
Meme-Jacob
saya sungguh bersyukur dan terharu bahwa Bapa Uskup dan
para Pastor serta para pasutri ME dari seluruh Indonesia semua
bisa hadir di Sidang Denas Banjarmasin tanhun 2019 ini. Sungguh
kami merasa dicintai dan disayangi dan tak lupa juga semua ini
adalah karya besar dari Tuhan Jesus yang sangat mencintai ME
Indonesia. Mereka semua dengan rela dan suka cita mau hadir di
acara tersebut dan para senior banyak mendukung kami sehingga
semua peserta mau datang dengan perasaan senang, rindu dan,
suka cita mau hadir dan datang walaupun daerahnya sangat jauh.
Semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga kita semua boleh
melaksanakan Sidang dan semua baik adanya. WLY, WNY ■/KT
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Denas Ke-46 ME

LIPUTAN KHUSUS

Pertemuan Dewan Nasional
WWME Ke-46, di Banjarmasin
Tanggal 27 November 2019 -1 Desember 2019
Oleh: Pasutri Ina-Hardono

istimewa

Banjarmasin, kota
︶ Cuaca
seribu sungai saat itu cerah

Pasutri Ina-Hardono

menyambut delegasi yang
datang dari berbagai kota
untuk berjumpa dalam
pertemuan Sidang Dewan
Nasional. Tempat menginap
di Hotel Grand Mentari yang
berseberangan dengan lokasi
Gereja Katedral Banjarmasin
sangat memudahkan
karena para delegasi tinggal
menyeberang jalan saja.

Misa Pembukaan

G

ereja Katedral Banjarmasin (nama resmi: Keluarga Kudus)
adalah sebuah gereja di Banjarmasin. Gedung gereja
ini diresmikan pada 28 Juni 1931 dan dibangun dengan
arsitektur neo-gotik dari Eropa. Remaja putri di halaman Gereja
menyambut delegasi dengan tarian yang dibawakan dengan
sangat indah dan luwes serta pakaian yang berwarna-warni. Lalu
Delegasi dihantar masuk Gereja oleh pasutri dengan pakaian adat
Banjarmasin diiringi lagu daerah masing-masing distrik/wilayah.
Di penghujung barisan delegasi Mgr. Petrus Boddeng Timang
Bapa Uskup Banjarmasin didampingi pastor-pastor setiap distrik
dan wilayah juga Pastor Vikep dan Vikjen Banjarmasin. Dalam
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Para penari remaja putri di depan halaman gereja

homilinya Bapa Uskup mengawali dengan rangkaian pantun yang
indah, mengingatkan betapa kayanya kekayaan budaya Indonesia.
Setelah Misa dilanjutkan dengan ramah tamah seluruh delegasi
bersama Bapa Uskup, Pastor, Suster dan seluruh umat yang hadir.
Saat itu Uskup bertanya kepada umat yang diwakili oleh
beberapa pasutri, dengan pertanyaan: “Apa yang paling mengikat
Bapak?” Jawabannya macam-macam, ada yang menjawab pasangan
hidup, dan sebagainya.
Selanjutnya Uskup bercerita tentang sebuah keluarga di mana
ayah dan ibu begitu terikat pada HP. Sang anak merasa kecewa
ketika meminta sedikit perhatian dari kedua orangtuanya, namun
malah ditolak karena HP lebih mengikat mereka dan HP memerlukan
perhatian mereka.
Pada dasarnya Bapak Uskup ingin mengingatkan bagaimana
kita menempatkan “Relasi dalam keluarga sebagai prioritas.”
Beliau juga mengingatkan akan nilai relasi lainnya yaitu kesetiaan,
agar pasangan tetap bertahan mencintai dalam setiap keadaan
yang tidak menyenangkan. Kita hendaknya menjadi saksi-saksi
kerahiman dan belas kasih Allah.
Homili ditutup dengan beberapa pantun dalam bahasa Banjar
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Para Kordis & Korwil baris memasuki gereja

yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

"Anak seluang anak sapat
Timbul tenggalam menyalam
Kalau kita baru bedapat
Baiklah kita berucapan salam."
Arti dalam Bahasa Indonesia:

"Anak ikan seluang anak ikan sepat
Timbul tenggelam sambil menyelam
Kalau kita baru berjumpa
Baiklah kita saling memberi salam"
Uskup memberikan alasan sambil bercanda mengapa beliau
tak sempat hadir diundang Malam Gala Dinner? Karena beliau
sibuk membuat pantun-pantun ini untuk dihomilikan. Beliau masih
terkenang pada peristiwa penggalangan dana bertajuk “September
Ceria”. Beliau mempersembahkan lagu-lagu untuk penggalangan
dana, meskipun beliau sadar suara beliau tidak begitu baik. Namun
bersyukur umat begitu menghargai.
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Pasutri Banjarmasin menghantar para Kordis & Korwil

Misa Penutupan Sidang Denas ke-46 jatuh pada hari pertama
Masa Adven. Beliau meminta umat untuk melihat kembali Bacaan
Injil, ada kata yang selalu diulang-ulang, apakah kata itu? Itulah
yang menjadi kata kunci memasuki masa Adven ini. “Datang
atau kedatangan” sebanyak 6 kali diulang. Dan “Berjaga-jagalah”
sebanyak 3 kali diulang. Sehingga inti masa adven ini adalah:
“Kedatangan dan berjaga-jagalah.”
Zaman dahulu ada dewa kepercayaan Yunani yang mengunjungi
umatnya setahun sekali dan menyatakan kehadirannya bersama
umatnya. Dalam konteks agama Katolik, Adven adalah masa
penantian kedatangan Yesus. Ketika orang-orang Katolik dianiaya,
menjadi kaum minoritas, tak punya perlindungan; maka Roh Kudus
akan datang untuk menolong. Dan saatnya tak dapat diketahui
seorangpun, maka dari itu berjaga-jagalah.
Bila melihat dalam Kitab Kejadian 6 tentang Nuh. Saat Nuh
menyiapkan bahtera, di mana orang-orang berfoya-foya, pesta pora.
Sehingga akhirnya mereka binasa. Jangan heran saat ada dua orang
di ladang, yang satu dibawa dan yang lain ditinggalkan. Bukalah
pintu hatimu bagi Tuhan, tetap menunggu kedatangan Tuhan kedua
kalinya. Tak penting kapan Dia datang. Dia hadir di dalam diri kita
masing-masing setiap waktu.
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Pelaksanaan Sidang Nasional

Seusai ramah tamah di Gedung pertemuan Gereja Katedral,
delegasi kembali menyeberang ke Hotel menuju lantai 4 tempat
diselenggarakannya sidang. Ruangan ditata rapi dan nyaman di
mana seluruh peserta nampak pandangan. Dinginnya ruangan
sidang menjadi hangat dengan pembukaan yang hangat setelah
diawali dengan “tepuk semangat” oleh Pastor Akik serta Pasutri
Meme-Jacob, Koordinator Nasional ME Indonesia.
Setelah penyampaian dinamika yang dialami saat Kornas
mengikuti Asian Conference di Korea, Setiap distrik dan wilayah
juga mendapat kesempatan untuk berbagi dinamika dari setiap
daerah masing-masing. Dari sharing-sharing ini peserta sangat
bersyukur bisa menyatu dalam komunitas yang guyub akrab dan
saling menyemangati satu sama lain. Distrik dan Wilayah juga
saling berbagi sumber daya dan materi sehingga sangat terasa
kesatuan sebagai Worldwide Marriage Encounter.

Hari Rekreasi

Hari masih gelap saat delegasi dan penggembira berkumpul
di lobby Hotel Grand Mentari menunggu Bus untuk menuju
keberangkatan rekreasi Seribu Sungai dan mengunjungi Pasar
Terapung Lok Baintan. Lembayung dari matahari yang baru terbit
di cakrawala perbatasan langit dan sungai menyambut seluruh
peserta yang mengarungi sungai Mahakam dengan Perahu Klotok
yang unik karena penumpang selain bisa duduk dalam perahu juga
bisa duduk merasakan hembusan sejuknya angin pagi hari di atap
perahu.
Perjalanan menuju lokasi Pasar Lok Baintan melalui tepi sungai
di mana penduduk sudah memulai hari dengan mencuci dan mandi
juga menyaksikan anak-anak mereka yang akrab dengan alam
dengan berenang dan bermain bersenda gurau di sungai. Pasar
Lok Baintan adalah pasar yang unik karena pedagang menjajakan
dan memajang barang dagangannya semua di atas perahu mereka
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yang berebutan mendekati perahu klotok. Pagi jadi ramai dengan
suara mereka yang menjajakan dagangannya mulai dari buahbuahan, kue jajan pasar sampai barang kerajinan seperti topi,
cendera mata. Mereka sangat ramah dan mempersilahkan bila ada
yang mau mencoba naik ke perahu mereka yang kecil. Setelah puas
menikmati perjumpaan dengan penduduk lokal peserta diantar
kembali dengan perahu klotok menuju Soto Bang Amat, Warung
soto banjar paling terkenal dan ramai di tepi Sungai Mahakam.
Setelah sarapan peserta masih dimanjakan dengan dihantar
berbelanja ke Pasar Batu Intan Martapura.Mendengar kata Martapura
tentu akan mengingatkan kita dengan sebuah kota penghasil
intan terbesar di Indonesia. Kota Martapura merupakan ibukota
Kabupaten Banjar yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan.
Sejak tahun 1950 hingga sekarang, pedagang intan tradisional
tetap melakukan transaksi jual beli di kota yang dulunya bernama
Kayutangi, ibukota Kesultanan Banjar di masa pemerintahan Sultan
Adam. Jadi tidak heran kalau kota ini dijuluki kota intan karena batu
mulia tersebut telah menjadi ciri khas Kota Martapura. Wisatawan
pencinta batu perhiasan pun datang berkunjung dan berburu intan
ke pusat transaksi intan yang sekaligus tempat penggosokan intan
terkenal ini.
Pasar Intan Martapura berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan. Pada hari biasa, pasar ini bisa
dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang. Tapi pada akhir pekan atau
hari libur nasional, Pasar Intan Martapura bisa dipadati hingga
sekitar 20.000 pengunjung. Kompleks pertokoan di Pasar Intan
Martapura menyediakan 87 toko intan yang dibagi dalam empat
blok pasar. Sementara tempat parkirnya bisa menampung lebih
dari 380 mobil. Tetapi tidak perlu khawatir kehabisan tempat parkir,
kendaraan pengunjung yang sudah tidak muat lagi bisa dititipkan
di parkiran Masjid Al Karomah yang berdekatan dengan pasar. Batu
intan yang diperjualbelikan di pasar ini sudah diolah dalam bentuk
perhiasan. Harganya berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan
ribu rupiah, tergantung keunikan ataupun kelangkaan jenis batu
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intan. Peluang bisnis batu intan Martapura tidak hanya ada di kota
ini. Intan yang dibeli seharga Rp 20.000 di Pasar Intan Martapura
bisa dijual kembali dengan harga Rp 50.000 bahkan Rp 100.000 di
pulau Jawa.

Renewal Akbar

Restoran Lima Rasa tempat renewal akbar dihias dan ditata
dengan sangat rapi oleh panitia menyambut delegasi dan komunitas
ME Banjarmasin yang hadir dengan warna-warni pakaian yang
dibuat dari kain tradisional Banjarmasin. Indonesia punya beragam
keunikan, salah satunya ada dalam kain tradisional. Kalau daerahdaerah di Jawa punya kain tradisional batik, Banjarmasin punya kain
khas. Kain itu bernama Sasirangan. Sasirangan sendiri cukup dikenal
di kalangan orang Banjarmasin dan orang Kalimantan, kain ini asli
hasil karya masyarakat lokal. Secara kasat mata, kain ini terlihat
mirip dengan batik di Jawa. Namun Sasirangan berbeda, Sasiringan
dibuat lewat beberapa proses. Pembuatan kain ini cukup rumit juga
dari mulai melukisnya terus menjelujurnya, mencelupnya hingga
menjemurnya. Kalau kita lihat, seperti gampang tetapi rumit, kata
Mila (45) anggota Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kalsel di
Banjarmasin. "Biasa kain ini dibuat satu orang. Satu orang itu bisa
buat beberapa kain,” imbuhnya. Kain tradisional ini punya beragam
motif. Sebut saja Sari Gading, Iris Pundak, Jajumputan, Kulat Karikit
dan sebagainya. Harganya pun bervariasi.
Renewal akbar dengan judul “Call to Holiness” dilanjutkan
dengan Misa Penutup yang kembali dihadiri oleh Bapa Uskup Petrus
Boddeng Timang yang nampak sangat menaruh harapan kepada
komunitas ME untuk membantu pendampingan keluarga-keluarga
dalam dinamika kehidupan harian dengan banyak tantangannya.
We Love You, We Need You,
Chris Lely, Ina Hardono ■/KT

61

03

Des 2019- Feb 2020

Denas Ke-46 ME

LIPUTAN KHUSUS

Penutupan Sidang Denas
Oleh: Pasutri Budi-Hong

istimewa

︶

Pasutri Budi-Hong

A

Agenda hari terakhir dari
Sidang Denas ini adalah
Renewal Akbar yang
dibawakan oleh Kornas,
Pastor Akik dan Pasutri
Meme-Jacob dengan judul
yang sama dengan tema
Denas tahun ini, yaitu “CALL
TO HOLINESS” (Dipanggil
Menjadi Kudus).

cara ini diadakan di Gedung Pertemuan “Restaurant Lima
Rasa Banjarmasin”, bukan di Hotel Grand Mentari seperti hari
Sidang sebelumnya. Hadirin terdiri dari para delegasi Distrik
dan Wilayah seluruh Indonesia, para penggembira yaitu komunitas
ME dari beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar dan
lain lain, yang sengaja datang untuk memeriahkan Sidang ini
serta menikmati indahnya alam sekitar Banjarmasin dan tentunya
berwisata kuliner makanan khas Banjar. Di samping itu tentu saja
komunitas ME dari Banjarmasin sendiri yang memenuhi seluruh
Gedung pertemuan ini.
Renewal Akbar dimulai jam 9.30 pagi dan berakhir jam 11.30
siang.Dalam mengawali Renewal ini Pastor Akik menjelaskan apakah
arti ‘Dipanggil menjadi Kudus’. Apakah Kudus berarti harus rajin
berdoa terus menerus? Sharing dari Kornas, mengenai bagaimana
mereka mengalami dipanggil menjadi kudus melalui pasangannya
dan orang-orang terdekatnya. Sharing ini menginspirasi kita
semua, bagaimana kita semua juga dipanggil menjadi kudus dan
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Pasutri Jacob–Meme & Pator Adrianus Akik Purwanto

bagaimana kita menanggapi panggilan tersebut dalam kehidupan
kita masing masing.
Setelah Renewal akbar selesai, dilanjutkan dengan Misa
Penutupan yang dipimpin langsung oleh Bapa Uskup Banjarmasin
Petrus Boddeng Timang, sebagai konselebran utama didampingi
oleh pastor dari seluruh Distrik dan Wilayah. Dalam khotbahnya.
Sebelum Misa Kudus ditutup, Ketua Panitia, Pastor K. Cosmas
B. Tukan, SF dan Pasutri Yen Yen Chang Hwa, ber BPS mengenai
pengalamannya selama mempersiapkan penyelenggaraan Sidang
Denas ini, demikian pula Kornas menyampaikan sambutannya
berupa ucapan syukur Sidang sudah berjalan dengan lancar sesuai
rencana dan pujian kepada seluruh Panitia yang selama hampir
setahun berjuang keras untuk menyukseskan hajatan ini dengan
penuh dedikasi dan cinta.
Upacara Penutupan ini diakhiri dengan penyerahan Lampu Denas
dari Tuan rumah ME Banjarmasin kepada Kornas, yang selanjutnya
diserahkan kepada Kordis Malang Pastor Florentinus Hersemedi,
CM dan Pasutri Rudy - Cicil, sebagai penyelenggara Sidang Denas
ke- 47 tahun 2020 di Malang, Jawa Timur.
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Setelah Misa ditutup, acara dilanjutkan dengan foto bersama
dan diakhiri dengan makan siang sampai jam 14.00. Para delegasi
sebagian besar langsung pulang meninggalkan kota Banjarmasin
dan ada beberapa yang masih tinggal untuk menikmati kota
Banjarmasin satu dua hari lagi. Semua peserta merasa puas dengan
pelayanan penuh cinta yang mereka terima selama menghadiri
sidang ini. Terima kasih ME Banjarmasin, anda semua luar biasa.
Adios, sampai jumpa lagi di Denas 2020 di Malang.
Budi Hong ■/KT

istimewa

Serah trima lampu Denas

Delegasi Distrik Jakarta bersama Wilayah Pekanbaru, Palembang dan Bogor
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SHARING

Mau Tidak Mau Harus Siap

istimewa

Oleh: Pasutri Nico-Prissy dan Pastor Dwi Karyanto

Pastor Dwi dan Pasutri Prissy-Nico

Dewan Nasional 46 di Banjarmasin ini adalah Sidang
︶ Sidang
Denas kedua yang kami hadiri. Tahun lalu, kami hadir sebagai

KorWil ME Bogor yang baru melayani selama 3 minggu. Saat
ini tentunya kami lebih tahu bagaimana sih kurang lebih isinya
Denas itu. Kami bertiga datang dengan semangat tinggi, kami
senang dan bahagia bisa sampai dengan selamat ke ‘Kota Seribu
Sungai’, bertemu dengan delegasi dari seluruh Indonesia.

A

kan tetapi masih ada kecemasan dan kekhawatiran dalam diri
kami. Kenapa? Karena kami mendapatkan satu pertanyaan
yang sama dari banyak Distrik ME di Indonesia. “Kapan
Bogor jadi distrik?” Distrik! Distrik! Itu yang mereka tanyakan pada
kami begitu bertemu. Kami cuma bisa tersenyum pasrah, karena
saat Sidang Denas 2018 di Bandung, Wilayah Bogor sudah diwanti
wanti untuk harus sudah siap jadi distrik pada tahun ini.
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Beberapa bulan yang lalu, Distrik Jakarta sebagai orang tua kami,
menanyakan bagaimana persiapan Bogor untuk menjadi distrik.
Dengan spontan kami bertanya balik, “Emang tega ngelepasin kami
yang jadi anak sulung kalian?” Distrik Jakarta pun sudah tahu dan
mengerti bagaimana kondisi ME kami, tetapi mereka menyemangati
kami untuk dapat mengambil sikap. Berani atau Tidak jadi Distrik
tahun ini, karena kami dianggap sudah layak dan mampu untuk naik
tingkat. Untuk menjawab tantangan ini, kami tentunya mengajak
team ME Bogor untuk berdialog. Dalam dialog kami, rasa khawatir
dan takut masih membayangi. Apakah kami sanggup untuk bisa
melangkah menjadi distrik dengan tanggung jawab yang tentunya
lebih besar. Rasa optimis pun ada mewarnai dialog itu. Team – team
senior mengatakan bahwa sudah 24 tahun lebih Bogor diminta jadi
distrik tapi belum berani. Dan kami pergi ke Denas 2019 ini dengan
membawa pertanyaan ini. Siap dan beranikah kami?
Banyak hal yang masih perlu perhatian dan diperbaiki. Ya, kami
memang bisa mengadakan Weekend secara rutin, tetapi kami
kekurangan tenaga Team Pemberi. Kami masih harus meminjam
team dari distrik lain. SNP banyak yang belum tersapa dengan
KD, belum semua paroki ada KorMEP-nya. Jumlah renewal belum
banyak. Ditambah lagi kewajiban kami dalam keluarga, ada rasa
bersalah karena waktu untuk mereka yang kami kurangi. Saat pergi
ke Denas ini pun, kami masih harus meminta orangtua kami untuk
menjaga anak-anak di rumah.
Dan terjadilah! Di Denas ke 46; di Lustrum ME Bogor yang ke 5,
pada tahun 2019 ditetapkanlah Distrik ME 19 Bogor. Saat melihat 18
tanda hijau yang diangkat oleh setiap Kordis, dan Kornas menyatakan
Forum dan mengetukan palu 3 kali. SAH-lah Bogor menjadi Distrik.
Perasaan kami sangat terharu, melihat begitu banyak cinta yang
diberikan pada kami. Ada pertanyaan besar, pantaskah kami? Kami
baru melayani sebagai Korwil selama 1 tahun, presentasi set 2 saja
belum selesai saat ini. Kami merasa takut untuk menerima semua
ini. Pastor ecclesial kami Pastor Dwi Karyanto meneguhkan kami,”
Kita pasti bisa, jangan takut, kita kerja sama dan semua pasti beres.”
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Kami merasa sangat dikuatkan dengan mendengar dukungan
dan pengalaman teman-teman di distrik lain. Rasanya malu jika
membandingkan pelayanan kami dengan mereka. Kami tidak usah
bersampan atau terbang untuk melayani wilayah kami. Semua bisa
melalui perjalanan darat. Jika mereka sanggup, masa kami tidak?
Dan kami teringat akan semboyan Uskup kami, Mgr Pascalis Bruno
Syukur, OFM: Magnificat Anima Mea Dominum: “Jiwaku memuliakan
Tuhan”, yang diambil dari kidung Maria. Yang saat sedang
mengandung Yesus, dengan sukacita Ia taat menjalani kehendak
Allah yang ingin memakai rahimNya. Kami mencoba meneladani
Bunda Maria, menerima naik tingkat menjadi distrik dengan sukacita
dan taat untuk selalu melayani apapun namanya, wilayah ataupun
distrik ME. Karena kami percaya seperti Bunda Maria, bahwa Tuhan
Allah selalu setia dan siap membantu pelayanNya.
Harapan dan impian kami adalah agar distrik Bogor sungguh dapat
menjadi distrik yang sungguh mandiri. Sedapat mungkin lepas dari
ketergantungan dengan distrik lain dalam penyelenggaraan WEME.
Dapat berkonsolidasi ke dalam, menggerakan dan memperbanyak
jumlah Kelompok Dialog dan menambah jumlah team aktif. Seperti
anak yang akhirnya harus disapih, kami harus mulai berjalan
supaya akhirnya ME bisa menjadi mercu suar bagi banyak pasutri
di Keuskupan Bogor. Kami Pasutri Nico Prissy dan Pastor Dwi
siap untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai Ecclesial Team
pertama Distrik Bogor. Kami percaya para pasutri ME Bogor akan
berjalan bersama kami, mendukung dan mendorong kami untuk
dapat melangkah ke jalan yang lebih jauh dalam program-program
pelayanan ME. Rm Dwi berpantun:
“Mari makan batagor, tempat dekat gardu listrik”
“Mau tak mau wilayah Bogor, Siap menjadi Distrik”.
WE LOVE YOU WE NEED YOU ■/IH/HBD
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Melayani Seumur Hidup
Oleh: Pasutri Lian-Teddy

istimewa

Jatuh cinta adalah
︶ hal yang biasa.
Bangun cinta
barulah luar biasa.
Pasutri Lian-Teddy

S

ewaktu masih pacaran, sering secara tidak sadar kita saling
jatuh cinta yang datangnya begitu tiba tiba, tanpa kita sadari,
tanpa memikirnya dua kali. Segala yang kita lihat dari sang
kekasih serba indah. Yang kurang bagus tetap kita terima dan kita
anggap wajar.
Namun setelah menikah, kita tidak hanya jatuh cinta saja,
melainkan harus terus menerus membangun cinta.
Sewaktu jatuh cinta, mata kita masih buta. Hingga disebutkan
bahwa cinta itu buta. Love is blind.
Tapi setelah menikah, mata kita telah terbuka lebar lebar,
hingga bisa melihat segala kekurangan pasangan sampai sedetail
detailnya. Waktu itu mata kita tidak blind lagi, sekarang sudah tidak
ada istilah love is blind lagi, namun berganti jadi love iku bla-en
(celaka, Bahasa Jawa}.
Di sinilah kita harus punya komitmen yang kuat untuk selalu
membangun cinta, agar relasi dapat terjalin tetap hangat dan indah,
karena tidak mau terus terusan bla-en.
Setelah mengalami sejuta rasa indahnya jatuh cinta, kami
menikah pada Desember 1961, sehari setelah Mama Lian pulang
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ke rumah Bapa. Maka mulailah kami membangun keluarga kecil
kami dengan modal NOL besar.
Kami masih menumpang di rumah oom, dan tante pun
berwirausaha dalam bidang jasa elektronik. Namun Teddy tetap
bisa menyisihkan waktu untuk melayani keluarga, mau menghantar
Lian belanja, menghantar dan menjemput keempat anak kami
sekolah atau kegiatan yang lain. Bankan ikut mengasuh adik adik
Lian. Dan Lian melayani seluruh keperluan rumah tangga di mana
keenam adik Lian juga hidup bersama dengan kami. Selain itu Lian
juga melayani semua kebutuhan Teddy, baik dalam mempersiapkan
segala peralatan kerja yang diperlukan, membantu mengerjakan
hal hal technik yang sederhana serta mengurusi administrasi. Masih
pula sempat masak dan menjahit baju untuk Teddy, anak anak serta
adik adik kami.
Di samping sibuk mancari nafkah serta melayani seluruh
keluarga dengan penuh cinta, cinta kami berdua juga kami pakai
untuk melayani Paroki serta ME.
Bermula Lian aktif di Paroki pada tahun 1978 yang keterusan
sampai 2007, dan Teddy melayani Paroki sebagai Asisten Imam
selama 18 tahun.
Disusul akhir tahun 1979 kami mengikuti WEME angkatan ke 3
dari Distrik IV Surabaya dan langsung terjun secara aktif melayani
komunitas ME dan ikut membawakan WE untuk berbagi kasih
kepada sesama.
Diingat ingat kembali sepertinya kami bisa kehabisan waktu
untuk semua kegiatan ini, namun sungguh ajaib; dalam berbagi
kasih dan memberikan pelayanan bagi sesama, waktu kami tidak
pernah habis, Tuhan selalu melipat gandakan waktu yang kami
butuhkan.
Sekarang ini hanya factor usialah yang membatasi kami dalam
memberikan pelayanan bagi warga Paroki maupun komunitas ME.
Tgl 16 Desember tahun 2019 ini, perkawinan kami genap 58
tahun. Syukur atas kemurahan dan lindungan Tuhan atas anugrah
ini.
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Walaupun perkawinan kami tidak luput dari berbagai kesulitan,
namun tak terhitung banyaknya sukacita yang Tuhan berikan kepada
kami sekeluarga. Dari bermodal NOL besar sampai mengalami
kesejahteraan serta dikarunia empat anak, empat menantu dan
empat cucu yang sehat dan bahagia.
Dengan banyaknya usia perkawinan kami, uzur pula usia
kelahiran kami, hingga ada saja gangguan kesehatan yang kami
alami.
Walau secara keseluruhan keadaan kesehatan Teddy yang
berusia 84 tahun ini masih lumayan baik, gangguan terutama pada
hipertensinya {telah terkendali} kelemahan kedua lututnya serta
Dimensia yang mulai menghampiri. Sedangkan kedua lutut Lian
juga mulai disapa Osteoartritis, namun dalam keadaan demikian
Lian tetap melayani segala keperluan Teddy, dari urusan pakaian,
makanan, urusan kamar mandi maupun penataan dan pembersihan
kamar tidur, semuanya Lian kerjakan sendiri. Makan waktu dan
tenaga memang, bahkan kadang kadang makan hati, terutama
dalam menghadapi dan memahami lansia yang mulai dimensia ini.
Lansia ngopeni lansia, sungguh tidaklah mudah.
Sewaktu muda Teddy telah berjuang untuk seluruh keluarga
dengan cinta dan pelayanannya, sekarang dimasa lansianya Lian
harus bisa melayaninya dengan segala suka dukanya, demi cintanya
kepada Teddy yang akan dibawanya sampai mati.

Yah…. Hidup ini adalah kesempatan,
Hidup ini untuk malayani Tuhan,
Jangan sia siakan waktu yang Tuhan bri,
Hidup ini harus jadi berkat.
Tuhan tlah pakai hidup kami.
Sewaktu kami masih kuat.
Tiba saatnya kini kami tak berdaya lagi,
Hidup kami sudah jadi berkat ■/IH/HBD
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Pelayanan Sebagai Wujud
Nyata Rasa Cinta

istimewa

Oleh: Pasutri Agus–Vero

Pasutri Agus-Vero

saja kita pernah mengalami masa indah remaja, masa di
︶ Tentu
mana kita mulai memimpikan sosok seseorang sebagai pasangan
kita kelak. Begitupun juga dengan aku saat remaja dulu. Aku
kagum pada sosok keluarga yang ku jadikan panutan, yaitu
pasangan yang saling melayani dengan sabar. Kelak bila aku
menikah dan berkeluarga aku ingin seperti mereka.

Vero

T

ernyata setelah menikah dan menjalani hidup berkeluarga,
tidak semudah yang aku bayangkan. Beda pemikiran,
tingkah laku, tujuan hidup dan pilihan investasi membuat
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kami sering mengalami pertengkaran kecil hingga besar. Sering
di titik kesombongan kukatakan, “aku tidak mau dikekang olehmu,
aku perempuan mandiri dan bisa bekerja sendiri.” Perintah Agus
tidak aku jalani, larangannya untuk mengubah gayaku yang masih
seperti perempuan single pun tak pernah aku turuti.
Agus
Demikian pula aku dengan segala kesombonganku sebagai
kepala keluarga. Aku selalu katakan, aku bisa cari uang lebih banyak
dari Vero, apapun yang aku inginkan Vero tidak boleh melarang dan
mengekang aku. Aku mau berteman dengan siapapun dan Vero
tidak boleh mengaturku. Aku berpikir Vero perempuan yang susah
diatur dan tidak mau nurut. Semua yang Vero katakan tidak ada
yang aku pedulikan. WA dari Vero aku anggap seperti koran, cukup
dibaca tak perlu dibalas.
Vero
Kami akhirnya tersadar bahwa setelah menjadi suami-istri kita
menjadi satu daging, bukan lagi dua melainkan satu (Kejadian 22:
21 – 24); bahwa aku bukan lagi dua makhluk (dua individu), tetapi
sekarang sudah menjadi satu kesatuan hidup bersama pasanganku.
“Ujian bagi seorang istri adalah ketika suami tidak memiliki
apa-apa. Ujian bagi seorang suami adalah ketika dirinya memiliki
semuanya”.
Aku harus memiliki cara untuk mampu mencintai pasangan
tanpa henti. Mencintai pasangan dalam setiap fase perjalanan
kehidupan berumah tangga, baik pada saat menghadapi situasi
senang maupun di saat susah. Baik pada waktu lapang, maupun
di waktu menghadapi kesempitan hidup. Saat tengah mencapai
kejayaan, maupun ketika tengah terpuruk. Itu semua tak mudah
untuk aku jalani.
Pekerjaan rumah sehari-hari aku lakukan dengan senang hati.
Aku tidak menganggap itu sebagai tanggung jawab, tapi aku
lakukan dengan penuh Cinta untuk anak-anak dan pasanganku.
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Agus
Aku harus mempunyai penghasilan yang baik, itu semua
bukan karena kewajibanku sebagai kepala keluarga, namun itu
wujud cintaku untuk pasangan dan anak-anak kami. Aku harus
menciptakan kebahagiaan untuk mereka. Ada sangat banyak hal
yang bisa kuberikan kepada pasangan untuk menunjukkan cinta,
salah satunya adalah perhatian, karena itu adalah bentuk cinta
yang mudah dirasakan pasangan. Bagi Vero perhatian adalah hal
yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Hanya karena aku
dianggap kurang memberikan perhatian, Vero bisa menangis dan
uring-uringan. Padahal sering kali yang terjadi bukan karena kurang
memberikan perhatian, namun perhatianku tidak seperti yang dia
harapkan.
Vero
Sebagai wujud cinta tanpa henti, aku berikan pelayanan terbaik
kepada pasangan dengan setulus hati, bukan dengan berat hati.
Terutama saat pasanganku suntuk dalam pekerjaan kantor, aku akan
menanyakan apakah ada hal-hal yang bisa kubantu meringankannya.
Bagiku pelayanan yang kecil-kecil itu semua wujud cintaku pada
pasanganku. ■/KT/ER
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SHARING

Cinta dan Pelayanan

istimewa

Oleh: Pasutri Sigit-Dini

Pasutri Dini-Sigit dan keluarga

jatuh cinta berjuta rasanya...
︶ Saat
Semua begitu indah

Semua begitu sempurna
Semua serasa milik berdua
Dengan senang hati siap melayani

N

amun saat cinta itu sedang tersembunyi atau hilang,
mampukah kita saling melayani? Mampukah kita bertahan?
Akankah kita tetap melayani satu sama lain? Apakah
kita lebih memprioritaskan pekerjaan, uang, prestasi atau hobi
dibandingkan dengan relasi?
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Dini

Kami akan berbagi sedikit pengalaman. Kami, telah dikarunia
4 orang anak yang masing-masing anak mempunyai keinginan
berbeda-beda. Kadang-kadang dalam hal tertentu membuat
kami tidak sabaran, kesal dan emosi, sehingga sebutan “mama
yang cerewet” terdengar di telinga kami. Tetapi cinta kami berdua
meneguhkan sehingga membuat kami lebih sabar. Meskipun
terkadang dengan kesibukan saya bersama anak-anak, membuat
saya tidak memperhatikan relasi saya dengan pasangan dan
melayani pasangan seadanya saja. Pengertian pasangan saya yang
begitu luar biasa terkadang membuat saya malu. Dia mengerti
semua kesibukan dan kerepotan saya. Saat ini saya dan anak-anak
tinggal di Yogyakarta dan pasangan harus bekerja di Jakarta guna
memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini terkadang membuat saya
berat, sendirian merawat anak-anak dengan berbagai keinginankeinginan mereka. Dengan senang hati saya melakukan tugas-tugas
saya, tentu saja itu bisa saya lakukan dengan dukungan pasangan
yang selalu menguatkan dan meneguhkan saya.
Pengalaman pribadi saya mengajarkan bahwa memelihara
hubungan baik bersama pasangan - walau sebenarnya kami
berbeda - disitulah saya ditantang untuk bisa mengendalikan diri.
Hal ini bukan karena terpaksa untuk menyenangkan pasangan,
tetapi bagaimana saya menghormati serta menghargainya dan
sesungguhnya itulah yang terpenting.
Dalam hidup berkeluarga jelas sekali bahwa relasi yang baik
akan mengantarkan kita ke masa depan yang lebih positif. Melayani
anak-anak yang telah dianugerahkan, bukanlah suatu tugas
atau kewajiban. Perlu saling menyayangi, saling menghormati,
saling menghargai satu dengan yang lain. Firman Tuhan, “Sebab
rancangan-Ku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah
jalan-Ku. Percayalah dengan campur tangan Tuhan. Kita pasti bisa
melayani dengan Cinta.
We Love U We Need U
Pasutri Sigit-Dini
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Melayani: Ada Maunya
Oleh: Pasutri Hety-Beny

ada maunya,” kata si Ade waktu si Koko membawakan mie
︶ “Pasti
instan yang dibuatnya. Si Koko senyum-senyum saja sambil bilang,
"Pinjam Nintendo-mu ya?"

M

endengar drama singkat itu, saya angkat mata dari Pesan
WA yang baru saja saya baca. Melayani, pasti ada maunya?
Di dunia masa kini yang serba transaksional, tindakan
melayani banyak kali dibebani dengan dugaan “ada maunya”, di
belakang tindakan melayani itu. Setiap mendengar ada orang
yang bilang “saya melayani tanpa pamrih” biasanya berujung pada
ekspresi heran dan tidak percaya. Bagaimana tidak, ketika kita sering
dihadapkan pada realita bahwa banyak pelayan rakyat dengan gaji
yang fantastis. Mendengar kalimat “saya melayani tanpa pamrih”
biasanya diikuti ekspresi wajah yang sama seperti Aldonza ketika
mendengar Don Quixote memanggil dirinya “My Lady” saat turun
dari Rosinante kuda tuanya dan membungkuk di hadapannya.
“Ngga beres ni orang”, kira-kira kalimat itu yang muncul di kepala.
Saya memiliki konsep bahwa melayani itu mempunyai makna
yang “wow”. Melayani berarti merendahkan diri kita ke level
pelayan, tentu ada kekuatan yang menggerakkan diri untuk mau
turun sampai sejauh itu. Kekuatan yang mungkin kurang lebih sama
yang menggerakkan Pastor Rodrigues dan Garupe mengarungi
separuh dunia menemukan kembali komunitas kristen yang hilang
di Jepang, seperti dikisahkan Shusaku Edo dalam novel Silence.
Mencoba merefleksikan arti pelayanan dalam relasi kami,
membuat saya berpikir, melayani pasangan seharusnya berarti
saya melakukan sesuatu untuk pasangan, karena tahu dia berharap
saya melakukannya. Mencuci piring, membawa sampah dari dapur
ke tempat sampah di depan rumah, mengganti popok bayi, mengisi
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dispenser sabun cuci tangan, membawakan belanjaan dari mobil
dan sebagainya, dan bagi seorang yang bahasa cintanya pelayanan,
tidak ada ungkapan cinta yang lebih kuat dari pada aksi pelayanan.
Kita bisa saja membacakan puisi pujaan atau membawakannya
buket bunga, tapi yang ada dalam pikirannya adalah, “sudahlah,
kalau kamu mencintai aku, bertindaklah, jangan hanya bicara saja”.
Buat saya, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat
sederhana mengenai pelayanan dengan membasuh kaki para
murid. Saya membayangkan di jaman itu, belum ada sepatu, orang
ke mana-mana pakai sandal dan jalanan di jaman itu tidak seperti
jalanan kompleks rumah kita, Adat istiadat yang pada berlaku saat
itu, pelayan rumah akan membasuh kaki para tamu yang berdebu
dan berlumpur sebelum mereka masuk ke rumah, sekaligus sebagai
bentuk penghormatan dan apresiasi. Bila kita terjemahkan adat
istiadat ini ke dalam relasi kita, maka pelayanan bagi pasangan
seharusnya juga merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi
kita, bentuk perwujudan cinta.
Saya jadi merasa malu, karena sering saya melayani (membantu)
Hety untuk menghindari “kritikan” atau kata-kata “tajam” yang
keluar kala dia mulai “sepaneng” kalau “tangannya penuh”, saya
melakukannya semata-mata untuk menjaga ketenangan saja.
Saya seharusnya menjadikan tanda-tanda ketegangan itu sebagai
isyarat bahwa Hety sedang membutuhkan cinta saya. Ketika saya
meletakkan pelayanan dalam perspektif sebagai ungkapan cinta,
maka pelayanan ini tidak lagi berkaitan dengan konsep saya
semula, di mana melayani berarti merendahkan diri kita. Saya tidak
mengorbankan kebebasan saya ketika saya melayani pasangan.
Saya melakukan hal itu bukan karena takut jika tidak saya lakukan,
maka akan ada “pembalasan” yang membuat saya menyesal, (tahu
kalau bakalan begini, lain kali saya kerjakan saja deh).
Memang, tidak boleh ada manipulasi dalam pelayanan. Karena
pelayanan adalah ungkapan cinta, maka harus diberikan dengan
cuma-cuma, diminta - bukannya dituntut. Karena tuntutan akan
pelayanan akan membendung aliran cinta.
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Pelayanan dalam relasi suami istri juga membutuhkan kita
untuk memeriksa ulang stereotype kita mengenai peran dan posisi
kita dalam relasi suami istri, dan sepertinya inilah yang perlu
perjuangan, karena melayani pasangan sangat sering kita anggap
sebagai sesuatu yang memang “seharusnya” bukan sesuatu yang
menjadi “hadiah”.
Ahaii, betapa senangnya saya melihat tatapan mata Hety yang
bersinar-sinar ketika saya selesai membantunya mengupas kentang
sepanci, mencincang daging dan mengaduk bumbu. Senang sekali
mendengar kata “makasih, Pa” seusai membalurkan minyak kutuskutus di punggungnya yang pegal.
Iya, saya melayani Hety memang karena ada maunya. Saya
selalu rindu melihat binar di matanya dan bisikan sayangnya, saat
mengucapkan kalimat “Terima kasih Papa sayang”. ■/ER/KT

Pengiriman Naskah
Para Pasutri ME yang terkasih, Majalah Relasi adalah majalah
kita semua. Karena itu kami sangat menantikan kiriman naskahnaskah 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 dapat dikirim via email ke: naskah@relasi.me
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Melayani dalam Keterbatasan
BPS Kordis Jakarta 2019-2022

istimewa

Oleh: Pastro A. Andy Gunardi dan Pasutri Chris-Lely

Tidak setiap orang merasa
siap saat mendapatkan suatu
penugasan. Perasaan dan
sikap yang biasanya muncul
adalah: kenapa saya, apakah
saya mampu, bagaimana saya
membagi waktu dan apakah
nanti tidak mengecewakan??
Terlebih bila penugasan itu
sebuah pelayanan yang bersifat
sosial, atau sebutlah perutusan.
Artinya bukan karena pekerjaan
Pasutri Lely-Chris & Pastor Andy Gunardi
formal di kantor, tetapi tugas
yang harus dijalankan yang mengandung unsur pelayanan. Kami
pun mengalami hal serupa, tidak yakin akan mampu saat bersama
Pastor Andy mendapatkan tugas sebagai Kordis Jakarta untuk
periode 2019-2022. Kecintaan kepada komunitas ME lah yang
mendorong dan menggerakkan kami untuk siap menjalankan
tugas sebagai Kordis tersebut. Berikut adalah sharing kami atas
perutusan tersebut.
Lely:

P

erasaan saya nano2 antara senang mendapat kesempatan
untuk melayani dan galau apakah mampu untuk
membangun distrik I Jakarta lebih baik. Ada kalimat yang
sangat nancap di kepalaku yaitu kalimat Chris yg mengatakan
kalau kita mencintai gerakan ME kita harus bersedia ambil bagian

89

03

Des 2019- Feb 2020

didalamnya, ini yang membuat saya tidak dapat lari lagi dari
perutusan ini. Mau ga mau, siap ga siap harus mau menerima
bila sudah ditunjuk. Saya percaya jika Tuhan yang mengutus
pasti Tuhan yg buka jalannya utk semua kegiatan yang kita
lakukan karena demi Kemuliaan nama-Nya-lah semuanya.
Chris:
Awal perutusan perasaanku khawatir untuk menerima, ada
pikiran kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Namun kemudian
saya teringat kami sudah diselamatkan dan sangat terbantu oleh
komunitas ini sehingga sangat tidak fair bila kami terus menolak
berkontribusi. Saat ini sepuluh bulan sejak perutusan dan kami
melihat sangat jelas campur tangan dan bantuan Allah, kami sangat
sering dipertemukan dengan orang yang tepat serta kelancaran pada
jalan yang awalnya nampak buntu. Maka sangat benar ungkapan
bahwa pelayanan itu rahmat yang harus diraih, berasal dari Allah
dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menantikan
kita dengan sabar di bait suci yang ada dalam diri kita yaitu dalam
hati kita. Semoga Bunda Maria membantu kita menjadikan seluruh
hidup kita sebagai “Ya” bagi Allah, “Ya” hanya untuk kemuliaan
namaNya dan “Ya” untuk gerak kasih dan pelayanan setiap hari.
Pastor Andy:
Pertama kali diminta menjadi tim eclesial, saya merasakan
senang bisa terlibat di dalam kegiatan ME yang sangat dibutuhkan
umat dan berpikir bahwa peran saya tidak terlalu banyak karena
semua sudah berjalan dengan baik. Ternyata di dalam perjalanan
tidak sesantai yang dipikirkan. Komunitas ME ini bergerak cepat
dan memiliki banyak dinamika baik di dalam komunitas atau
pun di luar komunitas. Pergerakan yang ada menandakan adanya
kehidupan dan Roh. Di satu sisi saya merasa tidak bisa santai santai
dan di lain sisi saya merasa peran Roh Allah bekerja di dalam karya
ini. Semoga Roh Allah itu yang akan terus membakar semangat di
dalam komunitas. Tuhan memberkati. Amin.
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SHARING

Tuhan Telah Memampukan
Kami Melalui Pelayanan

istimewa

Oleh: Pasutri Ika-Okky (Kormep Paroki Kristus Raja)

Pasutri Okky-Ika

kecil aku (Ika) maupun Okky pasanganku tidak jauh dari
︶ Sedari
kegiatan pelayanan di Gereja. Orang tua kami yang mendorong

dan memfasilitasi kami. Kebetulan kami berdua sama-sama
menyukai musik; sejak kecil kami terlibat aktif dalam pelayanan
musik rohani, khususnya melalui paduan suara, aku sebagai
organis dan Okky anggota paduan suara.

B

eranjak dewasa, Okky yang memiliki talenta seni foto juga
sesekali melayani Gereja melalui kegiatan komsos untuk
meliput beberapa acara di paroki, sedangkan saya masih
aktif bermusik di gereja dengan menjadi organis sampai saat ini.
Jujur saja setelah menikah, pelayanan di Gereja selalu menempati
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prioritas terakhir dalam kehidupan kami. Yang kami utamakan
adalah keluarga, pekerjaan, hobi, rekan-rekan bisnis, teman-teman
nongkrong, baru setelah ada sisa waktu kami gunakan untuk
pelayanan. Sungguh menyedihkan, melayani Tuhan yang begitu
mengasihi kami, hanya bila ada sisa waktu saja. Padahal Dia begitu
murah hati, begitu mencintai kami. Kami bisa meminta apapun
yang kami perlukan dan Dia pasti mengabulkan sesuai waktuNya. Sampai detik ini pun Tuhan masih memelihara kami dengan
sangat baik, tidak kekurangan suatu apapun, juga tidak diberi sisasisa karunia-Nya
Setelah 5 tahun pernikahan, kami mengikuti WEME atas ajakan
seorang kawan dan kami dilibatkan mengikuti KD hingga akhirnya
diberi kesempatan mengikuti deeper WEME setelah 1 tahunan
mengikuti WEME. Setelah sekitar 2 tahun kami mengikuti Deeper
WE, aku hamil…, ini sungguh karunia besar yang kami rasakan.
Sayangnya kegembiraan kami harus pupus karena aku mengalami
keguguran. Tetapi Tuhan sungguh Maha Baik, satu tahun setelah
keguguran anak pertama aku diperkenankan hamil lagi. Meskipun
aku dalam keadaan hamil, kami tetap aktif mengikuti KD walau
kadang-kadang aku terpaksa bolos kalau kondisiku lagi tidak fit.
Setelah penantian panjang, 10 tahun pernikahan kami, akhirnya
kami dikarunia seorang putri cantik. Tidak sama dengan bayi yang
lain, putri kami butuh perhatian dan waktu lebih dari kami berdua
karena putri kami menderita hidrosefaus (membesarnya kepala
karena kelebihan cairan). Sedih tentu saja iya, tetapi justru di sinilah
kami merasakan cinta kami berdua dan keluarga besar kami teruji.
Tidak ada saling menyalahkan atau menghancurkan perasaan yang
lain. Kami terima ini sebagai berkat dalam keluarga kecil kami dan
kami tetap saling mensupport. Berat, tetapi kami terima dengan
besar hati.
Suatu hari ada renewal di MEP (ME Paroki), Okky hadir sendiri dan
saya kebagian di rumah menjaga si kecil. Yang memberikan materi
adalah kordis baru kami, pasutri Laura-Hary dan tim pendamping
MEP kami pasutri Lien-Antonius bersama Pastor Widajaka sebagai
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pastor moderator ME di paroki kami Kristus Raja Surabaya. Kami
tidak tahu kalau saat itu ada discernment pemilihan kormep dan
betapa kagetnya aku ketika Okky pulang dari Renewal membawa
berita mengejutkan, bahwa kami terpilih sebagai kormep yang baru.
Kami mendapat suara terbanyak dari 3 kandidat. Jujur aku merasa
bingung dan bertanya-tanya, apa Tuhan ini sedang bercanda dengan
kami, dengan kondisi kami yang seperti ini kok ya nama kami yang
terpilih. Apakah kami mampu mengemban tanggung jawab yang
cukup besar ini? Bagaimana kami membagi waktu antara keluarga,
pekerjaan dan pelayanan?Tentulah akan sangat repot, apalagi
paroki kami termasuk paroki tua yang sulit berkembang ME-nya
karena keluarga mudanya banyak yang pindah ke pinggiran kota.
Tentunya ini n menjadi PR tersendiri bagaimana membangkitkan
ME yang tertidur di paroki kami. Malah guyonan Leoni († Yohan)
tim pendamping senior paroki kami mengatakan, paroki kami
seharusnya namanya bukan Kristus Raja, karena Yesusnya masih
tersalib terus tidak bangkit-bangkit jadi belum jadi Raja.
Kami berdialog, sejujurnya aku pribadi secara logika ingin
menolak, tetapi hati nuraniku berkata Jangan Menolak Berkat.
Akhirnya aku mendukung keputusan Okky yang menerima tanggung
jawab sebagai kormep, saat discernment, ini bukan tentang kami
harus membalas kebaikan Tuhan selama ini pada keluarga kami,
kami tidak sedang hitung-hitungan; karena seberapa hebat yang
bisa kami lakukan bagaimanapun kami tidak akan sanggup untuk
membalas cinta-Nya pada kami sekeluarga. Inilah wujud cinta kami
pada-Nya yang telah lebih dahulu mencintai kami, hal kecil yang
dapat kami lakukan dengan cinta dan hati yang tulus.
Saat ini, kami sedang menikmati masa-masa pelayanan bersama
komunitas di paroki dan distrik. Ada saat-saat sulit mencari
pengurus yang bersedia ambil bagian dalam karya pelayanan ini,
mengumpulkan kembali aktivis-aktivis lama yang ternyata masih
peduli akan nasib komunitas ME di paroki. Hal luar biasa,yang tadinya
menjadi kekhawatiran kami akan kemampuan kami, kini terjadi
keajaiban. melalui kehadiran dan dukungan teman-teman aktivis.
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Mereka bekerja keras dan membuat semangat kami terus membar.
Ada rasa bahagia dan haru saat-saat mengantar pasutri berangkat
WEME, makan bakso dan foto selfie rame-rame. Suka-duka, pasangsurut, canda-tawa kami lalui bersama. Banyak tantangan di depan
mata, tetapi banyak pula tangan penuh kasih yang menghibur
dan menguatkan. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami dan
semoga Tuhan berkenan menerima tanda cinta kami dalam hal kecil
yang dapat kami lakukan melalui pelayanan kami di komunitas ME
ini. Amin. ■/KT
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KEGIATAN

45 Jam Membangun Kebersamaan
Kormep Distrik IV Surabaya
Oleh: Pasutri Lili-Yanuar (Kormep Sayuka 2013–2019)

istimewa

︶

Pasutri Lili-Yanuar

Judul di atas kami ambil
sebagai BPS kami karena
selama waktu itulah
yang boleh kami rasakan
kebersamaan dalam acara
Gathering Kormep ke
Semarang dan Solo, bak
keluarga sendiri seperti motto
pelayanan kordis (Pastor Eka
& Laura Hary) yaitu We Are
Family dalam komunitas ME
distrik IV Surabaya.

BPS Yanuar
aya merasa senang ketika kordis baru Pasutri Laura-Hari
mengumumkan bahwa ada kegiatan “gathering kormep dan
mantan kormep” yang paripurna tugas di tahun 2019. Saya
merasa dicintai karena masih diperkenankan ikut dalam kegiatan
gathering ini walau saya telah berstatus “mantan kormep”. Acara
gathering ini sungguh positif dan sangat bermanfaat untuk
membangun kebersamaan antar- kormep yang ujung-ujungnya
adalah terbangunnya dukungan dan support dari kormep disetiap
kegiatan ME distrik IV Surabaya. Hal inilah yang saya lakukan
selama 2 periode menjadi kormep dan saya sangat senang boleh
terlibat dan mendukung setiap kegiatan distrik. Inilah pengalaman
yang kami alami saat acara gathering ini.
Seperti kebiasaan bila ada kegiatan keluar kota, titik kumpulnya

S

97

03

Des 2019- Feb 2020

selalu di Jl. Mojopahit belakang Katedral Hati Kudus Yesus dan
seperti biasanya juga, perjalanan agak molor sedikit dari waktu
yang telah ditentukan yaitu pukul 06.00 WIB dan dibuka dengan
doa dan berkat oleh Pastor Eka. Suasana keberangkatan nampak
ceria walau aku belum merasa fit benar, karena 3 hari sebelum
keberangkatan aku terkena flu berat (batuk pilek) sehingga sempat
berpikir untuk batal ikut namun nampaknya Tuhan berkehendak
lain dengan memberikan kesembuhan lebih cepat. Puji Tuhan,
walau kurang fit tetapi aku tetap bersemangat untuk pergi bersama
teman-teman sekomunitas.
Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan team Orlando Tour
& Travel yang diawali dengan tour leadernya yang cantik bernama
Ay Ni, yang artinya ‘mencintaimu’ kemudian disusul driver dan
asistennya. Nama Ay Ni ternyata mampu menghidupkan suasana
dalam bis apalagi Ay Ni juga sudah ikut WE ME sehingga kami
menjadi cepat akrab, bahkan beberapa orang memanggilnya “Wo
Ai Ni” sehingga suasana makin hidup dan riuh dalam bis yang
membuat tak terasa perjalanan telah mencapai rest area pertama
dekat jalan tol untuk melakukan hajat kecil sambil foto bersama.
Perjalanan via tol sungguh cepat, lancar, aman dan nyaman
sehingga bisa lebih cepat sampai ke tujuan pertama yaitu desa
Semilir-Bawen sebuah obyek wisata yg hampir seluruhnya dipenuhi
ornamen dari bambu yg artistik. Di sinilah rasa kebersamaan mulai
terasa melalui ekspresi foto-foto yang mengundang tawa, kormepkormep baru pun mulai beradaptasi suasana dengan kormepkormep lama bahkan kordis pun larut dalam kegembiraan yang
telihat dalam ekspresi foto dan itu nampak jelas ketika makan
siang bersama, mereka sudah mau berbaur dan bercanda sehingga
keakraban mulai terbentuk.
Setelah makan siang, perjalanan dilanjut ke Ayanaz - Gedong
Songo-Bandungan. Perjalanan mulai sedikit menegangkan karena
rute yang dilalui dengan petunjuk Google Map adalah jalanan
sempit yang naik turun dan banyak belokan, sampai suatu saat bis
terkendala tikungan dan harus berhenti serta seluruh penumpang
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turun.
Namun Tuhan sungguh baik dan mencintai kita dengan
mengutus orang-orang desa setempat yang baik hati untuk
membantu memandu sopir dalam mengarahkan bis untuk kembali
ke jalur yang benar bahkan dikawal sampai kembali ke jalan raya.
Puji Tuhan! Setelah bis berhasil diarahkan kembali ke jalan raya
maka lancarlah perjalanan menuju Bandungan hingga sampailah
di lokasi tujuan kedua yaitu Ayanaz Gedong Songo dan dilanjut
foto-foto lagi di mana keakraban dan canda tawa sambil sesekali
terdengar celotehan lucu dari beberapa pasutri menjadikan suasana
akrab semakin tumbuh.
Setelah puas berfoto ria, perjalanan dilanjut ke Semawis sebuah
kawasan kuliner di salah satu sudut kota Semarang dengan jalan
yang lumayan sempit namun menyuguhkan berbagai aneka menu
pengisi perut, karena kawasan kuliner ini seperti pujasera panjang
sehingga para pasutri menjadi berpencar dalam mencari makanan
yang dipilihnya namun tidak mengurangi keakraban karena bolak
balik ketemu, say hai sambil bawa makanan dan tertawa tawa.
Setelah perut menjadi buncit efek dari kekenyangan, maka
perjalanan yang seharusnya dilanjut ke kota lama Semarang
diputuskan untuk balik ke hotel untuk beristirahat malam karena
informasi macet panjang di daerah lokasi dan area parkiran yang
sempit. Begitu masuk kamar langsung leyeh-lenyeh sampai tertidur
dan lupa cerita horor tentang Lawang Sewu yang jadi topik canda
saat di bus sementara pasangan ku sedang mandi sambil mengeluh
kaki bengkak dan cekot cekot.
Pukul 03.45 WIB aku sudah dibangunkan oleh perut yang ingin
melakukan rutinitas pagi hari, lanjut mandi terus leyeh-leyeh lagi
sambil melihat foto-foto dengan aneka ragam gaya dan ekspresi
sambil menunggu pasangan selesai mandi, lanjut berbenah terus
turun ke lobby untuk serahkan kunci dilanjut jalan pagi di seputar
Lawang Sewu sambil menikmati Soto Ayam Semarang dengan
tempe gorengnya yang sungguh uenak, namun sayang semalam
tidak sempat coba karena perut sudah kekenyangan.
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Pukul 07.00 WIB sarapan pagi di hotel dengan suasana lebih
meriah karena bertepatan dengan HUP Pasutri Inneke–Hartono
(kormep St. Marinus Yohanes) ke-34. Semua bergembira, bernyanyi
bersama dan berdoa untuk keharmonisan dan kemesraan mereka.
Acara perayaan ini diakhiri dengan peluk cium cipika cipiki pasutri
dan berkat 1 box Cheese Ciffon Cake haujek yang sudah disiapkan
Ineke-Hartono.
Setelah menikmati keceriaan dan berkat jasmani, saatnya
menikmati berkat rohani dengan mengikuti Misa di Katedral yang
ditempuh dengan berjalan kaki karena jaraknya yang tidak terlalu
jauh dari hotel. Dalam homilinya, Pastor. Y. Kristanto, mengajak kita
semua untuk mensyukuri nikmat yang sudah kita peroleh dalam
bentuk mau berbagi dengan sesama sambil melihat berbagai
kegiatan sosial dari Yayasan Soegiyopranoto. Selesai Misa, kami
berfoto bersama Pastor Kristanto di depan Altar dan melanjutkan
perjalanan menuju Ataya Hotel-Solo untuk makan siang dan
sambung rasa.
Setelah kenyang dengan santap siang, acara Sambung Rasa
dengan kordis dimulai dengan membagikan amplop yang katanya
berisi surat cinta dari kordis, membukanya pun harus berbarengan
sehingga campur aduk perasaannya: ada yang deg-deg-an dan
tegang tetapi juga ada yang santai sambil tertawa-tawa saat setiap
pasutri diminta menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya./KT
Suasana menjadi riuh penuh tawa ketika tiba-tiba Ferdy (Elly),
kormep Redemtor Mundi yang duduk di sebelahku menyebut Yanuar,
namaku dengan keras; menepuk bahuku dan menyampaikan Elly
“aku menyayangi kamu” sampai terkiwir-kiwir dan meneriakkan
kordis aku mendukungmu diikuti dengan cowok lain yang telah
menyelesaikan tugasnya dengan bergantian melakukan hal
yang sama dengan apa dilakukan Ferdy bahkan aku pun ikut
melakukannya maka suasana semakin riuh saja dan lucunya lagi
masih saja ada beberapa cowok yang begitu seriusnya untuk
menyelesaikan tugasnya walau sudah ada teriakan “kamu ketipu,
kamu ketipu”.
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Padahal kalau kita mau cermati perintahnya, kita nggak usah
melakukan apa-apa kecuali hanya mengisi pertanyaan nomor 1
dan 2 saja, di mana itu dilakukan oleh beberapa cewek termasuk
pasanganku, sedangkan para cowok hampir semuanya melakukan
hal yang sama dengan Ferdy lakukan sebagai pemicunya.
Sebuah permainan sederhana namun mampu menciptakan
keakraban, kebersamaan, suasana guyub dan memiliki makna yang
cukup mendalam, sebelum melakukan sesuatu, hayati dan mengerti
dulu pesan yang mau disampaikan, bukan terburu mau menjadi
yang tercepat tetapi ternyata keliru.
Setelah itu dilanjut dengan kordis meminta masukan atau
apa saja yang ingin disampaikan kepada kordis kemudian ditutup
dengan doa dan berkat dari Pastor Eka. Selanjutnya kami menuju
Pasar Gede untuk berburu oleh-oleh dan rame-rame minum es
dawet sambil berfoto-ria di depan Pasar Gede dilanjut ke toko
batik di Solo, untuk melampiaskan keinginan para cewek-ceweknya
memilih busana. Setelah puas berbelanja, kami pulang ke Surabaya.
Tepat pukul 20.30 WIB, perjalanan menyenangkan ini berakhir
ditempat keberangkatan dan kita semua kembali ke titik nol
untuk siap melakukan kebaikan, mau berbagi dan bersyukur serta
mensyukuri apapun yg telah kita nikmati.
Semoga perjalanan ini makin menumbuhkan kebersamaan
dalam mendukung setiap kegiatan ME distrik IV Surabaya sebab
kalian para kormep menjadi ujung tombaknya.
Kalau bukan kita, siapa?
Kalau tidak sekarang, kapan?
Kita cukup lakukan hal kecil dengan cinta yang besar.
“Tak semua orang mampu lakukan hal besar, mari lakukan hal
kecil dengan cinta yang besar“ (Mother Theresia)
BPS Lili:
Sejak wacana Gathering kormep dilontarkan pada saat
pertemuan dismep, aku sudah membayangkan betapa hebohnya
kalau acara tersebut benar terealisasi. Pada saat itu kami masih
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Berfoto bersama

menjadi kormep Sayuka.
Setelah kami digantikan oleh kormep yang baru, aku tidak lagi
membayangkan akan pergi bareng-bareng karena sudah tidak
menjadi kormep. Ternyata ada info kalau kormep yang digantikan
di tahun 2019 ini masih boleh ikut, wah... timbul kembali harapan
untuk ikut gathering tersebut dan Yanuar mendaftar untuk ikutan.
Menjelang hari H, sempat aku galau karena kesehatan Yanuar
agak menurun, Yanuar terkena batuk pilek yang cukup berat,
sehingga deg-deg-an juga apakah dia bisa ikut dengan kesehatan
yang demikian. Tapi semakin dekat dengan hari H, kesehatan Yanuar
membaik dan akhirnya kami bisa berangkat.
Selama 2 hari 1 malam, aku merasa tidak ada jurang pemisah
antara kormep baru dengan kormep yang sudah digantikan; semua
membaur dengan guyub, bergurau, saling menggoda dan saling
membantu.
Padahal sebelumnya aku belum pernah ngobrol dengan
kormep-kormep baru yang ikut gathering, tapi selama perjalanan
itu sudah seperti kenal lama.
Senang, capek, kenyang mewarnai gathering ini. Aku berharap
masih tetap bisa ikut acara seperti ini tahun depan. Bisa bergembira
bersama lagi, tentunya dengan peserta yang semakin banyak.
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SERBA-SERBI

Kontrasepsi Buatan yang Kontroversial
Oleh: Pasutri Elias-Irene (ME–KKIS Singapura)

atau Contra-ception kalau diterjemahkan bebas
︶ Kontrasepsi
adalah alat untuk menangkal terjadinya pembuahan/kehamilan

(yang tak diharapkan). Iya donk, kita khan harus menata
keluarga kita agar bahagia, anak-anak bisa dibesarkan dengan
layak, pendidikan yang baik, menjadi orang yang berguna
bagi masyarakat. Kalau anaknya banyak, nanti bagaimana
mengurusnya. Itulah alasan kuat, mengapa banyak orang setuju
dengan kontrasepsi buatan, termasuk kami.

S

ewaktu sama-sama mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan
di Jakarta, salah satu modulnya adalah mengenai seksualitas.
Pengajaran Gereja Katolik sangat jelas yaitu melarang/tidak
menganjurkan pemakaian alat kontrasepsi buatan. Gereja hanya
memperbolehkan kontrasepsi alami, seperti sistem kalender
atau Biling system. Pasutri bisa menunda mempunyai anak hanya
dengan melakukan hubungan seks selama istri dalam masa tidak
subur.
Sebagai layaknya pasangan muda saat itu, yang masuk di
prioritas kami adalah bagaimana kami mampu mencukupi
kebutuhan financial kami, seperti punya pekerjaan yang layak,
membeli rumah, mobil, persiapan mempunyai anak, bla bla bla.... Tak
terpikir betapa dalam konsekuensi dari pilihan kami. Istri memakai
spiral selama lima tahun, yang akhirnya dilepas karena sudah
habis masa berlakunya. Kami menggantikannya dengan kondom,
yang kami rasa lebih aman dan praktis. Kami mengucap syukur
bisa membesarkan anak tunggal kami hingga dewasa. Namun kami
merasa rahmat Tuhan akan lebih melimpah seandainya kami tidak
menghambat berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Kami sungguh
menyesal atas kecerobohan pilihan ini. Kami melakukan pengakuan
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dosa atas kesalahan ini.
Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan
dia."(Kej 2:18). St. Yohanes Paulus II dengan indah menjelaskan
dalam bukunya Theology of the Body, bahwa persatuan Adam dan
Hawa bukanlah mengenai persatuan seksualitas semata, namun
pemberian diri satu sama lain dalam cinta kasih, yang puncaknya
diungkapkan melalui hubungan seks. Adam dan Hawa adalah
sepadan. Hawa bukanlah objek pemuas nafsu birahinya. Binatang
juga diciptakan Tuhan melakukan hubungan seks berdasarkan
naluri birahinya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan
Allah, kodratinya jauh di atas binatang. Persatuan cinta-kasih pasutri
adalah luhur dan seharusnya meniru persatuan cinta pemberian
diri Allah dalam Tritunggal Maha Kudus.
Pengarang terkenal, C S Lewis, pengarang buku Narnia,
mengatakan dengan kagum, “Betapa besar keberanian seorang
laki-laki dan perempuan mengatakan “Saya Mau” di hadapan Allah
di dalam penerimaan sakramen perkawinan. Tak ada jalan kembali,
berkomitmen untuk mencintai dalam untung dan malang, suka dan
duka, sehat dan sakit seumur hidup!”
Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus,
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu,
apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
Kebahagiaan sejati bisa ditemukan di dalam perkawinan yang
saling memberikan diri dalam cinta. Perkawinan juga membawa
pasutri kepada jalan kekudusan.
Coba kita bayangkan, bagaimana sakitnya hati kita, apabila
pasangan kita berselingkuh. Mungkin seperti tubuh kita tercabik,
karena sudah menjadi satu daging. Tuhan Allah adalah setia,
walaupun umatnya Israel mengkhianati-Nya berulang-ulang. Sebab
TUHAN, Allahmu, adalah api yang menghanguskan, Allah yang
cemburu (Ul 4:24). Dalam Kitab Hosea, Allah melalui Nabi Hosea
menikahi seorang pelacur! Allah menghukum bangsa Israel, namun
selalu kembali menyelamatkan bangsa pilihan-Nya itu. Allah yang

106

03

Des 2019- Feb 2020

cemburu namun tak pernah memilih bangsa lain sebagai ganti
bangsa Israel. Perjanjian kudus yang Allah ikrarkan dengan bangsa
Israel, diibaratkan sakramen perkawinan yang monogami dan setia.
Dalam Perjanjian Lama tak sedikit drama dosa seksualitas
terjadi. Contoh yang terkenal adalah Raja Daud, yang berselingkuh
dengan Betsyeba, istri Uria. Allah menghukum Daud dengan
bersabda: “Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai
selamanya, karena engkau telah menghina Aku dan mengambil
isteri Uria, orang Het itu, untuk menjadi isterimu. (2 Sam 12:10).
Drama dosa Daud diawali dengan pemerkosaan Tamar oleh Amnon.
Keduanya adalah anak kandung Daud dari lain isteri. Absalom sang
kakak membalas dendam dengan membunuh Amnon. Absalom
memproklamirkan diri sebagai raja menggantikan Daud. Singkat
cerita, Absalom mati muda dengan terbunuh. Sesungguhnya banyak
cerita dalam Alkitab yang sangat menarik untuk dibaca!
Drama dosa yang lebih besar terjadi dalam masa Raja Salomo.
Raja yang gemar menikah ini mempunyai 700 istri dan 300 gundik.
Banyak dari mereka berasal dari bangsa non-Israel, yang akhirnya
menyeret Salomo dalam penyembahan berhala, berkhianat kepada
Allah. Kerajaannya yang begitu agung, besar dan kaya, runtuh
setelah kematiannya.
Ada satu cerita menarik mengenai Onan bin Yehuda dalam
Kejadian 38:9-10 “Tetapi Onan tahu, bahwa bukan ia yang empunya
keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri isteri
kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan
memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu
adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia juga.”
Inilah mungkin asal usul kata “onani”.

Allah sepertinya menghukum keras setiap pelanggaran seksual di
zaman Perjanjian Lama. Bagaimana dengan zaman now?

Kami baru-baru ini menonton film dokumenter “Unprotected”
yang diproduksi oleh St. Ignatius Press Amerika Serikat. Film yang

107

03

Des 2019- Feb 2020

sangat direkomendasikan untuk ditonton.
Kisah berawal dari gerakan Feminisme di awal abad 20.
Gerakan mulia yang hendak memberdayakan perempuan.
Perempuan tak hanya mampu mengurus anak dan rumah tangga,
namun juga mampu melakukan pekerjaan laki-laki. Dalam sejarah
gereja, kita mempunyai pahlawan perempuan yang mereformasi
gereja, seperti St. Theresa Avila, St. Joan of Arc, St. Catherine of
Siena, dan lainnya.
Gerakan mulia ini bergulir di luar yang dicita-citakan
semula. Ini dipicu dari inspirasi Helen Gurley yang mengarang
buku Sex and Single Girl. Salah satu quotenya yang terkenal
adalah Good girls go to heaven, bad girls go everywhere. Setiap
perempuan, single maupun berkeluarga mempunyai kapasitas
dan hak untuk memiliki love, sex and money. Helen Gurley adalah
pendiri majalah Cosmopolitan yang mendunia sampai sekarang.
Penampilan fisik dan kebutuhan fisik adalah segalanya bagi dia,
dengan membuang moral & tradisi yang ada.

Bola liar menggulir terus...

Allah menciptakan perempuan dengan anugerah besar
yang tak dimiliki kaum Adam, yaitu reproduksi. Namun dengan
revolusi seksual yang segera mewabah ini, para perempuan
ingin diberlakukan sama seperti para laki-laki, menghilangkan
anugerah reproduksinya demi kepuasan seksual semata.
Penemuan pil kontrasepsi mengubah dunia selamanya.
Masyarakat Amerika saat itu seperti menemukan solusi jitu
bagaimana menghidupi sex life mereka yang baru. Mereka tak
perlu takut lagi untuk kehamilan yang tak dikehendaki. Muncullah
istilah birth control. Mempunyai bayi bukan lagi berkat namun
beban bagi mereka.
Pemakaian pil kontrasepsi segera mendunia. Pendukungnya
masih menunggu “pengesahan“ dari benteng moralitas terakhir,
Gereja Katolik...
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Paus pada masa itu, Paus Paulus VI bergulat dalam doa yang
mendalam untuk memohon kebijaksanaan Allah. Pada tahun
1968, terbitlah enciklik yang menggemparkan dunia, Humane
Vitae! Ensiklik ini menjadi dasar ajaran Gereja untuk melarang
penggunaan kontrasepsi buatan. Beberapa butir- butir penting
Humane Vitae adalah:
1. Allah adalah Sang Pengarang kehidupan, dan hidup yang
diciptakan ini adalah suci.
2. Prokreasi adalah jantung dari setiap perkawinan.
3. Pengakuan terhadap prokreasi adalah peneguhan atas martabat
perempuan.
4. Pengendalian kelahiran buatan (kontrasepsi buatan) adalah
jalan menuju budaya kehancuran.
Sejak munculnya Humane Vitae ini, perlawanan dari kubu
seberang semakin gencar. Salah satunya legalisasi aborsi di
Amerika, melalui Supreme Court USA, dengan keputusan Roe vs
Wade di tahun 1973. Legalisasi aborsi sekarang melanda hampir
semua Eropa, termasuk Irlandia, yang mayoritas konservatif Katolik,
juga Singapura.

Bagaimana kondisi saat itu sampai zaman now, 50 tahun, setelah
terbitnya Humane Vitae?
Coba kita lihat buah-buah busuk apa yang dihasilkan....

1. Free-Sex:
Ini adalah anak sulung revolusi seks yang dimotori oleh
penyelewengan penggunaan alat kontrasepsi. Para lelaki ini menjadi
pribadi yang tak lagi bertanggung jawab atas perbuatannya.
Para perempuan membuang hak prokreasinya yang semestinya
berkat Tuhan. Mereka merasa “aman” karena ada alat kontrasepsi.
Free sex tanpa komitmen tak mungkin membuahkan kebahagiaan
sejati. Women are being used rather than being love. Body should be
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expression of love, not pleasure. Tubuh adalah ciptaan Allah yang
suci, bukan untuk objek untuk dieksploitasi. Survey membuktikan
tak ada kebahagiaan dalam pre-marital seksual, namun rasa
penyesalan dan dosa yang mendalam, karena merasa diperalat
oleh pasangannya.
Santo Yohanes Paulus II juga mengingatkan eksploitasi
seksual ini terjadi juga di dalam hubungan suami-istri. Suami dan
istri semestinya puncak pemberian diri satu sama lain dengan
cinta. Seks bukan hanya sekedar sarana pengejar kenikmatan.
Setelah 50 tahun dari Humane Vitae, free-sex ini sudah menjadi
norma baru yang sepertinya diterima masyarakat. Bukan hanya
di Amerika tapi juga di seluruh dunia.
2. Aborsi:
Gelombang free-sex ini membawa bencana kedua yang
lebih mengerikan, yaitu aborsi. Apabila pasangan saling
memanfaatkan satu sama lain sebagai obyek, apalagi perlakuan
terhadap sang bayi. Mereka tak sadar bahwa sang bayi adalah
anak mereka sendiri, dan mereka membunuhnya! Aborsi adalah
sarana pembunuhan paling besar & paling keji yang pernah
diciptakan manusia. Korban jiwa dari Perang Dunia 1 & 2
digabungkan tak ada artinya dengan korban jiwa aborsi. Menurut
www.numberofabortions.com, sejak tahun 1980 sampai hari ini
ada 1.555.047.908 jiwa melayang and still counting...! Setiap hari
terjadi pembunuhan 67.499 jiwa bayi di seluruh dunia!
Perempuan yang melakukan aborsi mengalami derita trauma
yang mendalam sepanjang hidupnya. Perasaan bersalah, terkucil,
sebagian ada tendensi untuk bunuh diri.
Praktek aborsi juga menjadi ladang bisnis yang paling
profitable dan menggurita di seluruh dunia. Planned Parenthood,
abortion provider terbesar di USA mempunyai pendapatan
US$1.67 milyard (sekitar 24 trilyun rupiah!) di tahun 2018. Coba
kita hitung kalau puluhan ribu klinik aborsi di seluruh dunia di
gabungkan!
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3. Perceraian:
Tingkat perceraian meningkat drastis sejak revolusi seksual
yang dimotori oleh penemuan pil kontrasepsi ini. Hampir setengah
perkawinan di Amerika berakhir dengan perceraian. Walaupun
masalah seksual bukanlah satu-satunya penyebab perceraian,
namun besar pengaruhnya, terutama dari perselingkuhan.
Perselingkuhan menjadi trend buruk, juga di Indonesia sekarang.
Khan ada kondom yang dijual bebas di mana-mana, pikir mereka.
Hubungan suami istri yang mestinya menjadi puncak pemberian
diri dalam kasih, hanya menjadi sekedar pengejar kenikmatan saja.
Percaya atau tidak, besar atau kecil, rahmat Tuhan dalam keluarga
bisa terhambat karena kita melanggar perintah Gereja ini.
Semua data statistik menunjukan lompatan kuantum derita
manusia akibat revolusi seksual ini. Apa yang dinubuatkan
Paus Paulus VI 50 tahun lalu benarlah terjadi! Penggunaan alat
kontrasepsi buatan sungguh sudah menjadi budaya kehancuran
sekarang! Semua bencana besar ini dimulai hanya dari satu benda
kecil yang tak berdaya yang bernama pil kontrasepsi....
Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima, mendesak dan
memohon kita untuk berdoa Rosario setiap hari untuk para jiwa
di api penyucian, termasuk jiwa-jiwa bayi yang diaborsi dan para
pelaku aborsi. Juga St. Faustina mengajarkan Doa Kerahiman Allah
untuk para jiwa-jiwa di api penyucian. Bencana ini sungguh besar,
namun kita percaya kuasa dan kasih Allah jauh lebih perkasa. Allah
minta keberanian kita untuk bertindak benar, dan iman dalam doadoa kita. Semoga ini menjadi permenungan kita semua....
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QUALITY TIME

Aku Bukan Sedang
Membantu Istriku

S

eorang teman datang ke rumahku
untuk minum kopi. Kami duduk
bersama dan mengobrol. Di tengah
pembicaraan aku bilang, “Aku akan
mencuci piring, tunggu sebentar ya.”
Dia menatapku, seolah aku barusan
bilang bahwa aku akan membangun
sebuah roket. Lalu dia berkata padaku
dengan rasa kagum, tapi sedikit bingung,
“Aku senang kau membantu istrimu. Kalau
aku tidak membantu istriku, karena pas
kubantu, dia tidak memujiku. Minggu
lalu aku mengepel lantai dan dia
mengucapkan terima kasih.”
Aku duduk lagi dan menjelaskan pada
temanku ini, bahwa aku tidak sedang “membantu” istriku.
Sebenarnya, istriku tidak butuh bantuan, tapi dia butuh partner. Aku
adalah seorang partner di rumah. Kadang stigma di masyarakat yang
membuatnya seolah suami dan istri memiliki peran yang berbeda
soal pekerjaan rumah tangga. Istri mengerjakan semua, dan suami
tidak membantu. Atau kalau pun membantu, hanya sedikit saja.
Tapi sebenarnya itu bukan sebuah “bantuan” untuk mengerjakan
pekerjaan rumah tangga.
Aku bukan sedang membantu istriku membersihkan rumah.
Karena aku juga tinggal di rumah ini, maka aku perlu ikut
membersihkannya juga.
Aku bukan sedang membantu istriku memasak. Tapi karena aku
juga ingin makan, maka aku perlu ikut memasak.
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Aku bukan sedang membantu istriku mencuci piring setelah
makan. Tapi karena aku jugalah yang memakai piring-piring itu,
maka aku ikut mencucinya.
Aku bukan sedang membantu istriku mengurus anak-anaknya.
Tapi karena mereka adalah anak-anakku juga, maka sebagai
ayahnya, aku wajib ikut mengasuh mereka.
Aku bukan sedang membantu istriku mencuci dan melipat baju.
Tapi karena baju-baju itu juga milikku dan anak-anakku, maka aku
ikut membereskannya juga.
Aku bukan sebuah bantuan di rumah, tapi aku adalah bagian
dari rumah ini.
Dan soal pujian, aku memintamu wahai temanku, nanti setelah
istrimu membersihkan rumah, mencuci baju, mengganti sprei,
memandikan anak, memasak, membereskan barang, danlain
sebagainya, kau harus mengucapkan terima kasih padanya. Tapi
harus ucapan terima kasih yang spesial, seperti, “Wow, sayangkuu!
Kamu hebat!”
Apa itu terasa konyol bagimu? Apa kau merasa aneh? Padahal
ketika kau, cuma sekali seumur hidup mengepel lantai, lalu setelah
selesai kau mengharapkan sebuah pujian besar dari istrimu, apa itu
tidak lebih aneh? Pernahkah kau berpikir sejauh itu?
Mungkin karena bagimu, budaya patriarki mengukuhkan bahwa
semua pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri. Mungkin kau
kira, mengerjakan semua pekerjaan rumah yang banyak itu, bisa
diselesaikan tanpa menggerakkan jari?
Maka hargai dan pujilah istrimu seperti kau ingin dihargai
dan dipuji, dengan cara dan perlakuan yang sama. Maka ulurkan
tanganmu untuk membantunya, bersikaplah seperti Partner sejati.
Bukan seperti tamu yang datang hanya untuk makan, tidur, mandi
dan terpenuhi kepuasannya.
Merasa nyamanlah di rumahmu sendiri. Perubahan nyata dari
masyarakat, dimulai dari rumah kita. Mari ajarkan anak lelaki dan
perempuan kita, arti sebenarnya dari kebersamaan keluarga.
(file: Chris). ■/KT
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