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Pembaca eRelasi yang terkasih,

Majalah eRelasi 07 edisi bulan Desember ini 
bertema “Hidup yang seimbang.” Bagaimana 
kehidupan kita sekarang ini, apakah sudah 

seimbang? Atau mungkin masih berat sebelah? Di sini 
eR 07 mengupas bagaimana kita menjalani kehidupan 
yang seimbang, ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Dalam edisi kali ini para kontributor eRelasi bertugas 
untuk menulis semua naskah-naskahnya. Istimewa bukan? 
Dengan tampilnya para kontributor sebagai penulis 
membuat redaksi lebih tenang, karena kiriman naskah 
akan lebih terjamin. 

Mari kita telusuri bersama karya-karya mereka yang 
pasti akan membuka wawasan kita tentang hidup yang 
seimbang dan juga informasi kegiatan kegiatan mereka 
di masa pandemi ini. Meskipun gerak kita terbatas, tetapi 
banyak juga kegiatan-kegiatan kreatif mereka.

Yang pasti, kali ini para kontributor eR 07 
menyumbangkan karya terbaik mereka dan Redaksi akan 
mengumumkan naskah siapa saja yang terbaik.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua 
kontributor yang telah menyumbangkan berbagai naskah 
dan karya-karyanya.

Seperti kita ketahui, tahun 2020 ini Worldwide 
Marriage Encounter Indonesia telah genap 45 tahun 

DARI REDAKSI
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melayani keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kita 
patut bersyukur atas hadirnya Marriage Encounter yang 
ikut mewarnai pelayanan Gereja Katolik. Perayaan dan 
Novena syukur untuk Lustrum Ke IX ini telah ditutup oleh 
Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo pada tanggal 3 Oktober 
2020 di Gereja Katedral, Jakarta. Homili Bapa Kardinal kami 
muat dalam edisi ini. Mari kita doakan dan perjuangkan 
bersama agar seluruh Keuskupan di bumi Indonesia dapat 
dijangkau oleh Marriage Encounter.

Sebagai penutup, Redaksi mengucapkan “Selamat Natal 
2020 dan Selamat Tahun Baru 2021” Semoga kita semua 
tetap semangat, diberi kesehatan dan berkat Tuhan. 
■EA/WN

Redaksi 

-Relasi
@2020
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Ytk. Para Bapa Uskup, pastor, suster, bruder, frater, para 
pasutri komunitas ME Indonesia serta pembaca e-Relasi 
sekalian.

Tema kita kali ini adalah tentang hidup seimbang. 
Sebagai pasangan suami-istri, tentunya seimbang 
disini bisa diartikan sebagai suatu keharmonisan, 

tidak ada yang sangat dominan dan tidak ada yang 
merasa dirugikan. Baik suami maupun istri perlu menjaga 
keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan dan keluarga.

Sebagai imam dan biarawan/biarawati, juga perlu 
menjaga keseimbangan antara kehidupan doa, pelayanan 
dan relasi dengan komunitas serta dengan umat.

Kehadiran eRelasi diharapkan dapat memberikan 

KORNAS MENYAPA

Pastor Akik Purwanto & Pasutri Meme-Jacob
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inspirasi dan peneguhan kepada kita semua untuk 
mengupayakan hidup yang seimbang, melalui kesaksian 
dan pengalaman hidup yang dibagikan oleh para 
kontributor.

Ibarat mengendarai sepeda, keseimbangan perlu terus 
dijaga dan diupayakan, agar kita tidak sampai jatuh.

Semoga apa yang telah kita upayakan bersama, bisa 
menjadi berkat bagi banyak orang. ■IH/IJ

“Keep your lamp burning!”
We love you, we need you!

Pastor A. Akik Purwanto & pasutri Meme-Jacob
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Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Artikel eR7
■LIMA NILAI TERTINGGI
Lima artikel eR7 yang mendapat nilai tertinggi:

1. Empat Sehat Lima Sempurna ala ME
2. Dua Lentera dalam 300 Purnama
3. Empat Berkat Lima Sempurna
4. Menjaga Work Life Balance
5. Terkadang Harus Berani Menolak

■PEMENANG
Berdasarkan artikel yang dikirim para kontributor (tanpa melalui 
proses editing), para juri memutuskan tiga terbaik artikel eRelasi 
untuk edisi 07. 

PENGHARGAAN PERTAMA
Jumlah nilai 80
Judul: Empat Berkat Lima Sempurna
Kode artikel: eR07_N06
PENGHARGAAN KEDUA
Jumlah nilai 79
Judul: Dua Lentera dalam 300 Purnama
Kode artikel: eR07_N04
PENGHARGAAN KETIGA
Jumlah nilai 71
Judul: Terkadang Harus Berani Menolak ...
Kode artikel: eR07_N15

Demikian hasil penilaian para juri. Semoga dapat menjadi 
pemantik semangat bagi pemenang, dan juga bagi kontributor yang 
belum menang. 

■PARA JURI
1. Sutriyono 
2. Pas. Kurni-Topo 
3. Pas. Budi-Hong 
4. Pas. Inge-Julius

PENGUMUMAN LOMBA
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SAJIAN UTAMA

Menjaga Work Life Balance

Pasutri Dobi-Rista

Oleh: Pasutri Dobi-Rista (Distrik V Purwokerto)

Tiap hari seakan “berkelahi” dengan waktu membuat 
saya tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, keluarga, 
apalagi untuk Tuhan. Waktu saya habis di jalan. 

Kesibukan telah mencuri dan merampas hal yang berharga 
dalam hidup saya, yakni kepekaan. Saya yang sibuk telah 
kehilangan kepekaan terhadap Tuhan dan sesama. Saya 
merasa menjadi manusia egois dan tidak lagi peduli pada 

︶ Melepas seorang 
karyawan tuna rungu 
di kantor kami yang 
dijemput orang 
tuanya di Jakarta 
menjelang PSBB 
total 14 September 
2020 membuat saya 
terkenang kembali 
kehidupan saya dan 
keluarga yang pernah 
LDR (long distance 
relationship).
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manusia di luar diri saya.
Banyak keluhan sakit kepala dan masalah di pencernaan 

saat itu saya rasakan. Pada saat cek laboratorium 
menunjukkan ada masalah di beberapa organ dalam, juga 
tensi saya tinggi. Istri saya Rista, melihat itu sebagai gejala 
fisiologis dari stress. “Papa apakah di kantor tiga bulan 
terakhir ini tertekan, mudah marah, lelah (burn out), sering 
gelisah?” tanya istri saya. Saya jawab saya mengalami itu 
semua. Dengan jawaban saya ini, Rista menyimpulkan 
bahwa selain fisiologis, saya juga ada gejala psikologis 
stress. 

Rista bertanya lagi, "Adakah perilaku harian yang 
berubah?” Saya menjawab, ”Makan tak teratur, maunya 
yang enak-enak. Sehari kadang dua kali, tapi bisa juga lima 
kali makan, dan juga makin sering ngopi.” Lalu pertanyaan 
berlanjut,” Apa Papa melakukan kegiatan relaksasi dan 
rajin ke gereja?” Saya jawab, “Semakin jarang.” 

“Papa hidup tak seimbang. Cobalah seimbangkan. 
Ingat, kesehatan nomor satu, Papa,” kata Rista menutup 
pembicaraan.

Keseimbangan hidup (work life balance)1 merupakan 
konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang 
tepat antara pekerjaan (karir dan ambisi) pada satu sisi 
dan kehidupan (pengembangan spiritual, kebahagiaan, 
waktu luang, serta keluarga) di sisi lain. Keseimbangan 
1 Singh, P., & Khanna, P. (2011). Work-Life Balance: A Tool for Increased 
Employee Productivity and Retention. Lachoo Management Journal, 2(2), July 
- December 2011
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hidup memiliki tiga komponen yaitu keseimbangan 
waktu (merujuk pada keseimbangan waktu yang diberikan 
untuk pekerjaan dan peran keluarga, sosial serta pribadi 
individu), keseimbangan keterlibatan (merujuk pada 
kesetaraan tingkat keterlibatan psikologis baik dalam 
pekerjaan maupun peran keluarga, sosial, serta pribadi 
individu) dan terakhir keseimbangan kepuasan (merujuk 
pada keseimbangan tingkat kepuasan dalam pekerjaan, 
dan peran keluarga, sosial, serta pribadi individu)2.

Sampai akhirnya kami mengikuti WEME angkatan 36 
Distrik Cirebon di tahun 2013. Dalam dialog kami saat 
itu Rista bertanya, “Papa, saat kamu sedang sekarat dan 
hampir menghembuskan nafas terakhir kali, apakah atau 
siapakah yang kamu paling rindukan ada di sekelilingmu 
untuk terakhir kalinya? Apakah itu bos-mu? Atau rekan 
kerja? Atau kamu mau lihat surat tanah atau bilyet 
depositomu terakhir kalinya?” 

Saya menjawab, ”Bukan itu semuanya! Tetapi aku mau, 
pada waktu saat itu di tengah-tengah istri dan anak-
anakku!” Sambil berkaca-kaca, Rista menyambung, “Kalau 
memang istri dan anak-anakmu merupakan pemberian 
Tuhan Allah yang sangat penting dalam hidup Papa, kenapa 
engkau sering menomorduakan kami selagi engkau masih 
hidup dan sehat.”

Saya diingatkan, itulah keseimbangan hidup yang 
harus saya jaga seperti yang pernah saya nyatakan ketika 
2 European agency for safety and health at work. Family issues and work-
life balance. https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-57-family-
issues-work-life-balance/view
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kanonik di depan (alm) Pastor Bruno Orru SX tahun 2007 
yaitu seimbang dalam memberikan prioritas, komitmen 
dan janji yang sama baik untuk keluarga, pekerjaan, dan 
juga pelayanan. “Kamu harus satu rumah, jangan terpisah!” 
Pesan Pastor Bruno. 

Malam itu sambil menggenggam hangat tangan Rista 
di depan Pastor Swibaktata, MSC, saya berkomitmen untuk 
memprioritaskan keluarga dan kembali menghidupkan 
semangat pelayanan. Inilah hidup yang harus saya 
perjuangkan untuk bisa menjaga keseimbangan hidup 
yang telah dipercayakan oleh Tuhan. ■IH/DS
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kanonik di depan (alm) Pastor Bruno Orru SX tahun 2007 
yaitu seimbang dalam memberikan prioritas, komitmen 
dan janji yang sama baik untuk keluarga, pekerjaan, dan 
juga pelayanan. “Kamu harus satu rumah, jangan terpisah!” 
Pesan Pastor Bruno. 

Malam itu sambil menggenggam hangat tangan Rista 
di depan Pastor Swibaktata, MSC, saya berkomitmen untuk 
memprioritaskan keluarga dan kembali menghidupkan 
semangat pelayanan. Inilah hidup yang harus saya 
perjuangkan untuk bisa menjaga keseimbangan hidup 
yang telah dipercayakan oleh Tuhan. ■IH/DS

SAJIAN UTAMA

Empat Berkat Lima Sempurna

Pasutri Guntur-Ima

Oleh: Pasutri Guntur-Ima (Distrik VI Bandung)

Seringkali kita terlalu ‘tenggelam’ dengan berbagai 
aktivitas, sehingga kita tidak menyadari adanya 
perubahan-perubahan di sekeliling kita. Anda bisa 

merasa bahwa hidup Anda sudah seimbang, namun apakah 
kehadiran Anda telah membuat hidup orang lain seimbang? 
Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan 

︶ Apakah hidup Anda 
sudah seimbang? 
Kesehatan? 
Pendidikan anak? 
Usaha atau karir? 
Punya cukup waktu 
untuk keluarga? 
Jika Anda menjawab 
‘Ya’ untuk semua 
pertanyaan itu, Anda 
patut bersyukur. 
Pertanyaan tambahan: 
kapan terakhir Anda 
memuji pasangan?
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hidup kami yang penuh dengan ketidakseimbangan, namun 
izinkan kami berbagi bagaimana cara kami bertahan dan 
menyeimbangkannya.

Kami, Guntur dan Ima, menikah sejak 2009 dan langsung 
dikaruniai anak pertama pada tahun 2010. Kami mengalami 
dinamika keluarga baru yang langsung diberkati dengan 
kehadiran anak. Kesibukan kami berdua sebagai dosen di 
sebuah perguruan tinggi swasta juga seringkali menguras 
tenaga kami. Tak jarang, terjadi gesekan-gesekan dalam 
relasi kami sebagai suami istri, yang berasal dari proses 
belajar kami saling mengenal satu sama lain sambil 
menyeimbangkan tugas-tugas sebagai suami-istri, dosen, 
orang tua, dan pribadi.

Karunia Tuhan sangat kami rasakan melalui kejadian 
sehari-hari dan juga melalui berbagai peran yang Tuhan 
percayakan kepada kami. Pada tahun 2014, kami dikaruniai 
anak kedua. Tepat setahun kemudian, tahun 2015, saya 
mendapat kesempatan studi lanjut ke jenjang S3 dengan 
beasiswa LPDP. Setelah melalui berbagai proses panjang, 
pada tahun 2016 kami sekeluarga berangkat merantau ke 
Leeds, Inggris. Tak berhenti sampai di situ, sembilan bulan 
setelah saya mulai studi, mas Guntur juga mendapat 
kesempatan studi S3 di Universitas dan jurusan yang 
sama, dengan beasiswa yang sama.

Di tempat baru ini kami belajar banyak tentang 
perbedaan budaya, cara pandang, dan perbedaan nilai. 
Banyaknya peran yang kami jalani, membuat kami belajar 
untuk mengenali perubahan dan menyusun prioritas.
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Mengenali perubahan untuk hal-hal yang kasat 
mata tentu sangat mudah. Di tempat tinggal yang baru 
kami beradaptasi dengan lingkungan, peralatan, dan 
perabotan untuk menjaga rumah kami tetap hangat, 
aman, dan nyaman. Kami juga melihat anak-anak kami 
berusaha untuk beradaptasi dengan cuaca, bahasa, dan 
kebiasaan-kebiasaan baru di sekolah yang baru. Saat kami 
mulai nyaman dengan satu musim, tiba-tiba kami harus 
beradaptasi lagi untuk memasuki musim yang berikutnya.

Perubahan juga dapat terjadi dalam bentuk yang 
berbeda. Saat studi mas Guntur belum dimulai, beliau bisa 
menjaga anak-anak dan antar jemput sekolah. Selepas 
pulang sekolah, anak-anak bisa langsung berinteraksi 
dengan orang tuanya. Situasi ini berubah saat mas Guntur 
sudah harus memulai sekolahnya, kami menghadirkan 
perubahan dalam rutinitas kami. Anak-anak diputuskan 
untuk dijemput oleh teman kami saat pulang sekolah dan 
dititipkan ke rumah teman sampai kami jemput pulang.

Perilaku anak-anak mulai terlihat berubah karena 
mereka harus tinggal beberapa jam di rumah orang lain 
sebelum akhirnya kami jemput pulang. Saat itu mereka 
masih belum sanggup untuk menyampaikan protes, 
tapi melihat perubahan perilaku mereka, kami segera 
mengambil langkah tumbuh: weekend kami gunakan 
untuk ‘menyapa’ perasaan anak-anak lewat dialog-dialog 
kecil sambil berkegiatan dengan keluarga, supaya ‘tangki’ 
cinta mereka bisa terus terisi penuh.

Memasuki tahun kedua, kami diberikan peran tambahan 
untuk membina fellowship, komunitas pelajar Indonesia 
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yang beragama Kristen dan Katolik. Sebulan sekali kami 
mengadakan pertemuan untuk doa dan makan bersama, 
dan setiap tahun selalu ikut terlibat sebagai panitia 
perayaan Natal dan Paskah. Pada tahun yang sama pula, 
mas Guntur mendapat peran baru untuk menjadi “lurah” 
atau koordinator untuk para penerima beasiswa LPDP di 
wilayah Leeds. Tak jarang hadirnya peran-peran baru ini 
juga menghadirkan konflik dalam relasi kami berdua.

Saat tenggelam dalam berbagai aktivitas tersebut, 
relasi kami sebagai pasangan kembali dikuatkan dengan 
berdoa dan berdialog perasaan yang rutin kami lakukan. 
Kami bersyukur boleh menerima peran ini, karena kami 
jadi bisa belajar untuk tumbuh bersama dengan komunitas 
dan belajar menyusun prioritas untuk menyeimbangkan 
berbagai macam kepentingan.

Pada salah satu sesi dialog, kami baru menyadari bahwa 
Tuhan ternyata telah mulai mempersiapkan keluarga kami 
menjalani kehidupan di ‘negeri asing’ itu sejak jauh-jauh 
hari. Salah satunya adalah dengan mengikuti Weekend ME. 
Beruntungnya, kami mengenal dan mengikuti Weekend 
ME dalam usia perkawinan empat tahun, yaitu pada tahun 
2013. Kami belajar mengenali kehadiran Tuhan secara 
lebih mendalam di dalam keluarga.

Weekend ME untuk kami adalah investasi “high quality 
weekend” bersama pasangan di mana kami dibekali 
‘senjata’ penting untuk menghadapi berbagai ‘musuh’ 
keharmonisan keluarga. Dalam weekend kami belajar 
arti mencintai, memutuskan untuk melihat hikmah dari 
setiap kejadian dan mengungkapkan rasa syukur dengan 
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memberikan pujian untuk pasangan setiap hari.
Keseimbangan hidup antara keluarga, pekerjaan, 

kesehatan dilandasi dengan relasi yang baik dengan 
Tuhan adalah ‘empat berkat’ yang membuat hidup 
kami semakin lengkap. ME adalah faktor kelima yang 
menyempurnakan keputusan kami untuk saling mencintai 
dan saling membahagiakan, serta sebagai bekal menempuh 
kehidupan kekal, dunia baru di dalam keabadian bersama 
Allah. ■IJ/DS
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SAJIAN UTAMA

Pasanganku Penyeimbangku

Pasutri Agus-Awik

Oleh: Pasutri Agus-Awik

Secara teoritis, kehidupan 24 jam itu terbagi atas 8 jam 
pekerjaan, 8 jam istirahat dan 8 jam kegiatan lain. 
Hal ini tidaklah bisa menjadi dasar baku pembagian 

waktu, karena pada tiap keluarga memiliki bentuk 

︶ Dalam hidup ini, kita 
memiliki waktu 24 jam 
sehari, yang terbagi 
untuk bermacam 
kegiatan, dari 
pekerjaan, istirahat, 
keluarga, dan lain lain. 
Kita semua berharap 
bahwa dari sekian 
banyak kegiatan itu 
bisa dibagi dengan 
baik, sehingga terjadi 
keseimbangan. 
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pekerjaan dan penggunaan waktu yang berbeda-beda, 
bahkan dari satu periode waktu ke periode berikutnya 
bisa jadi berbeda. 

Hal ini sangat terlihat ketika saya dulu masih berstatus 
karyawan di perusahaan swasta, yang mempunyai jadwal 
kerja rutin yang telah ditentukan oleh kantor, dibandingkan 
setelah saya memutuskan untuk resign dan menekuni 
usaha wiraswasta. Sebagai karyawan jadwal kerja dan 
liburan saya lebih tertata daripada saat ini, sebagai pemilik 
usaha sendiri saya merasa lebih sulit mengatur waktu dan 
kegiatan, karena saya tidak dibatasi waktu dalam bekerja. 

Seiring berjalannya waktu, pekerjaan yang saya lakukan 
terkadang malah sering memakan waktu di luar jam kerja. 
Pada saat seharusnya beristirahat dan berkegiatan lain, 
saya masih memikirkan pekerjaan, entah membuat desain, 
menghitung anggaran biaya, mencari ide, dan lain-lain. 
Sampai kemudian saya dikomplain istri karena sangat 
sibuk dengan pekerjaan. Dari pagi sampai sore bekerja, 
saat pulang masih memikirkan pekerjaan, begitu pada hari 
Minggu atau hari libur, apabila saya melakukan pekerjaan 
lembur. Akhirnya saya libatkan juga istri dalam kegiatan 
pekerjaan sehingga masih ada waktu bersama. 

Begitu juga saat bulan Oktober tahun ini. Biasanya 
malam hari kami berdoa Rosario bersama, namun pernah 
suatu malam, karena rasa capek, saya enggan berdoa. Saya 
tersadar manakala ditegur istri saya dengan kalimat, “Bisa 
bekerja seharian, bisa memegang hp berjam-jam, main 
game, meluangkan waktu untuk berdoa paling 15 atau 20 
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menit kok malas.” 
Kalimat itu sungguh menggugah hati saya dan 

menyadarkan saya, dalam hati saya berkata, “Iya, benar 
juga kata-kata itu.” Pada saat itulah saya merasa sikap 
pasangan menjadi penyeimbang dalam hidup.

Terkadang tidak terpikirkan apakah hidup dalam sehari, 
seminggu, sebulan ini sudah seimbang atau belum. Semua 
berlalu seperti air mengalir. Dari waktu ke waktu bentuk 
kegiatan selalu berubah. Kita tidak pernah menghitung 
waktu, sudah berapa jam bekerja, sudah berapa jam tidur, 
sudah berapa jam berkegiatan ini dan itu, namun saat ada 
yang mengingatkan baru tersadar dan kemudian koreksi 
diri.

Dari situ saya merasa keseimbangan hidup bukanlah 
berpatokan pada jumlah berapa lama waktu yang 
diluangkan untuk berbagai kegiatan sehari hari itu, tetapi 
menyediakan quality time untuk hadir sepenuhnya pada 
momen-momen yang ada. Misalnya pada kegiatan di luar 
tempat dan jam kerja, kegiatan sosial, spiritual, kesehatan, 
dan keluarga. 

Bagi saya, selain keseimbangan aktivitas, seharusnya ada 
juga keseimbangan hati atau perasaan dengan pasangan, 
seperti penyesuaian diri, pemenuhan kebutuhan dengan 
cara saling menerima dan memberi, saling mengingatkan. 
Hal yang terkadang masih saya alami meski sudah 26 
tahun hidup bersama, saya belum bisa menyesuaikan diri 
sepenuhnya dengan pasangan. Misalnya, jika ada suatu 
permasalahan di antara kami, saya lebih sulit bersikap 
untuk segera menyelesaikannya. Terkadang saya lebih 



20  Des 2020 - Feb 202107 21  Des 2020 - Feb 202107

memilih untuk menghindar beberapa saat, dan sikap seperti 
ini menimbulkan ketidakseimbangan. Selain itu, pada hal 
tertentu saya kurang punya kepekaan untuk berinisiatif, 
misalnya untuk kegiatan liburan atau berwisata. 

Memang keselarasan bisa terbangun dalam waktu yang 
tidak singkat, butuh waktu terus menerus bersama untuk 
saling bersinergi sampai terbentuknya hidup seimbang 
tersebut. Seimbang dalam arti bisa saling memberi dan 
menerima meskipun porsinya tidak selalu sama, seimbang 
dalam arti saling mengingatkan, bukan kesalahan dibalas 
dengan kesalahan. ■WN/DS
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SAJIAN UTAMA

Salib Yang Patah

Pasutri Pur-Yasyo

Oleh: Pasutri Pur-Yasyo, Denpasar

Di belakang rumah kami ada semacam “bale 
bengong’. Ketika masa pandemi datang, tempat 
yang sebelumnya kugunakan untuk menjahit itu 

aku jadikan tempat untuk mengikuti misa harian live 
streaming. Ada tempat lilin, dan Salib duduk yang selalu 
kubawa dari kamar tidurku. Ketika selesai misa, aku akan 

︶ Layaknya Salib 
yang patah, akan 
selalu kami perbaiki. 
Demikian pula 
dengan relasi kami, 
walau terkadang 
patah, tetapi kami 
akan terus menerus 
memperbaikinya. 
Karena kami berdua 
sudah memutuskan 
bahwa kami akan 
bahagia bersama.
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mengembalikan Salib itu ke kamar. Sebenarnya kami 
mempunyai 3 Salib duduk dan semuanya pernah patah. 
Patahnya Salib-Salib ini ku refleksikan sebagai peristiwa 
yang terjadi dalam relasi perkawinan kami.

Yasyo:
Kisah Salib patah yang pertama. Salib itu oleh-oleh dari 

besanku ketika berziarah ke Lourdes. Terbuat dari logam 
dan sudah diberkati.

Pandemi ini membuat kami berjauhan dari anak dan 
cucu, meskipun kami tinggal dikota yang sama, tetapi 
kami tidak dapat berjumpa. Aku merasa sangat rindu 
dengan cucu-cucu kami. Dan ketika rindu sudah tidak 
tertahankan, aku mengajak Pur untuk mengunjungi rumah 
anak kami. Tidak perlu masuk ke dalam rumah, cukup 
berdiri di luar pagar saja yang penting aku bisa melihat 
cucu-cucu kami. Ketika melihat cucu kami muncul dari 
dalam rumah, mereka berteriak bersamaan: ”Gammyyy…!” 
Serasa aku ingin berlari memeluk mereka seperti biasanya. 
Tetapi yang keluar dari mulutku: “ Sayang, gammy dan 
gaddy tidak bisa peluk kalian ya, kita harus jaga jarak.” 
Gadis kecil berusia sembilan tahun dan adik lelakinya itu 
mengerti. Kurasakan ada sesuatu naik ke pangkal hidung 
ku, dan mengalir melalui ujung mataku, air bening itu pun 
menetes hangat. Sungguh ironis, mereka ada di depanku 
tetapi aku tidak dapat memeluknya.

Kisah Salib patah yang kedua. Terbuat dari kayu. Salib 
ini hadiah kami sebagai orangtua kepada anak kami 
saat mereka menikah. Untuk sementara Salib tersebut 
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dititipkan kami.
Anak kedua dari putra kami lahir di Wonosobo, saat 

lahir kaki cucu kami ini bermasalah sehingga memerlukan 
terapi. Putra dan menantu kami menginginkan pengobatan 
yang terbaik bagi anaknya, akhirnya diputuskan terapi 
tersebut dilakukan di Rumah Sakit Tulang terbaik di 
Purwokerto. Maka menantu kami dan kedua anaknya 
tinggal di Wonosob, sedangkan putra kami kembali ke 
Denpasar untuk menjalankan bisnisnya.
Pur:

Aku sangat mengkhawatirkan perkawinan putra kami, 
yang hidup berjauhan. Menurut pendapatku keluarga 
yang normal adalah keluarga yang berkumpul menjadi 
satu, mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak 
bersama-sama. Berulang kali hal ini kusampaikan kepada 
putra kami, tetapi mereka mempunyai pertimbangan 
sendiri, di satu sisi bisnisnya tidak dapat ditinggalkan 
begitu saja dan di sisi lain terapi anaknya sangat 
penting untuk dilakukan. Aku sering jengkel kepada 
Yasyo pasanganku karena Yasyo kulihat tenang-tenang 
saja bahkan mengatakan: ”Mereka sudah mengambil 
keputusan, nanti tiba saatnya mereka pasti berkumpul 
lagi.“

Pandemi ini membawa hikmah tersendiri bagi 
keluarga putra kami, bisnisnya di Denpasar terkena 
dampak, sehingga terpaksa harus ditutup. Dengan 
berbagai pertimbangan akhirnya putra kami memutuskan 
pindah ke Wonosobo untuk bersatu dengan keluarganya, 
sambil memikirkan bisnis apa yang dapat dikerjakan di 
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Wonosobo. Berkumpulnya kembali anak dan menantu 
bersama dengan anak-anak mereka dalam keluarga yang 
utuh, sangat melegakan kami.

Kisah Salib patah yang ketiga, Salib ini kami dapatkan 
ketika kami berziarah. Juga terbuat dari logam dan sangat 
indah. 

Yasyo:
Pagi itu hujan rintik, kami berbincang ringan, 

merencanakan akan menjenguk teman yang sedang 
dirawat di rumah sakit. Tak berapa lama Pur berkata 
dengan keras: ”Aduuuh…. Kok tiba-tiba meninggal?” 

Mendengar teriakan Pur itu, hatiku berdebar-debar. 
Kupikir kami belum sempat menjenguk, kok tiba-tiba 
meninggal. Aku langsung membayangkan bagaimana 
keadaan anak dan istrinya. kemudian dengan sedih aku 
berkata kepada Pur: “Tanyakan disemayamkan di mana. 
Kita nanti ikut misa requiem nya.“  Tetapi Pur malah berkata: 
“Lho? Kita tanyakan pada penyiarnya? Orang yang tiba-
tiba meninggal itu ada di berita televisi kok. Maksud mom 
siapa yang meninggal?”

Itulah uniknya pasanganku Pur, dia sering mengganti 
topik tanpa memberitahu terlebih dahulu. Hal seperti 
inilah yang membuat kami sering miskomunikasi.

Sore itu aku datang ke Pur dan meminta tolong padanya 
untuk memperbaiki Salib yang patah.  

 “Lagi?” katanya. Aku mengangguk dan segera pergi. Ini 
kali yang keempat Salib kami patah. 

Ketiga Salib duduk yang ada di kamar tidur kami, 
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semuanya pernah patah. Diperbaiki dan patah lagi. 
Dan aku yang menyebabkannya. Entah itu tersenggol 
waktu aku membersihkan meja, atau jatuh ketika aku 
mengambilnya untuk menyiapkan misa, atau ketika aku 
akan mengembalikannya ke kamar. Pur berkata kepadaku: 
“Mom, sebaiknya Salib itu ditaruh di belakang saja. Tidak 
usah dibawa ke sana ke mari, supaya tidak patah lagi.”

 Di mulut aku mengatakan ya, tetapi dalam hati aku tidak 
setuju. Pikirku, bila malam hari di tempat aku mengikuti 
misa itu gelap. Dan aku masih belum tega meninggalkan 
Salib tersebut dalam gelapnya malam. Aku lebih suka 
Ia berada dalam kamar tidurku. Walaupun ketika malam 
kamar kami juga gelap, tetapi setidaknya ada aku dan Pur 
yang menemaninya.

Pur:
Aku kecewa karena Yasyo tidak mau mendengarkan aku, 

Salib tetap dibawa kembali ke kamar, dan dalam perjalanan 
membawa Salib itu Yasyo sering menjatuhkannya. Kalau 
sudah patah, aku yang harus memperbaikinya. Peristiwa 
Salib yang berulangkali patah memberikan peneguhan 
bagi kami. Dan kami merefleksikan secara iman untuk 
diri kami berdua. Setelah mendialogkannya, kami 
mengambil kesimpulan: Layaknya Salib yang patah, akan 
selalu kami perbaiki. Demikian pula dengan relasi kami, 
walau terkadang patah, tetapi kami akan terus menerus 
memperbaikinya. Karena kami berdua sudah memutuskan 
bahwa kami akan bahagia bersama. ■EA/MJ
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Dalam rangka pesta 
perak Imamat, redaksi 
eRelasi mencoba 
menggali latar 
belakang kehidupan 
Pastor Benedictus 
Indro Praptono 
(Ecclesial Team Kordis 
17 Samarinda) melalui 
lembaran hidup masa 
kecilnya  bersama 
keluarga.

Dua Lentera dalam 300 Purnama

SAJIAN KHUSUS

Oleh: Pasutri Pasutri Nana-Narro (Distrik XVII Samarinda)

︶

Dari tandukan kerbau sampai perasaan dicintai

Sebagai seorang anak desa,   kegiatan angon 
(menggembalakan) hewan ternak menjadi rutinitas 
yang mengasyikkan  di sore hari.  Pada suatu petang, 

beberapa saat setelah kerbau digiring ke padang rumput 
yang hijau, Pastor Indro kecil mulai gelisah melihat kerbau 

Pasutri Nana-Narro
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kesayangan bapaknya itu terlihat seolah sedang berkelahi. 
Dengan polosnya ia mencoba melerai kedua kerbau 

itu, namun malang tak dapat dihindari, sontak kerbau itu 
marah dan menanduk bagian perut bocah lugu itu. Sambil 
mengerang kesakitan, Pastor Indro kecil segera dibawa ke 
Puskesmas  dan mendapatkan perawatan dengan beberapa 
jahitan atas lukanya.  Setelah berangsur membaik, ia pun 
menceritakan kejadian naas itu kepada sang bapak, dan 
belakangan diketahui ternyata saat dilerai kerbau tersebut 
sedang birahi.

Seusai peristiwa itu, bapak yang begitu menyayangi 
kerbau piaraannya, memilih untuk menyembelih kerbau 
itu dan mengadakan syukuran atas anaknya yang selamat 
dari maut akibat tandukan kerbau. Tandukan  kerbau yang 
awalnya menjadi pengalaman menyakitkan dan traumatis 
akhirnya dimaknai sebagai sarana ungkapan cinta seorang 
bapak kepada anaknya.   Pastor Indro kecil pun sungguh 
menyadari dan merasa sangat dicintai orang tuanya 
melebihi hewan kesayangannya. Pengalaman dicintai 
inilah yang menjadi salah satu bahan bakar bagi Pastor 
Indro untuk melayani umatnya. 

Dari penyintas stroke sampai inspirasi kesetiaan
Diutus sebagai Pastor Paroki dengan 34 stasi tentu 

bukanlah tugas yang mudah. Situasi ini semakin menantang 
ketika melakukan perjalanan dari stasi ke stasi melewati 
medan lumpur dan bebatuan terjal. Kunjungan umat di 
stasi pelosok hanya bisa dilakukan dengan kendaraan 
double gardan (mobil dengan 4 penggerak roda).  Terkadang 
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petualangan menuju stasi  ini menguji kesabaran ketika 
harus menyeberangi sungai dan melewati belantara 
perkebunan sawit. Raga yang lelah tidak menjadi halangan 
bagi pastor untuk menunaikan tugas pastoralnya.

Kesetiaan pastor  untuk selalu hadir di hati umat, salah 
satunya terinspirasi oleh  semangat sang bapak yang kini 
sudah meninggal. Beliau adalah penyintas stroke selama 
17 tahun.  Selama kurun waktu tersebut beliau tidak pernah 
mengeluh sedikitpun, tidak pernah merepotkan keluarga, 
serta menerima apa adanya siapapun yang  merawatnya.

Beliau menuturkan kepada anak tercintanya bahwa 
seluruh penyakitnya disatukan dan dipersembahkan 
kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Seorang anak yang 
pada masa kecilnya diminta menjadi penggembala kerbau, 
kini masih setia untuk menjadi penggembala umat.

Dari pengorbanan sampai pada kebahagiaan
Sosok ibu yang memiliki sikap kelembutan, bela rasa, 

murah hati serta pemaaf menjadi aksen penguat dalam 
warna pelayanan Pastor Indro. Keadaan ekonomi keluarga 
yang serba kekurangan, tidak menyurutkan langkah ibu 
untuk mengutamakan kebahagiaan orang lain. Suatu kali 
ada saudara yang membutuhkan biaya pengobatan yang 
tidak sedikit, dengan sukacita ibu tetap membantu meski 
harus menggunakan uang tabungan keluarga.

Peristiwa sederhana itu begitu membekas dalam hati 
Pastor Indro kecil, bahwa menjadi murid Kristus artinya 
tetap berfokus pada kebahagiaan orang lain meski harus 
mengorbankan kepentingan pribadi.
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Berlayar dengan dua dayung
Pengalaman hidup rohani dalam keluarga dari sosok 

bapak dan ibu sungguh membentuk karakter Pastor Indro  
sejak masa kecil.

Ekaristi
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Kesetiaan dalam hidup doa terwujud dalam devosi 
kepada Bunda Maria, doa rosario dan membaca kitab 
suci   bersama keluarga.   Di samping itu dalam setiap 
perayaan Ekaristi   sang bapak selalu hadir dan rajin 
mempersembahkan intensi untuk berbagai permohonan 
dan keperluan. Hal ini semakin meneguhkan iman akan 
Allah sebagai sumber segala harapan dan jawaban untuk 
setiap persoalan hidup.

Keseimbangan antara hidup doa dan karya kasih nyata 
kepada sesama dalam keluarga menjadi pondasi kuat 
dan melekat dalam nafas panggilan selibat Pastor Indro. 
Doa dan karya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan 
seperti 2 sisi mata uang. Doa dan karya juga diibaratkan 
seperti sedang berlayar dengan dua dayung, keduanya 
harus dikayuh bersama secara seimbang untuk sampai 
pada  sebuah tujuan

Perumpamaan berlayar dengan dua dayung juga 
menjadi inspirasi dalam menyeimbangkan pelayanan 
untuk umat dan bagi keluarga besar, keduanya perlu 
seiring sejalan. Totalitas dalam melayani umat paroki 
dan stasi diwujudkan dalam keseharian sebagai Imam.   
Sementara itu pelayanan bagi keluarga besar terutama 
orang tua direalisasikan melalui komunikasi via telepon 
dan perjumpaan di masa cuti. Pelayanan sakramental bagi 
umat di paroki dilengkapi dengan memberi sakramen 
minyak suci bagi bapak yang sedang stroke. Doa dan 
karya, pelayanan umat dan keluarga menjadi dua lentera 
yang terus dijaga nyalanya secara seimbang  selama 300 
purnama perjalanan panggilan hidup membiara. ■IJ/WN
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”...kami tetap merasa bahwa perjumpaan secara 
langsung..., tak bisa tergantikan oleh sarana virtual 
secanggih apa pun.”

Fenomena Zoom Meeting

SAJIAN KHUSUS

Oleh: Pasutri Pasutri Anton-Nining, Banjarmasin

︶

Mengapa menjadi fenomena?

Pandemi Covid 19 membuat segala kegiatan yang 
sudah direncanakan terpaksa terhenti. Untuk 
menyiasati pembatasan gerak dan kegiatan akibat 

pandemi, semakin banyak orang yang menggunakan 
aplikasi komunikasi virtual. Hal ini kemudian menimbulkan 
fenomena baru untuk memanfaatkan aplikasi Zoom, 
sebagai sarana yang dianggap mudah untuk terhubung 
satu sama lain. Cukup menyediakan jaringan internet, 
kuota pulsa dan smartphone atau laptop, kita sudah dapat 
menikmati layanan penggunaan Zoom, bahkan yang gratis 
pun ada.

Kegunaan dan Pemanfaatan Zoom oleh Komunitas ME
Pandemi ini juga berdampak pada terhentinya beberapa 

kegiatan ME di Distrik dan Wilayah di Indonesia, termasuk 
penyelenggaraan WeekEnd ME. 

Bagi Pas. Chris–Lely, Kordis I Jakarta, hambatan besar 
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dalam masa pandemi ini tidak menyurutkan semangatnya 
untuk tetap berjalan bersama komunitas. Dengan upaya 
dan kemauan, mereka melihat adanya peluang dalam 
teknologi komunikasi dan mencoba berbagai aplikasi 
komunikasi serta menilai Zoom adalah aplikasi yang 
paling ekonomis, user friendly dan nyaman digunakan. Hal 
ini kemudian ditawarkan kepada komunitas. Pas. Chris-
Lely mengaku punya sejuta kesulitan, namun bersama 
tim, mereka konsisten meyakinkan anggota untuk 
memanfaatkan teknologi komunikasi ini. 

Pas. Laura-Hary, Kordis IV Surabaya, juga mengalami 
hambatan yang sama pada awalnya. Namun dengan 
meyakinkan Koordinator MEP untuk menggerakkan 
anggotanya dan melakukan pendekatan secara personal 
maka hambatan itu bisa terkikis. 

Akhir Maret 2020 pergulatan penggunaan aplikasi 
Zoom dimulai. Sejak itu dalam pencatatan data WA Grup 
Kordis Korwil ME Indonesia, distrik besar seperti Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Semarang mulai melaporkan berbagai 
kegiatan melalui aplikasi Zoom. Tak ketinggalan, Distrik 
Samarinda, Denpasar, Pangkal Pinang, Banjarmasin dan 
beberapa lainnya mengikuti. Kerjasama antar Distrik dan 
Wilayah pun tercipta, berkolaborasi mengadakan kegiatan 
bersama dan saling berbagi. Beberapa Distrik pun seakan 
berlomba menyelenggarakan berbagai kegiatan Renewal, 
KD sampai bercocok tanam ala ME. 

Distrik dan Wilayah yang memiliki geografi dan 
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topografi spesifik, misalnya daerah kepulauan, daerah 
bergunung atau daerah yang belum memiliki akses jalan 
yang baik menjadi sangat diuntungkan dengan adanya 
aplikasi Zoom. 

Pasutri Sulis-Mila, Kordis Pangkal Pinang pun setuju 
bahwa Zoom sangat membantu para anggotanya yang 
tersebar di berbagai pulau seperti dari Pulau Bangka, 
Belitung hingga Pulau Batam untuk mengikuti kegiatan KD 
dan Renewal. Beberapa pasutri dari daerah Pegunungan 
Meratus (Distrik XIV Banjarmasin), juga bersemangat 
untuk mencari sinyal di sekitar tempat tinggalnya agar 
bisa mengikuti renewal ME. 

Pas. Ukky-Enny, Korwil Mataram dan Pas. Oce-Chen, 
Korwil Sorong serta beberapa Kordis dan Korwil mengaku 
bahwa anggotanya masih banyak yang tidak terbiasa atau 
tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, ada yang takut data 
dalam perangkat dibobol serta takut memakan kuota pulsa. 
Pas. Ukky-Enny menyiasati hal ini dengan memanfaatkan 
Zoom secara rutin, semisal untuk rapat, renewal ataupun 
mengikuti KD dengan Distrik XII Denpasar. Ukky mengakui 
aplikasi ini sangat berguna karena bisa saling bertemu 
tanpa bepergian dan tanpa takut terkena Covid-19.

Kejutan Januari – November 2020
Fenomena Zoom ternyata mampu membangunkan tidur 

panjang komunitas ME di masa Pandemi. Dari data yang 
diberikan oleh Pas. Laura-Hary maupun yang disampaikan 
oleh Pas. Chris-Lely, menunjukkan adanya peningkatan 
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penggunaan Zoom untuk kegiatan Kelompok Dialog (KD) 
dan Kelompok Sharing (KS). 

Distrik IV saat ini memiliki 21 KD aktif yang sekarang 
berjalan via Zoom. Sedangkan Distrik I Jakarta, pada 
awal Januari 2020 tercatat 9 KD dan 2 KS, pada Oktober 
2020 menjadi 53 KD. Selain itu telah mengadakan 10 
Rekoleksi dan Renewal. Rekoleksi “Tapal Batas Relasi” 
yang dilaksanakan via Zoom mencatat jumlah pendaftar 
sebanyak 1.100 pasutri, dari berbagai Distrik dan Wilayah 
di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Kegiatan tersebut 
memotivasi Distrik dan Wilayah lain untuk berani 

e-Flyer Berekebun 
Ala ME bersama 
Pasutri Ineke-
Hartono
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mengadakan kegiatan dengan menggunakan aplikasi 
Zoom. Mereka terpacu dengan pemikiran: ”Mereka bisa 
mengapa kami tidak, apa rahasianya?” Contohnya Distrik 
XIV Banjarmasin termotivasi dalam memanfaatkan Zoom 
dan membuahkan 4 KS aktif dan 4 dari 5 MEP telah 
melaksanakan renewal secara daring.

Akankah Berakhir Fenomena ini
Komunikasi virtual telah mengubah gaya hidup kita di 

masa pandemi. Gerakan ME pun mengikuti perkembangan 
zaman, melalui perubahan logo dan semboyan  

e-Flyer Temu Kordis-
Korwil - Change 
Transform Convert
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Change-Transform-Convert, merupakan langkah untuk 
kelangsungan gerakan di masa mendatang. Kegiatan 
Bridge Process, KD, Renewal, Sidang Denas ME, Pertemuan 
Dewan Asia dan Dewan Dunia pun bisa diadakan secara 
daring,

Pasutri Chris-Lely, menyampaikan dalam Rapat Karya 
Distrik I Jakarta tahun 2020 melalui Zoom, telah disepakati 
bersama Tim dan KorMEP untuk tetap melaksanakan 
kegiatan secara daring di Tahun 2021. Bahkan membuka 
wacana melaksanakan WeekEnd ME virtual untuk 
menjawab kebutuhan dan adanya permintaan dari pasutri-
pasutri yang ingin meningkatkan kualitas perkawinan 
mereka.

Pola alternatif pertemuan daring ini ditengarai tidak 
akan hilang, karena menjadikan koordinasi dan pertemuan 
lintas daerah atau tempat yang secara fisik berjauhan 
menjadi lebih mudah dan praktis.

Namun demikian hendaknya pemanfaatan aplikasi 
Zoom dan sejenisnya, tetap berdasarkan pada tujuan utama 
kita yaitu membangun relasi dan komunikasi baru ala ME. 
Pas. Sulis-Mila menutup pendapatnya dengan pernyataan 
”...kami tetap merasa bahwa perjumpaan secara langsung..., 
tak bisa tergantikan oleh sarana virtual secanggih apa pun.”

Semboyan Change-Transform-Convert, hendaknya 
memotivasi kita untuk selalu semangat dalam Adaptasi 
Kebiasaan Baru. ■IJ/MJ
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Seperti sudah menjadi 
kodratnya sebagai makhluk 
sosial, manusia tidak akan 
‘puas’ bila tidak melibatkan 
diri dalam urusan-urusan 
sosial, termasuk urusan gereja. 
Mereka menerima tawaran 
kerja sosial bukan mencari gaji 
melainkan sebuah ‘kesenangan’ 
yang lebih dari sekedar uang. 
Tetapi bila terlalu banyak 
tawaran, terkadang perlu 
keberanian untuk menolak agar 
waktu untuk keluarga di rumah 
tidak terkuras habis.

Terkadang Harus Berani Menolak

SAJIAN KHUSUS

Oleh: Pasutri Ethus-Wati, Sorong

︶

Salah satu persoalan paling serius di jaman ini adalah 
manajemen waktu. Bahkan sedemikian seriusnya 
hingga perlu ada seminar-seminar yang diadakan 

untuk membahas dan mencari jalan keluar. Pertanyaan 
yang sering muncul adalah: bagaimana mengatur waktu itu 
dengan baik agar saya bisa menikmati me time? Bagaimana 

Pasutri Ethus-Wati
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agar saya punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan 
istri/suami dan anak-anak di rumah? Bagaimana saya 
bisa mengelola stres yang muncul? Bagaimana menjaga 
keharmonisan rumah tangga dalam situasi kekurangan 
waktu?

Awalnya saya mengira masalah ini hanya menimpa 
mereka yang hidup di kota-kota besar, yang punya 
kesibukan tinggi, yang mengejar target tertentu karena 
tekanan pekerjaan. Belum lagi kondisi kemacetan lalu 
lintas yang turut memperparah masalah waktu ini. Tetapi 
pada akhirnya saya menemukan semua masalah itu 
dalam diri saya sendiri. Ada sebuah pengalaman yang 
menyadarkan saya tentang perlunya memiliki sikap yang 
tegas dalam menerima tugas dan mengatur waktu.

Pada suatu waktu, di tahun 2019 lalu, tiba-tiba saya 
mengalami stres berat. Kondisi ini makin parah karena saya 
mengalaminya ketika sedang menyelesaikan pekerjaan 
penting. Alunan musik saksofon yang sering saya putar 
untuk membantu konsentrasi, terasa hambar. Pikiran 
jadi buntu. Tak terasa sudah dua cangkir kopi yang saya 
habiskan dalam kira-kira dua jam. Pada saat yang sama, 
rasa marah begitu kuat muncul dalam hati. 

Pengalaman ini saya rasakan pada malam hari, sekitar 
pukul 23.00 WIT. Ketika itu saya sedang duduk di gazebo 
untuk menyelesaikan beberapa dokumen Pesta Paduan 
Suara Gerejani Katolik (Pesparani) Daerah Kota Sorong, 
Provinsi Papua Barat. Dokumen-dokumen harus segera 
diselesaikan sebagai syarat untuk dapat mengikuti 
Pesparani tingkat provinsi Papua Barat. Sudah dua hari 
saya harus duduk hingga pukul 02.00 atau 03.00 pagi untuk 
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menyelesaikan semua dokumen itu. Pada saat mengalami 
stres ini, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
seharusnya bisa selesai malam itu.

Saya mencoba meninggalkan laptop, juga tidak 
membuka handphone, dan berjalan-jalan di dalam gazebo 
sambil memandangi tanaman di sekitar. Beberapa menit 
saya berusaha menenangkan diri. Ketika mulai berhasil 
menguasai emosi negatif yang muncul karena stres, 
saya bertanya dalam hati: apa yang menyebabkan saya 
mengalami semua ini? 

Jawaban yang saya temukan, yang menurut saya 
menjadi alasan utama, adalah: tidak berani menolak beban 
kerja yang semakin banyak. Saya tidak mampu mengelola 
waktu dengan baik ketika menerima begitu saja beberapa 
pekerjaan yang cukup menyita waktu. 

Selain menjadi pengurus Lembaga Pembinaan dan 
Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah 
(LP3KD) Kota Sorong, saya juga menerima tugas sebagai 
Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari-
Sorong. Beberapa bulan kemudian saya mendapat SK dari 
Uskup Manokwari-Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, untuk 
menjabat sebagai sekretaris pada Yayasan Perguruan 
Tinggi Katolik di keuskupan. Ini belum termasuk pekerjaan 
harian saya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang 
dipercayakan mengelola keuangan. Tugas lainnya adalah 
sebagai koordinator seksi liturgi di paroki saya.

Di bidang sosial kemasyarakatan saya banyak berurusan 
dengan masalah-masalah yang terjadi dengan suku saya, 
yakni Tanimbar (Maluku). Saya dipercaya sebagai ketua 
Ikatan Keluarga Tanimbar Sorong dan sekaligus sebagai 
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kepala suku. Tugas inilah yang paling banyak menyita 
waktu. Dalam sebulan saya bisa empat sampai lima kali 
berurusan di kantor Polres Sorong Kota.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa stres yang begitu 
menyiksa malam itu adalah akibat dari pekerjaan yang 
menumpuk, yang juga harus segera diselesaikan. Ketika 
sedang fokus menyelesaikan sebuah pekerjaan, sudah 
terbayang pekerjaan lain yang harus segera dikerjakan. 

Selama masa pandemi Covid-19, saya merasakan 
kegembiraan besar karena memiliki banyak waktu dengan 
keluarga. Saya merefleksikan seluruh kesibukan selama 
ini dan menyadari bahwa saya perlu memiliki sikap tegas 
untuk berani menolak beberapa tanggung jawab yang 
dipercayakan.

Ketika mendiskusikan hal ini dengan pasangan saya, 
kami berdua menyadari bahwa kami perlu menciptakan 
waktu-waktu terindah dalam rumah setiap hari. Walau 
hanya 30 menit sekalipun, waktu yang kami sediakan itu 
harus diisi dengan baik. 

Kami berkesimpulan bahwa kesulitan mengatur waktu 
tidak hanya menimpa mereka yang sebagian besar 
hidupnya diatur oleh tempat kerjanya. Kesulitan waktu 
bisa juga menimpa mereka yang senang terlibat dalam 
beberapa karya sosial dan karya gereja, yang umumnya 
tidak digaji. Imbalan dari pekerjaan seperti ini adalah 
pujian dan nama baik. Namun bila terlalu mencari pujian 
dan nama baik, orang akan ‘terjerumus’ dalam masalah 
waktu dengan keluarganya. ■IH/MJ
Sorong, 26 November 2020
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Selama masa pandemi ini, banyak kegiatan yang 
sudah direncanakan jauh-jauh hari terpaksa batal 
dilaksanakan dan dialihkan menjadi kegiatan 
online.

Membangun Relasi Kasih dengan 
Orang Tua dan Mertua

SAJIAN KHUSUS

Oleh: Pasutri Pasutri Ryan-Leny

︶

Serangkaian kegiatan online juga dilakukan oleh 
ME Distrik VI Bandung. Mulai dari rangkaian safari 
Kelompok Dialog Paroki hingga renewal online. Salah 
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satu yang menarik dari kegiatan online ini, ME Distrik 
VI Bandung bisa mengadakan kerja sama dengan Tim 
Fokus Pastoral dan Komisi Keluarga Keuskupan Bandung 
mengadakan acara webinar dengan tema “Mertua = Orang 
Tua, Menantu = Anak, Bisakah?”

Tema hubungan mertua dan menantu menjadi tema 
yang sungguh menarik dan mempunyai beragam cerita 
yang tidak ada habisnya. Kebanyakan orang memandang 
hubungan mertua dan menantu itu pasti membahas 
tentang pertengkaran mertua menantu. hal ini seakan 
sudah menjadi sesuatu yang lumrah ketika ibu mertua 
dan menantu perempuan tidak bisa rukun. Perbedaan 
jaman dan cara dibesarkan seakan-akan menjadi alasan 
yang tepat untuk membenarkan hal itu.

Dalam webinar ini, Pasutri Cipto-Suriya yang merupakan 
salah satu tim WeekEnd ME Distrik VI Bandung berbagi 
tentang kisah mereka. Bagaimana hubungan mereka 
dengan menantu dan besannya serta sharing mereka yang 
didukung oleh anak mereka, Bens dan istrinya Wen yang 
mengisahkan dari sisi anak dan menantu. Boleh dikatakan 
inilah model mertua ala “Marriage Encounter”. Apa yang 
mereka sharing-kan juga seiring dengan bahasan teori 
yang disampaikan secara lugas oleh Pastor Aristanto, MSF 
yang merupakan sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga 
KWI.

Ada satu pepatah yang mengatakan: “Dengan 
mempunyai anak, anda tidak memilih menantu. Dengan 
memilih pasangan, anda tidak memilih mertua”. Menantu 
dan mertua itu merupakan kenyataan dan konsekuensi 
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yang diterima atas pilihan yang kita buat dengan pasangan 
kita. Walaupun dalam memilih pasangan, kadang juga 
perlu mempertimbangkan asal usul keluarganya, termasuk 
orang tuanya. Demikian yang dikemukakan diawal webinar 
oleh Pastor Aristanto, MSF atau yang biasa dipanggil 
dengan MoRist.

Perlu kita pahami, peristiwa perkawinan itu bukan untuk 
merubah relasi, tetapi lebih pada prioritas dan keeratan 
relasi. Perkawinan berfungsi untuk membangun sebuah 
komunitas kasih, termasuk menyatukan dua keluarga 
dalam relasi.

Dalam sebuah relasi ada perbedaan-perbedaan 
dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya 
keregangan, keretakan atau bahkan konflik yang 
berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk bisa membangun 
relasi yang harmonis perlu suatu proses mencari 
keseimbangan, tidak mungkin bisa langsung terjadi begitu 
saja. Adanya harapan-harapan yang tidak terpenuhi dari 
masing-masing pihak, bisa menimbulkan rasa kecewa 
serta muncul persepsi-persepsi negatif yang akhirnya 
dapat menimbulkan konflik.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk 
mempertahankan relasi yang baik dan sehat?

MoRist memberikan beberapa tips, yang salah satunya 
adalah dengan berkomunikasi secara rutin antara menantu, 
mertua maupun besan.

Pasutri Cipto-Suriya, yang merupakan tim WeekEnd 
Marriage Encounter, memberikan sharing bagaimana 
dialog menjadi gaya hidup mereka dalam berkomunikasi. 
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Pasutri Bens-Wen juga menceritakan, bagaimana usaha 
mereka untuk membangun komunikasi dengan pasutri 
Cipto-Suriya yang dapat membuat hubungan relasi 
mereka bisa tetap terjaga dengan baik.

Pasutri Cipto-Suriya memberikan nasihat untuk 
anaknya, “kalau kalian bertengkar, jangan panggil orang 
ke 3, selesaikan dulu sendiri, kecuali kalau butuh nasihat 
boleh minta bantuan.” 

Apabila masing-masing pihak baik mertua dan menantu, 
mau saling menyadari perubahan tanggung jawab sesuai 
dengan relasi yang terjadi, serta mampu menghargai 
aturan juga ruang pribadi masing-masing, maka hubungan 
yang harmonis itu dapat terwujud.

Akhir kata, segalanya bisa dibuat menjadi indah jika 
kita bisa hidup seimbang, saling menyadari peran juga 
tanggung jawab masing-masing dan membangun relasi 
dengan penuh kasih. Orang tua berhak mendapatkan 
cinta. Disaat orang tua mulai menua dan perlu perawatan 
ingatlah, jangan tinggalkan mereka, don’t leave but love. 
■IJ/IH
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Di Tahun 2020 ini 
WWME sudah berkarya 
dalam pelayanan di 
Indonesia selama 45 
tahun. Kehadiran 
Worldwide Marriage 
Encounter yang telah 
banyak membantu 
keluarga-keluarga di 
Indonesia ini patut kita 
syukuri. 

Homili Bapa Kardinal

KEGIATAN

︶

Untuk itu Distrik I Jakarta menyelenggarakan 
serangkaian acara, di antaranya adalah Misa 
Safari Novena yang ditutup pada tanggal 3 Oct 

2020, pukul 11.00-12.00 di Gereja Katedral, Jakarta. Misa 

Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo

Oleh: Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo
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Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo bersama Pastor Andy Gunadi, Pastor Edi 
Mulyono, dan Pasutri Chris-Lely

Konselebrasi ini dipimpin oleh Mgr. Ignatius Kardinal 
Suharyo, sebagai selebran Utama bersama Pastor Andi 
Gunadi dan Pastor Edi Mulyono SJ. Berikut ini adalah 
Homili Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo:

Bacaan I: Ayb 42: 1-3, 5-6, 12-16 Injil: Luk10: 17-24 
Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya keluarga 

besar Marriage Encounter Indonesia yang berbahagia. 
Bersama-sama dengan Bapak Uskup dan Administrator 
Keuskupan di Indonesia dengan penuh syukur saya ingin 
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mengucapkan “Selamat Merayakan Lustrum ke-9” kepada 
keluarga besar Marriage Encounter Indonesia. Terima 
kasih atas kehadiran dan pelayanan Marriage Encounter 
Indonesia selama empat puluh lima tahun dan kita yakin 
bahwa kehadiran dan pelayanan Marriage Encounter 
Indonesia ikut menentukan wajah Gereja Katolik di 
Indonesia. Kita mohon semoga penyertaan Tuhan dan 
doa-doa dari keluarga-keluarga yang sudah mendahului 
kita, kehadiran dan pelayanan ME Indonesia semakin 
berkenan kepada Tuhan dan semakin menjadi berkat 
khususnya bagi keluarga-keluarga Katolik di Indonesia. 

Saudara-saudariku yang terkasih, tema yang dipakai 
dipilih untuk penutupan Novena ini rasanya sangat bagus 
untuk direnungkan. “Biarlah Pelita Hatimu Tetap Menyala”, 
dan kita tentu yakin bahwa ini bukan sekedar tema 
tetapi kita harapkan dapat menjadi inspirasi yang tidak 
akan pernah kering untuk perjalanan dan pelayanan ME 
Indonesia di tengah-tengah pelbagai macam tantangan 
yang semakin kompleks. 

Tuhan Menyelenggarakan 
Saya tidak mengatakan kebetulan, kutipan-kutipan 

sabda Tuhan yang tidak dipilih secara khusus tetapi 
diambil dari bacaan harian pada hari ini sangat membantu 
kita untuk menggali inspirasi iman, memaknai semboyan 
yang dipilih, “Biarlah Pelita Hatimu Tetap Bernyala”. 
Kita bertanya, apa yang membuat pelita hati kita tetap 
bernyala? Jawabannya tentu bermacam-macam, kalau kita 
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bertanya kepada Ayub yang kisahnya hari ini dibacakan 
dalam bacaan yang pertama, dia akan mengatakan begini, 
saya kutip: ‘hanya dari kata orang saja, aku mendengar 
tentang Engkau, tetapi sekarang, mataku sendiri memandang 
Engkau’. 

Kita semua tahu siapa Ayub, mengalami berbagai 
macam percobaan, tantangan dari teman-temannya dan 
bagian yang tadi kita dengarkan, diwartakan adalah 
penutup kitab Ayub. Dalam penutup itu, Ayub tokoh iman 
yang istimewa itu sampai kepada kesimpulan ini, kalau 
saya membahasakan dengan kata-kata saya, Ayub kira-kira 
berkata begini kepada kita, kalau saya mampu menjaga 
pelita hatiku tetap bernyala di tengah-tengah berbagai 
macam tantangan – cobaan – penderitaan jawabannya 
adalah ini: dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan 
dari orang lain, sekarang aku sendiri memandang Engkau. 
Kalau dirumuskan yang bisa menjadi sumber minyak agar 
pelita hati itu tetap bernyala adalah pengalaman iman, 
pengalaman akan Allah yang benar. Itulah sebabnya, 
sekurang-kurangnya itulah yang saya bayangkan Ketika 
Ayub mengatakan dan mengucapkan kata-kata ini hatinya 
damai, penuh syukur, gembira dalam bahasa hari ini, pelita 
hatinya tetap bernyala dalam keadaan apapun juga. 

Halnya sama dengan Yesus yang kita jumpai dalam kisah 
yang tadi kita dengarkan, Yesus digambarkan bergembira 
dan bersyukur. Inilah satu satunya ayat didalam kitab 
suci perjanjian baru yang menyatakan Yesus bergembira, 
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satu-satunya ayat! Maka kita bertanya, mengapa Yesus 
bergembira? Dan tentu saja bersyukur, jawabannya: karena 
pelita hatiNya tetap bernyala! Pertanyaan berikutnya, 
apa yang membuat pelita hati Yesus tetap bernyala? 
Jawabannya sejauh dapat kita amati adalah: ‘kesetiaanNya 
kepada Bapa yang mengutusNya! Kesetiaan dalam segala 
macam situasi membuat pelita hati tetap bernyala. 
Mengapa kita boleh mengatakan demikian? Menurut injil 
Lukas, Ketika Yesus pertama kali berbicara ialah ketika 
Dia ditemukan di Bait Allah. Waktu itu IbuNya bertanya 
begini, “Nak, mengapa Engkau berbuat demikian terhadap 
kami?” Waktu itu Yesus menjawab, pertama kali berbicara, 
“Mengapa kamu mencari Aku, tidakkah kamu tahu bahwa 
Aku harus berada di rumah BapaKu?"

“Di Rumah Bapa!” 
Ayub mengalami Allah, memandang WajahNya, Yesus 

mengalami Allah sebagai Bapa, diungkapkan pertama 
kali Ketika Ia berbicara. Dan Ketika Yesus mengucapkan 
kata-kata terakhir, jawabanNya pun, ucapanNya pun 
sama menyebut Bapa! Ketika Yesus tergantung di Salib, 
Ia mengatakan, ‘Ya Bapa, kedalam tanganMu Kuserahkan 
NyawaKu!’ Kesetiaan untuk mengarahkan hidup kepada 
Bapa, ini tak tergoyahkan. Sudah sejak tampil pada awal 
karyaNya, Yesus ditahan supaya tinggal di suatu kota, akan 
dijamin segala-galanya, Yesus mengatakan begini, ‘juga di 
kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil karena untuk 
itulah Aku diutus’. 
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Setia Tidak Kehilangan Arah 
Ketika disuruh pergi karena akan dibunuh oleh Herodes, 

Yesus menjawab, ‘Aku harus meneruskan perjalananKu, 
sebab tidak semestinya seorang Nabi dibunuh kalau 
tidak di Yerusalem!’ Dan kesetiaan serta orientasi yang 
dipertahankan ini sangat jelas ketika Yesus mengucapkan 
doa di Taman Getsemane. ‘Ya BapaKu!’ menyebut Bapa 
lagi, ‘Bukan kehendakKu melainkan kehendakMu-lah yang 
terjadi!’ 

Ayub mempunyai pengalaman akan Allah yang 
membuat dia setia, bertahan, menjaga pelita tetap bernyala 
didalam keadaan apapun. Sama atau mirip dengan itu, 
Yesus menjaga pelita hatiNya tetap bernyala dengan 
bersumber pada kesetiaanNya kepada Bapa. Sekali lagi 
sejauh dapat kita renungkan, kesetiaan adalah minyak 
yang membuat pelita hati tetap bernyala dan tidak pernah 
padam dalam keadaan apapun. Pelita hati yang bernyala 
ini akan membuahkan kegembiraan dan syukur.

Saudari-saudaraku yang terkasih, Ketika renungan saya 
sampai disitu, saya ingat akan dua pengalaman kecil saya. 
Yang pertama adalah mendampingi satu keluarga. Saya 
heran kenapa bapak dan ibu itu bisa menikah? Karena 
kedua-duanya mempunyai watak yang sangat-sangat 
berbeda! Misalnya, istri dari keluarga bangsawan, ningrat, 
darah biru. Suaminya dari keluarga biasa. Istrinya ingin 
tinggal di tempat yang ramai, suaminya senang tinggal 
di tempat yang tenang. Kalau bepergian suaminya selalu 
mengajak pengemudinya makan bersama-sama, istrinya 
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lebih baik tidak makan daripada makan bersama dengan 
pengemudi. 

Aneh! Kedua pribadi yang seperti itu menikah. Yang 
istimewa adalah ini, keluarga itu sudah tiga kali mengajukan 
gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, tetapi tiga kali 
pula dibatalkan. Satu kalimat yang tidak akan pernah saya 
lupakan adalah kata-kata suami itu kepada saya, waktu 
itu dia mengatakan begini, ‘Romo, kalau saya tidak ingat 
janji saya yang saya ucapkan dihadapan Tuhan, keluarga 
ini sudah bubar sejak awal!’ Istimewanya keluarga dengan 
segala macam persoalan seperti itu tetap bertahan 
sampai akhir. Kesulitan tidak membuat pelita hati padam, 
kesetiaan tetap membuat pelita hati bernyala. 

Pengalaman yang kedua mengenai kegembiraan sudah 
sering saya ceritakan. Saya kenal dengan satu keluarga 
yang menikah beda agama. Anak-anak mengikuti ibunya 
yang tidak Kristiani. Kalau anak-anak itu ingin mempunyai 
rosario, tidak diijinkan oleh ibunya. Mempunyai buku Madah 
Bhakti, Puji Syukur tidak diijinkan, anak itu taat! Sampai 
pada suatu hari waktu itu saya berada di rumah sakit, 
salah satu anaknya yang waktu itu masih di SMP melihat 
saya, Dia kalau menyebut saya ‘Pakde’, dia lari mendekati 
saya dan mengatakan begini, ‘Pakde.. pakde… sekarang 
ibu saya mengijinkan saya belajar agama Katolik!’ Yang 
saya tidak pernah lupakan adalah wajahnya! Anak ini baru 
diijinkan mengikuti pelajaran agama, tetapi wajahnya 
mencerminkan, memancarkan kegembiraan yang tidak 
akan pernah saya lupakan. Gembira karena diijinkan 
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didalam keluarga itu untuk belajar agama Katolik, menjadi 
calon baptis. Waktu itu saya bertanya di dalam hati saya, 
‘Apakah saya pernah mengalami kegembiraan seperti itu 
sebagai murid-murid Yesus?’ Waktu itu saya sudah Imam, 
saya sudah ditunjuk sebagai Uskup, pertanyaan saya 
seperti itu. ‘Pernahkah saya mengalami kegembiraan yang 
dipancarkan oleh wajah anak itu karena boleh menjadi 
calon baptis mengikuti Yesus!’ 

Sejak saat itu salah satu doa saya ucapkan setiap hari 
adalah gubahan dari Mazmur 51 ayat 14, kira-kira bunyinya 
begini: “Anugerahkanlah kepadaku ya Tuhan, kegembiraan 
yang bersumber dari keselamatan yang Kau anugerahkan 
kepadaku” 

Kegembiraan, Kesetiaan, Syukur adalah minyak-minyak 
yang akan terus membuat pelita hati kita menyala dan 
tidak pernah padam dalam keadaan apapun. Marilah kita 
saling mendoakan agar semboyan yang bagus ini tidak 
sekedar menjadi semboyan tetapi menjadi sumber inspirasi 
bagi kita masing-masing, bagi keluarga-keluarga dan 
jalan hidup yang berbeda-beda didalam peziarahan iman 
kita. Sekali lagi selamat mensyukuri Lustrum kesembilan 
keluarga besar komunitas ME Indonesia, terima kasih atas 
kehadiran dan pelayanannya, semoga kedepan kehadiran 
dan pelayanannya semakin berkenan bagi Tuhan dan 
menjadi berkat bagi Gereja, bagi keluarga-keluarga. 
Dengan harapan ini marilah kita lanjutkan ibadah kita. 
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Walau pandemi Covid19 sedang melanda dunia, 
bahkan mampu merubah tatanan kehidupan sosial 
manusia, namun bukan berarti kegiatan ME distrik 
IV Surabaya menjadi berhenti.

Pandemi tidak menyurutkan semangati keluarga besar 
ME distrik IV Surabaya untuk tetap melaksanakan 
kegiataan di bawah koordinator pasutri Laura-Hary 

dan Pastor A. Eka Winarno. Antara lain dengan menggelar 
beberapa renewal dan kegiatan komunitas.

Renewal “I Am a Gift“ merupakan kolaborasi dengan ME 
Distrik II Semarang. Renewal ini menghadirkan Rm. BR Agung 
Prihartana, MSF dan Pasutri Endang-Agung serta Pasutri 
Lia-Sugeng sebagai narasumber dan diselenggarakan pada 
hari Minggu, 9 Agustus 2020. Kolaborasi 2 distrik ini berhasil 
menghadirkan 81 pasutri dari berbagai daerah di Indonesia 
melalui perjumpaan Zoom. Hal seperti ini dapat terlaksana 
justru dalam masa pandemi.

Renewal ini diharapkan dapat semakin menghangatkan 
relasi kepasutrian kita. “Dalam perjalanan perkawinan 
pasti akan ada kerikil-kerikil tajam, tetapi kita sebaiknya 
saling mengubah diri agar kehidupan rumah tangga kita 
menjadi lebih harmonis. Kita juga perlu menyadari bahwa 
kita adalah anugerah bagi pasangan kita masing-masing,” 

Oleh: Pasutri Lili-Yanuar

︶

KEGIATAN

Dari Kolaborasi Renewal sampai 
Hebohnya Berkebun Organik 
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seperti dikutip dalam kata 
sambutan koordinator 
Distrik IV Surabaya, pasutri 
Laura-Hary.

Tak berselang lama, ME 
distrik IV Surabaya kembali 
mengadakan renewal 
dengan tema “Call to 
Holiness“ pada hari Minggu, 
23 Agustus 2020 sebagai 
sarana KorDis untuk pass-
on, yaitu menyampaikan 
hasil sidang Denas ke-
46 di Banjarmasin yang 
diselenggarakan pada tahun 
2019 lalu, sehingga hanya 
boleh diikuti Team ME, Team 
O&A, sie usaha dan dana 

serta kormep dan 2 pasutri aktivis dari masing masing 
MEP. KorDis ME Distrik IV Surabaya pasutri Laura - Hary dan 
Pastor A Eka Winarno tentu sebagai narasumber dan diikuti 
oleh sekitar 80 pasutri. 

Virtual renewal ini mengajak peserta untuk merenungkan 
kembali bagaimana kita merasakan panggilan kepada 
kekudusan dan mendalami arti kata-kata pada lagu “Ada 
Dunia Baru“ karena kalimat di dalam lagu tersebut ternyata 
mempunyai makna yang sungguh berarti bagi relasi 
kepasutrian.

Setelah ber-renewal ria, langsung dilanjut dengan 
kegiatan yang sangat heboh, yakni “Workshop Berkebun 
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ala ME “ pada hari Minggu, 
20 September 2020. Dalam 
workshop ini peserta diajak 
untuk menanam sayur-
sayuran dengan cara organic. 
Bahan yang digunakan 
bebas dari bahan kimia 
sehingga hasilnya sangat 
menyehatkan. 

Mengapa heboh? 
Workshop ini menjadi 
kegiatan pertama yang 
ditayangkan secara live di 

outdoor. Narasumbernya adalah pasutri Inneke - Hartono yang 
merupakan praktisi tanaman organik dan menyampaikan 
materi dari kebun rumahnya.

Pasutri Inneke - Hartono menunjukkan bagaimana cara 
berkebun ala ME. Berkebun dilakukan secara bersama, 
antara pasangan suami istri dan melibatkan anggota 
keluarga lainnya. Berkebun model seperti ini diharapkan 
akan menambah kemesraan dan keharmonisan relasi di 
dalam keluarga. 

Workshop berjalan dengan seru karena langsung 
dipraktekkan bagaimana cara menanam secara organic; 
mulai dari pemilihan bibit, media tanam, pemindahan bibit 
yang sudah tumbuh sampai panen. 

Memasuki bulan Oktober, kegiatan renewal kembali 
diadakan dengan tema “Membawa Sukacita dalam Keluarga”. 
Kali ini ME distrik IV Surabaya berkolaborasi dengan ME 
distrik XVIII Atambua. Renewal dilaksanakan pada hari 
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Minggu, 11 Oktober 2020 
dengan narasumber Pasutri 
Maria - Tjetjep, Pasutri Evi 
- Louis, dan Pastor Budi 
Hermanto. 

Renewal “Membawa 
Sukacita dalam Keluarga“ 
mengingatkan bahwa 
panggilan dalam berkeluarga 
adalah sebuah berkat. Oleh 
karena itu setiap pasutri wajib 
mempertahankannya dari 
berbagai macam perbedaan 
pendapat yang ada dan dari 
konflik yang timbul selama 
mengarungi biduk rumah 
tangga. Ada empat kunci 
yang disampaikan dalam 
renewal, yaitu kebersamaan 
dalam karsa, kebersamaan 
dalam doa, kebersamaan 
dalam raga/ Intimitas, dan 
re-evaluasi. 

Kita tetap menantikann 
kegiatan berikutnya yang 
akan dibuat oleh ME Distrik 
IV Surabaya. Hidup ME 
Maniaaa… We love you 
… we need you … Tuhan 
memberkati. ■DS/MJ
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Selamat merayakan HUT 40 ME Distrik XI 
Pontianak, semoga komunitas ME Pontianak 
semakin maju berkembang dan kedepannya 
semakin banyak pasutri, pastor, biarawan dan 
biarawati yang terjamah untuk ikut bergabung 
dalam komunitas yang kita cintai ini.

HUT Ke-40 ME Distrik XI Pontianak

KEGIATAN

︶

Tanggal 10 Oktober 2020 adalah perayaan HUT 
yang ke 40 ME Distrik XI Pontianak, satu bulan 
sebelum perayaan, kami Pasutri Tion-Dwi dan 

Pastor Widiatmoko, CP sebagai Kordis, membentuk 
panitia kecil untuk mengkoordinir aneka kegiatan dalam 
rangka perayaan tersebut. Dalam keadaan pandemi 
Covid-19 bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan 
suatu kegiatan, tetapi dengan berbekal semangat dan 
dukungan dari teman- teman sekomunitas, kami mencoba 
berani memulai langkah pertama untuk mencanangkan 
hari jadi ini sebagai hari bersejarah gerakan ME distrik XI 
Pontianak. 

Pandemi ini menyebabkan ruang dan gerak panitia 
serba terbatas, kami hanya melakukan pertemuan 
rapat secara virtual melalui zoom sebanyak 2 kali dan 
selebihnya berdiskusi melalui WA.

Kegiatan pertama yang kami adakan adalah  

Oleh: Pasutri Tion - Dwi



72  Des 2020 - Feb 202107 73  Des 2020 - Feb 202107

mengunjungi atau berziarah ke makam sesepuh yang 
dilaksanakan pada hari minggu 4 Oktober 2020. Hal 
ini kami lakukan untuk mengenang jasa mereka dalam 
menghadirkan dan mengembangkan ME di distrik XI 
Pontianak. 

Kegiatan kedua kami mengunjungi para pasutri 
senior untuk merekam ucapan selamat HUT ME Distrik 
XI. Kami merasa senang dan sangat diteguhkan karena 
Kornas pasutri Meme-Jacob dan Uskup Agung Keuskupan 
Pontianak Mgr. Agustinus Agus Ikut memberikan ucapan 
selamat HUT.

Kegiatan ketiga adalah acara baksos yang kami adakan 
di lingkungan gereja Stella Maris Siantan, dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 14.00 - 17.30 WIB. 
Kegiatan ini sungguh menyenangkan, kami menyumbang 
tanah dan menanam rumput hias di halaman Gereja. 
Dikomandani oleh pasutri Fran-Yuni, semua pasutri yang 

Kegiatan 1
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Kegiatan 2

Atas: Kegiatan 2. Bawah: Kegiatan 3

terlibat sangat bersemangat tanpa kenal lelah mendorong 
gerobak penuh tanah untuk mempercantik halaman 
Gereja.

Kegiatan yang ke-empat adalah lomba menyanyi  
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berpasangan, lagu “Sungguh Besar Kau AllahKu”. Lomba 
ini awalnya dibuka untuk komunitas, tetapi karena sangat 
sedikit yang partisipasi maka akhirnya panitia memutuskan 
panitia boleh ikut lomba. Berkat kegigihan pasutri Lia-Jo 
yang memang super duper semangat mendukung teman-
teman untuk ikut, maka lomba dapat terselenggara dengan 
baik dan sukses. 

Acara puncak adalah Misa Syukur HUT ME Distrik XI 
yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 18 
Oktober 2020 dipersembahkan konselebrasi oleh 3 Pastor 
yaitu Pastor Widiatmoko, CP, Pastor Heribertus Hermes, 
dan Pastor Aloysius Tombokan, MSC.

Dalam renungannya Pastor Hermes mengingatkan 
kepada kami sebagai pasutri agar setia pada panggilan 
dan sakramen perkawinan, tetap semangat dalam 

Kegiatan 4
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berkomunitas terutama bagi pasangan-pasangan muda 
yang hidup dalam tantangan dunia digital.

Dengan mengikuti protokol kesehatan yang tidak 
memperbolehkan acara ramah tamah, maka kami hanya 
membagikan nasi kotak di akhir acara. Kami bersyukur 
banyak donatur yang membantu kegiatan ini dan Puji 
Tuhan, dana tercukupi.

Semoga dengan perayaan Hut ME Distrik XI Pontianak 
yang ke-40 ini, komunitas ME Pontianak semakin maju 
berkembang dan kedepannya semakin banyak pasutri, 
Pastor, biarawan dan biarawati yang terjamah untuk ikut 
bergabung dalam Komunitas yang kita cintai ini. ■EA/DS

We love you - We need you

Kegiatan 5



76  Des 2020 - Feb 202107 77  Des 2020 - Feb 202107



78  Des 2020 - Feb 202107



78  Des 2020 - Feb 202107 79  Des 2020 - Feb 202107

Kerinduan yang paling mendalam menghadiri 
Misa Marriage Encounter (ME) Distrik IV 
Surabaya ada 3 hal. Pertama, pemandangan 
aneka kostum pasutri (pasangan suami istri) dan 
keluarganya yang warna-warni. Kedua, suasana 
guyub pasutri ME yang bergandengan tangan 
secara masal di akhir Misa saat menyanyikan lagu 
“Dunia Baru” dan “Hymne Choice”. Ketiga, tradisi 
santap siang bersama yang mempererat relasi 
komunitas ME.

Menghangatkan Relasi dari 
Tempat yang Berjarak

KEGIATAN

︶

Oleh: Pasutri Nunung-Errol

Pasutri Nunung-Errol
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Kerinduan yang paling mendalam menghadiri Misa 
Marriage Encounter (ME) Distrik IV Surabaya ada 3 
hal. Pertama, pemandangan aneka kostum pasutri 

(pasangan suami istri) dan keluarganya yang warna-warni. 
Kedua, suasana guyub pasutri ME yang bergandengan 
tangan secara masal di akhir Misa saat menyanyikan lagu 
“Dunia Baru” dan “Hymne Choice”. Ketiga, tradisi santap 
siang bersama yang mempererat relasi komunitas ME. 

Karenanya tidak pernah terbayangkan, bila satu saat 
Misa ME harus dilaksanakan di Gereja yang kosong, tanpa 
kehadiran umat, dan minus kegembiraan santap siang 
bersama khas ME. Tetapi bayangan itu menjadi nyata di 
tanggal 7 Mei 2020. Untuk pertama kali Misa ME Distrik 
IV Surabaya harus dilaksanakan secara live streaming di 
YouTube pukul 10 pagi. 

Ketika kami mengakses tayangan Misa dari gereja 
Santa Maria Tak Bercela Surabaya melalui gawai, masih 
terbayang-bayang pemandangan gereja yang melompong. 
Di hadapan bangku-bangku kosong dan segelintir pasutri 
ME serta Choicer, yang duduk sesuai protokol jaga jarak, 
Pastor Agustinus Eka Winarno mengawali Misa dengan 
mengatakan, komunitas ME sedang berjumpa dalam 
keprihatinan. Pastor Eka seakan mengulang kembali pesan 
yang terpampang di poster promosi Misa ME: “Jaga pelita 
di hatimu tetap menyala dan tidak hilang harapan.” 

Realita suram bagi komunitas ME Distrik IV Surabaya ini 
bermula ketika di awal tahun 2020 pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) mewabah ke seluruh jagad 
bumi, termasuk Indonesia. Dampaknya, pemerintah 
memaklumatkan larangan orang berkerumun. Warga wajib 
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menerapkan social-physical distancing sesuai ketentuan 
Protokol Covid-19. 

Maka demi keselamatan dan kesehatan umat, hirarki 
Gereja Katolik Indonesia dengan berat hati akhirnya 
mengumumkan: ”Pintu-pintu gereja tertutup untuk 
sementara waktu.” Solusinya, ritual Gereja dialihkan ke 
ranah live streaming di YouTube, dan live on air di televisi. 
Sementara umat yang wajib diam di rumah, hanya bisa 
mengikuti misa melalui 3 jenis layar: gawai, komputer, dan 
televisi. Misa Ekaristi yang berjarak ini juga meniadakan 
komuni fisik. Kompensasinya, umat diajak memanjatkan 
doa ‘Komuni Batin’.

Mengikuti Misa live streaming ME Distrik IV Surabaya 
adalah pengalaman luar biasa. Perasaan asing, haru, was-
was bercampur aduk. Ketegangan pasti juga dirasakan 
oleh tim teknis yang mengoperasikan alat-alat untuk Misa 
digital edisi perdana ini. Meski sarat dengan keterbatasan 
pengalaman, tim kerja ME layak dipuji karena mampu 
mewujudkan Misa ME di YouTube dengan lancar. 
Tradisi Komunitas ME tentang ‘kreativitas tanpa batas’ 
membuktikan, tidak ada yang tidak mungkin. Pantang bagi 
ME melangkah ke belakang. Pilihannya hanya: Maju terus! 

Keistimewaan lainnya, tim Misa ME juga berhasil 
memproduksi video collage atau video collab (collaboration) 
para pasutri senior ME yang menyanyikan lagu “Dunia 
Baru”. Para pasutri itu sebelumnya memvideokan nyanyian 
mereka di rumah masing-masing, yang kemudian 
dipadukan (mixing) oleh operator video menjadi seakan-
akan mereka bernyanyi bersama-sama. Juga muncul 
produksi video BPS dari pasutri Meme-Jakob dan Pastor 
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Akik sebagai Koordinator Nasional ME Indonesia.
Momen Misa ME yang juga mengusik perasaan, ketika 

trio Koordinator Distrik IV Surabaya, pasutri Laura Harry dan 
Pastor Eka, ber-BPS mengekspresikan rona-rona perasaan 
mereka untuk mewujudkan Misa ini. Suasana berubah 
penuh kepasrahan, di saat mereka bertiga menyanyikan 
lagu “Waktu Tuhan”. Lagu ini menjadi sangat bermakna, 
karena dinyanyikan dalam suasana keprihatinan akibat 
dampak Pandemi Covid-19. Khususnya pada penggalan 
lirik ini: “Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Walau kadang 
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya, 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau ijinkan sesuatu 
terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku." Lagu “Waktu 
Tuhan” seakan mengingatkan kita, manusia ternyata tidak 
berkuasa atas kehidupannya. Tuhanlah pemilik otoritas 
yang berhak menentukan agenda manusia, bumi dengan 
segala isinya.

Maka kalau kita bertanya: “Apakah Misa digital ME 
Distrik IV Surabaya berhasil?” Jawabannya: “Ya, daripada 
tidak ada perjumpaan Komunitas ME sama sekali.” 
Persis seperti kata peribahasa ‘tidak ada rotan, akarpun 
jadi’. Lagipula khalayak sudah mulai terbiasa mengikuti 
berbagai pertemuan melalui teknologi streaming dan 
aplikasi meeting. 

Keberhasilan Misa ME juga terbaca dari data kanal 
YouTube ‘Santa Maria Tak Bercela Paroki’. Tercatat Misa 
yang berdurasi 1 jam 29 menit ini mendapatkan 1.695 
Views, 81 Likes dan hanya 2 Dislikes. Berdasarkan angka 
kunjungan, rasanya belum pernah Misa Bulanan ME yang 
digilir antar paroki dihadiri sampai 1600-an umat. Dalam 
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perspektif yang lain, komunitas ME Distrik IV Surabaya 
terbilang mampu mewujudkan Gereja ‘The New Normal’, 
seiring dengan tren kultur global ‘The New Normal Life’. 

Tetapi kalau kita bertanya apakah Misa virtual 
memuaskan komunitas ME, kami yakin sebagian besar 
menjawab: “Tidak!” Kerinduan untuk berjumpa di alam 
nyata, dan face to face, tidak bisa hanya disubstitusi oleh 
teknologi digital di alam maya. Sensasi kemeriahan 
menyanyikan “Dunia Baru” sambil bergandengan tangan 
secara komunal, mustahil dipuaskan oleh teknologi video 
collage dan video collab. 

ME adalah gerakan relasi pasutri untuk merawat 
kesetiaan melalui cinta kasih abadi. Dan setiap perjumpaan 
fisik dalam Misa ME merupakan oase yang menyegarkan 
janji setia perkawinan yang pernah diucapkan di hadapan 
Tuhan. Pengalaman-pengalaman Ini tidak mungkin dicapai 
lewat teknologi, meski teknologi live streaming di masa 
sulit ini setidaknya telah menolong Komunitas ME untuk 
menghangatkan relasi dari tempat yang berjarak. 

Inilah pelajaran berharga dari ketiadaan Misa Komunitas 
ME di Gereja. Bahwa relasi tiap pasutri sangat berharga 
untuk keutuhan keluarga. Sedangkan relasi antar pasutri 
dalam Komunitas ME adalah harta karun Gereja. Semoga 
dengan izin Tuhan badai Pandemi Covid-19 segera 
berlalu. Sehingga kita bisa bertemu muka lagi di Misa 
ME mendatang, untuk membagikan kasih Tuhan sambil 
mengacungkan 3 jari. 

We Love You-We Need You! ■EA/DS
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URL-https://emergence.
wwmeindonesia.
org inilah yang 
muncul selama masa 
pandemi. URL adalah 
singkatan dari yoU 
aRe Loved dan https 
disini adalah heartfelt 
(tulus), truthful (jujur), 
total (sepenuhnya), 
purposeful servanthood 
(pelayanan yang 
mempunyai tujuan). 
Karena kita dicintai 
maka kita bisa saling 
mencintai.

Sidang Dewan Nasional ke-47 
ME Indonesia 

KEGIATAN

︶
Oleh: Pasutri Dwi-Sandra (staf eRelasi)

Pasutri Dwi-Sandra

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Sidang Dewan 
Nasional ke-47 ME Indonesia tetap diadakan pada 
tanggal 5-6 Desember 2020 walaupun secara daring 

(dalam jaringan) melalui zoom. Denas dibuka dengan 
Misa Kudus yang dipimpin oleh Pastor Akik Purwanto 
sebagai koordinator nasional WWME Indonesia. Mengawali 
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homilinya dengan mengatakan “looking through the eyes 
of love” melihat dengan mata cinta mesti wajah tertutup 
masker, Pastor Akik mengingatkan kita bahwa di tengah 
situasi pandemi, tidak hanya ada penderitaan tetapi selalu 
ada terang Kristus. Seperti dalam bacaan Injil (Matius 
9:35-10:1.6-8), kita diingatkan sebagai imam atau sebagai 
pasutri dalam komunitas ME Indonesia, bahwa kita sudah 
dicintai Tuhan Yesus dan kita diutus untuk menyebarkan, 
mengajarkan dan menjadi terangNya bagi pasutri yang 
lain. Mari kita kembali menyegarkan partisipasi kita, 
keikutsertaan, dan keterlibatan kita sebagai sakramen 
persekutuan dan pelayanan di dalam perutusan Yesus. 
Seperti yang kita dengarkan pagi ini, hati Yesus tergerak 
oleh belas kasih saat melihat orang banyak, semoga 
kita pun semakin tergerak dan bersama-sama Yesus, kita 
menjadi terang bagi mereka dan menjadi penyembuh 
bagi yang sakit.

BPS Pembuka 

Jacob
Kami senang sekali kita bisa berjumpa dengan Anda 

walaupun secara virtual. Ini semua patut kami syukuri 
karena semalampun KorDun dan KorAs dan teman-teman 
Asia memberikan semangat dan support mendoakan 
kondisi saat ini kami melakukan sidang DeNas. Ini berkat 
cinta kasih kita bersama di dalam dunia ME.

Meme
Perasaan saya hari ini lega. Terus terang beberapa hari 
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terakhir ini agak deg-deg-an. Kami mau tampil bertiga 
dalam satu layar dengan jelas sehingga ada keribetan 
yang harus dipersiapkan ditambah kemarin ada internet 
mati total dan ini sehingga sempat membuat saya stress. 
Puji Tuhan berkat doa-doa Anda semua dan penyertaan 
Tuhan, maka hari ini bisa berjalan dengan lancar dan saya 
merasa lega.

Pastor Akik
Perasaan saya sangat bersyukur, betapa luar biasa 

betapa besar penyelenggaraan Tuhan pada kehidupan 
saya, kehidupan bersama komunitas. Sebelumnya memang 
tenggelam pada kesibukan kita masing-masing, tenggelam 
pada begitu banyaknya urusan-urusan; kemudian tiba-
tiba sekonyong-konyong, ternyata DeNas sudah mendekat. 
Sungguh luar biasa cinta Tuhan begitu banyak orang-
orang yang membantu kami semua. Semoga semua ini 
nanti membawa kesegaran dan kehangatan yang lebih 
bagi kita melayani di dalam ME Indonesia.

Tema DeNas kali ini adalah URL (YoU aRe Loved) 
Pasutri Meme-Jacob sempat terkecoh saat mendengar 

URL berpikir apakah ini adalah alamat portal atau website. 
Namun ternyata ini bukan alamat website tetapi ini adalah 
tema Asia Conference 2020 yang kita bawa sebagai tema 
Sidang DeNas saat ini. URL mengantar kita bagaimana 
masuk ke dalam new normal, mewakili kesadaran 
akan perlunya teknologi saat pertemuan offline tidak 
memungkinkan di saat pandemi. Saat ini justru menjaga 



88  Des 2020 - Feb 202107 89  Des 2020 - Feb 202107

jarak fisik menunjukkan bahwa kita mencintai atau peduli 
kepada seseorang.

URL mempunyai kelebihan seperti: tidak dibatasi jarak, 
cepat, praktis, hemat, dan tetap bisa mengekspresikan 
emosional dengan bantuan kamera walaupun dirasa 
kurang kehangatan. Ketergantungan pada teknologi dan 
peralatan serta kemungkinan bisa ditiru atau dibuat 
menjadi kelemahan URL. Saat ini teknologi sudah sangat 
maju dengan adanya banyak aplikasi komunikasi seperti 
whatsapps, zoom, google meets, dll yang menjadi sarana 
penghubung di antara kita baik. 

Saat kita tidak dapat bertemu karena harus menjaga 
jarak demi keselamatan kita dan orang lain, perasaan-
perasaan negatif dapat dengan mudah muncul dan kita 
hanya dapat berpikir tentang diri sendiri serta bagaimana 
bertahan untuk bisa hidup. Disaat itu kita kehilangan 
kapasitas untuk mencintai di luar diri kita. 

Formation URL dikemas dan dibawakan dengan sangat 
apik oleh KorNas MeJa-Akik, dan akan menjadi tema eR-08 
yang akan datang. Maka ikuti dan baca terus eR agar kita 
mendapatkan informasi, inspirasi dan selalu encounter 
baik dengan pasanganan maupun dengan komunitas ME 
Indonesia.

Penutupan Sidang dan Misa Syukur
Sidang DeNas ke-47 virtual ditutup pada pukul 12.45 

siang dengan penanyangan lagu “Sungguh Besar Kau 
Allahku” persembahan KorNas dan KorDis ME Indonesia, 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZyTqiUSA4L4. Kejutan 
hadiah berupa bantuan kontribusi tahunan distrik 
sebesar masing-masing 3 juta rupiah buat golden three 
(Distrik XVII Atambua, Distrik XII Denpasar, dan Distrik III 
Joglolang) serta 2 juta rupiah buat silver three (Distrik 
X Malang, Distrik V Purwokerto, dan Distrik IV Surabaya). 
Selamat buat para pemenang!

Dibuka oleh Misa Kudus, demikian pula Sidang DeNas 
ke-47 ditutup dengan Misa Kudus pada pukul 18.00 WIB 
yang dipimpin oleh Bapa Uskup Keuskupan Malang, Mgr. 
Henricus Pidyarto Gunawan, OCarm dan terbuka untuk 
umum, dapat diakses dalam YouTube live https://www.
youtube.com/watch?v=N5M9J9G3-WI. Dalam homilinya, 
Mgr. Pidyarto menjelaskan bahwa kata Adven berasal dari 
kata latin Adventus yang berarti kedatangan dan masa 
Adven adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 
Ada dua macam kedatangan Tuhan Yesus yang dibicarakan 
dalam Alkitab. Yang pertama jelas kedatangan Tuhan 
Yesus lebih dari 2000 tahun lalu di kandang yang hina di 
kota Betlehem yang akan kita peringati pada tanggal 25 
Desember nanti. Sedangkan kedatangan yang kedua yang 
dimaksud adalah kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, 
yang terjadi pada akhir jaman. 

BPS Penutup
KorDis X Malang sebagai tuan rumah sidang DeNas 

ke-47 (Pastor Adi dan pasutri Dany-Yani) mengucapakan 
terima kasih kepada Mgr Pidyarto, KorNas dan semua yang 
terlibat. Semoga kita dapat menjadi minyak dan sumbu 
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sehingga api cinta kasih Kristus dapat terus menyala di 
tengah keluarga kita, walaupun segala tantangan harus 
kita selesaikan. Cinta Tuhan begitu luar biasa dan cinta 
Tuhan yang tulus senantiasa tetap hidup di tengah-tengah 
kita. Tulus dan tetap semangat, apapun yang terjadi Tuhan 
Yesus mencintai kita.

Dalam rasa syukur, KorNas (Pastor Akik dan pasutri 
Meme Jacob) mengucapkan terima kasih kepada Mgr. 
Pidyarto dan seluruh panitia komunitas Distrik X Malang 
dan seluruh komunitas ME Indonesia yang telah berperan 
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secara langsung maupun tidak langsung. Tema sidang 
DeNas kita kali ini adalah URL (YoU aRe Love, Anda dicintai) 
yang merupakan turunan dari tema Asia Conference tahun 
ini. 

Sebagai ajakan untuk kita semua untuk tetap semangat 
dan berpengharapan walaupun saat ini kita berada dalam 
situasi yang tidak menentu. Tidak perlu khawatir karena 
kita semua dicintai baik oleh pasangan, anak-anak; dan 
para religius, kita dicintai oleh rekan-rekan dan umat kita, 
dan terutama oleh Tuhan sebagai sumber cinta itu sendiri. 

Tuhan mengajak kita untuk membagikan cinta 
sebagaimana visi kita “Love one another as I have loved 
you”. Tuhan menghendaki agar kita mencintai sesama 
kita seperti Dia telah mencintai kita melalui pelayanan 
yang tulus (heartfelt), jujur (truthful), sepenuhnya (total) 
dan mempunyai tujuan (purposeful servanthood) dalam 
gerakan worldwide marriage encounter. Marilah kita 
bersama-sama menghayati panggilan kita masing-masing 
dan menggapi ajakan untuk saling mencintai karena kita 
sungguh telah dicintai. We Love You. We Need You. 

DeNas ke 47 ditutup dengan penyerahan kembali 
lampu DeNas dari Kordis Malang kepada KorNas dan 
secara simbolis diserah terimakan kepada Kordis Denpasar 
sebagai tuan rumah DeNas ke 48. Syukur Puji Tuhan 
DeNas ke 47 dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, 
sayonara sampai jumpa tahun depan pada DeNas ke 48 di 
Denpasar Bali.

We love you & we need you.



92  Des 2020 - Feb 202107 93  Des 2020 - Feb 202107

BPS Peserta

Nining-Anton, KorDis XIV Banjarmasin
Perasaan sedih dan kecewa saat KorNas mengumumkan 

bahwa sidang Denas ke-47 akan dilaksanakan secara 
daring melalui zoom berubah menjadi rasa syukur 
karena kemudahan, kepraktisan, penghematan biaya dan 
terlebih membuka cakrawala baru dalam berkegiatan. 
Kami menjadi bersemangat dan bersukacita. Gerakan ME 
harus berani keluar dari zona nyaman untuk menghadapi 
tantangan zaman agar tetap hidup!

Agus-Vero, KorDis Distrik III Joglolang
Perasaan haru, bangga dan bahagia. Berkali-kali 

mengucap syukur dalam kondisi yang tidak mudah, 
DeNas ke-47 virtual dapat berjalan dengan lancar. Mari 
kita saling bekerjasama menjadi sumbu dan minyak untuk 
menghidupkan komunitas ME. Maju terus ME Indonesia.

Alex-Agustin, Pendamping Distrik II Semarang
Perasaan bahagia karena bisa bergabung dalam DeNas, 

bertambah pengalaman dan pengetahuan tentang nilai-
nilai, pedoman ME. Sukacita karena yoU aRe Love. 

Pastor Yus Noron
Saya sedih tapi sekaligus bersyukur kalau melihat 

delegasi Ende. Sedih karena harapan mereka tidak bisa 
ke tanah Jawa, bersyukur karena dengan keterbatasan 
jaringan internet, mereka masih berusaha exist. ■EA
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Dalam kehidupan 
ini perlu adanya 
keseimbangan agar 
tercipta sebuah 
keharmonisan. 
Demikian halnya 
dengan kehidupan 
rumah tangga, 
perlu adanya 
keseimbangan dalam 
berelasi antara 
suami dan istri. 

Empat Sehat Lima Sempurna ala ME

SERBA-SERBI

︶

Oleh: Pasutri Decky-Nika

Pasutri Decky-Nila

Seringkali dengan berjalannya waktu, kehidupan 
asmara antara suami dan istri menjadi hambar. 
Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain 

kesibukan dan rutinitas, gesekan, selisih paham, bahkan 
adanya masalah yang timbul dan dikubur rapat–rapat 
untuk menghindari konflik. Jika hal ini dibiarkan maka 
pada akhirnya akan membahayakan keharmonisan rumah 
tangga. 

Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan 
dalam relasi suami-istri, kita dapat mencoba resep menu 
4 sehat 5 sempurna ala ME.
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4 Sehat 5 Sempurna ala ME:
1.  Kenalilah gaya kepribadian pasanganmu.
Ada 4 macam gaya kepribadian dalam ME:

1. Penolong
2. Perencana
3. Pemikir
4. Katalisator

Dengan mengenali gaya kepribadian pasangan, kita 
dapat semakin mengerti dan memahaminya, mengetahui 
kelebihan dan kekurangannya, apa saja yang disukai dan 
tidak disukainya, bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi 
dengannya. Dengan demikian kita dapat menemukan 
bagaimana berkomunikasi yang baik dan sesuai bagi 
pasangan kita. 

2. LISKARDI (Tulis, Tukar dan Dialog).
Melalui metode Tulis, Tukar dan Dialog ini 

memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan baik 
dengan pasangan. Melalui tulisan dalam bentuk surat 
cinta, kita dapat menuangkan perasaan tanpa diinterupsi 
atau dihakimi sehingga kita bisa berekspresi secara bebas 
dan dapat memilih dan menggunakan kata – kata yang 
baik dan tidak menyakiti pasangan.

Setelah itu kita menukarkan surat cinta kita dan 
masuk pada tahap selanjutnya yaitu DIALOG. Dalam 
dialog kita harus bersikap jujur, terbuka dan menghargai 
perasaan pasangan. Dialog yang sehat adalah dialog yang 
tidak menyalahkan, mengungkit-ungkit masa lampau, 
memanipulasi, kasar/melukai dan mengungkit kekurangan 
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atau kelemahan pasangan.

3. Mendengarkan.
Kita semua butuh untuk didengarkan, karena 

dengan didengarkan kita merasa dihargai dan dicintai 
(diperhatikan). Kunci mendengarkan yang baik adalah 
dengan hati (empathy), fokus pada perasaan pasangan, tatap 
wajahnya, aktif mengikuti cerita yang disampaikan, tidak 
memberikan penilaian, pembelaan diri. Mendengarkan 
sangat penting dalam berelasi, karena kemampuan 
mendengarkan dengan baik sangat diperlukan dalam 
proses Dialog dengan pasangan untuk memperoleh 
pengertian bersama, bukan kalah atau menang.

4. Kenalilah Bahasa Cintanya.
Kita perlu mengenali Bahasa Cinta pasangan kita. Ada 

lima Bahasa Cinta:
1. Kata Peneguhan
2. Tindakan Melayani
3. Menerima Hadiah
4. Quality Time (Kebersamaan)
5. Sentuhan Fisik

Tidak semua orang mengkomunikasikan cinta dengan 
cara yang sama. Setiap orang mempunyai cara yang 
berbeda dalam mengekspresikan dan menerima cinta. 
Dengan mengetahui bahasa cinta pasangan kita, kita 
dapat mengerti hal apa yang diharapkan dan disukai oleh 
pasangan, sehingga kita dapat mengekspresikan cinta 
kita pada pasangan dengan cara yang tepat, dan mereka 
semakin merasa dihargai dan dicintai.
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5. Ikut sertakan Tuhan. 
Menu kelima ini adalah menu terakhir tapi merupakan 

menu pamungkas. Oleh karena itu disebut 5 SEMPURNA, 
karena menu inilah yang akan menyempurnakan cinta 
dan pernikahan kita.

Cinta kita sangatlah terbatas, seringkali cinta kita 
adalah pamrih, sedang cinta Tuhan adalah AGAPE 
(Cinta yang sempurna dan tanpa syarat). Bagaimanakah 
kita dapat mengikutsertakan Tuhan dalam kehidupan 
pernikahan kita? Hal yang paling simple adalah melalui 
kehidupan doa harian kita dan Doa Pasutri. Membaca 
alkitab, mengikuti Misa harian dan hari Minggu juga akan 
membentuk sebuah kedekatan pribadi antara kita dengan 
Tuhan dan juga pasangan kita. Tuhan yang akan selalu 
membimbing, melindungi dan memberkati kita. Tuhan 
Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, Ia dapat 
mengubah cinta yang biasa menjadi cinta yang luar biasa.

Dengan menu 4 Sehat 5 Sempurna ala ME, diharapkan 
kita dapat semakin mengenal, memahami, menerima, 
menghargai dan mencintai pasangan kita dengan cara yang 
lebih baik tentunya. Sehingga kita dapat hidup seimbang 
dalam berelasi dengan pasangan, bukan lagi tentang aku 
atau dia melainkan tentang kita berdua, dengan demikian 
maka akan tercipta sebuah dunia baru yang lebih indah, 
hangat dan intim dalam relasi kita dengan pasangan.  
■WN/MJ
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Keseimbangan hidup dalam berkeluarga itu bagaikan 
mengayuh sepeda. Bila diberi beban yang terlalu berat 
di belakang, maka roda belakang akan kempes dan 
bila beban terlalu berat di depan maka roda depan 
akan oleng sehingga sulit dikayuh.

Seimbang

SERBA-SERBI

︶

Oleh: Pasutri Joe-Lia

Pasutri Joe-Lia

Menu Seimbang

Menu makanan seimbang adalah menu yang terdiri 
dari beraneka ragam makanan dalam jumlah 
dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi 

kebutuhan gizi seseorang.
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Makanan yang beraneka ragam menjadikan bentuk 
variasi dalam menu seimbang, yang membuat orang yang 
memakannya merasa nikmat, senang, puas atau bahkan 
ketagihan. Ada menu yang tidak disukai namun harus tetap 
dimakan karena suatu alasan. Misalnya sebagai obat, atau 
alasan yang lainnya lagi adalah untuk menghormati atau 
menghargai seseorang yang memasak dan menyajikannya.

Kami akan mensharingkan bagaimana kami berusaha 
menerapkan menu seimbang ini dalam hidup perkawinan 
kami.

JOE
Kalau berbicara soal menu masakan, selera saya dengan 

pasangan sangat bertolak belakang. Saya menyukai 
masakan yang dominan manis, sedangkan Lia pasangan 
saya, suka masakan yang dominan asin. Saya suka masakan 
yang bersantan, sedangkan pasanganku suka yang berkuah 
bening. Namun terkadang saya memilih untuk sesekali 
lebih menyukai soto dengan ayam tepung dan perkedel 
dengan menyatakan “sedap” saat memakannya.

LIA
Walau saya tidak menyukai rasa manis, namun kata 

“harus adil” selalu tertanam dalam pikiranku. Sesekali 
saya masak sayur lodeh, tempe bacem, sambal terasi dan 
kerupuk udang kesukaan pasanganku Joe. Walau sedikit 
ada rasa eneg karena ada rasa manis, namun aku berusaha 
tersenyum saat kami menikmatinya bersama.
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Menikmati masakan tentu dapat berpengaruh dalam 
menikmati hidup. Banyak orang bilang, “Nikmati hidup 
ini, jangan terlalu diet, jangan terlalu takut kena penyakit 
gula, kolesterol, asam urat, atau hipertensi. Mumpung 
masih muda nikmati hidup." Namun bagaimana kita bisa 
menikmati hidup bila pada akhirnya kita terbaring di 
rumah sakit?.

Agar menjadi sehat tentu kita harus menjaga pola 
hidup sehat, istirahat cukup, olahraga cukup, makan 
makanan dengan menu seimbang dan tidak lupa hidup 
yang seimbang pula. Dalam arti, kapan kita bekerja, kapan 
waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk orang disekitar 
dan kapan kita menyediakan saat teduh untuk Tuhan.

Memenuhi tuntutan hidup sehari – hari agar seimbang 
tidaklah gampang.

LIA
Sebagai Ibu rumah tangga yang juga sebagai pengajar 

serta seorang yang sering ikut kegiatan organisasi baik 
di gereja maupun di RT, aku berusaha untuk melakukan 
tugasku dengan baik. Aku tak ingin anak – anak dan suamiku 
terbengkalai karena kesibukanku. Sedapat mungkin aku 
selesaikan tugasku di rumah terlebih dahulu, baru aku 
pergi. terkadang malam baru kami bisa cerita dan sharing 
satu sama lain.

JOE
Selain mengajar pagi di SMK negeri, sorenya saya 

mengajar di SMA Swasta. Jeda waktu antara pekerjaan 
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pagi dan sore hanya berkisar satu atau setengah jam. 
Waktu itu ku-sempatkan pulang untuk makan, namun 
terkadang sesampainya di rumah, pasanganku Lia belum 
datang dan akupun makan siang sendiri. Kesibukan yang 
sangat menyita waktu. Untunglah sekarang jaman canggih, 
jamannya digital, hanya dengan pencet– pencet HP orang 
bisa bertatap muka tanpa bertemu.

Sebagai Pasutri kami berdua sudah sangat memaklumi 
kesibukan kami, tapi tidak dengan anak-anak. Ketiga anak 
kami sering curiga apabila mamanya dandan sesudah 
mandi, salah satu dari mereka ada saja yang bertanya, 
”Mamah mau ke mana?” Geli bercampur heran, aku 
menjawab, “Memangnya Mama nda boleh dandan ya di 
rumah?” Nah pada saat aku di rumah kuajak anak-anak 
untuk sharing pengalaman. Jika dalam sharing itu ada hal 
yang tidak enak dan sangat mengecewakan, aku mengajak 
mereka agar menyerahkan semua kepada Tuhan, dan kita 
sama-sama memilih waktu buat berdoa bersama.

Hidup Seimbang
Dalam hidup berkeluarga, keseimbangan hidup bagai 

kita mengayuh sepeda. Bila diberi beban yang terlalu 
berat di belakang, maka ban belakang akan kempes. Bila 
ditaruh beban yang terlalu berat di depan (di stang) maka 
roda depan akan oleng dan sulit untuk dikayuh. Namun 
kalau kita membagi beban itu, sebagian di depan, sebagian 
di belakang maka sepeda akan dapat berjalan menuju 
tujuan yang ingin dicapai. Beban berat tidak terasa apabila 
kita mengayuh sambil tersenyum dan bersenandung lagu 
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syukur.
Hidup seimbang tidak hanya membuat badan kita kuat, 

tapi juga pikiran dan rohani kita-pun menjadi sehat. Bila 
kita terbiasa dengan pola hidup sehat, akan membuat 
badan kita menjadi sehat dan kuat. Apabila kita sering 
berbagi (sharing) membuat beban pikiran menjadi ringan, 
terlebih bila kita selalu bersyukur dan selalu menjaga 
hubungan baik dengan Tuhan lewat doa dan pelayanan.

Keluarga adalah gereja kecil yang sangat rentan akan 
pengaruh buruk. Namun dengan penyertaan tangan 
Tuhan, kita yakin anak – anak kita akan menjadi terang, 
baik dalam keluarga maupun di manapun mereka berada.

Hidup berkeluarga itu adalah panggilan. Dan setiap 
pasutri dipanggil untuk hidup bahagia. Kebahagiaan 
itu diraih tidak hanya karena cinta, tapi juga karena 
pemenuhan kebutuhan hidup, baik rohani maupun 
jasmani. Nah, keseimbangannya terletak pada rohani dan 
jasmani itu. Secara rohani bila dalam keluarga kita ada 
damai dan sukacita, anak-anak mendapatkan kasih sayang 
yang cukup, dan kita juga dapat hidup menggereja dan 
melayani Tuhan dengan nyaman. Secara Jasmani bila kita 
mempunyai pekerjaan atau usaha yang dapat memberi 
jaminan bagi hidup yang sejahtera. 

Marilah kita belajar menyeimbangkan hidup rohani dan 
jasmani kita agar mendapatkan keluarga kita memperoleh 
damai sejahtera. Pasutri Joe-Lia Pontianak. ■EA/IH
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ME Hidup Seimbang

KELUARGA KUDUS

Oleh: Pasutri Yuni-Petrus

Pasutri Yuni-Petrus

Yuni

Belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yusuf sebagai 
kepala keluarga, mencari nafkah dan menjaga 
Maria dan Yesus. Maria sebagai ibu yang setia 

mendampingi Yesus hingga di kayu salib. Maria juga 
sangat peduli dengan keluarga besarnya, dibuktikan 
dengan mengunjungi Elisabeth saudaranya ketika hendak 
melahirkan. Maria dan Yusuf mempunyai tugas yang 
berbeda di dalam keluarga, tetapi saling mendukung. 
Mereka menjalankan perannya masing-masing dengan 
baik. 
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 Bagiku, meneladan keluarga kudus Nazaret adalah 
menjalankan peran secara proporsional, sebagai istri, 
ibu, makhluk individu dan sosial yang membutuhkan 
kebutuhan pribadi untuk dipenuhi, kebutuhan akan teman, 
sahabat atau komunitas sosial. 

Sebagai istri, aku berusaha untuk dapat menjadi teman 
diskusi, mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi, 
atau berbagi berbagai perasaan suka dan duka yang kami 
alami. Kami biasa berdialog tentang banyak hal serta 
melakukan aktivitas ringan bersama, sehingga relasi kami 
bisa tetap terjalin dengan baik. Aku membantu Petrus 
menyiapkan kebutuhan pakaian yang akan dibawa ketika 
mau keluar kota, atau hal-hal kecil lainnya. 

Sebagai ibu, aku berusaha untuk dapat menjadi teman 
bagi anak-anak, di mana mereka bisa bercerita banyak 
hal, tentang teman-temannya, gurunya atau masalah 
belajarnya. Aku juga memastikan semua kebutuhan 
untuk mendukung belajar onlinenya terpenuhi dan 
mengendalikan keinginan-keinginan mereka yang kurang 
penting serta memberi pengertian. Aku selalu memastikan 
mereka belajar dengan baik, serta membagi waktu antara 
belajar dan bermain, terutama untuk anak yang laki-laki 
harus selalu diingatkan karena suka dengan game online. 

Sebagai makhluk individu aku senang membaca buku 
di waktu senggang, aku juga senang bermedia sosial 
di dunia maya meskipun tidak sangat aktif. Sedangkan 
sebagai makhluk sosial, aku aktif di komunitas lingkungan 
gereja. Aku juga punya sahabat yang mempunyai banyak 
aktivitas sosial dan aku sekedar ikut membantu saja, kami 
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juga biasa berbagi cerita sebagai sesama wanita. Aku juga 
menjadi anggota arisan ibu-ibu RT.

Kehidupan yang seimbang membutuhkan kecerdasan 
dalam mengelola dan membagi berbagai hal, seperti 
membagi perhatian, waktu dan juga anggaran, sehingga 
ada perasaan aman dan nyaman diantara anggota keluarga 
inti. Perhatian untuk keluarga, baik keluarga inti maupun 
keluarga besar, perhatian untuk pekerjaan, dan karya 
sosial baik lingkungan gereja maupun komunitas yang 
kami ikuti. Membagi waktu untuk pekerjaan, keluarga dan 
kegiatan/karya sosial 

 Aku merasa perhatian dan waktu terbesarku untuk 
keluarga, terutama mengawasi dan membantu kegiatan 
belajar anak-anak di rumah, terlebih lagi ketika masa 
pandemi ini. Anak-anak sekolah dan kuliah online. Aku 
memastikan mereka melaksanakan kegiatan belajarnya 
dengan baik. Terutama si adek yang harus selalu diingatkan. 
Si kakak tidak banyak membutuhkan pendampingan tetapi 
membutuhkan bantuan dalam hal kebutuhan sarana dan 
perlengkapan belajar. Pandemi menuntut aku untuk dapat 
beradaptasi dengan situasi baru yang tidak mudah. 

Petrus
Bagiku hidup seimbang adalah membagi perhatian 

antara Tuhan, sesama dan negara.
Pertanyaan dalam diriku: sudahkan aku hidup 

seimbang?
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Hidup Seimbang antara Tuhan dan Sesama
Sebagai ketua lingkungan, aku sering memberikan 

ungkapan Pro Ecclesia Et Patria (Demi Gereja dan Negara) 
kepada warga pada saat kegiatan lingkungan atau pada 
saat memberikan informasi ataupun ajakan kegiatan 
Gereja. 

Sebagai kepala keluarga, aku sering mengungkapkan 
kepada anggota keluarga terutama anak-anak, bahwa 
hidup ini harus berguna bagi sesama. Kita bisa 
mendapatkan makanan enak dan cukup, pakaian bagus 
ataupun pendidikan yang baik, tapi apa artinya jika kita 
tidak bermanfaat bagi sesama. 

Ditegaskan dalam Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: 
“Ada tertulis: manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari 
setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” Berpijak pada 
Injil tersebut, aku berusaha untuk tidak hanya fokus pada 
pekerjaan dan mencari uang saja, tetapi juga memberikan 
perhatian pada kegiatan gereja dan karya sosial. 

Dalam pekerjaanku, aku sering keluar kota. Aku 
amat bersyukur, Yuni sebagai istri, sangat mendukung 
pekerjaanku. Dukungan nyata yang diberikan adalah 
ketika aku ada di luar kota, Yuni bisa mewakiliku hadir 
dalam kegiatan lingkungan, walaupun sekedar hadir hal ini 
sangat membantu. Disini, usahaku untuk hidup seimbang 
dibantu oleh Yuni. Aku merasa berguna bagi sesama dan 
Gereja.

Tetapi, bagi diriku sebagai pribadi, apakah keseimbangan 
kehidupanku untuk Tuhan dan sesama itu bisa diwakili 
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istri atau anak? Menurutku jawabannya adalah “belum” 
(ini adalah jawaban subyektif). Peranku sebagai pribadi 
yang seutuhnya untuk hidup seimbang terhadap Tuhan 
dan sesama, belum terwakili. Karena ada juga Sabda yang 
menyampaikan: “Bahwa kalian bukan lagi dua melainkan 
satu.” 

Tentu ini juga kadang sebagai alasan kita untuk serta 
merta lepas dari tanggung jawab sebagai imam dalam 
keluarga. Ah…, sudah diwakili, sama saja kan?

Hidup Seimbang Terhadap Negara
Dalam Injil Lukas 20:25b “….berikanlah kepada Kaisar 

apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada 
Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Ungkapan 
Sabda tersebut menurutku juga sebagai tuntunan untuk 
hidup seimbang antara kewajiban sebagai warga gereja 
dan warga negara. Aku memaknai Injil ini bahwa aku 
harus dapat menjadi manusia 100% Katolik dan 100% 
Indonesia.

Dalam kehidupan bernegara, aku masih merasa sangat 
jauh dari keseimbangan, masih sebatas membayar 
kewajiban pajak dari penghasilanku, atau membayar pajak 
atas pemakaian fasilitas-fasilitas yang diberikan negara 
(listrik, air, gas, kendaraan, dll.). 

Dalam lingkup RT, RW dan sebagainya, masih jauh dari 
kata cukup dari hidup seimbang. ■IJ
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Panggilan ke Kesucian bagi Pasutri

KELUARGA KUDUS

Oleh: Pastor Stephanus Budhi Prayitno

Pastor Stephanus Budhi Prayitno

Pengantar
Kita semua dipanggil Kristus kepada kekudusan dan 

kesempurnaan, kepada persatuan mesra dengan Allah Bapa, melalui 
Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus: “Karena itu haruslah 
kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna” (Mat 
5:48); “Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, kudus” (Im 19:2)

Para pasutri menjawab panggilan Tuhan dengan membangun 
keluarga yang diawali dengan saling menerimakan Sakramen 
Perkawinan. Dalam bahasa latin hakekat perkawinan ini adalah 
‘consortium totius vitae’, artinya: senasib-sepenanggungan dalam 
seluruh aspek hidup. (Kan. 1055).

“Mereka berdua 
telah menjalani 
hidup yang biasa 
dengan cara yang 
luar biasa.” JP II
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Janji ini dinyatakan dan dikatakan secara bagus pada waktu 
upacara Liturgi Perkawinan yang isinya yaitu mau setia dalam suka 
dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit sepanjang hidup. 
Ungkapan ini sangat sederhana, namun begitu kaya dan tidak 
selalu mudah untuk mewujudkannya. Mudah diucapkan pada saat 
menikah, bahkan lebih mudah lagi pada waktu pacaran. Tetapi 
menjadi tidak mudah pada waktu mewujudkan dalam perjalanan 
hidup perkawinan selanjutnya.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan semangat kerendahan hati, 
keterbukaan, dan saling mau berkorban dan membuka ruang 
untuk saling memberikan pengampunan. Pengalaman para pasutri 
(karena saya tidak pernah berjanji seperti itu) menunjukkan 
bahwa mengandalkan kekuatan sendiri sering terasa terlalu berat 
mewujudkan janji tersebut. Namun dengan berkat Tuhan, yang 
berat dan tidak mudah ini bisa diwujudkan dan membuahkan 
kebahagiaan yang sering tidak terduga sebelumnya.

Inspirasi dari Pasutri Luigi Beltrame dan Maria Corsini
Sebuah kebiasaan yang baik ketika mengalami kejenuhan 

menjalani hidup harian, keluarga pergi bersama anak 
anaknya untuk memperoleh kesegaran fisik dan jiwa. Itulah 
yang dilakukan oleh Pasutri Luigi Beltrame dan Maria 
Corsini bersama keempat anaknya. Mereka pergi rekreasi 
ke gunung. Luigi menggandeng tangan istrinya dengan 
penuh keceriaan sementara anak-anaknya masing masing 
membawa perlengkapan dan makanan untuk makan bersama 
di gunung. Makan bersama sekeluarga menjadi kebiasaan 
baik di dalam rumah atau di luar, selagi ada kesempatan. 
Doa dan canda mewarnai kebersamaan mereka. Kebiasaan 
doa diawali dalam rumah. Mereka punya tempat doa di mana 
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patung bunda Maria ditahtakan. Doa rosario didaraskan 
bersama. Anak anak sejak dini diperkenalkan dengan suasana 
iman dan tradisi katolik.

Seperti keluarga-keluarga lainnya, persoalan rumah tangga 
tidak jauh dari pasutri ini, apalagi saat itu sedang mengalami 
jaman perang. Paus Yohanes Paulus II mengatakan dalam 
khotbahnya pada saat misa beatifikasi pasutri ini: “Luigi 
dan Maria adalah pasutri yang tahu bagaimana mencintai dan 
menghormati pasangan dalam pengalaman hidup berkeluarga. 
Mereka tak pernah kehilangan hati meski menghadapi berbagai 
pengalaman sulit. Mereka berjuang dengan rahmat Allah dan 
menapaki jalan menuju kesucian hidup berkeluarga yang serba 
biasa." 

Dengan pernyataan Beato dan Beata bagi pasangan ini 
secara bersamaan, Gereja meneguhkan bahwa membangun 
hidup berkeluarga sebagai pasutri adalah satu jalan menuju 
ke kesucian dan kesempurnaan ( Mat 5:48; Im 19:2). Paus juga 
menyatakan bahwa “Kekayaan iman dan cinta dari pasutri 
Luigi dan Maria adalah bukti hidup dari apa yang dikatakan 
Konsili Vatikan II mengenai ‘panggilan semua umat beriman 
kepada kekudusan’ (Lihat Lumen Gentium Bab V). “... mereka 
berdua telah menjalani hidup yang biasa dengan cara yang 
luar biasa.” 

Dialog sebagai cara yang luar biasa
Dalam Weekend ME, kita diajak untuk belajar ketrampilan 

baru dalam berkomunikasi yang disebut dialog. Berawal 
dari situasi atau peristiwa yang dialami oleh pasutri dalam 
kehidupan harian. Peristiwa yang sama tentu disikapi 
secara berbeda antara suami dan pasangannya. Peristiwa 
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itu menimbulkan berbagai perasaan, jika kita salah 
menempatkan perasaan kita sendiri, akan menimbulkan sakit, 
perih dan sebagainya apalagi kita menyalahkan pasangan, 
padahal perasaan adalah netral, kita harus bertanggung 
jawab atas perasaan kita sendiri. Kalau suami atau istri 
tidak berani “telanjang tapi tidak malu” (Kejadian 2:25) pada 
pasangannya, tidak heran kalau kita akan menjalani hidup 
sebagai orang yang menikah rasa bujangan (married single).

Oleh karena itu dialog harian adalah cara hidup kita, untuk 
menjalani hidup biasa dengan cara luar biasa seperti yang 
dikatakan Paus Yohanes Paulus II untuk pasangan beato 
Luigi dan Maria, yang dihormati setiap 25 November, sesuai 
dengan hari peringatan ulang tahun perkawinan mereka. 
Membangun hidup berkeluarga sebagai pasutri adalah jalan 
menuju ke kesucian dan kesempurnaan (Mat 5:48; Im 19:2)

Kebiasaan berdoa, makan bersama, saling berkisah 
tentang pengalaman dan perasaan yang dialami dalam hidup 
harian, mengikuti Ekaristi dan pelayanan kemanusiaan yang 
dilakukan keluarga Katolik tentu menjadi jalan ampuh untuk 
menanamkan tradisi iman dan Gereja dalam diri anak-anak 
sejak dini. Sangatlah penting untuk berusaha terus-menerus 
agar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Setiap hari 
perlulah mengucap syukur dan mohon berkat agar kasih 
pasutri terus terpelihara dan tumbuh dengan baik. Jangan 
hanya datang kepada Tuhan pada saat mengalami kesulitan. 
Dan melalui dialog harian, kita menjalani hidup sebagai 
pasutri biasa dengan cara luar biasa.

Salam ORLANDO (oralali donga). 
■IH/WN



118  Des 2020 - Feb 202107 119  Des 2020 - Feb 202107



120  Des 2020 - Feb 202107

-Relasi
@2020


