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DARI REDAKSI

Pembaca eRelasi yang terkasih,
ak terasa sudah lebih satu tahun kita mengalami
masa pandemi Covid-19. Banyak yang kita telah
alami dan rasakan dalam keluarga maupun dalam
komunitas. Akibat dari pandemi ini juga merubah cara
kita bersosialisasi dan berinteraksi dalam keluarga,
komunitas maupun cara kita menggereja. Mungkin
ini membuat sebagian dari kita khawatir dan cemas,
tetapi memang kasih Tuhan tidak pernah berhenti dan
tak terbatas. Sebagian dari kita sudah mulai mendapat
vaksin dan secara bertahap akhirnya kita semua bisa
mendapatkannya. Harapan menjadi cerah kembali.
Majalah eRelasi kali ini mengangkat tema “You Are
Loved”, “Anda Dikasihi Tuhan”. Kita, keluarga-keluarga
dalam komunitas ME tentu juga mengalami kasih Tuhan
yang begitu besar. Mungkin ada juga yang mengalami
kesulitan karena terpapar Covid-19 dalam masa pandemi
ini, seperti yang dialami oleh keluarga Ningrum-Handono
dari Surabaya, Lia-Wiria dari Purwokerto dan Luki-Aditya
dari Balikpapan, tetapi toh akhirnya mereka mengalami
kasih yang luar biasa. Perjuangan untuk bisa merasakan
kasih Tuhan di masa pandemi ini juga dialami oleh
pasutri dari Malang, Yani-Dani yang akhirnya mereka bisa
bersyukur karena bisa merasakan cinta Tuhan.
Sebagai ungkapan syukur dalam keluarga, di
berbagai Distrik/Wilayah bulan Februari yang lalu telah
diselenggarakan Misa “World Marriage Day” dengan
penuh hikmat dan disiarkan secara online. Liputan misa

T
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ini juga kami sertakan dalam edisi eRelasi kali ini.
Untuk penerbitan e-R09 yang akan datang, temanya
adalah: “Jangan Takut”. Kami berharap para kontributor
tetap bersemangat dan selalu setia untuk berkontribusi
dalam menulis naskah untuk majalah kita yang tercinta
ini.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
Pastor Budhi Prayitno dan rekan-rekan kontributor yang
lain yang dengan setia terus mengisi majalah eRelasi.
Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan
mengikuti protokol kesehatan agar kita semuanya
sehat serta tetap bersemangat dalam melayani. Tuhan
memberkati! >IY/DS
Salam,
We love You and We Need You

5
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KORNAS MENYAPA

Yang terkasih, Para Bapa
Uskup, pastor, suster, bruder,
frater dan para pasutri
komunitas ME Indonesia
serta pembaca e-Relasi
sekalian.
ema Sidang Denas
ke-47 ME Indonesia,
5-6
Desember
2020, YoU aRe Loved !
(“URL”) masih menjadi
tema e-Relasi dari edisi
07 sampai dengan edisi
Pastor Akik Purwanto &
08, yang kita terima dan
Pasutri Meme-Jacob
baca dalam suasana masa
Paskah 2021.
Saat ini kita semua masih dalam situasi prihatin pandemi
covid-19, yang belum tahu kapan berakhir. Sudah Banyak
berita sedih yang kita dengar bahkan mengalami sendiri
bagaimana kehilangan orang-orang yang kita cintai, baik
dalam keluarga maupun sahabat dan kenalan. Juga mereka
yang masih dirawat oleh tenaga medis. Kita selalu berdoa
bagi kesembuhan mereka semua, serta bagi pemerintah dan
masyarakat yang bergandengan tangan untuk mengatasi
dampak pandemi covid-19 ini.
Meski situasi pandemi belum berakhir, kita harus tetap
berusaha berjalan bergandeng tangan, saling membantu
dalam banyak hal, untuk tetap bertumbuh bersama di dalam

T
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iman, harapan dan kasih. Kita tetap dan selalu memiliki
kekuatan untuk berjalan bersama, karena Tuhan yang telah
dan terus mengasihi kita lebih dahulu. Iman, harapan dan
kasih kita semakin dimurnikan dalam setiap kesulitan dan
penderitaan yang kita hadapi dan lalui. Dalam KasihNYA,
Tuhan telah menyelamatkan dan menebus kita. Kasih
itulah yang kita rayakan dalam Pekan Suci yang memuncak
pada perayaan Hari Raya Paskah. Kita tidak berhenti pada
penderitaan, sengsara, salib dan kematian, namun setelah itu
ada kebangkitan, ada hidup.
Pengalaman dikasihi Tuhan melalui banyak peristiwa
kehidupan sampai saat ini menjadikan komunitas ME
Indonesia tetap hidup. Hidup yang bertumbuh, berkembang
dan semakin menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Terimakasih
atas aneka usaha kreativitas komunitas ME di seluruh
Indonesia dalam “Festival UeRL” mendatang, untuk selalu
mewartakan bahwa kita semua dikasihi Tuhan dan diajak
menjadi saluran kasihNya pula bagi sesama. Secara khusus,
terima kasih kami sampaikan kepada para kontributor dan
pengurus majalah e-Relasi yang mempersembahkan waktu
dan tenaganya untuk selalu setia menyampaikan warta kasih
Tuhan melalui majalah ini.
Di akhir kata, kami harapkan komunitas ME di seluruh
Indonesia turut terlibat aktif dalam mempromosikan serta
juga menginisiasi kegiatan-kegiatan “Tahun Keluarga Amoris
Laetitia” yang dideklarasikan Paus Fransiskus pada Hari Raya
St. Yosep, 19 Maret 2021 dan akan di akhiri pada 26 Juni 2022.
>IH/EA

“Keep your lamp burning!”
“URL” – We love you, we need you!
7

08 Maret - Mei 2021

SAJIAN UTAMA

You Are Loved (URL)
Oleh: Pasutri Mike-Septi

︶

“Perasaan saya ‘nano-nano’ karena internet di rumah
koneksinya terhambat”, BPS dari pasutri Chris-Lely
selaku Kordis 1 Jakarta saat menyapa pasutri lainnya
pada acara pertemuan Pass-On Dedis 2021 dengan
tema You Are Loved (URL) yang diadakan secara
virtual melalui platform zoom video conference pada hari
Minggu, 31 Januari 2021 dan dihadiri 69 pasutri.

Pastor Andy Gunardi & Pasutri Chris-Lely

A

cara dibuka dengan Ibadat Pagi yang dipimpin oleh
Pastor Andy Gunardi. Chris Lely sebagai Kordis 1 Jakarta
saling mengutarakan perasaannya, dilanjutkan BPS
dari Pastor Andy dan beberapa pasutri lainnya.
Kordis 1 Jakarta menjelaskan alasan Worldwide ME
mengusung tema URL, karena tema ini sangat kekinian dan
sesuai dengan situasi sekarang di mana hubungan antar
pribadi serba virtual, yang membuat masing-masing orang
tetap bisa saling terkoneksi walaupun terpisah jarak dan
8
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waktu. Kondisi serba online atau virtual ini dijelaskan juga
mempunyai kelebihan antara lain tidak dibatasi jarak, cepat,
praktis dan hemat. Emosi (perasaan) yang disampaikan
lewat BPS juga masih bisa terlihat melalui platform virtual
ini, meskipun juga ada kekurangannya seperti kurangnya
kehangatan, ketergantungan dengan peralatan/gadget.
Namun kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan
perubahan ini, agar aktivitas pelayanan dalam komunitas
tetap terjaga. Jangan sampai iman dan semangat melayani
menjadi goyah bahkan hilang karena terkendala gagap
teknologi.
Dalam acara Pass-on Dedis 2021 ini diingatkan bahwa
di tengah perasaan takut, cemas terkena virus yang belum
ada obatnya, takut dengan kondisi perekonomian yang
belum pasti, sedih membayangkan aktivitas pelayanan di
komunitas menjadi terhambat oleh karena pandemi covid19, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan hadir dengan
cara misterius. Pastor Andy menjelaskan bahwa perasaan
takut itu adalah hal yang manusiawi, terutama ketika kita
kehilangan kendali atas situasi dan kondisi dalam hidup kita
seperti adanya pandemi ini, dan iman adalah satu-satunya
kekuatan yang dapat membantu kita bertahan di masa
sulit ini. Tuhan dapat bekerja melalui tangan-tangan kita
ataupun orang lain dengan saling mengangkat dan berbagi.
Ibarat bejana kosong kita mengundang Tuhan untuk hadir,
sehingga bejana ini bersinar dan kita bisa menjalankan misi
ini.
Ditambahkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia
ialah untuk mengenal, mencintai dan melayani Allah.
Pasangan kita dan orang-orang sekitar kita adalah gambaran
gamblang dari Allah, bila kita tidak dapat melayani mereka
bagaimana kita melayani Allah yang tidak kelihatan.
9
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Tuhan mengingatkan kita untuk percaya kepadaNya,
mengosongkan diri kita dari berbagai pikiran, pengetahuan,
antusiasme, kemandirian, penilaian, prasangka dan fokus
hanya pada iman, relasi antar pasangan, komunitas dan
yang terpenting hubungan dengan Allah.
Setelah kita sadar dan yakin bahwa kita dicintai oleh
Allah (URL) melalui pasangan, keluarga, komunitas bahkan
orang-orang yang tidak kita kenal, maka tahap berikutnya
ialah kita diminta untuk siap berkolaborasi. Kolaborasi atau
bekerja sama sebagai suami istri agar kita bisa membagikan
cinta itu kepada dunia. Kondisi sekarang yang penuh
dengan rasa takut dan cemas ibarat kondisi hidup dalam
kegelapan, maka kita membutuhkan terang, cahaya lampu
untuk mengusir kegelapan tersebut. Cahaya terang itu
merupakan kasih Allah. Ibarat lampu yang membutuhkan
sumbu dan minyak yang bekerja sama agar lampu dapat
menyala terang untuk menghalau kegelapan, kita pun perlu
berkolaborasi untuk menjalankan misi memberitahukan
kepada orang lain pesan yang indah ini bahwa URL.
Agar api dapat menyala dengan baik dalam mengusir
kegelapan, sumbu dan minyak harus bekerja sama secara
harmonis, sumbu harus memungkinkan dirinya untuk bisa
ditembus minyak dari satu ujung ke ujung yang lain, dan
minyak harus memungkinkan dirinya agar bisa tersalurkan
oleh sumbu. Masalah bisa muncul bila sumbu terlalu halus
sehingga cepat habis terbakar, atau terlalu tebal dan sulit
ditembus oleh minyak dan tidak bisa dinyalakan, atau minyak
terlalu kental dan banyak kotoran sehingga tidak bisa
diserap oleh sumbu. Sumbu dan minyak harus melakukan
persiapan dan siap dibakar agar bisa menerima percikan
api dengan baik, menyala dan menerangi kegelapan dengan
menyebarkan pesan indah URL.
10
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Acara kemudian diteruskan dengan uraian singkat
mengenai sharing karya 2020 antara lain kegiatan Lustrum
IX di Katedral Regina Caeli PIK, virtual Misa dan Safari
Novena 9 kali dan Renewal Kelompok Dialog dan Kelompok
Sharing (tahun 2020, 430 KD/KS). Disampaikan juga bahwa
di tahun 2021 kita diharapkan bisa melakukan quantum
leap dengan mengadakan 1000 KD/KS.
Acara ditutup dengan Misa Penutup yang dipimpin oleh
Pastor Andy pada pk. 12.50 WIB.

BPS

Mike

Saya sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti acara
Pass-on 2021 karena selain bisa melepas kangen dengan
para kormep lainnya, acara pembekalan yang diberikan oleh
trio super (Chris-Lely dan Pastor Andy) isinya sangat luar
biasa. Sharing mereka dan bahan-bahan yang dipresentasikan
sangat menguatkan saya di tengah kecemasan akibat pandemi
ini. Saya sebagai pribadi maupun suami diingatkan kembali
bahwa saya berharga dan dicintai oleh Allah serta yang tidak
kalah pentingnya saya mempunyai misi untuk menyebarkan
cinta itu kepada orang lain sebagai bentuk syukur kepada
Allah.

Septi

Perasaan saya senang dapat hadir dalam acara Pass-On
2021 karena dapat bertemu dengan para kormep lain dan bisa
melepas kerinduan yang terpendam karena situasi pandemi
ini. Pembekalan yang diberikan oleh Pastor Andy dan pasutri
Chris Lely sangat menguatkan saya bahwa saya dicintai dan
perasaan khawatir yang selama ini saya rasakan adalah hal
11
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manusiawi yang juga dialami oleh semua teman-teman.
Menyadari bahwa saya dicintai merupakan pengalaman
berharga dalam hidup saya. >IJ/WN
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SAJIAN UTAMA

Dalam Nuansa Cinta
Oleh: Pasutri Ningrum-Handono, Surabaya

︶

Hari sudah agak siang.
Aku ingin keluar kamar
mencari sinar. Namun
matahari terhalang
awan. Sarapanku belum
tersentuh. Nasi goreng
itu masih utuh. Ia tidak
beraroma, bahkan
membuatku mual.
Makanan apapun tidak
Pasutri Ningrum-Handono
enak di lidah. Ah, rupanya
indera penciuman dan pengecap ini sedang bermasalah. Tak
ada nafsu makan membuat tubuhku lemah tak bergairah.
Inginnya hanya tiduran dan rebah. Tenggorok kering dan
batuk pun sering.

I

ni adalah pekan kedua. Pekan pertama terinfeksi virus
corona kulewatkan di kamar tidurku, seperti mengalami
flu biasa. Namun semenjak anosmia1, aku memutuskan uji
usap. Hasilnya seperti yang kuduga, positif. Sejak itulah aku
mengisolasi diri di kamar hotel. Sehari kemudian seisi rumah
melakukan tes serupa. Hasilnya yang positif jadi berlima: aku,
istriku, anak sulung, menantu, dan si bungsu. Ningrum, istriku
bergabung sekamar denganku. Anak sulung dan istrinya
1

anosmia: hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau.
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mengisolasi diri di rumah karena harus menjaga bayi sebelas
bulan mereka, Raph. Jadi yang tidak terinfeksi hanya cucu dan
anak gadis kami.
Aku tidak menganggap negatif peristiwa ini. Aku justru
merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Bayangkan, baby
Raph senantiasa bersama orangtuanya yang positif covid.
Aku dan Ningrum setiap sore menggendong cucu kami
itu. Empat orang terinfeksi selalu bersamanya, tapi bayi
itu lolos dari virus. Keajaiban pertama dalam keluarga ini
membuat kami semakin bersyukur, menebus rasa sakit dan
tidak nyaman di badan. Sesak nafas dan nyeri di dada yang
menjadi pertanda khas serangan virus ini aku coba abaikan.
Kugantikan dengan latihan pernafasan hirup-panjang dan
hembus-buang berulang-ulang. Dan ketika sudah mampu
bernafas panjang, latihan kutingkatkan dengan menyanyikan
lagu pujian. Dan lagu pujian ini menghasilkan keajaiban yang
kedua, aku disembuhkan dari sesak nafas.
Senin sore itu aku sedang mengikuti pengajaran
evangelisasi secara daring. Batuk masih mengganggu meski
obat sudah kuminum dua minggu. Di sebelahku Ningrum
sedang mengikuti misa ME & Choice live streaming
berintensikan mendoakan pastor kevikepan kami yang baru
saja meninggal karena corona. Usai misa tiba-tiba Ningrum
membuang air minumku yang disediakan hotel, menggantinya
dengan merek yang biasa kami minum. Dan keajaiban
berikutnya pun terjadi. Esok harinya aku sudah tidak batuk
lagi. Aku disembuhkan. Benar kata orang kusta itu kepada
Yesus: “Kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan
aku.” Dan Yesus pun mau.
Hari-hari kami berdua di kamar memberi kesempatan
14
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berefleksi. Kami membangun kebiasaan baru. Bangun tidur
bersyukur dalam doa pagi dilanjutkan misa harian. Usai misa
kudus, kami berdoa Rosario membawa daftar nama orang sakit
dan yang meninggal. Sepanjang hari di sela-sela work from
home, kami memuji Tuhan lewat nyanyian. Malam hari kami
bergabung dalam doa bersama komunitas. Itulah kebiasaan
baru. Kebiasaan yang tidak mungkin kami bangun tanpa
dihantar corona. Karena corona kami diberi hari-hari bebas
kerja. Karena corona kami merenda kebiasaan doa. Karena
corona semakin tumbuh cinta dalam keluarga.
Penularan virus corona dalam keluarga pun terjadi dalam
nuansa cinta. Waktu itu kami mengunjungi Rio, si bungsu yang
menempati rumah lain dekat kampusnya. Sudah lama kami
tak berkunjung meski sekota. Perjumpaan dalam suasana
rindu itupun diselimuti keakraban. Cium tangan, pelukan erat,
dan belaian penuh cinta tanpa prasangka. Bahkan dengan
penuh cinta pula, Rio meladeni orangtuanya makan malam.
Sungguh perjumpaan yang penuh cinta. Dua hari kemudian
aku mulai merasakan gejala seperti flu dan mengalami
eskalasi gejala sampai beberapa hari. Rupanya Rio telah
tertular dari temannya yang sering ke rumah. Dan penularan
terjadi berantai dariku ke istri lalu ke anak dan menantu.
Cinta ada dalam segala situasi. Kehadirannya tak bisa
dihalangi. Ia bahkan hadir tatkala corona mendera seluruh
keluarga. Keajaiban-keajaiban terjadi semata-mata karena
Tuhan menebar cinta. Sama sekali bukan karena kami punya
jasa. Bahkan virus itu merasuki kami sekeluarga ketika kami
merayakan cinta. Kami sekeluarga disembuhkan berkat cintaNya. Percaya, corona pun hadir di dunia dalam nuansa cinta.
>IH/ MJ
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SAJIAN UTAMA

Cinta dalam Segelas Sekoteng
︶

Artikel ini ditulis berdasarkan wawancara
dengan pasutri Luki-Aditya, di mana Aditya
(suami) sebagai penyintas covid-19
Langit kelam di chandra
ke-9

A

ditya adalah seorang
karyawan perusahaan
swasta di Balikpapan.
Dalam seminggu ia bekerja
selama lima hari dan wajib
tinggal di mess perusahaan.
Saat hendak pergi bekerja,
Aditya merasakan badannya
Pasutri Luki-Aditya
meriang. Berhubung pada
hari kedua masih merasa tidak fit, maka Aditya pun berinisiatif
mengunjungi poliklinik. Setelah dilakukan pemeriksaan, ia
hanya diberikan obat dan diminta beristirahat di mess. Ketika
pada akhir pekan kondisinya belum membaik, Aditya diberi
rujukan ke rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit dilakukanlah test swab PCR dan
hasilnya positif. Mendengar kabar tersebut, Luki merasa kaget.
Pikirannya menjadi kalut, sambil terus bertanya seolah belum
bisa menerima keadaan. Langit pada hari ke-9 dan bulan ke-9
tahun 2020 terasa kelam bagi Luki-Aditya sekeluarga.
16
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Menggapai bintang yang sulit diraih
Situasi di sekitar kamar isolasi dan kondisi tubuhnya
seringkali memupuskan harapan Aditya untuk pulih. Ruangan
tempat Aditya dirawat berada di bangsal lantai enam. Bangsal
tersebut khusus bagi pasien covid dan agar perawat mudah
memantau pasien, pintu kamar pasien sengaja dibuka.
Suatu malam sekitar pukul 11, Aditya dikejutkan suara
pemuda berteriak seraya menyumpahi virus covid. Malam
berikutnya, ada pasien yang meninggal dan jenazahnya
segera diangkut ke ambulans.
Beberapa hari kemudian, suami dari pasien yang
meninggal tersebut juga dipanggil Tuhan. Suara roda keranda
jenazah yang didorong keluar ruangan terdengar sangat jelas
di telinga. Malam yang mencekam dan tidak terbayangkan
oleh Aditya sebelumnya.
Pikirannya mulai melayang sembari bertanya, bagaimana
seandainya tiba giliranku dipanggil oleh-Nya. “Dada terasa
sesak dan lidah terasa kelu”, tutur Aditya saat mengenang
malam itu.
Saat memasuki ruang isolasi, Aditya berpikir hanya akan
dirawat selama 14 hari. Namun penyakit penyerta seperti
kadar gula tinggi, ginjal, cairan di paru-parunya menjadi
rentetan fakta medis yang kurang mendukung. Salah satu
dampak yang terlihat adalah berat badan Aditya yang turun
sebanyak 22 kg.
Menyadari hal itu, ia berserah diri kepada Tuhan, melalui
Rosario dan Doa Malaikat Tuhan. “Doakanlah kami ya Santa
Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus”
merupakan penggalan kalimat favorit Aditya untuk merajut
asa menggapai bintang, kesembuhan yang seakan saat itu
17
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sulit diraihnya.

Mencintai ketidaksempurnaan
Saat dilamar oleh Aditya, Luki memiliki keraguan apakah
Aditya menerima kondisinya yang tidak sempurna, yaitu organ
reproduksi yang sudah tidak lengkap. Hal ini karena pacar
Luki sebelumnya, mengurungkan niat menikahinya setelah
mengetahui kondisi tersebut.
Di luar dugaan Aditya tetap bersedia menikah meskipun
harus menanggung resiko yaitu tidak memiliki keturunan.
Pengalaman dicintai oleh Aditya inilah yang meneguhkan Luki
dalam menghadapi berbagai tantangan hidup berkeluarga,
termasuk saat Aditya terkonfirmasi positif covid dan diopname
dua bulan.
Bagi Aditya keputusan menikah dengan Luki merupakan
ungkapan iman pada rencana Allah. Ia percaya, bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Tuhan pun memenuhi janji-Nya
dengan tetap menghadirkan keturunan bagi keluarganya.
Demikian halnya saat Aditya mengalami masa padang
gurun di ruang isolasi, penyakit penyerta tidak menyurutkan
harapannya untuk bisa kembali pulih.
Kesadaran bahwa dirinya sungguh dicintai Tuhan serta
cinta yang tulus dari pasangan menjadi motivasi baginya
untuk memiliki harapan sembuh dan berjumpa kembali
dengan keluarga tercinta.

Sekoteng tanda Cinta
Luki memiliki rutinitas yang berbeda semenjak Aditya
dirawat. Sepulang kerja ia akan mampir ke sebuah warung
guna membelikan makanan yang diminta Aditya. Namun sore
18
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Aditya yang tetap bersemangat pada waktu dirawat di rumah sakit

itu tidak ada pesan darinya, maka Luki langsung pulang ke
rumah.
Beberapa meter sebelum sampai di rumah, handphone Luki
berdering. Luki pun segera mengangkat dengan perasaan
cemas, jantungnya berdegup kencang. Hal ini mengingat, ia
sering mendapat kabar kurang mengenakan dari pihak rumah
sakit tentang kondisi Aditya.
Ternyata
Aditya memintanya untuk membelikan
sekoteng. Mendengar hal itu muncul perasaan lega
bercampur jengkel di hati Luki. Perasaan lega timbul saat
menyadari bahwa bukan berita negatif yang didapatkan,
sedangkan perasaan jengkel timbul ketika membayangkan
bahwa ia masih harus berkendara sejauh 15 km untuk
menuju ke warung sekoteng. Setelah sekoteng dititipkan ke
19
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perawat, Luki pun kembali
ke rumah. Sesampainya
di rumah, ia menghubungi
Aditya
menanyakan
perihal sekoteng. Dengan
polos Adit menjawab,
sekoteng itu belum ia
sentuh.
Mendengar
jawaban itu, spontan
muncul kembali perasaan
jengkel dalam diri Luki.
Setelah diperbolehkan
pulang
dari
rumah
sakit
barulah
Aditya
membagikan
perasaan
kesepiannya. Perasaan
inilah yang mendorongnya
meminta Luki membelikan
sekoteng. Aditya ingin
memastikan masih ada
orang yang mencintainya
saat kondisi tak berdaya.
Setelah
mendengar
sharing
Aditya,
Luki
baru bisa memahami
Menyambut Natal di tengah pandemi
bahwa cinta bisa hadir
dalam segelas sekoteng. Melalui peristiwa ini, Luki-Aditya
menyadari bahwa tindakan sederhana untuk pasangan
ternyata bisa menjadi penawar dahaga pemenuhan
kebutuhan emosional untuk dicintai. (nn/3/2021) >IJ/DS
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SAJIAN UTAMA

Menemukan UeRL dalam Pandemi
Oleh: Pasutri Yani-Dany

︶ Sudah setahun lebih

Pasutri Yani-Dany

pandemi ini mengguncang
kehidupan kita semua.
Banyak keluarga yang
terimbas dalam finansial,
relasi, kesehatan, dan
kenyamanan. Hingga
kualitas mental,
jasmani dan rohani pun
dipertanyakan.

T

ermasuk kami, awal pandemi semua masih bisa
terkendali. Kami masih dapat menikmati saat-saat
kebersamaan di rumah. Tetapi setelah sekian bulan
berlalu dan keadaan tidak juga semakin membaik, masalah
mulai timbul. Sama seperti yang dialami oleh keluarga lainnya,
masalah ekonomi menjadi hal yang paling berat bagi kami.
Sebelum pandemi, Dany baru saja berhenti dari perusahaan
tempat dia bekerja, untuk merintis usahanya yang baru
bersama rekanannya. Saya merasa cemas dengan kondisi di
perusahaan yang baru, karena saya belum terlalu mengenal
baik pemiliknya. Walau begitu saya tidak pernah menanyakan
tentang masalah ini, karena saya takut Dany tersinggung,
ataupun salah paham.
Situasi pandemi, memaksa saya ikut terlibat mencari
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tambahan untuk menutup pengeluaran kami sehari-hari.
Karena saya seorang ibu rumah tangga yang bisanya memasak,
akhirnya saya berjualan masakan, yang saya kemas berupa
frozen food. Mulai dari belanja ke pasar, mengolah, sampai
mengemas harus saya kerjakan sendiri. Anak-anak kami walau
di rumah, tidak selalu dapat membantu, karena mereka kuliah
online.
Sekian minggu berjalan, sayapun mulai kewalahan,
merasa capek dan jenuh. Saya mulai uring-uringan, dan
mulai mencari-cari kesalahan Dany. Sebaliknya, Dany merasa
saya terlalu sibuk dan jarang memperhatikan dia, karena saya
menjadi lebih sering berada di dapur.
Kami mulai saling menyalahkan, saling menuntut, salah
paham, dan saling menyakiti satu sama lain. Hal-hal sepele
saja sudah membuat kami bertengkar, hingga akhirnya kami
menghindari percakapan yang terasa berat. Kami mulai
menjauhi satu sama lain, menjaga jarak, demi menghindari
pertengkaran. Kami berdua lelah baik fisik maupun mental.
Situasi ini membuat tugas kami sebagai pelayan di WWME
menjadi semakin terasa berat saja, karena di sini kami harus
melayani berdua. Saat relasi kami berdua tidak baik, kami
mati kutu dan mati gaya. Untuk kami berdua bergerak saja
kami tidak mampu, apalagi harus menggerakkan komunitas.
Kami menjadi minyak dan sumbu yang tidak dapat
berfungsi dengan baik, sehingga api kami tidak dapat menyala.
Sebagai minyak, kami terlalu kental dan dipenuhi kotorankotoran berupa perasaan negatif yang menghambat sumbu
dapat menyerap minyak dengan baik. Dan sebagai sumbu,
kami menjadi terlalu tipis, saat kami mudah marah dan
tersinggung, sehingga ketika sumbu kami terbakar, sebentar
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saja sudah padam. Atau kadang kami menjadi sumbu yang
terlalu tebal saat timbul rasa malas dalam diri kami karena
terlalu sibuk mengasihani diri sendiri, sehingga minyak tidak
dapat mengalir, dan sumbu tidak bisa menyala.
Kami putus asa, bagaimana caranya menjaga supaya api
kami tetap menyala seperti dalam pesan “Keep Your Lamp
Burning”. Sampai-sampai beberapa renewal yang diadakan
dengan tujuan amat baik pun, justru malah membuat kami
berdua bertengkar. Hingga muncul perasaan was-was, setiap
kali ada jadwal renewal yang baru.
Lalu kami mendapat pesan URL, kami mencoba mencari
pesan itu. Dengan semua yang kami alami, benarkah bahwa
kami dicintai? Rasanya sulit sekali menggambarkannya
dalam situasi ini. Sampai pada satu renewal yang kami
ikuti, yang diselenggarakan Distrik 3 Joglolang. Suasananya
berbeda, dengan “Boso Jowonya” yang kental, namun suasana
kekeluargaan sangat terasa sekali di sana. Di akhir renewal
mereka memutarkan sebuah lagu lama yang berjudul “Damai
bersamaMu”.
Cinta Tuhan sungguh luar biasa. Lewat sebuah lagu, kami
diteguhkan dan diingatkan bahwa kami masih ada, hidup
dan bernafas sampai saat ini, karena kami dicintaiNya. Kami
pun seperti diingatkan kembali, bahwa bukan kesempurnaan
yang dicari dalam sebuah pelayanan, melainkan kemauan
dan ketulusan. Tidak masalah jika hanya bisa dilakukan
dengan sederhana saja, karena Tuhan sendiri yang akan
menyempurnakan.
Ketika kami tidak banyak menuntut, lebih mengosongkan
diri untuk mau menerima bahwa kami sedang menjalani
proses dibentuk, URL ini benar-benar dapat kami rasakan,
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melalui pasangan, orang-orang di sekitar kami, teman-teman
kami, para pastor, dan komunitas kami.
Melalui peristiwa besar yang sudah kami alami, kami
diingatkan betapa kecilnya kami. Melalui peristiwa sederhana
yang kami alami, kami diajarkan untuk lebih menghargai dan
bersyukur, bahwa sampai hari ini kami masih ada dan sehat,
itu karena kami benar-benar dicintai. Dan karena kami sudah
dicintai, kami pun harus membagikan cinta ini untuk orangorang di sekitar kami.
yoU aRe Loved YD-D10 >IH/WN

24

08 Maret - Mei 2021

SAJIAN KHUSUS

Kasih dalam Keluarga
Oleh: Pasutri Joe-Lia

︶

Pasutri Joe-Lia

P

Setiap minggu ke-2 di
bulan Februari tepatnya
tanggal 14, banyak
anak muda merayakan
hari “kasih sayang“
atau yang dikenal juga
dengan nama Valentine
Day. Kata Valentine ini
sendiri berasal dari nama
seorang Santo, yaitu Santo
Valentinus.

ada tahun 1982 Pejabat Gubernur di Los Angeles
menetapkan hari peringatan Santo Valentinus sebagai
Hari Perkawinan Sedunia. Di hari valentine yang lalu,
Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak bersama ME
Distrik 11 memperingati Hari Perkawinan Sedunia dengan
mengadakan misa syukur dan webinar di tanggal yang
berbeda. Panitia yang diketuai pasutri Tion-Dwi, bekerja
dengan penuh semangat dalam waktu 2 minggu untuk
mempersiapkan semuanya. Misa ini dilaksanakan di Paroki
Santa Sisilia Pontianak dan dihadiri oleh 87 pasutri utusan
dari paroki-paroki di Pontianak.
“Mengalami Kehadiran Allah di tengah Keluarga”
merupakan tema pada Misa Syukur World Marriage Day (Hari
Perkawinan Sedunia). Tema ini juga menjadi ide pokok dalam
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Usai Misa
Perkawinan
Sedunia

khotbah pastor yang memimpin Misa saat itu.
Situasi dan kondisi pandemi saat ini telah menciptakan
jarak dan membatasi keluarga-keluarga untuk pergi bersama
ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini pula
yang disampaikan oleh Pastor Pius Barces, CP, pada awal
khotbahnya. Dikatakan pula “Jika ada cinta kasih, hadirlah
Tuhan”, hal ini diyakini bahwa dalam keluarga yang penuh
cinta, Tuhan akan tinggal dalam keluarga itu. Di mana dua
tiga orang berkumpul dalam namaKu, Aku hadir. Cinta kasih
merupakan kekuatan dalam keluarga untuk menyatukan,
menumbuhkan dan menghasilkan buah. Keluarga adalah
gereja kecil, di mana jika keluarga kuat, maka Gereja pun
menjadi kuat.
Dua lilin menyala dengan hati di tengahnya adalah simbol
Hari Perkawinan Sedunia, melambangkan sepasang suami
26

08 Maret - Mei 2021

Webinar

dan istri yang disatukan dalam kasih, dan dipanggil untuk
menerangi dunia. Dalam bacaan kedua misa sore itu, dikatakan
“Hai isteri tunduklah kepada suamimu, dan suami kasihilah
istrimu dan jangan berlaku kasar, hai anak-anak taatilah
orangtuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di
dalam Tuhan (pembacaan dari kitab Kolose). Apapun juga
yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kebahagiaan terbesar
adalah keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga.”
Maka sejauh apapun kaki melangkah, tempat kembali
yang tepat adalah keluarga. Utamakanlah keluarga karena
di saat kita terjatuh dan gagal bangkit, hanya keluargalah
tempat menumbuhkan semangat. Cinta kasih adalah pondasi
yang harus dimiliki semua keluarga. Keluarga yang penuh
cinta menjadikan anak-anak betah tinggal di rumah. Pastor
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Pius Barces, CP juga mengatakan penyebab anak tidak
betah tinggal di rumah karena tidak adanya cinta, kurang
perhatian, anak merasa tidak diakui keberadaannya, merasa
tidak dihargai dan merasa tidak mempunyai hak sebagai
anak. Tumbuh kembangnya anak dimulai dari keluarga,
keluarga merupakan sekolah yang pertama. Maka “Peran
orangtua dalam mendampingi anak di masa new normal”
adalah tema yang dianggap paling cocok dalam webinar
yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2021. Covid19 juga
mengubah mekanisme anak sekolah secara drastis. Belajar
dan berinteraksi dengan teman secara virtual, hilangnya
panggung bermain dan kurangnya sarana dan prasarana
ditambah lagi keadaan ekonomi keluarga yang menurun,
orangtua yang gaptek, semua ini bisa menyebabkan stres.
Apa peran orangtua menghadapi masa sulit ini? Orangtua
perlu lebih dulu beradaptasi dan berdamai dengan era new
normal, harus kreatif mengenalkan kepada anak tentang era
baru ini sehingga anak bisa memiliki pandangan yang positif,
tegas Agnes SM Dosorini psikolog, yang menjadi salah satu
narasumber dalam webinar. Selain itu tips yang diberikan
narasumber tentang masa covid adalah berbicara secara
jujur dan terbuka, tetap berpikir positif, jaga keharmonisan
keluarga, tetap tenang dan jangan stres. Meningkatkan
relasi keluarga di masa pandemi menjadi tanda kasih Allah.
Saling mendukung itu juga akan menciptakan keluarga yang
“dahsyat”, ulas ibu Catherine DM L.M,Sc Psikolog.
Dikatakan pula, pasangan adalah guru spiritual kita,
kita akan menjadi orangtua yang lebih baik karena adanya
pasangan kita. Bangunlah relasi perkawinan yang kuat dan
hindari konflik. >IJ/WN
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SAJIAN KHUSUS

Sumbu dan Minyak

Pasutri Sigit-Andri (Distrik 5 Purwokerto)

︶

Pernahkah Anda sedang
beraktivitas pada malam
hari, lalu tiba-tiba listrik
padam? Anda tidak
bisa melihat apapun
sehingga menjadi bingung
bagaimana melanjutkan
aktivitas.

Pasutri Sigit-Andry

S

uatu saat kami pulang ke kampung halaman orangtua.
Sangat menyenangkan berkumpul bersama saudarasaudara, saling bertukar cerita dan bersenda gurau.
Namun, malam itu tiba-tiba lampu mati karena pemadaman
listrik dari PLN. Suasana sesaat menjadi sepi, semua keluarga
duduk di ruang tamu dalam kegelapan. Sesekali terdengar
obrolan untuk memecah keheningan, namun hanya mendengar
suara tanpa bisa melihat satu sama lain. Di tengah gelapnya
rumah, tiba-tiba muncul seberkas sinar, semakin lama
semakin mendekat, semakin terang dan semakin nyata.
Ternyata adik kami datang dari belakang dengan membawa
lilin untuk menerangi seluruh rumah, sehingga kegelapan
tidak ada lagi di rumah tersebut dan semua kembali
bersukacita.
Kami menyadari bahwa setiap kita adalah lilin-lilin Allah
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yang selalu menyala untuk menerangi dunia ini. Formation
Sidang Denas 47 ME Indonesia tahun 2020 mengingatkan
bahwa kita pasangan suami istri adalah Lampu Minyak
yang dapat menjadi sumber cahaya untuk menghilangkan
kegelapan. Lampu minyak berupa wadah yang berisi minyak
dan terdapat sumbu yang terendam dalam minyak. Sumbu
akan menarik atau menyedot minyak, sehingga membasahi
semua sumbu, dan pada ujung sumbu lain yang telah basah
oleh minyak dapat dinyalakan api untuk memberikan cahaya.
Proses dapat menyalanya api membutuhkan usaha
bersama antara minyak dan sumbu. Sumbu harus mampu
menyedot minyak, membasahi dirinya dari satu ujung sampai
ujung lainnya. Sementara minyak juga harus bersedia disedot
oleh sumbu, membasahi seluruh sumbu. Keduanya harus
bekerjasama, mempersiapkan diri agar dapat menerima
percikan api dan menyala memberikan cahaya.
Terkadang muncul masalah, sumbu dan minyak tidak
terjalin keharmonisan sehingga api tidak dapat menyala
dengan baik. Mungkin sumbu terlalu lembut atau terlalu tebal
sehingga tidak dapat menyerap minyak. Bisa juga sebaliknya,
minyak terlalu kotor sehingga sulit untuk diserap oleh sumbu.
Demikian juga dalam relasi bersama pasangan, kadang tidak
terjadi keharmonisan sehingga satu dengan yang lain tidak
dapat saling menyerap dan diserap cinta kasihnya.

Sigit

Aku pernah menjadi sumbu yang tidak mampu menyerap
minyak dengan baik. Bulan Desember kemarin merupakan
waktu yang cukup berat untuk diriku. Klinik psikologi kami
selalu ramai di akhir tahun dengan beberapa instansi yang
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melakukan assessment untuk karyawannya, dan meminta
hasil jadi secepatnya. Lalu aku juga mengajar anak-anak
SD dan SMP di sekolah internasional di Kota Tegal, di mana
bulan November dan Desember merupakan saat untuk
mempersiapkan dan melaksanakan ujian akhir semester dan
pembagian raport. Sementara di Gereja, aku juga diminta
untuk menjadi sekretaris panitia Natal, harus mempersiapkan
pendaftaran umat yang ingin mengikuti misa di Gereja dan
membuat tiket yang harus dibagi kepada umat agar bisa
masuk ke dalam Gereja saat perayaan ekaristi.
Semua kegiatan tersebut menumpuk dan menuntut aku
untuk dapat membagi waktu dengan baik agar semua selesai
tepat waktu. Namun ternyata aku mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan semua itu. Aku dikejar waktu sehingga kadang
harus terjaga sampai tengah malam untuk menyelesaikan
pekerjaan. Saat demikian aku merasa jengkel, marah, dan
merasa terjebak dalam kondisi yang ada.
Aku menjadi mudah emosi saat Andri mengajak ngobrol
atau diskusi. Meski aku bersikap tidak ramah, ternyata Andri
tetap memperhatikan dan mencintai aku. Dia menawarkan
bantuan membuatkan tiket dan nomor kursi bersama anak
kami, Noven. Perhatian serta dukungan Andri membuat aku
merasa dicintai. Aku merasa bahwa Tuhan mencintai aku
melalui Andri.Aku mampu menyerap cinta Tuhan melalui Andri,
sehingga lampu minyakku menyala terang, mencerahkan aku
yang merasa terjebak dalam kegelapan.

Andri:

Aku juga pernah menjadi minyak yang kotor, sehingga
tidak mampu diserap oleh sumbu. Kondisi pandemi Covid-19
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tidak membuat jumlah klien ku di rumah sakit menjadi
berkurang, namun malah semakin banyak. Kondisi diriku yang
mudah capek membuatku mudah jengkel kalau ada hal yang
membuat aku kurang nyaman. Apalagi mas Sigit sering marah
kalau aku mengajak bicara, sehingga membuat aku menjadi
semakin jengkel. Akhirnya aku memilih mendiamkan mas
Sigit daripada kami bersitegang.
Setelah beberapa waktu, aku menyadari bahwa mas
Sigit sedang dalam kondisi tegang karena pekerjaan yang
harus dia selesaikan, sehingga menjadi sensitif kalau aku ajak
bicara. Aku mencoba membuat mas Sigit nyaman dengan terus
memberi perhatian dan mencoba menanyakan pekerjaan
yang bisa aku bantu. Namun ternyata pekerjaan tersebut
berhubungan dengan komputer yang aku sendiri kurang ahli,
yaitu menyiapkan tiket dan nomor kursi untuk dibagikan ke
umat yang akan menghadiri Misa Paskah secara luring. Maka
aku meminta Noven, anak kami, untuk membantu mas Sigit.
Sementara aku membantu memotong tiket dan nomor kursi
yang telah diprint, lalu merapikannya.
Kesediaan ku untuk membantu dan memperhatikan
mas Sigit, membuat mas Sigit terlihat sedikit tenang dan
merasa dicintai, sehingga mulai tidak marah-marah saat aku
ajak ngobrol. Ketidaksediaan ku menjadi minyak yang diserap
membuat api tidak dapat menyala, namun kesediaan ku
menjadi minyak yang mampu diserap, membuat sumbu dapat
menyalakan api dan mampu menerangi kegelapan.
Marilah kita terus berjuang untuk menjadi sumbu
dan minyak yang siap diberi percikan api oleh Tuhan Yesus,
sehingga kita dapat menjadi terang bagi pasangan, bagi anakanak dan bagi sesama. >EA/WN
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SAJIAN KHUSUS

Semua Ada Waktunya

Oleh: Pasutri Heri-Wiwit (Distrik V Purwokerto)

︶

Pasutri Heri-Wiwit

Tak terasa tiga tahun sudah
kami berdua bersama dengan
Pastor Boni menjadi Kordis
V Purwokerto, banyak suka
duka kami alami. Suka yang
kami alami adalah temanteman team dan komunitas
ME sangat mendukung
dan siap membantu dalam
setiap kegiatan di Distrik
V Purwokerto. Semua
rencana Distrik akhirnya
bisa terlaksana, dari WEME,
pertemuan dengan beberapa
MEP, rekoleksi, dan
Enrichment.

Heri

D

i akhir periode sebagai Kordis, pandemi covid-19
melanda dan menyebabkan semua rencana yang sudah
dibuat harus di-reschedule bahkan ada yang harus
dibatalkan. Bingung harus bagaimana agar pelayanan ME
Distrik V Purwokerto tetap berjalan. Saya sangat beruntung
mempunyai teman-teman Kordis dan Wilayah yang saling
menguatkan dan Kornas yang tak jemu menyapa Distrik.
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Sungguh itu menjadi penyemangat kami semua khususnya
Distrik V Purwokerto. Tuhan sungguh baik.
Kondisi ini menyebabkan suka atau tidak, kami sebagai
Kordis harus berani keluar dari zona nyaman. Kami dipaksa
belajar menggunakan sarana virtual dan menguasai program
zoom agar Distrik V Purwokerto tetap bisa berkegiatan. Kornas
dan komunitas ME sangat mendukung kami dengan sering
melakukan training atau pelatihan secara virtual, juga saling
berbagi ilmu tentang teknologi. Dengan demikian, Distrik
V Purwokerto tetap bisa menyapa teman-teman team dan
Komunitas MEP walaupun tidak semua ditanggapi dengan
baik karena kendala yang muncul seperti signal internet,
kuota dan kemampuan akan teknologi.
Kordis V Purwokerto berakhir masa baktinya per 3 Februari
2021. Awal mulanya kami merencanakan Discernment secara
offline dengan seluruh team tanggal 30 Januari 2021 di
Paroki St. Agustinus, Purbalingga namun terpaksa dibatalkan
karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di
Banyumas Raya. Perasaan saya bingung bagaimana cara kami
melakukan Discernment dengan keterbatasan dan kondisi
di tengah pandemi covid-19. Saat Denas ke-47 ada wacana
WEME virtual, hal ini menginspirasiku untuk melaksanakan
Discerment secara virtual. Akhirnya saya, Wiwit dan Pastor
Boni bertiga mulai membuat persiapan Discernment Virtual.
Semua team ME Distrik V Purwokerto melaksanakan proses
Discernment virtual tanggal 3 Februari 2021. Pemilihan Kordis
baru terlaksana dengan tiga calon Kordis yang memenuhi
persyaratan. Seluruh team mulai pemilihan dengan
menggunakan google form yang sudah kami persiapkan.
Karena adanya beberapa calon kandidat, maka tidak bisa satu
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putaran langsung terpilih Kordis baru secara aklamasi. Setelah
putaran kelima bisa secara penuh terpilih Kordis yang baru
yaitu Pastor Budhi dan Pasutri Wawan-Mari. Kemudian kami
melakukan proses transmission yang diadakan offline dengan
tatap muka di hari Senin, 8 Maret 2021 di Gereja St. Agustinus
dan di akhiri dengan Misa Kudus.

Wiwit

Semua ada waktunya, menjabat Kordis juga ada
masanya yaitu 3 tahun. Perasaan kami berdua lega setelah
menyelesaikan masa jabatan ini dengan segala kekurangan
dan kelebihan yang ada pada kami. Kami sudah berusaha
sebaik dan semampu kami untuk memajukan Distrik V
Purwokerto ini.
Suka duka yang kami alami ketika menjadi Kordis sungguh
akan menjadi kenangan indah dan menjadi catatan tersendiri
bagi kami. Ketika mengikuti Denas ke-45 tahun 2018 di
Bandung di mana saat itu kami baru menjadi Kordis ada
pemilihan Kornas baru yang bagi kami saat itu jadi mengetahui
proses pemilihan Kornas. Pada Denas ke-46 tahun 2019 di
Banjarmasin kami pun senang dapat melihat pasar apungnya,
dan Denas ke-47 tahun 2020 yang seharusnya di Malang tidak
bisa dilaksanakan karena pandemi covid-19, ini pertama kali
mengalami dan merasakan Denas secara virtual lewat Zoom
walaupun rasanya tidak semeriah denas-denas sebelumnya.
Saatnya kami undur diri sebagai Kordis Distrik V Purwokerto
dan menyerahkannya kepada Pastor Budhi dan Pasutri
Wawan-Mari. Kami menaruh harapan besar terhadap Kordis
baru kami ini, karena masa pandemi ini belum tahu kapan
berakhirnya. Pastor Budhi dan Pasutri Wawan-Mari sangat
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mumpuni dalam media sosial dan teknologi yang saat ini
sangat dibutuhkan dalam kegiatan komunitas ME keuskupan
Purwokerto di masa PSBB. We Love You - We Need You. >IH/DS

Kegiatan
Discernment
dan
Transmission
Distrik V
Purwokerto
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SHARING

Anggur Kana
dan
Sebuah Periuk
Oleh: Pasutri Suryo-Nanik
(Distrik III Joglolang)

“Mau apakah engkau dari pada-Ku, Ibu?
Saat-Ku belum tiba.”

P

Pasutri Suryo-Nanik

asti kita semua kenal dengan
ungkapan singkat tersebut,
mungkin agak ‘aneh’ hal ini
ditujukan pada seorang ibu, yang
juga ibu-Nya, kok bernada seperti
itu?
Namun sesungguhnya, itu
sebuah kalimat yang penuh
makna.
Sebuah rahmat tentu sangat
dinantikan, terlebih bila rahmat
tersebut hanya diterima sekali
seumur hidup. Kalaupun itu
dirasakan kembali dan terus
dirasakan, maka rahmat itu akan
berupa sebuah ungkapan syukur.
Inilah hal yang baru saja dirasakan
oleh seorang pastor dan beberapa
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pasangan
suami
istri
(pasutri) setelah mengikuti
Misa Hari Perkawinan seDunia atau World Marriage
Day (WMD) pada bulan
Februari yang lalu. Mereka
sungguh merasa bahagia
boleh mengungkapkan rasa
syukur atas rahmat Sakramen Imamat dan Sakramen Perkawinan
yang telah mereka terima.
Pada Misa Hari Perkawinan se-Dunia atau World Marriage
Day (WMD) yang lalu, Komunitas Marriage Encounter (ME)
Distrik III Joglolang berkolaborasi dengan Dewan Paroki Gereja
St. Kristoforus Banyutemumpang, Sawangan Magelang – Jawa
Tengah. Perayaan Ekaristi World
Marriage Day 2021 ini mengambil
tema: Syukur atas Rahmat Sakramen
Perkawinan dan Sakramen Imamat.
Kegiatan tersebut diadakan secara
daring dalam format live streaming,
pada Senin, 22 Februari 2021, pukul
17.00 – 18.15.
World Marriage Day merupakan
hari untuk menghormati karunia
sakramen perkawinan. Perayaan
yang mengajak semua pasangan
suami istri untuk menyadari bahwa
karunia sakramen perkawinan
harus selalu disyukuri dengan cara
terus-menerus
memperbaharui
BPS Pasutri Vero-Agus &
dan merawatnya sepanjang waktu.
Pastor Santo
Keluarga adalah basis terkecil
(Kordis Joglolang
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Gereja. Maka pasangan suami istri yang merupakan keluargakeluarga Kristiani dengan sendirinya merupakan pondasi gereja.
Dengan merawat Sakramen Perkawinan berarti juga merawat
gereja.
Dalam pesta Perkawinan di Kana, Tuhan sungguh menunjukkan
kebesaran-Nya dalam mujizat pertama-Nya, yaitu “merubah air
menjadi anggur”. Hal ini juga membuktikan kehadiran kasih Ilahi
Yesus yang disematkan lewat para gembala-Nya dalam Sakramen
Imamat, yaitu menjadi perantara berkat Tuhan bagi para pasangan
ketika mengucapkan janji setia perkawinan.
Demikian pula Sakramen Imamat yang diterima oleh Pastor
Francis Suyamto, (Pastor Yamto, panggilan akrab beliau), sungguh
menjadi berkat bagi beliau, bagi seluruh keluarga dan gereja.

Apa kata mereka

Suasana pandemi covid-19 tidak menyurutkan semangat
teman-teman pasutri dan para pastor merayakan rasa syukur
mereka atas berkah sakramen kudus; ada yang 5 tahun perkawinan,
10 tahun, 25 tahun dan 31 tahun.
Sesaat setelah misa selesai, saya menemui pasutri yang
spesial, mengapa spesial? Karena hari ulang tahun perkawinan
mereka bertepatan dengan hari ulang tahun imamat Pastor
Yamto, baik hari, tanggal maupun tahunnya yakni tanggal
22 Februari 2021 (31 tahun silam). Beliau berdua adalah
pasangan Mozes Koro Mere dan Agustina Maria Floriyanti. Apa
yang mereka ungkapkan dalam perbincangan pendek kami:
Saya
Bpk Mozes

: “Bapak Moses, apa yang Bapak rasakan hari ini,
petang ini?”
: “Saya bahagia, saya bersyukur sekali sampai saat
ini masih boleh mensyukuri rahmat ini, sakramen
perkawinan kami...”
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Saya
Ibu Flori

: “Bagaimana dengan Ibu Flori?”
: “Rahmat Tuhan itu sungguh indah dan
membahagiakan, tentu saya juga sangat bahagia
dan bersyukur, sampai hari ini kasih Tuhan atas
kami berdua, masih boleh kami rasakan dan
rayakan bersama keluarga.”
Saya
: “Bapak, Ibu, 31 tahun itu kan bukan waktu yang
pendek, apa resep kebahagiaan sebagai pasangan
hidup?”
Bpk Mozes : “Rahmat panggilan untuk membangun keluarga
boleh kami terima, maka kami harus setia dan
akan selalu mensyukurinya seperti yang kami
ungkapkan dalam janji nikah kami 31 tahun yang
lalu.”
Ibu Flori
: “Bersyukur, yah... tidak ada kata yang pas selain
bersyukur selalu, atas rahmat dan kasih Yesus
pada kami berdua dan keluarga.”
Nah.., terus apa kata Pastor Yamto, tentang rahmat tahbisan
beliau sebagai imam, yang tidak hanya didengar sekitar 30 pasang
suami istri dan beberapa umat mewakili pengurus Dewan Paroki
dalam gereja Banyutemumpang saat misa, tetapi juga umat yang
mengikuti dengan media sosial YouTube.

Rahmat yang mengagumkan

Pastor Yamto tidak pernah bercita-cita sebagai seorang imam,
bahkan beliau bukanlah Katolik sejak lahir, karena beliau baru
dibaptis saat kelas 3 SMP. Beliau diperkenalkan tentang ajaran
iman Katolik oleh kakeknya yang merupakan satu-satunya yang
Kristiani di keluarga besar beliau.
Di dalam homili misa WMD petang itu, Pastor Yamto bertutur:
Setelah pastor paroki saya mendengar isu..., sudah viral lagi
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(geeeerrr..., suara umat yang hadir di misa), bahwa Yamto mau jadi
pastor. Dan juga tetangga banyak bicara si Yamto mau jadi pastor.
Sekolah juga, si Yamto mau jadi pastor. Maka dipanggillah saya, oleh
beliau, Pastor Matias Jounckbloedt, SJ (alm) dan ditanya: “Opo kowe
yo kepingin dadi pastor ngger (sebutan anak muda orang jawa)?”
Karena si muda Yamto merasa kasihan dengan pastor Londo
yang sudah tua, maka dijawablah pertanyaan Pastur Jounck dengan:
”Nggiiiih....” (Pastor Yamto bersuara seperti embek, kambing jawa).
“Yo wis, apik, apik...,” (baguslah kalau begitu), kata pastor
Jounckbloedt.
Pastor Yamto sedikit meneruskan:
“Nanti kalau ditanya saat wawancara, jawablah: badhe
njembareken kratoning nDalem (akan mewartakan kerajaan Allah)."
Itu pesan guru-guru dan mereka yang sudah menyiapkan jawaban
untuk saya agar dapat diterima menjadi romo. Dalam gambaran saya
di awal menjadi imam, seorang pastor adalah sosok yang berkuasa,
berhak marah-marah, namun setelah saya menjadi pastor untuk
beberapa lama, ternyata makin saya maknai bahwa imam itu harus
melayani,” tutur Pastor Yamto cukup serius.
"Di awal saya jadi pastor, saya rodo kemaki (agak bergaya), namun
dalam proses berjalannya waktu, juga seturut usia, saya menyadari
bahwa saya banyak keterbatasan setelah usia 60 tahun, saya harus
mau belajar dari banyak orang,” ungkap beliau sebelum mbundeli
(menyimpulkan) homilinya.
Demikian slogan tahbisan Pastor Yamto: Tangan Tuhan
menjadikan aku dan membentuk aku dari waktu ke waktu. Pastor
menggarisbawahi bahwa seorang imam adalah periuk yang siap
dibentuk oleh tangan tukang periuk, tangan kasih Kristus. Link
video misa WMD kami, hhtps://youtu.be/Tll2GzcWof4.
Akhir kata, sudah layak dan sepantasnya kita selalu bersyukur
atas anugerah dan rahmat panggilan kita. Baik sebagai suami dan
istri untuk membangun keluarga, maupun sebagai pastor, gembala
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dan imam yang melayani penuh welas asih. Matur nuwun. Berkah
Dalem. >EA/IJ

42

08 Maret - Mei 2021

KEGIATAN

yoU aRe Loved

(Pass On Distrik II Semarang)
Oleh: Pasutri Agus-Awik (Distrik II Semarang)

︶ Pada hari Minggu, &

Pasutri Agus-Awik

Febuari 2021, ME Distrik II
Semarang menyelenggarakan
acara pass on dengan tema
yoU aRe Loved (URL).
Acara ini bertujuan untuk
menyampaikan atau
meneruskan materi yang
didapat dari sidang Denas
ME kepada Tim, Kormep dan
komunitas ME di Distrik.

K

egiatan yang berlangsung selama 2 jam lebih ini
dikoordinatori oleh Kordis II Semarang Pasutri SugengLia dan Pastor Parso Subroto, pada kesempatan ini
Kordis menyampaikan materi kepada peserta yang terdiri dari
para Tim, Kormep, dan “Lurah-lurah” WEME melalui aplikasi
Zoom.
Alasan pemilihan tema URL (yoU aRe Loved) karena kekinian
dan dianggap sangat tepat dengan situasi dan kondisi saat ini,
di mana kehidupan manusia hampir seluruhnya terhubung
secara online, misalnya yang paling mudah terlihat adalah
komunikasi suara dan video lewat WhatsApp, pemesanan
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makanan dan belanja online, transaksi keuangan lewat
e-banking, dan sekolah, seminar, pelatihan serta pertemuanpertemuan lewat aplikasi online meeting. Komunikasi virtual
memiliki kelebihan antara lain tidak dibatasi jarak, cepat, lebih
bisa menunjukkan emosi dibandingkan dengan pesan teks
biasa. Namun, ia juga memiliki keterbatasan seperti kurangnya
kehangatan dalam komunikasi fisik, ketergantungan teknologi
dan peralatan serta bersifat artifisial.
Pass on terbagi menjadi Formation I dan II.
Pada formation I, Pasutri Sugeng-Lia mensharingkan
mengenai dampak kehidupan di masa pandemi ini, mengenai
perasaan-perasaan negatif, khawatir, takut, tidak berdaya
dan sebagainya. Sharing Pastor menjelaskan takut adalah
manusiawi, terutama ketika kita merasa kehilangan kendali
atau tidak lagi dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam
hidup kita. Selama berbulan-bulan, kita telah, sedang dan
terus melawan musuh yang tampaknya tak terkalahkan, tidak
secara individu maupun sebagai negara atau benua, tetapi
secara global. Ancaman itu nyata dan ada di tengah-tengah
kita, seperti angin menderu-deru dan ombak yang mengamuk
menghempaskan perahu para rasul di Laut Galilea, sementara
Yesus tidak bersama mereka (Matius 14:24-31). Ketakutan
dan keputusasaan menyelimuti mereka seperti ketakutan dan
keputusasaan yang paling mencengkram, mungkin juga yang
pernah/ sedang kita alami sekarang. Kita menjadi lumpuh
dan tak berdaya karenanya, yang terburuk dapat melemahkan
iman kita. Sedangkan iman adalah satu-satunya hal yang
dapat kita pegang agar kita tetap bertahan selama masamasa sulit ini.
Di formation I dibahas pula mengenai hidup dalam cinta,
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iman dan misi. Dijelaskan oleh Pastor bahwa pandemi ini tidak
semuanya tentang bahaya, masih banyak yang bisa disyukuri
yang direfleksikan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Berjumpa dengan Tuhan (menemukan Tuhan selama
waktu yang tidak menentu ini).
2. Menghidupi iman kita.
3. Menemukan kembali tujuan kita.
4. Lepaskan dan serahkan kepada Tuhan.
Selama kegiatan sesi di atas diisi dengan sharing dan
dialog bersama pasangan serta dialog secara tripas. YoU
aRe Loved kita semua dicintai oleh Tuhan, Dia telah terlebih
dahulu mencintai kita dan kita diminta untuk mencintai
sesama kita, seperti Dia telah mencintai kita.
Selanjutnya disambung dengan formation II dengan
bahasan “Bawa kami dari kegelapan menuju cahaya” yang
mengajak kita untuk berkolaborasi/ bekerjasama sebagai
pasangan suami-istri, pastor dan umat, agar kita pun dapat
membagikan cinta itu kepada orang lain, kepada dunia,
menjadi cahaya yang memberi kehangatan. Formation ini
membahas kegelapan dan merenungkan sejenak seperti apa
gambaran kegelapan itu.
Kita membutuhkan cahaya api yang berasal dari minyak
dan sumbu untuk menghilangkan kegelapan. Hal yang menarik
dibahas dalam sharing ini adalah sebuah kerjasama, jika sumbu
menarik diri lebih panjang maka nyala api akan sangat terang
dan terbakar, namun jika sumbu menarik diri terlalu pendek
maka nyala api menjadi lemah dan mati. Minyak dan sumbu
ini intinya harus berkolaborasi agar cahaya dapat menyala
dengan terang, diperlukan usaha bersama antara minyak dan
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sumbu untuk mempersiapkan diri menerima percikan api
sehingga bisa memberi cahaya.
Tuhan, kami mendengar pesan-Mu mengatakan YOU ARE
LOVED (URL), Engkau mengatakan ini kepada setiap pasutri
dan pastor yang berkumpul di sini. Saat kami menyalakan
cahaya ini kami menerima pesanMu. KAMI PERCAYA BAHWA
KAMI DICINTAI. >MJ/IJ
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KEGIATAN

Perayaan Hari Perkawinan
Sedunia 2021
Oleh: Pasutri Chris-Lely (Koordinator Distrik I Jakarta)

Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo bersama Pastor Yosephus
Edi Mulyono, SJ dan Pastor Adrianus Andy Gunardi dalam Misa Hari
Perkawinan Sedunia 2021

︶ Hari Pernikahan Sedunia, setiap tahun diperingati pada

hari Minggu kedua bulan Februari. Perayaan bertujuan
untuk menghormati komitmen seumur hidup suami dan
istri. Diharapkan melalui perayaan Hari Perkawinan
Sedunia para pasangan suami istri terus membuat
keputusan sehari-hari untuk saling mencintai.
47

08 Maret - Mei 2021

H

ari Pernikahan Sedunia, setiap tahun diperingati pada
hari Minggu kedua bulan Februari. Perayaan bertujuan
untuk menghormati komitmen seumur hidup suami dan
istri. Diharapkan melalui perayaan Hari Perkawinan Sedunia para
pasangan suami istri terus membuat keputusan sehari-hari untuk
saling mencintai.
Distrik I Jakarta memperingati Hari Perkawinan Sedunia ini
pada Minggu, 14 Februari 2021 dalam Misa secara live streaming
dengan Selebran Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo dan
konselebran Pastor Yosephus Edi Mulyono, SJ (Vikep Kategorial
KAJ) dan Pastor Adrianus Andy Gunardi (Ecclesial Koordinator
Distrik I Jakarta).
Dalam homili Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta
menyatakan keyakinan iman bahwa berkeluarga adalah jalan
menuju kesempurnaan kasih dan berharap semakin merasuk
ke dalam batin keluarga-keluarga. Perjalanan mewujudkan
rahmat sakramen perkawinan tidak terlepas dari pengorbananpengorbanan yang menjadi konsekuensinya namun mendatang

Pastor Adrianus Andy Gunardi & Pasutri Lely-Chris, ecclesial Coordinator
Distrik I Jakarta menyapa komunitas
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Pembaharuan Janji Perkawinan dalam Misa

kebahagiaan sejati di dalam keluarga. Perayaan berlangsung
dalam keprihatinan mendalam akibat wabah virus corona. Bapak
Uskup mengingatkan pesan Paus Franciscus bahwa dalam
kesulitan akibat pandemi tetaplah yakin bahwa Allah adalah kasih.
Perlu kacamata iman untuk menemukan makna dibalik saat yang
berat ini sebagai saat untuk memilih mana yang sungguh berarti
bagi hidup ini, saat untuk kembali ke jalur hidup yang benar
dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Dan sebagai umat
Keuskupan Agung Jakarta telah memilih yang dirumuskan dalam
rangkaian tiga kata “Semakin mengasihi, Semakin terlibat dan
Semakin menjadi berkat”. Kita semua dengan kasih yang terbatas
dipanggil untuk bertumbuh menuju kasih yang tak terbatas dan
hidup berkeluarga adalah salah satu jalan menuju kesempurnaan
kasih itu. Kita perlu bersyukur atas rahmat yang menjadi kekuatan
rohani untuk menjalaninya.
Sebelum Misa dirangkai dengan acara “Senandung Kasih”
bersama Pastor Andang L. Binawan SJ., dan beberapa pasutri
antara lain: Darius Sinathrya & Donna Agnesia, Glenn Alinskie &
Chelsea Olivia, Raphael Arus Utama & Olga Lydia serta Sandra
Dewi yang berbagi bagaimana dinamika dalam membina relasi
sebagai sakramen. /chrislely >IH
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KEGIATAN

Pentingkah Merayakan
World Marriage Day di
Tengah Pandemi Covid-19?

Oleh: Pasutri Yuni-Petrus (Distrik XIII Cirebon)

︶

Pasutri Yuni-Petrus

Perayaan World Marriage
Day tahun ini sungguh
istimewa, karena dirayakan
tengah pandemi Covid-19,
pagi yang cerah itu
suasana di gereja sangat
ceria. Antusiasme para
pasutri yang menghadiri
misa syukur ini sangat
menggembirakan panitia.
Apalagi mendengar
canda tawa mereka saat
berpose ria di depan
foto booth yang telah
disediakan di depan gereja,
kebersamaan yang penuh
suka cita sebagai ungkapan
syukur dan cinta sebagai
pasangan dan juga sebagai
komunitas.
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M

isa syukur yang dipersembahkan oleh Pastor YC.
Kristiono Hartanto dengan tema “Dicintai untuk
Mencintai” diusung sebagai tema peringatan hari
perkawinan sedunia, diharapkan para suami-istri sebagai unit
dasar masyarakat dapat menghormati indahnya kesetiaan,
pengorbanan, dan suka cita dalam hidup perkawinan seharihari.
Diawali dengan perarakan para pasutri yang berulang
tahun perkawinan, misa berjalan dengan hikmat. Dalam
kesempatan itu Pastor Kris memandu para suami-istri untuk
memperbaharui janji perkawinan. Dengan memperbaharui
janji perkawinan tersebut para pasangan diingatkan kembali
untuk saling setia baik dalam untung dan malang, dalam suka
dan duka, juga dalam sakit dan sehat.
Dalam homilinya Pastor Kris mengajak kita semua untuk
merefleksikan perasaaan kita terhadap pasangan masingmasing. Apakah kehadiran pasangan nyebelin atau ngangeni,
membuat senyum atau manyun, mensyukuri atau menyesali?
Apapun yang kita rasakan, kita harus sadar bahwa kita telah
memilih dan memutuskan, bukan hanya dihadapan manusia
dan saksi, tetapi juga diresmikan dihadapan Allah. Apapun
yang telah diresmikan di hadapan Allah, menjadi peristiwa
yang istimewa, mulia, dan kudus. Maka relasi bukan hanya
terjadi antara suami dan istri, tetapi juga dengan Allah. Hal
tersebut menjadikan keluarga disebut sebagai Gereja rumah
tangga. Ketika keluarga bahagia dan sejahtera, di sana pula
menampakkan wajah Gereja yang bahagia dan sejahtera.
Pastor Kris juga mengajak kita untuk belajar dari injil tentang
kisah Yesus masuk ke padang gurun dan berpuasa selama
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Kordis Cirebon
Pasutri Ayu-Sin
Hok & Pastor
Kristiono
bersama
para aktivis
yang akan
melaksanakan
Bakti Sosial

40 hari sebagai persiapan karya penebusanNya. Tantangan
keluarga modern di mana para pasangan sama-sama sibuk,
sehingga menimbulkan kelaparan bukan kelaparan karena
makanan. Kelaparan yang berupa kurangnya kasih sayang
dan perhatian dari pasangan, merasa sepi meskipun berdua
atau merasa berjuang sendiri-sendiri. Maka setiap kesulitan
dan tantangan, tangis dan derai air mata, kesedihan dan luka,
dapat dijadikan sebagai persiapan untuk mencapai cita-cita
yang lebih besar, yaitu keluarga yang penuh suka cita, tawa,
dan bahagia. Salib harus dihadapi dan bukan untuk dihindari.
Dalam sambutannya Pasutri SinHok-Ayu sebagai Kordis
distrik XIII Cirebon mengatakan, misa syukur hari perkawinan
sedunia kali ini mempunyai kesan tersendiri. Ayu sangat
terkesan pada saat Pastor Kris ketika memandu pembaharuan
janji perkawinan. Ayu merasa disadarkan kembali agar
mempunyai sikap rendah hati, menerima kelebihan dan
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Bakti Sosial
yang
dilaksanakan
oleh ME Distrik
XIII Cirebon

kekurangan pasangan dengan tulus ikhlas. Terlebih untuk
taat dan patuh pada firman Tuhan yang telah lebih dulu
mengasihi kita. Sedangkan Sin Hok merasa bahagia dan
bersyukur atas terselenggaranya perayaan Ekaristi, walaupun
tanpa kehadiran Bapa Uskup karena masih dalam pandemi
covid-19. Dalam Misa ini Sin Hok merasakan perkawinannya
dihangatkan kembali. Sedangkan Pasutri Riwi-Rini yang
merayakan ulang tahun perkawinan yang ke 22, dan dipercaya
ikut ambil bagian dalam misa ini, dalam BPS nya mengatakan
merasa bangga menjadi orang Katolik karena di dalam Gereja
Katolik, perkawinan begitu dihargai dan dihormati. “Meskipun
perayaan dilangsungkan di masa pandemi dengan protokol
kesehatan yang ketat dan acara yang sangat sederhana, tidak
mengurangi kehikmatan misa syukur”, ungkap Riwi-Rini.
Dengan melihat antusias para pasutri yang hadir dalam
perayaan misa syukur dan mendengarkan sharing bagaimana
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perasaan beberapa pasangan, maka mengadakan perayaan
World Marriage Day dirasa tetap penting untuk diadakan. Acara
ini dapat menyegarkan kembali komitmen sebagai pasangan,
memperbaharui janji perkawinan dan menghangatkan relasi.
Setelah misa, ME distrik XIII Cirebon juga mengadakan bakti
sosial untuk membantu banyak keluarga yang mengalami
kesulitan ekonomi sebagai akibat dari pandemi yang belum
juga berakhir. Bakti sosial ini tujuan awalnya mengetuk hati
anggota ME untuk berbagi dan menyalurkannya kepada
anggota ME yang membutuhkan. Akan tetapi antusiasme
para pasutri donatur sangat besar sehingga jumlah paket
yang terkumpul melebihi yang ditargetkan, maka bantuan
berkembang kepada warga yang dianggap memerlukan
bantuan, dan juga pengurus RT dan RW di lingkungan sekitar
gereja.
Dengan bakti sosial ini, ME distrik XIII Cirebon ingin
memaknai dan melaksanakan tema “Dicintai untuk Mencintai”
karena Tuhan telah lebih dahulu mencintai, maka menjadi
tugas kita bersama untuk melanjutkan cinta itu pada sesama
dan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama dan kasih
Tuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. >EA/DS
We love you and we need you.
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KEGIATAN

KD Perintis Palembang:

Jangan Hitung-Hitungan
Oleh: Pasutri Ignas-Wiwin, Palembang
selama setahun ini
︶ Sudah
tidak ada pertemuan rutin.

Keluarga Pasutri Ignas-Wiwin

Jangankan pertemuan
secara tatap muka,
secara virtualpun tidak.
Biasanya KD (Kelompok
Dialog) Perintis secara
rutin menyelenggarakan
pertemuan dari rumah
anggota yang satu ke rumah
anggota KD yang lain. Hal
ini terjadi sebelum pandemi
Covid-19.

D

i kota Palembang baru terbentuk 2 KD yakni KD
Perintis dan KD Pelangi. KD Perintis beranggotakan
8 pasutri dan Pastor Paulus Guntoro, SCJ sebagai
pastor moderator atau pendamping rohaninya.
Jumat, 20 Februari 2021 merupakan pertemuan perdana
selama masa pandemi Covid-19. Pertemuan ini diadakan
karena ada kerinduan untuk berjumpa, berbagi pengalaman
walaupun secara online, dengan menggunakan aplikasi
Zoom
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Meskipun hanya 4 pasutri yang bisa ikut dalam pertemuan
perdana ini, para peserta mengungkapkan adanya keinginan
untuk sesering mungkin mengadakan pertemuan lanjutan.
Setelah pertemuan perdana, ada keinginan atau kerinduan
untuk berkumpul secara virtual dan direncanakan akan
dilaksanakan secara rutin tiap bulan.

Peka dan peduli

Banyak pengalaman yang dibagikan (sharing) dari
masing-masing pribadi, selain saling memuji pasangannya.
Salah satu pasangan, berdasarkan pengalaman hidup
bersamanya menceritakan sekaligus berpesan bahwa dalam
hidup suami-istri hendaknya jangan hitung-hitungan. Hidup
bersama sebagai suami-istri hendaknya menumbuhkan
kepekaan dan kepedulian kepada pasangan hidupnya,
saling menghargai dan jangan mengecewakan, serta saling
mengerti.
Itulah kekhasan hidup bersama sebagai suami-istri
anggota ME yang sejati, tegasnya. >IH/MJ

Pertemuan Perdana
KD Perintis Palembang
pada masa pandemi
Covid-19
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SERBA-SERBI

Dekat di Mata, Jauh di Hati
Oleh: Pasutri Guntur-Irma, Bandung

︶

Tidak, judul artikel
ini tidak salah.
Judul ini memang
kebalikan dari sebuah
peribahasa dalam
Bahasa Indonesia
“Jauh di mata, dekat
di hati”.

Pasutri Guntur-Irma

P

eribahasa yang sengaja dibalik ini digunakan untuk
menggambarkan kondisi relasi bagi sebagian kita yang
terlalu masyuk dengan teknologi, khususnya media sosial.
Meskipun secara jarak tak terpisahkan, namun hati dan pikiran
kita tidak turut hadir karena fokus kita terpatri pada layar gawai,
sehingga kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi
di sekeliling kita secara fisik.
Seringkali kita melihat pemandangan di mana sekelompok
orang sedang menikmati makan malam bersama di sebuah
rumah makan, namun setiap orang di kelompok itu justru
sibuk dengan gawainya, sehingga dialog secara verbal dan
otentik tidak terjadi. Hal semacam ini juga dapat terjadi di
dalam lingkup keluarga, pasangan suami istri, atau antara
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orangtua dengan anak. Meskipun secara fisik mereka berada
di satu rumah atau bahkan duduk berdekatan, namun hati dan
pikirannya berselancar di dunia maya. Ada sebagian orangtua
sampai membiarkan anaknya untuk ikut menggunakan gawai
agar orangtua bisa tenang bersosial media. Orangtua dan anak
sama-sama senang.
Perusahaan teknologi penyedia layanan sosial media
mengizinkan kita untuk memakai layanannya secara cuma-cuma.
Kita diberikan kebebasan untuk mengunggah informasi apapun
ke dalamnya untuk bisa dilihat, dikomentari, atau direspon
menggunakan tombol like yang berarti ada orang lain yang
suka dengan konten yang kita unggah. Di sisi lain, perusahaan
yang menyediakan layanan ini merasa memiliki sebuah media
dengan basis pengguna jutaan hingga milyaran orang yang
bisa dimanfaatkan untuk menarik berbagai perusahaan untuk
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mengiklankan produk atau jasanya. Inilah sumber pendapatan
terbesar dari perusahaan penyedia layanan media sosial.
Fenomena media sosial ini telah dikupas dalam film
dokumenter berjudul “The Social Dilemma”. Film itu
menunjukkan betapa media sosial justru dapat digunakan
untuk mengendalikan penggunanya. Penyedia layanan sosial
media ini berinvestasi pada teknologi super-canggih untuk
mempelajari perilaku penggunanya dari status yang dibuat,
komentar-komentar yang dituliskan, foto-foto yang diunggah,
dan dengan siapa saja kita berteman. Itu hanya sebagian kecil
informasi yang kita sediakan secara gratis kepada perusahaan
teknologi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, mereka
menggunakan ilmu psikologi digabungkan dengan teknologi
untuk bisa memahami bagaimana cara membuat kita menjadi
sangat tergantung dengan media sosial, dan bisa mengarahkan
kita untuk akhirnya membeli produk, atau jasa yang ditawarkan.
Media sosial juga menjadi sarana pencarian jati diri
bagi sebagian orang, khususnya mereka di usia remaja. Kita
dikejutkan adanya fakta bahwa di Amerika, dalam kurun waktu
10 tahun sejak medial sosial diperkenalkan pertama kali di
tahun 2009, telah terjadi lonjakan kasus bunuh diri hingga 150%.
Keinginan untuk melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri
juga melonjak hingga 189% untuk anak berusia 10-14 tahun,
dan 62% untuk remaja usia 15-19 tahun. Hal tersebut terjadi
karena adanya perundungan siber (cyberbullying). Kebebasan
untuk berkomentar dan rasa aman karena dapat bersembunyi
dibalik akun pengguna yang memungkinkan kita bisa menjadi
siapapun, telah menjadikan media sosial sebagai lahan subur
untuk melakukan penindasan secara emosional yang apabila
tidak dicegah bisa berujung nyawa.
Perusahaan teknologi tidak dapat sepenuhnya disalahkan
karena mereka telah memberikan peringatan bahwa media
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sosial hanya boleh digunakan bagi mereka yang telah berusia
minimal 13 tahun, atau bahkan 18 tahun. Namun, seringkali kita
sebagai orangtua abai terhadap peringatan ini dengan alasan
teman-teman anaknya sudah pakai media sosial, khawatir
anaknya tidak punya teman, dan berbagai alasan lain. Padahal
dampak dari media sosial sungguh nyata dan telah banyak
keluarga yang kehilangan anak-anaknya.
Teknologi akan terus berkembang dan kita tidak mungkin
sanggup untuk membendungnya. Setiap penciptaan teknologi
selalu diawali dengan niat yang positif untuk membantu
manusia, dan tentu saja akan selalu muncul resiko negatif.
Perlindungan terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Semakin
terbukanya kanal-kanal informasi, kita bisa mempelajari aturanaturan dan cara kerja sebuah teknologi baru, serta mempelajari
informasi apa saja yang akan mereka ambil dari penggunanya.
Setelah kita melihat dan memahaminya, kemudian kita bisa
mengajak orang lain untuk ikut mengetahuinya.
Bapa Paus Fransiskus mengangkat tema “Datang dan
Lihatlah” (Yohanes 1:46) untuk memperingati Hari Komunikasi
Dunia (World Communication Day) 2021. Beliau menyampaikan
bahwa ungkapan “datang dan lihatlah” merupakan suatu bentuk
komunikasi yang otentik untuk menyambut dan mengajak
orang lain mengalami dan merasakan kabar gembira. Yesus
menghargai kehadiran orang lain, berinteraksi secara nyata
untuk mewartakan kabar gembira, dan mengajak mereka untuk
mengalami keselamatan. Bapa Paus mengajak supaya kita
meneladani Yesus dengan memiliki lebih banyak waktu untuk
berinteraksi secara nyata dengan orang lain, menyediakan diri
untuk mendengar dan untuk mengalami berbagai tantangan
bersama-sama. >IH/MJ/WN
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KELUARGA KUDUS

Kasih adalah Tindakan Aktif
Oleh: Pastor St. Budhi Prayitno (Distrik V Purwokerto)

︶ “… Akulah yang memilih
kamu. Dan Aku telah
menetapkan kamu,
supaya kamu pergi
dan menghasilkan
buah dan buahmu itu
tetap, supaya apa yang
kamu minta kepada
Bapa dalam namaKu, diberikan-Nya
kepadamu.”
(Yohanes 15:16)

Pastor St. Budhi Prayitno

Sepenggal Pengalaman

L

ia-Wiria adalah pasangan muda yang dikaruniai 2 putraputri masih kecil, yang satu di kelas 2 SD dan si kecil
masih di TK B. Kami bertiga pernah selama tiga tahun
bersama sama melayani komunitas sebagai Kormep di Paroki
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Katedral Purwokerto.
Dalam kehiruk-pikukan virus corona, keluarga ini
menghadapi situasi yang sulit karena kedua putra-putrinya
terpapar virus corona. Suatu hari kami berbagi perasaan walau
tanpa tatap muka. Inilah sepenggal pengalaman mereka yang
sangat meneguhkan.
Inilah kisahnya.

Lia

Cerita berawal dari Sabtu 26 Desember Papi dan Mami
saya positif terkena covid-19. Kemudian Senin 28 Desember
saya, suami, anak anak swab PCR. Dan hasilnya kedua anak
kami Marco (8 tahun) dan Milena (5 tahun) positif terkena
covid, sedangkan saya dan suami hasil negatif.
Rasanya tidak karuan ketika tahu anak kami terkena
covid-19. Sedih, bingung, dan sampai protes kenapa harus
anak anak yang terkena? Akhirnya saya memutuskan untuk
isolasi mandiri bersama anak anak kami di rumah, dan suami
saya mengungsi tidak tidur di rumah.
Ketika itu Dr Wulan sudah menasehati kemungkinan saya
terpapar itu sangat besar. Dia menyarankan saya menggunakan
baju APD lengkap. Saya memutuskan isolasi mandiri bersama
anak anak, saya sudah menyiapkan mental kalau sampai
terpapar virus corona. Oleh karena itu saya memutuskan tidak
menggunakan baju APD selama mendampingi isolasi mandiri
bersama anak anak. Memang konyol, akan tetapi saya sebagai
Ibu hanya ingin anak anak merasa nyaman dan tidak khawatir.
Ketika itu saya bingung bagaimana memberitahu anakanak kalau mereka terkena virus covid-19. Setelah 2 hari,
saya memberanikan diri untuk memberitahu kepada Marco
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dan Milena. Ternyata jawaban mereka di luar dugaan saya.
Milena: ”Milena sudah menduga kok Mami, kalau Koko Marco
dan Milena terkena virus corona. Mami, walaupun mami
ga menangis di depan Milena, Milena tau kok mami habis
menangis. Jadi kalau mami nangis pasti hasil swab Milena
dan koko Marco pasti positif. Milena rasa kalau mami yang
positif mami ga bakalan nangis.
Marco berkata, “Ga papa Mih, nanti Koko dan Milena pasti
sembuh. Mami kan selalu berdoa rosario. Jadi jangan khawatir
Mih. Koko dan Milena sehat semua kok.”
Ya Tuhan, ternyata imanku kalah dengan iman anakanakku....

Wiria

Walau saya dan Lia serta anak anak kami hidup sementara
terpisah selama 20 hari, saya selalu memantau keadaan di
rumah. Dengan perasaan was-was dan khawatir, saya sudah
bertekad untuk mendampingi anak-anak dan Lia apapun
resikonya. Saat anak anak dan istriku membutuhkan apapun
saya harus selalu siap membantu. Ketika anak anak kelaparan,
saya langsung menyiapkan makanan untuk mereka dan
menemani mereka bermain. Walaupun sudah dilarang
masuk kamar, saya tetap nekad mengunjungi mereka untuk
memastikan apakah semua baik baik saja. Kupeluk istriku dan
ku bisikan: ”Semuanya akan terlewati dan semuanya akan
baik2 saja."

Mari merenung sejenak

Mengapa mereka berdua begitu nekad, lebih menempatkan
Kasih daripada protokol kesehatan? Teringat akan sabda Yesus:
”Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang
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yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya."
(Yohanes 15:13). Kebenaran inilah yang mendasari keputusan
mereka untuk mengasihi keluarga.
Kasih adalah kata kerja aktif. Orang percaya kepada Tuhan,
menerima Tuhan, tidak pernah bersikap pasif. Salah satu
kelemahan kita adalah cara kita memandang dan memahami
kasih hanya sebatas perasaan yang hangat, perasaan yang
indah saat terjadi. Kasih yang sejati bukanlah sesuatu yang
kita nikmati seperti hiburan atau obat. Kasih yang sejati
adalah sesuatu yang kita ciptakan bersama dengan Tuhan.
Tentu melibatkan kemauan, keputusan untuk melakukan
tindakan yang benar, tindakan tanpa pamrih dan kemudian
benar-benar dilaksanakan.
Hal yang penting lainnya tentang kasih. Kasih itu mengarah
ke luar. Kita mengasihi demi orang lain bukan demi diri
kita sendiri. Kasih selalu melibatkan pengorbanan pribadi.
Para selibater mungkin tidak dipanggil untuk memberikan
hidupnya untuk seseorang. Tapi kita semua dipanggil untuk
menjalani hidup kita untuk orang lain, untuk umat yang
dipercayakan kepada kita bersama para Uskup.
Dan kasih itu bersifat radikal seperti Tuhan Yesus yang
mengasihi kita secara radikal. Dia mengosongkan diri-Nya
dari hidup-Nya sendiri sepenuhnya. Dan Dia memberitahu kita
bahwa kita tidak dapat berbuah kecuali kita melakukan hal
yang sama radikalnya dengan Yesus. “Inilah perintah-Ku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi
kamu.” (Yohanes 15:12). >EA/IH
WLYWNY
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