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 Pembaca eRelasi yang terkasih,

Banyak dari kita yang merasakan begitu besar kasih 
Tuhan dalam masa pandemi Covid-19 sekarang ini. 
Kisah bagaimana kasih Tuhan kepada kita telah banyak 

ditulis dalam e-Relasi 08 yang lalu. Sudah barang tentu ada 
juga ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga-
keluarga yang terdampak. Bagaimana mereka mengatasi rasa 
takut dan khawatir tersebut bisa kita ikuti dalam edisi ini.

Majalah e-Relasi kali ini mengangkat tema “Jangan Takut”, 
Tuhan selalu menyertai kita. Beberapa keluarga dalam 
komunitas Marriage Encounter akan berbagi bagaimana 
mereka bisa keluar dari rasa takut dan kecemasannya. 
Kesaksian pasutri Eman-Windi yang dikisahkan oleh Pastor 
Hartono merupakan contoh nyata bagaimana iman mereka 
bisa mengatasi ketakutan dan kecemasan karena anaknya 
yang berusia 5 tahun terbawa arus banjir bandang. Bagaimana 
pasutri Wawan-Mari dan Paulus-Agnes dari Purwokerto 
mengatasi rasa takut dan bisa bersandar serta percaya pada 
janji Tuhan merupakan sharing yang menarik untuk kita 
dalami bersama. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan 
mereka. Juga bagaimana Tuhan memberikan berkat yang 
terbaik kepada pasutri Ryan-Leni dari Bandung yang semula 
mengalami ketakutan dan kekuatiran.

Artikel-artikel lain yang cukup menarik disajikan oleh 
beberapa distrik dan wilayah, antara lain: Purwokerto, 
Bandung, Cirebon, Makassar, dan Semarang. Ini semua 
merupakan kekayaan gerakan yang kita cintai ini. Berita dari 
Bandung juga sangat menggembirakan dengan dibentuknya 
Yayasan Retrouvaille Bandung Indonesia yang diharapkan 

DARI REDAKSI
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bisa menyatukan pasangan yang mengalami keretakan atau 
kehancuran dalam relasi, ini bisa dibaca dalam naskah yang 
berjudul: Gereja hadir untuk menyatukan perkawinan yang 
telah tercerai berai.

Untuk penerbitan e-R10 yang akan datang, kami ingin 
mengangkat tema: “Amoris Laetitia”. Bapa Suci Paus 
Fransiskus kembali mengangkat tema ini, yang intinya 
mengenai “keindahan dan suka cita dalam keluarga”. Kami 
pikir ini tema yang sangat menarik dan penting untuk kita 
semua, kami berharap para kontributor tetap bersemangat 
dan selalu setia untuk berkontribusi dalam menulis naskah 
bagi majalah kita yang tercinta ini. 

Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Hartono, MSF 
dan rekan-rekan kontributor lainnya yang dengan setia terus 
mengisi majalah e-Relasi sehingga bisa tetap ada.

Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan 
mengikuti protokol kesehatan agar kita semuanya sehat 
serta tetap semangat dalam melayani dan bersaksi. 
Tuhan memberkati! [IJ/SD]

Redaksi,

Salam, 
We love you and we need you
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Yang terkasih, Para Bapa Uskup, pastor, suster, bruder, frater 
dan para pasutri komunitas ME Indonesia serta pembaca e-Relasi 
sekalian.

“JANGAN TAKUT!” Kalimat singkat ini sering dipakai 
untuk memberikan peneguhan kepada seseorang atau 
sekolompok komunitas yang sedang menghadapi 

tantangan.
Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, 

banyak orang yang berdiam diri di rumah saja, geliat kehidupan 
seolah terhenti, aktivitas kantor, sekolah, dan bahkan kegiatan 
rohani. 

Baru-baru ini dalam sapaan Pentakosta, IET (KorDun) 
menyampaikan bahwa kita perlu merefleksi kejadian pada 
tahun 33, untuk memaknai peristiwa Pentakosta secara lebih 
mendalam.

Mengingat bagaimana murid-murid Yesus, setelah 
kematianNya, mereka mengalami perasaan takut terhadap 
orang Yahudi dan mengurung diri di dalam rumah. Namun 

KORNAS MENYAPA

Pastor Akik Purwanto & Pasutri Meme-Jacob
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kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridNya 
beberapa kali dan menyampaikan salam damai sejahtera serta 
mengutus mereka, dan secara bertahap keberanian murid-
murid berangsur pulih, terutama setelah mereka menerima 
curahan Roh Kudus yang memberi kekuatan besar.

Selama pandemi, banyak kegiatan pelayanan kita yang 
terhenti, tidak ada kegiatan weekend, sebagian dari kita 
benar-benar tidak melakukan apapun karena takut atau kuatir 
yang berlebihan, takut bertemu secara fisik dan juga takut 
mengadakan kegiatan secara online karena berpikir ada resiko 
tersendiri. 

KorDun berpesan, dalam masa pandemi ini kita harus 
berani untuk terus bergerak, kita tidak boleh berhenti karena 
ketakutan yang berlebihan, kita semua yang telah dibaptis, 
telah pula menerima Roh Kudus, percayalah Tuhan senantiasa 
menyertai kita, Jangan Takut.

Pelayanan dalam gerakan WWME harus terus berjalan, 
sementara kita tidak bisa mengadakan Weekend ME secara 
tatap muka, maka Weekend ME online bisa menjadi jalan 
keluar, pertemuan-pertemuan komunitas, Kelompok-kelompok 
Dialog, Renewal dan Rekoleksi harus terus berjalan.

Kita harus terus bergerak, mewartakan kabar sukacita dengan 
cara yang bijaksana, tanpa melanggar protokol kesehatan.

Semoga tema e-Relasi kali ini, melalui artikel dan sharing-
sharing teman-teman, kita semakin diteguhkan untuk terus 
melayani dengan berbagai cara dalam situasi apapun. Jangan 
Takut, Tuhan beserta kita. [IH/WN]

“Keep your lamp burning!”
We love you and we need you!
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SAJIAN KHUSUS

Berdamai Hati dengan Pandemi
Oleh: Pasutri Nita-Anjas (Distrik IV Surabaya)

Pandemi corona di awal Februari tahun 2020 membawa 
perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan setiap 
keluarga. Mungkin ada keluarga yang tidak merasa 

terdampak secara finansial, namun setidaknya pasti terdampak 
dengan perubahan aktivitas harian atau terdampak di 
kesehatan personal.

Di awal pandemi tahun lalu mungkin belum terasa begitu 
berat. Situasi sulit masih bisa dilalui dengan harapan besar 
bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Namun apa daya 
pandemi semakin menggerus situasi ekonomi setiap keluarga 
termasuk keluarga kami. 

︶ Pandemi ini adalah 
situasi sulit, itu adalah 
fakta, namun kita 
punya pilihan dalam 
memaknainya.

Keluarga Pasutri Nita-Anjas
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Namun kami memilih untuk belajar memaknai setiap fakta 
sebagai berkatNya. Sekalipun faktanya tidak mengenakkan dan 
membuat kami khawatir dan cemas, kami tetap memilih untuk 
percaya bahwa Bapa di surga dengan kasihNya memelihara 
kami agar tidak jatuh dalam omelan panjang tiada berujung, 
resah dan gelisah yang menggerus iman ataupun membuat 
diri putus asa.

Karena pandemi, kami dibawa Tuhan untuk lebih 
menghargai setiap waktu yang Tuhan beri mengingat begitu 
banyak kenalan atau orang-orang yang kami kenal berpulang 
di masa ini.

Kami semakin menghargai momen kebersamaan dalam 
keluarga, semakin mempererat relasi kasih baik dalam 
keluarga kecil kami maupun keluarga besar.

Stay at home membuat kami melakukan kegiatan bersama 
di rumah dengan bercocok tanam, bergabung dengan 
komunitas pecinta bumi, komunitas eco enzym yang mengolah 
sisa buah dan sisa potongan sayur dan belajar keterampilan 
lain melalui media online.

Yang terpenting adalah kami bisa mengikuti misa harian 
setiap pagi, mengikuti rekoleksi dan pengajaran para Pastor 
meskipun hanya secara daring, di mana pengajaran-pengajaran 
tersebut membuat iman kami semakin bertumbuh.

Relasi kami sebagai suami istri juga semakin diteguhkan. 
Semakin stick together dalam menghadapi situasi sulit 
sebagai dampak langsung pandemi, mengingat bidang kerja 
suami adalah perhotelan yang mana terkadang tamu yang 
menginap bisa dihitung jari. 
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Kami bersyukur menyadari bagaimana kami dibimbing 
Roh Kudus untuk semakin memahami arti hidup yang 
sesungguhnya, misalnya terkait relasi dengan setiap orang. 
Yang biasanya ada sikap ego, tidak mau mengalah maka 
disaat ini semakin diajak untuk memperbaiki relasi dengan 
setiap orang. Pandemi mengingatkan kita semua tentang 
tipisnya batas antara hidup dan kematian, sehingga sebisa 
mungkin segera membereskan relasi yang retak atau relasi 
yg terabaikan selama ini terutama dengan keluarga besar

Pandemi juga membawa kami pada tingkat kesadaran diri 
yang jauh lebih baik lagi. Allah menyapa kami lewat hal kecil 
namun sungguh menggugah dan menguatkan kami melalui 
putri kami saat menonton YouTube tentang cerita Alkitab, 
di mana murid-murid Yesus ketakutan karena badai yang 
menghantam kapal mereka. Digambarkan bahwa dibalik 
situasi para murid Yesus yang ketakutan itu, ada si iblis yang 
tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan dan begitu 
bahagia melihat mereka cemas, takut dan hilang kepercayaan 
akan kuasa Tuhan.

Hal ini menjadi sebuah refleksi buat kami dalam 
menghadapi situasi sulit selama pandemi ini. Alih-alih cemas 
dengan kondisi keuangan atau kondisi kesehatan akan 
paparan virus, kami memilih untuk mengingat cerita di mana 
iblis tertawa jika diri kita terbelenggu rasa takut dan cemas.

Matius 14:27 dan Filipi 4:4-6 menjadi pegangan kami 
dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi tanpa rasa 
takut, tanpa rasa kuatir dan selalu bersukacita dalam segala 
hal. [EA/MJ]
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SAJIAN UTAMA

Tak Melulu Musibah,
Pandemi bisa Membawa Berkah
Oleh: Pasutri Agus-Vero (Distrik III Joglolang)

Agus
Semenjak virus Covid-19 masuk Indonesia dan mendengar 

berbagai macam pemberitaan virus Covid-19 aku was-was 

︶ Tahun 2020 menjadi 
tahun yang cukup berat 
bagi semua orang. 
Pandemi berdampak 
buruk bagi kesehatan 
dan ekonomi masyarakat 
belum juga berlalu.  
Anak-anak masih sekolah 
dan kuliah dari rumah, 
belum bisa pembelajaran 
secara tatap muka. Usaha 
pun jalan ditempat. 
Kegelisahan ini sudah 
menjadi litaniku sehari-
hari.

"Jangan gelisah hatimu, 
Percayalah kepada Allah,  

Percayalah kepadaKu."

Pasutri Agus-Vero
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dan takut. Aku takut terkena covid dan menjadi penular bagi 
keluargaku terlebih bapak ibuku yang sudah sepuh rentan 
terhadap penyakit. Pada pertengahan bulan Maret 2020 
beberapa pekerjaanku yang sudah kusiapkan dibatalkan 
dikarenakan pengetatan aturan pemerintah terkait pandemi. 
Aku sangat kecewa mestinya aku dapat keuntungan dari 
pekerjaan itu, namun bukannya untung aku malah rugi besar 
sudah terlanjur uang muka hotel, transport dan lain lain sedang 
uang muka tidak bisa aku minta karena kondisi pemilik usaha 
juga sulit. Tidak ada yang bisa aku lakukan, aku pasrah saja, 
anggap saja ini masa cuti panjang menikmati libur di rumah 
bersama keluarga.

Memasuki bulan ke 3 aku mulai bosan dan cemas, kapan 
pandemi ini berakhir? Aku mulai khawatir karena tidak ada 
pendapatan aku juga merasa malu pada Vero dan anak-
anak karena aku sebagai laki-laki kepala keluarga tidak bisa 
menghasilkan. Aku merasa tak berguna dan bodoh, Untuk 
menyambung hidup terpaksa kami hidup menggunakan 
uang simpanan. Aku juga mulai ragu sampai kapan kami bisa 
bertahan kondisi begini? bagaimana kalau uang simpanan 
habis? Aku terpuruk dan frustasi merasa tidak ada harapan. 
Aku menyalahkan diriku sendiri, marah dan kecewa dengan 
Tuhan.

Vero
Awal-awal pandemi aku sangat sedih takut dan tertekan, 

selain takut akan terpapar virus aku takut dengan kondisi 
keuangan keluarga kami yang semakin menipis, pengeluaran 
terus tanpa ada pemasukan, jika begini terus lama-lama 
simpanan uang akan habis bagaimana kami akan meneruskan 
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hidup, sedangkan pekerjaanku betul-betul berhenti.
Yang membuat aku sangat bingung dan malu adalah pada 

tahun 2020 anak sulung kami masuk kuliah di Atmajaya. 
Bagaimana kami sebagai orang tua mampu membayar 
kewajiban uang kuliah anakku sedangkan kami tidak ada 
pendapatan? Aku tidak sampai hati untuk menyampaikan hal 
ini kepada anak kami.

Hal-hal yang menyulitkan ini membuat relasiku dengan 
Agus terganggu dan kami sering ribut. Setiap aku ajak bicara 
masalah keuangan dia selalu menjawab: “Tenang saja Tuhan 
pasti kasih jalan.” Hanya itu saja tapi tidak pernah memberi 
solusi.

Agus 
Dalam kondisi relasi kami yang semakin kacau aku 

beranikan untuk mengajak Vero berdialog. Dalam dialog kami, 
aku menjadi tahu kerisauan-kerisauan kami masing-masing. 
Vero juga menyarankan aku untuk menekuni hobiku tentang 
tanaman, sehingga tidak hanya sekedar hobi namun bisa 
menghasilkan. Aku pun setuju dengan ide Vero.

Aku melihat peluang bisnis yang bagus di masa Pandemi 
ini, banyak orang beraktivitas di rumah. Sekolah, bekerja dan 
beribadah pun di rumah. Tentu saja mempunyai banyak waktu 
luang. Aku pikir bisnis tanaman akan sangat bagus karena 
mereka akan mencari kesibukan dengan berkebun di rumah. 
Aku mulai memasarkan tanaman-tanaman kesayanganku di 
Toko-toko Online. Vero membantuku jualan melalui media 
social dan membuat akun Instagram @kebunwinongo.
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Pemesanan tiap hari berdatangan baik lewat startup 
maupun lewat social media.

Peminat tanaman-tanamanku kebanyakan dari luar 
Yogyakarta bahkan luar jawa sehingga aku harus mengirimkan 
lewat expedisi. Itu semua Vero yang mengatasi dia membantu 
membawa kiriman-kiriman itu ke expedisi-expedisi yang 
dipilih oleh pembeli.

Puji Tuhan   hobiku terhadap tanaman ini ternyata bisa 
menghasilkan uang yang sangat membantu perekonomian 
keluarga kami, bahkan saat ini telah menjadi usaha yang 
menjanjikan untuk terus dikembangkan.

Aku tidak mengira usaha yang awalnya coba-coba hanya 
dalam hitungan bulan dapat berkembang pesat.

Vero
Di pertengahan tahun 2020 kami bisa menata hidup kami 

dengan usaha baru yaitu Tanaman Hias. Aku lega, biaya kuliah 
anakku bisa teratasi. Meski kondisi ekonomi membaik namun 
sebagai istri aku tidak mau tinggal diam melihat pasanganku 
sendiri berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, aku pun 
mencoba untuk memulai usaha baru dengan membuat tas 
kanvas dan sepatu kanvas berbagai motif. Aku pasarkan 
lawat tema-temanku, lewat media sosial, juga aku titip jual di 
Departement Store. Puji Tuhan, bisa berjalan. Aku yang tidak 
paham dengan jenis-jenis kain, banyak dibantu oleh Agus. 
Bahkan belanja-belanja bahan, banyak dilakukan oleh Agus.

Aku bersyukur diberikan pasangan sebagai penolongku, aku 
sadar bahwa Tuhan hadir lewat pasangan dan aku dikuatkan 
oleh pasangan.



15  Juni - Agst 202109

Semua ketakutan ku hilang, aku percaya semua dapat 
berjalan baik-baik saja, asal aku percaya kepada Sang Sabda 
dan aku mau berusaha. Tidak hanya diam dan tenggelam 
dalam ketakutan.

“Selalu ada kekhawatiran soal masa depan dan semua yang 
harus dibangun kembali. Ingatan yang menyakitkan, harapan 
yang kandas. Tapi jangan takluk pada rasa takut. Jadilah pembawa 
pesan kehidupan di tengah masa penuh duka ini," ujar Bapa Paus 
seperti dikutip dari Reuters.

 “Tenanglah! Aku ini, jangan takut”
Segala keberhasilan kami mengatasi persoalan keluarga 

kami tidak lepas dari berdoa, kami berdoa Rosario tiap malam. 
Sungguh doa adalah kekuatan kami, dari doa Rosario itulah 
kami menemukan ide-ide baru. Saat kami belum melakukan 
doa bersama, kami sering ribut-ribut hampir setiap hari. 
Dengan berdoa kami ditenangkan, Bunda Maria juga menjaga 
dan melindungi kami selalu. [IH/SD]
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SAJIAN UTAMA

Lima Roti dan Dua Ikan, 
Cukupkah?
Oleh: Pasutri Wawan-Mari (Distrik V Purwokerto)

︶ Rasa takut biasanya terkait 
dengan apa yang terjadi 
di masa mendatang, 
melibatkan pikiran negatif 
tentang hal-hal yang 
mungkin terjadi, atau tidak 
terjadi. Saat mencapai 
titik di mana pikiran dan 
ketakutan tersebut telah 
membatasi dan mengurung 
kita dalam menjalani hidup 
sehari-hari, maka kita 
harus berani mengambil 
tindakan.

Perasaan takut bisa dialami oleh siapapun, misalnya 
seorang istri takut kalau ditinggal pergi suami, seorang 
artis takut ditinggalkan penggemarnya, pengusaha 

takut jika omsetnya menurun. Munculnya covid-19, memicu 
ketakutan yang berlarut-larut. 

Menjelang pemilihan pejabat banyak calon yang merasa 

Pasutri Wawan-Mari
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takut. Mirip dengan situasi kami menjelang pemilihan 
Koordinator Distrik (Kordis) 5 Purwokerto. Bedanya, kalau 
calon pejabat publik sangat takut apabila gagal terpilih, 
sedangkan kami takut apabila benar-benar terpilih. Dan 
akhirnya ketakutan itu benar-benar terjadi. Kami terpilih 
sebagai Kordis. 

Menjadi Kordis bukan cita-cita kami. Menjadi Kordis bukan 
mimpi kami. Maka, ketika ada rekan tim yang menyeletuk 
agar kami bersedia menjadi Kordis, kami selalu menghindar 
dan menolak. Desakan rekan tim membuat kami tidak 
nyaman. Ada ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan kami, 
dan bagaimana kami menggeluti ketakutan sehingga kami 
mengambil keputusan, “Ya, kami siap diutus.” Berikut sharing 
kami.

Mari
“Wawan-Mari, siap jadi calon Kordis, ya!” kata Rita, mantan 

Kordis. 
“Aduuuhhhh, nggak-nggak, jangan-jangan, kami jangan 

dululah!” Demikian penolakan kami setiap ada desakan teman 
tim.

Kekhawatiranku menjadi Kordis adalah masalah izin 
dari pekerjaan. Aku merasa tidak nyaman meninggalkan 
pekerjaan utama sebagai guru. Apalagi sebagai ASN zaman 
sekarang tidak mudah untuk minta izin yang tidak ada 
kaitannya dengan urusan dinas. Kekhawatiranku yang kedua 
adalah tidak mampu menjadi koordinator tingkat Keuskupan. 
Pengetahuan tentang Gerakan ME masih sangat terbatas. 
Kekhawatiran ini berdampak pada kesehatan fisik seperti 
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sulit tidur, dan kesulitan bila ke belakang.
Ketakutan dan kekhawatiran ini terus meningkat bila kami 

rapat tim. ”Tuhan, mampukah aku melakukan pelayanan ini? 
Pantaskah aku? Bagaimana aku akan mengikuti pertemuan 
nasional pada hari kerja? Beranikah aku minta izin? 
Tuhannnnnn!!!”

Kordis Pastor Bony dan Pasutri Hery-Wiwit serta mantan 
Kordis Pasutri Budi-Rita, mengetahui kegelisahanku. Mereka 
sharing pengalamannya sebagai Kordis, dan memberi 
peneguhan. Menjadi Kordis adalah suatu perutusan untuk 
melestarikan gerakan. Tuhan mengutus bukan kepada orang 
yang hebat, namun kepada yang bersedia.

Seminggu sebelum discernment, aku menyempatkan untuk 
hening. Aku resapkan kembali sharing rekan-rekan di atas. 
Dalam hening tersebut suara hatiku mengatakan; “Jangan 
menolak suatu kepercayaan.” Akhirnya aku dan pasanganku 
mempercayakan semuanya kepada-Nya. Inilah diriku pakailah 
seturut kehendakMu dalam pelayanan ini.

Wawan
Berbeda dengan Mari, aku tidak begitu gelisah. Namun aku 

lebih berpikir tentang nilai pengorbanan yang akan kulakukan. 
Apabila kami menjadi Kordis, akan menambah pengeluaran 
baik biaya maupun tenaga. Disitulah ketakutanku. Namun, 
aku pun sadar bahwa menghindar dari kepercayaan adalah 
tidak layak. Berkecimpung dalam ME, tidak bisa setengah-
setengah, harus total. Tugas pelayanan, tidak perlu menjadi 
sempurna dan menunggu kaya dulu, namun niat dan siap. 

Setiap takut dan galau, aku tidak buru-buru mengambil 
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suatu keputusan. Kubawa dalam keheningan, agar bisa 
membedakan mana yang berasal dari roh baik, dan mana 
yang bukan. Sampai pada saat yang tepat, aku menyatakan, 
“Ya!”

Ternyata, melepaskan suatu ketakutan diperlukan 
keheningan dalam diri. Apabila keputusan kami dianggap 
sebagai langkah maju, tentu bukan karena kemampuan kami 
semata, namun campur tangan banyak pihak. Dukungan dari 
teman-teman tim membuat mantap niat kami. 

Akhirnya, kami hanya bisa berserah pada-Nya. “Ya Tuhan, 
kami hanya punya lima roti dan dua ikan, kami serahkan pada-
Mu untuk memberkatinya, kami siap untuk membagikannya.” 
[EA/SD]
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SAJIAN UTAMA

Bersandar pada Tuhan
Oleh: Pasutri Paulus-Agnes (Distrik V Purwokerto)

︶ Di masa pandemi covid 
yang masih berlangsung ini, 
Tuhan tahu kalau kita semua 
dilanda ketakutan, muncul 
rasa cemas dan khawatir, 
kami pun mengalaminya. 
Bagaimana kami mampu 
untuk melaluinya? Kami 
dikuatkan oleh satu rahasia 
yang Tuhan berikan: 
“Renungkan dan hidupkan 
firman-firman Ku, Aku 
akan menyertai engkau 
senantiasa.” 

Berikut BPS kami.

Paulus

Aku merasa tiba-tiba bumi seakan berhenti berputar. Hari 
menjadi semakin panjang karena tidak adanya hal yang 
perlu dikerjakan. Bangun pagi masih bisa bermalas malasan, 

tanpa jadwal yang pasti dan tidak ada janji dengan seorang pun. 
Acara televisi yang biasanya tidak sempat aku nikmati, sekarang 
menjadi hiburanku seharian untuk menghabiskan waktu.

Minggu-minggu pertama aku masih bisa menikmati dengan 
sukacita, namun masuk minggu-minggu berikutnya aku semakin 

Pasutri Paulus-Agnes



21  Juni - Agst 202109

resah. Sampai kapan ini akan berlangsung? Akhir bulan menjadi 
saat yang menegangkan, aku selalu was-was memikirkan para 
karyawanku. Bagaimana caranya aku dapat mempertahankan 
dan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya? Aku mulai 
gelisah dan iri dengan sikap istriku yang terlihat santai saja 
seolah tanpa rasa khawatir....

Agnes
Aku mengisi hari-hariku dengan membaca aneka resep 

dan kemudian mencobanya. Rasanya puas dan bahagia bisa 
menjadikan bahan tepung dan telur menjadi aneka roti dan 
kue, kegiatan ini belum pernah kulakukan sebelumnya.

Aku menikmati kegiatan baruku, untuk berlama-lama di 
dapur. Bahkan aku mulai merasa puas dengan adanya orderan 
yang masuk dari teman teman. Rasanya nikmat sekali bangun 
pagi hari untuk segera masuk dapur dengan penuh semangat. 
Siangnya bisa mengantar pesanan ke customer yang bahkan 
sebelumnya belum aku kenal. Suatu kegiatan yang benar-
benar berbeda dengan rutinitas sebelumnya, “Janganlah hanya 
mengerjakan apa yang kamu senangi, tetapi senangilah apa 
yang kamu kerjakan.” Kalimat mama itu selalu terngiang dalam 
hatiku.

Aku sungguh bersyukur, dilahirkan dalam keluarga yang 
penuh kasih sayang, orang tuaku mendidik kami anak-anaknya 
untuk tidak takut dan khawatir sedikitpun tentang masa depan. 
Hal ini menjadikan aku selalu optimis menghadapi segala 
masalah yang ada.

Aku semakin bersyukur, Tuhan memberi aku seorang suami 
yang penuh tanggung jawab dan gigih dalam pekerjaannya. 
Ini membuatku tidak pernah merasa khawatir akan adanya 
masalah yang akan kami hadapi.
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Paulus
Aku anak ke-7 dari 8 bersaudara, semenjak kecil aku sudah 

terlatih untuk disiplin waktu dan mandiri. Aku harus berusaha 
sendiri untuk mendapatkan keinginanku. Hal ini memupuk 
kepribadianku, sebagai seorang ‘organizer’ aku harus bisa 
meyakinkan diriku sendiri bahwa aku akan membawa keluargaku 
di jalan yang aman-aman saja. Sehingga kadang kekhawatiranku 
berlebihan. Aku bersyukur, Tuhan telah memberi aku seorang 
istri yang selalu berpikir positif, optimis dan percaya akan 
langkah-langkah yang aku pilih.

Tuhan sungguh baik. Di tengah-tengah pandemi, di mana 
tidak banyak yang bisa aku kerjakan, Tuhan justru kirim ‘hadiah-
hadiah’ yang luar biasa. Beberapa Penghargaan Nasional bisa 
kami raih. Sebagai pemilik perusahaan bus yang berdomisili 
di daerah dan banyaknya persaingan PO di kota-kota besar, 
kemenangan ini aku yakini sebagai ‘Karunia‘ dan ‘Kemurahan’ 
Tuhan semata. Semua ini menjadikan pemicu semangatku. 
Tuhan juga bukakan pintu rejeki lain, disaat yang satu tertutup.

“Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan 
sampai selama-lamanya.” (Ibrani 13: 8). Aku meyakini ayat itu 
benar. Yang kuperlukan hanya bersandar pada kekuatan Tuhan, 
dengan kasih-Nya yang luar biasa.

Para pasutri yang terkasih, kami sungguh menyadari masa-
masa sulit tetap akan datang, entah itu dalam bisnis, dalam 
pelayanan ataupun dalam kehidupan berkeluarga, tetapi 
janganlah menjadi takut pada kehidupan. Kami menjadi semakin 
percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-
Nya inilah yang menjadi kekuatan kami untuk tetap berjalan 
menyongsong hari esok dengan hati gembira. [EA,WN]
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SAJIAN UTAMA

Indah Pada Waktunya
Oleh: Pasutri Ryan-Leny

︶ Selama masa pandemi ini ada 
banyak hal yang membuat 
kami merasa khawatir, 
bimbang dan takut. 

Kekhawatiran pertama mengenai usaha yang kami kelola 
bersama, yaitu tempat kursus. Sewaktu awal pandemi 
kami masih santai. Kami berpikir hanya tutup 2 minggu, 

setelah itu bisa lanjut seperti biasa. Tapi pada kenyataannya, 
terus berlanjut tutup tanpa ada kepastian kapan sekolah 
tatap muka diperbolehkan lagi. Kami bingung sekali. Harus 
bagaimana? 

Sekolah berganti jadi online, kami mengikuti berusaha 
beralih online. Tapi sebagian besar orang tua murid menolak, 
mereka bilang tunggu situasi dulu, anak-anak sendiri tidak 
nyaman dengan sekolah online. Berhentinya kegiatan kursus 
berarti berhenti juga pemasukan dari murid yang membayar 
uang kursus. Akhirnya setelah 3 bulan berlalu, dengan berat 

Pasutri Ryan-Leny
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hati kami terpaksa memberhentikan staff admin dan office 
boy, karena tempat kursus tidak bisa buka menerima murid, 
otomatis tidak ada gunanya mereka datang ke tempat kursus. 

Kemudian masalah guru-guru. Awalnya kami berusaha 
mempertahankan guru-guru tetap yang ada, ternyata ada 
beberapa guru yang bagus saat mengajar di kelas ternyata 
gaptek, tidak bisa mengajar secara online. Kami coba mengajari 
mereka cara menggunakan aplikasi meeting online, ada 
beberapa yang akhirnya menyerah, apalagi mempersiapkan 
materi online tidak semudah mempersiapkan kelas offline. 
Memindahkan aktifitas interaksi langsung di kelas menjadi 
online memang tidak mudah jika tidak menguasai teknologinya. 
Bukan hanya untuk guru, tapi untuk murid yang kebetulan 
masih kecil yang butuh bantuan orang tua. Dengan kendala 
seperti itu banyak murid yang berhenti bahkan bisa dibilang 
hampir tidak ada yang mau kursus online sehingga kami 
menawarkan harga diskon, sampai free trial lagi, tapi masih 
belum bisa membuat peningkatan jumlah murid, ditambah 
lagi orang tua merasa sudah cukup lelah dengan mengawasi 
anak sekolah online, untuk apa harus ditambahkan kursus 
lagi? 

Pergumulan berat bagi kami dalam situasi seperti ini. 
Kami membaca firman Tuhan, Tuhan berkata jangan takut, 
tapi dengan situasi seperti ini sungguh kami sangat takut, 
tempat kursus itu pendapatan utama kami. Apa yang harus 
kami lakukan?

Kami berdoa memohon petunjuk dari Tuhan, tapi doa 
kami tidak langsung dijawab. Ketika kami hampir putus asa, 
Tuhan membukakan jalan. Sebelum pandemi memang kami 
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punya usaha lain yaitu dengan berjualan online dan hasil 
dari jualan online itu ternyata yang bisa membantu kondisi 
keuangan kami. Entah bagaimana caranya Tuhan itu sungguh 
ajaib dan sehingga orderan online kami bertambah terus, lalu 
kami pun diperkenalkan dengan bisnis online shopping mall 
lainnya, yang bisa dikerjakan dari rumah, dan usaha ini bisa 
membantu banyak orang di masa pandemi. 

Lambat laun, murid-murid yang berminat kursus online 
pun bertambah, karena mereka mulai terbiasa dengan segala 
sesuatu yang serba online.

Ini benar-benar suatu kemurahan Tuhan bagi keluarga 
kami.

Di saat kita bisa menerima rasa takut yang muncul dan 
memohon pertolongan, Tuhan akan membukakan jalan dan 
memberikan yang terbaik kepada kita. Semua akan indah 
pada waktuNya. [IH,EA]
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SAJIAN UTAMA

Jangan Takut
Oleh: Pasutri Ching Ching-Ferri  
Koordinator ME Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria 
(Distrik IV Surabaya)

︶ Cerita ini bermula pada akhir 
tahun 2014 silam yang lalu, 
di mana pasangan saya, Ferri 
ditunjuk menjadi Asisten 
Imam di paroki kami yang 
saat itu memang masih 
sangat kekurangan pelayan 
umat.

Bermula dari pelayanan itulah tidak berselang lama kami 
juga ditawari untuk mengikuti WEME selama 3 hari 2 
malam di Bintang Kejora Pacet pada tanggal 8 sampai 

dengan 10 Mei 2015.
Tiga bulan setelah mengikuti WEME, kami terpilih menjadi 

Koordinator ME Paroki. Kami bertanya-tanya dalam hati, 
“Ya Tuhan, nikmat apalagi yang Engkau berikan pada kami 
berdua?”

Pasutri Ching Ching-Ferri
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Ketika kami menantikan kenikmatan yang akan Tuhan 
berikan pada kami, turunlah pencobaan yang harus kami kecap 
dengan nikmat di mana pekerjaan Ferri mengalami gulung 
tikar, usia anak-anak waktu itu juga masih sangat kecil, cicilan 
berjalan masih menunggu setiap bulan untuk dibayarkan. 
Satu kata yang harus dikumandangkan dan dipegang teguh 
saat itu adalah “bertahan”.

Puji Tuhan kami bisa bertahan saat itu dengan tabungan 
yang masih cukup tebal, serta terus mendorong dan 
menyemangati Ferri untuk memulai usaha kembali.

Pertengkaran dan selisih pendapat pun menjadi bumbu 
penambah semangat dalam suasana suram rumah tangga 
yang sedang dirundung awan hitam, apalagi Ferri adalah 
tipikal orang yang tidak bisa bekerja duduk diam di belakang 
meja, dia adalah tipe seseorang yang berkarya dan berkreasi 
dengan ide-ide gilanya.

Terkadang kami juga tidak habis pikir dengan keadaan 
yang kami alami, di mana saat kami mulai melayani Tuhan, 
mengapa diberi pencobaan seperti ini.

Kami beranggapan kalau menjadi pelayan Tuhan yang 
kaya akan waktu, pengetahuan dan materi, akan lebih baik 
bagi pelayanan kami. 

Jawaban Tuhan diberikan ketika kami rutin hadir di 
pertemuan Koordinator ME Paroki yang diadakan setiap hari 
Kamis minggu pertama di Griya ME kesayangan kami,  di sana 
kami berkenalan dan berkawan dengan senior-senior kami,  
di sana pula kami mendengar segala suka dan duka dalam 
melayani, ada amarah, kekecewaan, frustasi, rasa minder, 
tetapi ada pula tawa canda dan tetap punya semangat untuk 
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terus maju.
Saat itu pula ada suara hati yang berkata, “Ketika engkau 

melayani di saat engkau sedang mampu itu adalah hal yang 
sudah biasa dan wajar engkau lakukan, tetapi ketika engkau 
melayani dengan keterbatasanmu, itu adalah sesuatu yang 
luar biasa.” Melayani tidak selalu membutuhkan harta, tetapi 
hati yang ikhlas

Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan Yesus bisa memberi makan 
lima ribu orang, lalu apa yang bisa engkau beri dengan kedua 
tangan dan kedua kakimu yang masih bisa berfungsi?

Kami juga dikuatkan dengan firman Tuhan dari Yesaya 
41:10 yang berbunyi “Janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang karena Aku Allahmu, Aku 
akan meneguhkan bahkan menolong engkau, Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa 
kemenangan".

Janji Tuhan kami pegang, kami berserah dan kami jalani 
saja, kami membangun komunitas, memiliki kelompok dialog 
untuk saling berbagi dan meneguhkan, kami memberi dan 
kami menerima.

Pertolongan Tuhan nyata meskipun selalu datang pada 
saat-saat terakhir, tetapi selalu tepat pada waktunya, dan 
sekarang kami tidak takut untuk melayani, karena kami telah 
diteguhkan oleh Tuhan melalui pencobaan yang Dia berikan. 
[IJ/MJ]
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Ninien

Bagi mas Roni dan aku, 
tahun 2021 sungguh 
merupakan tahun 

kelabu, satu demi satu 
mereka yang kami cintai pergi 
menghadap Bapa di surga. 
Mereka yang membuat kami 
berdua mengenal, mencintai 
dan menikmati buah-buah 
manis gerakan Marriage 
Encounter.

Masih hangat dalam 
ingatan kami, 24 Januari 
2021 jam 18.35, lewat pesan 

Bertumbuh Bersama Tiga Malaikat

SAJIAN KHUSUS

Oleh: Pasutri Ninien-Roni

singkat WA, Pastor Joko O.Carm sekretaris Keuskupan Malang 
mengabarkan berita duka. “Telah dipanggil menghadap 
Tuhan, sore hari ini, pk. 17.25 WIB Rm. Angelus Soepratignjo 
di RS Elisabeth Medan”. Perasaan kaget dan duka mendalam 
membuat kami berdua tidak dapat tidur semalaman, apalagi 
Pastor Joko menyampaikan bahwa Pastor Pratig akan 
dimakamkan dengan protokol Covid 19 di Pemakaman Kaban 
Julu Sidikalang keesokan harinya. Sedih dan kecewa berat, 
karena kami tidak dapat memandang wajah Pastor Pratig 
untuk terakhir kalinya. Kabar sakitnya sebelum meninggal 
juga tidak terdengar oleh kami. 

Pasutri Ninien-Roni
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Puji Tuhan keesokan harinya kami mendapat link live 
streaming upacara pemakaman Pastor Pratig, sehingga 
kami berdua masih bisa menyaksikan saat-saat jenazah 
beliau dikebumikan. Sedih sekali jika mengingat saat itu, 
menyaksikan pemakaman seorang imam yang sangat 
sederhana dan dihadiri oleh peziarah yang sangat terbatas. 
Sorenya kami mengikuti Misa requiem juga secara streaming 
dari Keuskupan Agung Medan. 

Perkenalan dan keakraban kami berdua dengan almarhum 
Pastor Pratig tumbuh saat kami bertiga terpilih sebagai 
Koordinator ME Distrik X Malang, periode 2005-2009. Sejak 
kami menjadi ecclesial team hingga beliau meninggal, 
otomatis Pastor Pratig adalah bapak rohani bagi keluarga kami. 
Gaya kepribadian beliau yang katalis, yang sangat optimis, 
lucu dan kreatif membuat kami berdua menjadi percaya diri 
dalam kebersamaan di pelayanan gerakan ME. 

Saya masih ingat betul, saat dialog kami bertiga untuk 
pertama kalinya sejak kami terpilh sebagai Kordis, tanggal 
persisnya kami lupa, dialog berlangsung di ruang tamu biara 
Carmel Kayutangan Malang. Waktu itu Pastor Pratig di awal 
dialog membacakan perikop ini, 

janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah 
bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau 
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan (Yes 
41:10).

Kami berdua yakin, Pastor Pratig memilih perikop ini 
karena kondisi hati kami berdua yang sungguh sangat galau. 
Perasaan kami berdua sungguh galau mengingat saat itu usia 
perkawinan kami baru memasuki tahun ke-12, anak kami yang 
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bungsu, si Valdy baru berusia 3 tahun sedangkan anak pertama 
kami si Vincent (11 tahun) penyandang ABK yang keduanya 
masih sangat membutuhkan perhatian ekstra kami berdua. 
Sementara saat itu Distrik X Malang sedang mempersiapkan 
diri sebagai tuan rumah Sidang Dewan Nasional ME ke 38. 
Apakah kami berdua mampu? Perasaan takut, sedih, was-was 
mendominasi kami saat itu. 

Meskipun awalnya agak terpaksa, berbekal sabda Tuhan 
yang kami dengar saat itu, dan nasehat Pastor Pratig untuk 
selalu berusaha rendah hati di hadirat Tuhan kami jalani 
4 tahun masa bakti kami sebagai Kordis X Malang. Seiring 
berjalannya waktu, hambatan dan rintangan yang harus 
kami hadapi dapat terlewati dengan baik. Relasi kami berdua 
makin intim termasuk relasi kami dengan Pastor Pratig makin 
akrab. Suka duka kami bertiga nikmati bersama, terlebih jika 
kami bertiga harus melayani week end dan bridge process di 
Regio Timur (Jember sampai Banyuwangi), Pastor berkenan 
bergantian jadi sopir dengan Mas Roni.

Paling jengkel kalau Pastor Pratig tiba-tiba secara spontan 
ganti acara tanpa berunding dulu dengan kami. Tetapi saat-
saat itu justru makin mematangkan relasi kami bertiga. Secara 
bertahap baik aku, Mas Roni maupun Pastor Pratig berusaha 
mengubah diri, dialog kami bertigapun makin mendalam. 

Saat-saat kami berdua dalam masalah keluarga dan 
tantangan dalam pekerjaan, kepada Pastor Pratig lah 
kami datang mohon doa dan nasehatnya sampai beliau 
dipindahtugaskan ke Kaban Jahe Sumatra Utara tahun 
2015. Sebetulnya kami berdua kecewa berat dengan tugas 
baru Pastor Pratig kali ini, kok Pastor Provinsial tega banget. 
Seusia Pastor Pratig yang sudah sangat senior ditugaskan 
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di sana. Tetapi justru Pastor Pratig menanggapi tugas baru 
ini dengan gembira dan penuh syukur. Kami masih ingat 
komentar beliau saat itu, “Lumayan, isih payu dadi misionaris 
domestik." (Lumayan masih laku jadi misionaris lokal). Dari 
para Pastor yang berjumpa dengan Pastor Pratig di Sumatera 
kami mendengar, bahwa Pastor Pratig sangat menikmati tugas 
barunya. Malah di usia 70 tahun, beliau masih melayani umat 
di pelosok Sidikalang dengan mengendarai motor matic. 

Meskipun terpisah jarak Malang Sidikalang, komunikasi 
kami tetap lancar lewat WA dan telepon. Kerendahan hati 
dan perhatian beliau mengisi pesan singkat yang dikirimkan 
kepada kami. Salah satu yang beliau kirim pada tanggal 3 
Mei 2020 meninggalkan kesan mendalam bagi kami berdua, 
“Doakan saya, sayapun mendoakan keluarga, yang di sini. 
Semoga kau menjadi gembala yang baik di tengah keluargamu. 
Mari kita berdoa untuk tumbuh berkembangnya panggilan 
hidup pada bidang pribadi masing-masing. Banyak orang setia 
pada panggilan hidupnya. Berkat Tuhan.” Atau sapaan beliau 
saat kami lama tidak berkirim kabar, “Apa kabar, salam kangen.” 

Almarhum 
Pastor Angelus 
Soepratignjo 
O.Carm
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Tidak lupa beliau menyisipkan foto kami bertiga. 
Kepergian Pastor Pratig meninggalkan duka dan kehilangan 

yang mendalam dalam keluarga kami. Semangat pelayanan, 
keberanian, cinta, komitmen, optimisme, dan kerendahhatian 
beliau sungguh menginspirasi kami berdua dalam pelayanan 
kami, khususnya dalam gerakan ME di Distrik X Malang. 

Roni
Di hari Senin, 10 Mei 2021 melalui pesan pendek, Rosa 

Kusnoto putri bungsu pasutri Reny Totok mengabari kami, 
kalau mamanya terbaring koma karena serangan stroke yang 
keempat dan sedang dirawat di ICU RS Saiful Anwar Malang. 
Perasaanku nggak enak, agak cemas, mengingat kesehatan 
mbak Renny menurun terus sejak mengalami stroke pertama 
tahun 2006 yang lalu. 

Ingatanku melayang, kuingat kembali kejadian itu saat kami 
para team ME Distrik X Malang sedang rapat di ruang tamu 
pastoran biara Ordo Carmel Kayutangan. Mbak Reny sedang 
digoda Pastor Pratig dan kami ketawa-ketawa gembira saat 
itu. Tiba-tiba Mbak Reny mengeluh pusing sekali, kemudian 
mengeluh badannya yang sebelah kanan terasa lemas. Di 
tengah kebingungan kami waktu itu, tiba-tiba mbak Renny 
muntah. Saat itu juga saya dan Dik Ninien mengantar Mbak 
Reny dengan mobil kami ke UGD RS Lavalette, sementara 
Mas Totok menyetir mobil sendiri menyusul kami. Itulah rapat 
terakhir kami sebagai team pemberi week end ME Distrik X 
Malang bersama pasutri Renny Totok, karena praktis setelah 
serangan stroke pertama itu Mbak Renny tidak mampu lagi 
melayani sebagai team ME.

Kami mengenal pasutri Renny Totok pada saat mengikuti 
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week end pertama di bulan Nopember 2000, beliau berdua 
salah satu team pemberi week end kami. Beliau berdua juga 
pasutri team idola kami. Perkenalan kami berlanjut dalam 
kegiatan bridge process dan kegiatan-kegiatan ME lain. 

Suatu hari Mbak Renny menghubungi Dik Ninien 
menyampaikan ingin berdialog dupas/dua pasang, dengan 
kami berdua. Waktu itu pasutri Renny Totok bersama Pastor 
Poepo adalah Kordis X Malang. Pikirku, ada apa ya...? Akhirnya 
kami putuskan untuk menemui beliau berdua di rumah Candi 
Mendut tempat beliau tinggal.

Dalam dialog dupas itu Mbak Reny dan Mas Totok 
menyampaikan kerinduannya untuk menambah jumlah team 
pasutri di Distrik X Malang. Dan sementara itu yang dipandang 
kordis mampu adalah pasutri Roni Ninien. Jujur saja waktu itu 
aku ngeblank, sama sekali nggak pernah mimpi jadi team ME, 
kok mimpi, mikir aja nggak pernah.

Saat week end pertama kami sebetulnya adalah saat titik 
balik bagi perkawinan kami, karena selain relasi perkawinan 
kami dipulihkan, week end juga menyadarkan yang selama 
ini malas terlibat dalam kegiatan gerejani, menjadi aku yang 
mau berbagi waktu untuk pelayanan. Ketika itu sebagai guru 
aku sangat produktif, waktuku tersita di manajemen sekolah 
dan pekerjaan tambahanku. Apakah aku bisa komit dengan 
tugas tambahan sebagai team pemberi Week End?

Kami berdua akhirnya memutuskan untuk mencoba 
mengikuti tahap-tahap persiapan calon team pemberi Week 
End, Kick off I, Kick off II, Deeper Week End sampai coaching 
penulisan presentasi set I semua didampingi Mas Totok dan 
Mbak Reny. Selama proses pembentukan itulah relasi kami 
berdua dan pasutri Totok Reny tumbuh. 



35  Juni - Agst 202109

Dengan telaten dan setia Mas Totok dan Mbak Reny 
membimbing kami. Kadang-kadang, kami jenuh juga menulis 
4 presentasi yang menurutku sulit itu. Presentasi Mawas Diri 
adalah presentasi yang paling berat bagiku, apalagi aku yang 
orangnya sulit untuk terbuka ini. Mbak Renny lah yang paling 
ulet menggali pengalaman masa kecilku yang sering kali 
justru kusembunyikan karena membuat aku terluka. 

Pesan Mbak Reny yang tak akan kulupakan, “Jangan takut, 
Mas. Justru kalau Mas Roni mau mengungkapkan dengan 
terbuka, akan menyembuhkan luka-luka itu. Jadi team ME itu 
rencana Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka itu dan 
Tuhan ingin kita bahagia.” Berkat Tuhan melalui kata-kata 
Mbak Reny itulah yang sungguh menyembuhkan luka-
lukaku. Keberanianku untuk mulai membuka diri untuk 
menemukan siapakah aku ini, sedikit demi sedikit bertambah. 
Berkat sharing pengalaman masa kecil dan remajaku dalam 
presenstasi Mawas Diri membuat aku mampu menerima 
diriku apa adanya (tidak menyembunyikan diri) dan mampu 
mengampuni mereka yang telah melukaiku dengan ikhlas. 

Itulah jasa Mas Totok dan Mbak Renny bagi perkawinan 
kami. Selama beliau berdua membimbing kami dalam menulis 
presentasi, mendampingi kami memberikan Week End, relasi 
kami berempat pun makin mendalam. Banyak teladan hidup 
kepasutrian maupun semangat pelayanan yang dapat kami 
tiru dari pasutri Renny Totok. 

Bila kami menghadapi tantangan dalam pelayanan 
atau keluarga, saya selalu ingat pesan Mbak Renny, “Jangan 
takut, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, berdoa dan 
bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan pegang tanganmu. Dia pasti 
akan menyelesaikan dengan baik. Percaya saja.” Kata-kata itulah 
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yang selalu dengan penuh percaya diri Mbak Renny katakan 
pada kami di saat kami loyo dan kelelahan. Nggak mungkin 
lah kalau Mbak Renny tidak mengimaninya bisa seyakin itu 
menasehati kami. Dan kata-kata itu seolah meradiasi kami 
untuk bangkit dan tidak loyo lagi. 

Di masa tua dan dalam keadaan sakit dan tidak dapat 
melayani secara fisik lagi, pelayanan Mbak Renny dan Mas 
Totok beralih menjadi pelayan doa. Suatu hari mbak Renny 
menyampaikan dengan gembira bahwa saat ini relasinya 
dengan Mas Totok makin akrab karena doa pasangan yang 
rutin. Setiap jam 3 sore Mbak Renny dan Mas Totok rajin 
berdoa Koronka, mendoakan mereka yang sudah meninggal 
dunia dan masih di api pencucian atau mendoakan mereka 
yang minta didoakan khusus dalam doa pasangan mengisi 
hari-hari Mas Totok dan Mbak Renny. Aku dan Dik Ninien 
sungguh terharu mendengar cerita beliau berdua. 

Begitulah Mbak Renny dan Mas Totok menghabiskan 
masa tuanya, kurang lebih sudah 15 tahun sejak Mbak Renny 
jatuh sakit. Kesetiaannya untuk senantiasa merawat relasi 
kepasutriannya dengan melibatkan Tuhan serta komitmennya 

Pasutri  
Reny (Alm.) - 
Totok
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untuk selalu melayani Tuhan dengan berbagai cara yang dapat 
diusahakan merupakan nilai luhur yang selalu menginspirasi 
kami. 

Dalam upacara ibadah tutup peti dan misa arwah, kulihat 
Mas Totok begitu tabah dan tampak menerima kepergian 
Mbak Renny dengan ikhlas. Sebagai team senior di Distrik X 
Malang, kami yakin Mbak Renny dan Mas Totok telah berdialog 
kematian secara mendalam. Mas Totok lah yang menemani 
dan merawat Mbak Renny saat sakit. Di saat kesehatan Mas 
Totok juga mulai menurun, Mbak Renny meskipun dalam 
keadaan sakit menghibur dan menguatkan Mas Totok. Janji 
kepada Tuhan untuk mencintai dan menghormati pasangan di 
saat sehat maupun sakit, untung maupun malang, dalam suka 
maupun duka sepanjang hidup telah beliau berdua nyatakan. 

Itulah kisah cinta indah Mbak Renny dan Mas Totok yang 
sungguh kami alami. Kesaksian hidup perkawinan yang 
menjadi berkat satu sama lain juga bagi orang-orang lain di 
sekitarnya. Bukti nyata penyertaan dan pertolongan Tuhan 
dalam 55 tahun perkawinan beliau. 

Selamat Jalan Pastor Pratig dan Mbak Reny Totok tercinta, 
terima kasih untuk teladan hidup yang baik bagi kami, 
beristirahatlah dalam kebahagiaan kekal di surga, doakan 
kami selalu yang masih dalam peziarahan kami di dunia ini. 
Amin. 

We love you very much. [SD]



38  Juni - Agst 202109

Perasaan Takut Pemantik Asa

SAJIAN KHUSUS

Menggali Pesan Dibalik Perasaan Negatif

Setiap perasaan negatif mengandung sebuah pesan 
bermakna. Ketika muncul perasaan marah, kita diundang 
untuk bertanya  hal apa atau siapa yang perlu kumaafkan 

atau kuampuni. Hadirnya perasaan sedih mengajak kita untuk 
berefleksi apa yang semestinya kulepaskan, kuikhlaskan, 
kurelakan. Tatkala perasaan khawatir atau takut bersemayam 
dihati, kita dipanggil untuk menjawab pertanyaan apa yang 
harus kuperbuat, atau hal hal apa perlu segera kulakukan.

Ada beberapa perasaan takut akan dampak pandemi 
terhadap kegiatan komunitas ME di Distrik 17 Samarinda.   
Seperti misalnya, ketakutan kegiatan pass on Denas sulit 
yang terlaksana, karena terkendala dengan aturan penerapan 
protokol kesehatan. Agenda kelompok dialog, pertemuan 
tim,  misa syukur komunitas, rekreasi keluarga, renewal, dan 
berbagai kegiatan lain pun akan mengalami tantangan yang 
sama

Dengan kesadaran baru, bahwa ada pesan dibalik perasaan 
takut. Maka Pastor dan pasutri tim Distrik 17 segera berbuat 
sesuatu. Berbekal inspirasi denas bahwa kita sudah terlebih 
dahulu dicintai Tuhan, dan dipanggil untuk membagikan cinta 
kepada sesama. Maka, diadakanlah pertemuan virtual tim 
untuk  berdialog mengenai kegiatan apa yang bisa dilakukan 
sepanjang tahun 2021.

Oleh: Pasutri Nana-Naro 
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Dari Fixed Mindset Menuju Ke Growth Mindset
Dalam relasi perkawinan biasanya akan menjumpai masa 

padang gurun, saat di mana kenyataan tidak lagi seindah 
harapan. Kebuntuan komunikasi, kesalahpahaman, munculnya  
pertengkaran karena hal-hal sepele, bidang-bidang sulit yang 
enggan dibicarakan menjadi beberapa tanda fase ini.  Pasutri 
yang memiliki fixed mindset akan berpikir bahwa ini adalah 
akhir dari segalanya,  tidak ada hal yang bisa dilakukan, dan 
menganggap bahwa kenyataan relasi yang seperti ini bersifat 
tetap.

Sementara itu pasutri yang menganut paham growth 
mindset memiliki cara pandang yang berbeda, mereka akan 
bertanya,   apa yang perlu kami lakukan agar kondisi relasi 
kami bisa membaik. Mereka menganggap situasi  ini sifatnya 
sementara. Timbul  kerinduan  dari hati untuk bisa bekerjasama 
dalam memperbaiki relasi. Muncul keyakinan   bahwa pasti   
ada jalan untuk  keluar dari persoalan ini.

Demikian halnya dengan situasi pandemi ini, umumnya 
masa ini dipandang sebagai masa padang gurun untuk tetap 
bisa melayani komunitas. Tantangan dan kesulitan timbul 
dari  berbagai sisi. Mulai dari pembatasan perjumpaan fisik. 
Keterbatasan penguasaan tim dalam hal teknologi serta   
kondisi jaringan internet yang kurang stabil 

Bertitik tolak pada cara pandang growth mindset,   Pastor 
Indro sebagai Kordis bersama Pasutri Beny Hety mengusulkan 
agar tetap diadakan  kegiatan komunitas secara virtual. 
Langkah awalnya adalah belajar dari distrik lain yang sudah 
mulai mengadakan kegiatan renewal secara online. Setelah 
menjalani beberapa langkah persiapan, terselenggaralah misa 
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syukur Natal virtual pada tanggal 13 Januari 2021. Komunitas 
menyambut baik acara ini sebagai ajang saling menyapa dan 
mendoakan dalam menghadapi masa kenormalan baru. 

Peristiwa ini membawa kesadaran baru bahwa transformasi 
dari perasaan takut ke berani bertindak membutuhkan 
perubahan cara pandang dari fixed mindset menuju ke growth 
mindset.

Merawat Asa Melalui Kolaborasi Antar Kota 
Merayakan misa syukur secara daring merupakan  sebuah 

tantangan sekaligus anugerah bagi ME Distrik 17 Samarinda. 
Tantangan muncul ketika menyadari bahwa domisili Pastor 
dan pasutri tim ada di 4 daerah yang berbeda  yaitu Samarinda, 
Bontang, Kaubun, dan Balikpapan. Situasi menantang 
selanjutnya adalah kondisi jaringan   internet yang kurang 
stabil, hal ini berdampak pada suara dan gambar yang sering 
terputus.

Untuk mengantisipasi hal ini, salah satu pasutri tim 
menghubungi tim Komsos di Paroki St Yosep, Bontang  yang 
merupakan lokasi Pastor Indro memimpin misa. Setelah itu 
dilaksanakanlah gladi bersih guna menguji kualitas video 
dan suara serta stabilitas koneksi internet.  

Tantangan berikutnya, adalah bagaimana agar perhelatan 
misa syukur ini bisa dihadiri oleh banyak pasutri.  Segeralah  
dilakukan publikasi 1 bulan sebelum hari H melalui poster 
yang disebar di whatsapp group dan instagram.  Di samping itu 
pemilihan petugas misa berasal dari perwakilan komunitas di 
5 kota yang berbeda. Petugas pemimpin lagu dari Balikpapan, 
pemazmur dari Sangatta, lektor dari Samarinda,  doa umat dari  
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Bontang dan Kaubun. 
Strategi lain yang ditempuh adalah melakukan rekap 

data pasutri dan biarawan-biarawati yang merayakan hari 
ultah perkawinan/Imamat/Kaul kekal, untuk kemudian 
diumumkan akan dibacakan dalam intensi misa.   Kemudian 
dibuka juga kesempatan bagi komunitas untuk mengirimkan 
ujub pribadinya baik ucapan syukur, mohon kesembuhan, 
kelancaran studi anak, dan kedamaian arwah keluarganya.

Penyelenggaran misa komunitas secara daring membawa 
anugerah tersembunyi. Para petugas liturgi yang ditunjuk, 
perlu melakukan latihan beberapa kali.  Ternyata perjumpaan 
inilah yang    menjadi obat rindu dan merekatkan kembali 
ikatan emosional sebagai satu komunitas Distrik.  Di samping 
itu keakraban antar pasutri tim terjalin erat ketika lebih sering 
bertemu secara virtual untuk  berbagi gagasan dan perasaan 

Pass On Denas 2021
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agar acara terselenggara dengan baik. Kolaborasi antar kota 
ternyata sungguh menjadi anugerah dalam merawat asa untuk 
berjalan bersama menuju dunia baru. Anugerah itu hadir ketika 
memaknai perasaan takut sebagai pemantik asa harapan. [IH/SD] 

Misa Syukur Paskah 2021
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Hong

Pagi itu di hari Minggu, dan seperti biasa bangun tidur 
buka WA. Saya terkejut membaca dalam salah satu grup 
WA, bahwa Pastor Aryono sakit dan dirawat di Rumah 

Sakit RKZ Surabaya. Sabtu pagi, saya masih menerima WA 
sapaan dari Pastor seperti yang sering dilakukannya, seringkali 
berisi hal-hal yang lucu, membuat saya ketawa. Memang Pastor 
Aryono yang saya kenal suka humor. Saya coba mengirim WA 
kepada Pastor untuk mengetahui keadaannya, tetapi tidak 
dijawab. Dari WA teman-teman ME, saya mengetahui ternyata 
Pastor perlu dioperasi. Saya hanya bisa mendoakannya, 
supaya operasinya berhasil dan sembuh kembali. Setahuku, 
Pastor tidak pernah cerita mempunyai penyakit yang serius. 
Saya benar-benar kaget dan sedih ketika mendengar berita 
duka, bahwa Pastor Aryono telah dipanggil pulang oleh Bapa 
di Surga.

Budi
Seperti Hong, aku juga kaget dan sedih kehilangan Pastor 

Aryono secara tiba-tiba, seorang sahabat yang baik. Kami 
mempunyai relasi yang dekat dengan beliau, karena selama 
6 tahun bersama melayani ME sebagai Ecclesial Team 

Oleh: Pasutri Budi-Hong

SHARING

IN MEMORIAM:  
Pastor Paulus Aryono CM
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Koordinator ME Distrik I Jakarta, dan kemudian dilanjutkan 
sebagai Koordinator Nasional masing-masing selama 3 tahun.

Pada waktu kami dipilih menjadi Kordis tahun 2003, 
kami sama sekali tidak kenal beliau dan bertemu pun belum 
pernah. Pada waktu itu Pastor Aryono baru pindah dari 
Bandung, dan kemudian saat itu berkarya di Paroki Salib Suci 
Cilincing. Beliau seorang yang ramah, senang bercanda dan 
bersifat mengayomi. Selama 6 tahun kami bisa bekerja sama 
dengan baik dalam pelayanan ME, walaupun ketika menjadi 
Kornas kami terpaksa berkomunikasi jarak jauh, karena 
Pastor Aryono dipindah tugaskan ke Prigen Jawa Timur dan 
kemudian pindah ke Pontianak. Setelah tugas sebagai Kornas 
selesai, kami tetap berkomunikasi secara reguler, sampai 
beliau ditugaskan ke Manokwari dan terakhir kembali lagi ke 

Kiri: Pasutri Budi-Hong menghadiri 
Denas pertama bersama Pastor 
Aryono
Atas: Sebagai Kornas
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Prigen. Demikianlah kenangan indah yang kami alami selama 
mengenal Pastor Aryono. Hal yang memprihatinkan, kami 
hanya bisa menyaksikan pemakamannya melalui youtube, 
karena adanya covid19. Selamat jalan Pastor, semoga Pastor 
berbahagia bersama Bapa di surga. [IH/SD]

Depan Rumah Retret 
di Prigen

Kapel Rumah Retret 
di Prigen
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Mendengar kalimat 
you are loved, Anda 
dicintai, perasaan 

saya sangat senang. Ketika 
saya merasa dicintai, 
energi saya menjadi penuh. 
Saya bisa lepas bebas, 
maksudnya saya bisa bicara 
apa saja dan menjadi bisa 
melakukan apa saja. Hati 
saya menjadi lebih tenang, 
berjalan mengalir. 

Sharing You are Loved
Oleh: Pastor Ferdinandus Taran, MSC

Pastor Ferdinandus Taran, MSC

SHARING

Pengalaman Dicintai dan 
Panggilan untuk Mencintai

︶ Pengalaman dicintai 
apakah bisa berbeda 
antara umat dengan 
imam? Mari kita 
dengarkan sharing Pastor 
Ferdinandus Taran 
Making, MSC, imam yang 
telah mengikuti Weekend 
ME dan bertugas di 
Keuskupan Banjarmasin.
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Perasaan Dicintai
Peristiwa dicintai umat baru saja saya rasakan ketika misa 

pemberkatan minyak krisma dan pembaharuan janji imamat. 
Setelah misa, saya menerima WA dari umat berupa ucapan 
dan dukungan doa untuk imamnya, ini luar biasa! Saya tulis 
di status medsos saya: doa umat itu meneguhkan. Mereka 
tidak kenal saya secara pribadi, namun melalui media sosial 
mereka kenal saya dan mereka ucapkan itu, bagi saya luar 
biasa. Saya merasa dicintai dan diteguhkan.

Pengalaman Dicintai dan Mencintai Orang Lain
Pengalaman dicintai paling kuat itu saat masa kecil. Ketika 

itu musim kering dan gagal panen, orang tua berjuang agar 
anak-anak bisa makan. Saat itu saya berusia 7 tahun, tidak 
bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat kepanikan orang 
tua memberi makan 4 orang anak. Mama sendiri dan bapak di 
Malaysia jadi TKI. Bukan hanya ibu saya, tetangga-tetangga 
juga mengalami hal yang sama. Kami makan singkong kering 
yang biasa ditumbuk, direbus bulat supaya tak terbuang sia-
sia. Persediaan jagung dan kacang pun menipis, makin lama 
stok makin habis. Sampai pada suatu titik, tanpa disangka 
kami mendapat kiriman sekarung beras dari paman. Luar 
biasa, dan itu berkesan dalam hati saya. Pengalaman masa 
kecil, melihat keluarga susah dan panik tanpa harapan tiba-
tiba datang harapan melalui paman! Saya merasa dicintai dan 
diperhatikan. Dalam refleksi lebih dalam setelah menapaki 
panggilan, saya merasa Tuhan tidak pernah menguji umatnya 
di luar batas kemampuan kita. Tuhan menghadirkan orang-
orang baik di sekitar kita. Pengalaman dicintai ini paling kuat 
mempengaruhi kepribadian saya. 

Pengalaman itu membekas, menjadi refleksi untuk berbuat 
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mencintai orang lain. Cara yang ditempuh adalah menghargai 
hidup dengan tekun menabung, hemat dan tidak membuang-
buang waktu, sehingga saat susah kita punya cadangan cukup. 
Dalam tindakan adalah memberi kepada orang lain, memberi 
tidak membuat saya kehabisan atau kekurangan. Saya adalah 
orang yang tidak tegaan, rasa iba mengalahkan nalar saya, 
walaupun kebaikan itu kadang disalahgunakan orang lain. 
Saya cepat menolong atau membantu bukan karena saya 
baik, tapi karena tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang 
kekurangan. Mungkin hanya soal kehadiran atau memberi 
tumpangan saja. Namun itu cara Tuhan menghadirkan saya 
untuk orang lain. Itu pengalaman membekas yang saya alami 
ketika saya merasa dicintai, dan itu mendorong saya untuk 
berbuat baik kepada orang lain tanpa pikir panjang.

Pengalaman Dicintai Allah
Dalam Kitab Suci disebutkan, Allah membela umat yang 

dipilihNya saat bangsa Israel hidup di Mesir dan membawa 
mereka ke Tanah Terjanji. Allah membela umatNya secara 
luar biasa karena cinta Tuhan kepada umat Israel. Walaupun 
bangsa Israel keras kepala dan juga menyangkalNya, Allah 
tetap mencintai mereka. Dalam Pekan Suci saya merenung, 
kadang dalam pelayanan masih banyak pertimbangan ini 
dan itu, namun Yesus memberikan cintaNya tidak pakai deal-
dealan atau hitung-hitungan, kalau habis ya habis. Saya pun 
mengajukan pertanyaan refleksi pada Kamis Putih: BPS apa 
yang hendak saya basuh dalam hidup ini? Apa yang hendak 
dibasuh dalam keluarga, entah suami membasuh isteri, isteri 
membasuh suami, suami isteri membasuh anak-anak, apa 
yang mau dibersihkan? 

Saya merasakan pengalaman dicintai Allah yang begitu 
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luar biasa dan umat yang mencintai, memberi peneguhan dan 
sapaan. Saya dicintai berarti saya ada, saya masih dianggap 
ada oleh orang lain. Tanda cinta dalam peristiwa Jalan Salib 
saya hayati ketika saya sedang memikul salib saya, ada 
orang yang menegur dan membantu seperti halnya Bunda 
Maria, Simon dari Kirene, Veronika, mereka datang dan dalam 
duka saya masih dihargai, dikuatkan. Walaupun saya jatuh 
lagi tapi masih dihibur oleh wanita-wanita yang menangis, 
dipermalukan namun Ibu Maria masih memangku saya ketika 
diturunkan dari Salib. Saya merasakan bahwa pengalaman 
saat jatuh, Tuhan telah menyiapkan orang yang menemani, 
mengingatkan dan menghibur agar kita tidak terpuruk. Pada 
saat keadaan serba baik, saya di atas, Tuhan telah menyiapkan 
orang untuk mengingatkan agar kita tidak menjadi sombong. 
Tuhan memakai saya sebagai alatNya sudah merupakan 
ungkapan terima kasih yang luar biasa. Ungkapan terima 
kasih dari umat merupakan peneguhan bagi saya. Pengalaman 
dicintai Allah terungkap dalam pelayanan yang kita berikan 
bagi orang lain.

Penutup
Motto tahbisan saya diambil dari Yohanes 15:11, “Tinggallah 

di dalam kasihKu itu dan sukacitamu menjadi penuh.” Kita 
tidak mungkin bisa memberikan pada orang lain sesuatu 
yang tidak kita miliki. Demikian halnya, kita bisa membagikan 
kasih itu ketika kita sendiri memilikinya. Puji Tuhan, sejak kecil 
saya merasakan pengalaman dicintai oleh orang tua, saudara, 
teman dan terlebih oleh Tuhan. Itulah yang membuat saya 
ingin membagikan kasih yang telah saya terima pada orang 
lain. Dan inilah yang meneguhkan panggilan saya sebagai 
imam. [IJ/WN]
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Apa jadinya suatu 
komunitas tanpa gerakan 
dan pertemuan berkala? 
Banyak yang menjawab 
kehidupan berkomunitas 
jadi kering dan gerakan 
meredup, bahkan mati 
suri. MEP di Distrik V 
Purwokerto di tengah 
pandemi ini mengalami hal 
itu. Pandemi yang sudah 
berlangsung lebih dari satu 
tahun ini mengakibatkan 
WEME dan BP di Distrik 
terhenti sedang kegiatan di 
MEP semakin berkurang.

Gendu-Gendu Rasa
Distrik V Menegakkan 4 Pilar Menuju 2024

KEGIATAN

︶
Oleh: Pasutri Dobi-Rista (Distrik V Purwokerto)

Pasutri Dobi-Rista

Agar kegerakan ME di Distrik dan MEP kembali ke track-nya, 
Kordis Pastor Budhi dan pasutri Wawan Mari membuat 
acara Gendu-Gendu Rasa (GGR) tim WEME Distrik V pada 

hari Selasa, 11 Mei 2021. GGR bisa diartikan secara bebas sebagai 
membicarakan perasaan, membicarakan kerinduan gerakan di 
ME menuju tahun 2024. Acara ini berlangsung dengan penuh 
keakraban walaupun lewat pertemuan virtual. Dalam acara ini 
lebih banyak membicarakan 4 pilar gerakan ME.
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Weekend
Tujuan WEME untuk menggugah setiap pasangan suami-istri 

agar dapat saling mencintai satu sama lain di mana melalui 
WEME ini cinta mereka diperbaharui, dikukuhkan dan diperkuat. 
WEME di Distrik V Purwokerto segera disiapkan. GGR menjadi 
langkah awal dengan menyiapkan beberapa alternatif WEME, 
baik secara online, semi online dan offline serta offline dengan 
prokes ketat dan pembatasan peserta maksimum 5 pasang 
peserta.

WEME online diputuskan mengikutkan satu pasutri peserta 
dan satu tim observer dari MEP Tegal untuk mengikuti WEME 
3-Re yang diselenggarakan oleh Distrik 1 Jakarta. Sedangkan 
WEME semi online dan offline akan dikaji lebih lanjut. Jika kondisi 
lingkungan sudah aman dan dapat dikondisikan maka akan 
diselenggarakan WEME offline yang direncanakan berlangsung 
pada tanggal 9-11 Juli 2021 di Purwokerto.

Tim Weekend
Menjadi tim ME adalah kesetiaan menjalankan cara hidup 

dan panggilan yang berpusat pada relasi. Untuk menjalankan 
hidup berelasi diperlukan pengorbanan. Panggilan itu tidak 
berasal dari komunitas Marriage Encounter melainkan dari 
Gereja dan Tuhan sendiri. Tim adalah anggota Gereja Katolik 
yang telah dipilih menjadi lebih sadar terhadap panggilan kita 
sebagai pasangan atau imam sakramental.

Tim dapat memberikan karisma dari cara hidup yang 
dijalankannya sebagai kekuatan berpasangan (couple power) 
dan kehangatan yang dipancarkannya. Pada acara GGR ini, 
Distrik V Purwokerto di tahun 2021 menyambut dengan suka 
cita 2 pasutri tim baru yaitu Pasutri Paulus-Agnes dan Pasutri 
Arda-Ika yang telah selesai proses menulis sejak tahun 2019 



52  Juni - Agst 202109

serta satu pastor tim yaitu Pastor Stefanus Tri S. MSC.

Komunitas
Pada setiap akhir WEME kita menyaksikan luapan kebahagian 

dan kegairahan para peserta WEME. Inilah hasil dari dialog-
dialog mereka selama WEME. Sebagai kelanjutan dari WEME 
mereka memilih masuk ke dalam komunitas Marriage Encounter. 

GGR mendukung untuk menghidupkan kehidupan berdialog 
dalam masa pandemi baik diadakan program secara online, 
maupun offline. Pada GGR ini diputuskan untuk membuat 
grup WA baru yang berisi tim dan MEP di Distrik V Purwokerto. 
Kordis V Purwokerto membawa misi dapat ber-gendu rasa dan 
berdiskusi dengan Kormep agar bisa mengaktifkan Kelompok 
Dialog di MEP. Mengingat kondisi saat ini beberapa MEP telah 
mati suri akibat pandemi. Selain itu kembali menyelenggarakan 
BP dari beberapa angkatan WEME yang sudah ter-pending dan 
dihentikan karena pandemi.

Struktur
Struktur di ME merupakan pengaturan proses dukungan 

untuk cara hidup berdialog dalam perjalanan hidup bersama. 
Kelompok dialog adalah struktur dasar penting yang 
menentukan dinamika kehidupan gerakan dan merupakan sel-
sel hidup dalam gerakan Marriage Encounter utamanya di MEP. 

Dari GGR lewat pembahasan struktur selanjutnya dapat 
disapa 14 MEP yaitu Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Purbalingga, 
Cilacap, Brebes, Mejasem, Majenang, Sidareja, Kebumen, Kutoarjo, 
Purworejo, Purwosari, dan Wonosobo. Walaupun beberapa MEP 
mengeluh dan ketakutan akan dirinya dan anggotanya rata-
rata sudah S3– Sampun Sansaya Sepuh (sudah semakin tua) 
sehingga berat untuk berkegiatan di ME dan gaptek. Solusi 
dari Pastor Budi dan pasutri Wawan-Mari dengan lebih banyak 
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menyapa dan memotivasi para anggota MEP dengan semangat 
baru untuk membawa Distrik V Gumregah (bangkit).

Kebangkitan ME Distrik V semakin terlihat pasca GGR di 
mana MEP Cilacap telah secara rutin ber KD secara offline, MEP 
Purwokerto telah menyelenggarakan KD online dan MEP Tegal 
telah menyelenggarakan Misa Komunitas ME. 

Distrik V GUMREGAH, Distrik V BANGKIT!! [MJ/SD]

Foto-foto Kegiatan
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 Tidak pernah terpikirkan 
apa yang terjadi sekarang 
ini. Setahun yang lalu 
di bulan Maret 2020 
kami berdua sudah 
mempersiapkan untuk 
memberi WEME bersama 
Pastor dan Pasutri lain. 
Team WEME, sudah 
seia sekata untuk tetap 
memberi WeekEnd seperti 
perutusan dalam Marriage 
Encounter. 

Indahnya Novena di 
Masa Pandemi Covid-19

KEGIATAN

︶

Oleh: Pasutri Handoyo-Ageng (Distrik II Semarang)

Pasutri Handoyo-Ageng

Tapi waktu serta keadaan berkata lain, Bapa Uskup 
memberikan surat edaran untuk meniadakan hal-hal 
yang berkaitan dengan pengumpulan massa, termasuk 

misa di gereja-gereja se-Keuskupan Agung Semarang. WEME 
batal, kami berpikir mungkin hanya beberapa bulan, paling 
lama setengah tahun. Ternyata yang kami pikirkan salah, 
pandemi Covid-19 sudah setahun lebih kita alami dan belum 
berakhir hingga saat ini. 
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Awalnya kami berdua tergagap-gagap dengan keadaan 
ini, bingung tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kecewa, 
terkadang putus asa. Kegiatan masyarakat, komunitas serta 
ekonomi terhenti. Kami harus tetap bertahan hidup walaupun 
semua serba tidak normal. 

Di sisi lain kami berdua mempunyai tugas dan tanggung 
jawab sebagai Pilar Struktur dalam komunitas ME di Distrik 
2 Semarang agar tetap hidup. Kadang melihat ke belakang, 
seperti tidak mungkin untuk bisa melayani seperti saat ini, 
untuk diri sendiri serta keluarga saja sudah membutuhkan 
energi dan mental yang kuat, masih ditambah tanggung 
jawab sebagai Pilar Struktur. Setiap hari hidup hanya sekitar 
rumah dan harus menghasilkan secara ekonomi, juga harus 
tetap melayani dalam komunitas ME di Distrik 2 Semarang 
tanpa harus bertemu secara langsung. Sungguh keadaan 
yang luar biasa, perubahan total dalam kehidupan masa kini, 
tetapi berkat campur tangan Tuhan dan karena Kehendak-Nya 
semua bisa kami laksanakan walaupun dengan jatuh bangun 
dan babak belur. Puji Tuhan kami bisa beradaptasi dalam 
ekonomi yang terkadang tidak terpikirkan di waktu normal, 
juga pelayanan dalam komunitas ME. 

Dalam masa pandemi ini kita mendapat berita di media 
sosial banyaknya para biarawan, biarawati serta pasutri dalam 
komunitas ME yang terpapar Covid-19. Kita harus berubah 
dalam keadaan ini, walaupun terkendala akan tempat, waktu 
dan tidak boleh berjumpa, tapi harus membawa berkat bagi 
sesama. Tercetuslah ide untuk mengadakan “NOVENA UNTUK 
ORANG SAKIT” melalui media Zoom. Komunitas Team ME, 
Pilar Struktur dan Pilar Komunitas bahu membahu untuk 
mewujudkannya walaupun mundur dari rencana semula 
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karena bersamaan dengan Paskah, serta para pasutri yang 
juga mempunyai tugas di gerejanya masing-masing. Akhirnya 
Novena I kita mulai setelah Paskah 14 April 2021 pukul 19.00 
WIB dan selanjutnya Novena II – IX dilaksanakan setiap Kamis 
malam pukul 19.00 WIB melalui media Zoom. 

Dalam pelaksanaan Novena secara virtual ini yang bertugas 
pada Novena I adalah Team ME, selanjutnya kami melibatkan 
seluruh Komunitas ME Distrik 2 Semarang yang terdiri dari 
25 Kormep. Setiap pelaksanaan Novena para petugas terdiri 
dari beberapa Kormep beserta anggotanya, di mana para 
Kormep berbagi tugas sebagai pemandu, lektor, doa umat, 
dan lain-lain. Adapun untuk bacaan Injil serta homili kami 
melibatkan Pastor-Pastor yang pernah ikut ME di Distrik 2 
Semarang, walaupun sekarang beberapa Pastor tersebut 

Acara Novena Distrik II Semarang
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sudah tidak berdomisili di area Distrik 2 Semarang. Beberapa 
Pastor tersebut diantaranya berasal dari Lampung, Jakarta, 
Solo, Salatiga dan daerah lain. Kami juga membuka ujub-ujub 
dari para keluarga ME maupun di luar ME. 

Puji Tuhan, saat cerita ini kami tulis, sudah berjalan sampai 
Novena VII. Tidak terpikirkan dalam diri kami kalau acara ini 
terjadi, mengingat situasi seperti sekarang ini. Kami bersyukur 
dalam pergulatan melawan kondisi yang penuh perjuangan 
dan penuh ketidakpastian ini kami masih diberi kesempatan 
dan boleh menjadi berkat, serta dimampukan untuk tetap 
setia dalam melayani komunitas ME. Jika banyak pintu-pintu 
tertutup dalam masa pandemi ini, kami percaya Tuhan Yesus 
membuka lebih banyak pintu-pintu untuk kehidupan kita dan 
hidup dalam komunitas. 

We love you - We need you. [IJ/MJ]
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Misa MEP HKY Tegal
KEGIATAN

︶

Oleh: Pasutri Unu-Vita (Distrik V Purwokerto)

Menghangatkan Kembali Spritualitas ME

Apa pekerjaan rumah bagi 
ME Tegal saat ini? Banyak 
sekali, karena hampir 
semua kegiatan mati suri 
akibat pandemi covid-19. 
Semua kegiatan dibatasi 
dan dikontrol dengan 
ketat. Akibatnya banyak 
yang takut dan ragu-ragu 

︶

Pasutri Unu-Vita
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untuk berkumpul. Takut dengan adanya kerumunan. Jika 
menggunakan media online ada kendala gaptek, terutama 
anggota ME yang sudah berusia lanjut. Lalu apa yang harus 
dilakukan sebagai pengurus MEP yang baru?

Unu-Vita terpilih sebagai MEP Hati Kudus Yesus (HKY) Tegal 
lewat pemilihan online dan telah dilantik oleh Kordis yaitu 
Pastor Budhi dan pasutri Wawan-Mari pada tanggal 13 

April 2021 lalu. Langkah awal sebagai tindak lanjut, pasutri Unu-
Vita menginisiasi kegiatan misa/ekaristi bagi pasutri ME di paroki 
HKY Tegal. 

Tujuan utama acara ini adalah untuk menghangatkan kembali 
komunitas di MEP HKY Tegal yang sudah lama tidak aktif. Selain itu 
untuk membangkitkan semangat berkomunitas dan menyatukan 
hati antar anggota di MEP Tegal. Maka dipilihlah tanggal 24 Mei 
2021 sebagai titik bangkit MEP Tegal.

Masih tingginya angka penderita Covid-19 pasca lebaran 
menyebabkan kehadiran anggota ME pada acara ini dibatasi. 
Setiap kegiatan juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang 
ketat. Ada 10 pasutri dan 2 orang yang bisa hadir dalam misa ME 
ini. Misa berlangsung pada jam 18.00 di Taman Rohani HKY Tegal 
dipimpin oleh Pastor Paroki Pastor Agustinus Dwiyantoro. Misa 
kudus ini terasa berbeda karena dilaksanakan di ruang terbuka.

Usai Misa, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan BPS. 
BPS diawali oleh pasutri Unu-Vita.

Unu 
Saya merasa senang dan tetap semangat, walau kondisi sedang 

pandemi, sulit untuk berkumpul. Adanya kesenjangan usia antar 
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anggota ME di Tegal yang menyolok juga menjadi kendala. Namun 
dengan pertolongan Tuhan, niat baik untuk membuat ME Tegal 
berkembang dan hidup dapat terwujud, dimulai dari kegiatan ini.

Vita
Saya bahagia karena mas Unu semangat menyambut tugas 

sebagai Kormep HKY Tegal. Saya juga senang karena acara ini 
dapat berlangsung dengan baik.

Dalam BPS lainnya, ada pasutri yang menarik perhatian seperti 
yang diungkapkan pasutri Undri-Susan.

Undri
Saat diajak Susan. Saya awalnya merasa tidak berniat berangkat 

di acara Misa ME di Taman Rohani HKY ini. Tapi ternyata setelah 
berangkat, saya kok merasakan bahagia karena sudah lama tidak 
merasakan suasana seperti ini.

Susan
Saya merasa senang karena sudah lama tidak duduk jejer 

(bersebelahan) dengan Undri seperti sekarang. “Ini menjadi 
kerinduan kami sejak pandemi. Saya berharap ke depan misa 
bersama seperti ini bisa rutin dilaksanakan di ME paroki HKY 
Tegal.” 

Betapa banyak pasutri ME yang kembali merindukan suasana 
yang seperti ini. Saya, Anda dan kita sudah merindukannya bukan? 
Dari MEP HKY Tegal kami membawa pesan damai. Mari bangkit 
bersama dalam komunitas ME. We Love You, We Need You!! [IH/WN]
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Distrik 13 Cirebon, 
mempunyai kegiatan yang 
rutin maupun tidak rutin. 
Salah satu kegiatan rutin 
adalah melaksanakan tugas 
dari gereja sebagai petugas 
koor dan tata tertib. Tugas 
koor diterima dari dua 
Paroki yaitu paroki Bunda 
Maria Cirebon dan paroki 
Santo Yusuf Cirebon 
dengan durasi waktu 
sekitar satu bulan sekali 
tiap paroki, sedangkan 
tugas tata tertib hanya dari 
paroki Bunda Maria sekitar 
satu bulan sekali.

Ketika Rasa Takut Itu Tiba, 
Pelayanan Janganlah Sirna

KEGIATAN

︶
Oleh: Pasutri Yuni-Petrus (Distrik XIII Cirebon)

Pasutri Handoyo-Ageng

Kegiatan yang tidak rutin seperti kelompok dialog, 
ziarah ke Gua Maria, bakti sosial dengan membagi nasi 
bungkus di depan gereja bagi tukang becak, buruh, 

sopir angkot atau pemulung yang melintas. Terkadang kami 

Pasutri Yuni-Petrus
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juga berkeliling menghampiri mereka untuk membagi berkat 
yang lain. Tahun 2022 mendatang, distrik 13 Cirebon juga 
dipercaya sebagai tuan rumah DENAS.

 Ketika awal pandemi, semua kegiatan terhenti 100%, 
karena gereja melaksanakan ibadah secara online, dan 
kegiatan yang sifatnya rutin mulai bergeliat lagi setelah masa 
New Normal diberlakukan. Tentu dengan kondisi dan situasi 
yang sangat berbeda dibandingkan sebelum pandemi karena 
ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus 
ditaati. Menjaga jarak, menggunakan masker mencuci tangan 
dan hand sanitizer tersedia di beberapa tempat keluar masuk 
gereja. 

Kondisi ini sering membuat rasa was-was, khawatir dan 
juga takut tertular serta ketidaknyamanan. Perasaan takut 
muncul ketika aku harus memulai lagi aktif berlatih koor. 
Aku dan Petrus menjadi anggota tiga komunitas koor, yaitu 
komunitas lingkungan Thomas Aquinas, komunitas Gaudium 
(merupakan kelompok paduan suara paroki Bunda Maria 
Cirebon) dan komunitas ME, sedang Petrus masih punya lagi 
kelompok koor CFM, yang aku tidak ikut menjadi anggotanya. 

Banyak komunitas yang kami ikuti, membuat perjumpaanku 
dengan banyak orang dengan berbagai macam profesi dan 
beraneka macam karakter membuat aku semakin berhati-hati 
dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut membuat 
aku merasa tidak nyaman, karena tetap mengenakan masker 
ketika bernyanyi atau berkomunikasi sehingga suara tidak 
jelas. 

Awal pandemi, Paskah 12 April 2020, aku dan Petrus 
mendapat tugas untuk menyanyi pada misa paskah secara 
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streaming di paroki Bunda Maria Cirebon. Aku menyebutnya 
sebagai tugas menyanyi dan bukan koor karena hanya empat 
orang, itu pun mereka harus merangkap tugas yang lain. Ada 
perasaan amat takut dan kekhawatiran yang besar. Suasana 
yang membuat aku merasa tercekam karena seumur hidupku 
baru pertama kali mendapat tugas dalam perayaan ekaristi 
tanpa dihadiri umat, karena umat mengikuti misa secara 
online di rumah masing-masing, yang hadir hanya petugas, 
itu pun sangat sedikit.

Seiring berjalanya waktu, dengan diterapkannya new 
normal, aku mulai beradaptasi dengan tugas-tugas koor dan 
tugas gereja yang lain. Perasaan takut mulai memudar diganti 
dengan perasaan tetap waspada dan hati-hati serta menuntut 
diri sendiri untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Aku 
mulai terbiasa dengan zoom dalam pertemuan-pertemuan 
KD atau pertemuan yang lain, seperti pertemuan kontributor 
e-relasi ini. 

Aku merasa pandemi membawa dampak perubahan luar 
biasa dalam tatanan kehidupan. Dan aku selalu memfokuskan 
pada perubahan positifnya saja, dampak negatif aku abaikan. 
Salah satu dampak positifnya adalah kebiasaan kami berdoa 
rosario setiap sore bersama anak-anak. Karena doa juga bisa 
mengatasi atau mengurangi rasa takut, khawatir dan cemas. 
Ketika sore aku dan Petrus ada kegiatan di gereja, anak-
anak tetap berdoa rosario. Hal yang aku yakini, dalam situasi 
apapun Tuhan bekerja menyertai dan menolong. Penyertaan-
Nya selalu dapat dirasakan ketika aku selalu memandang dan 
mencari hal positif dalam setiap peristiwa, tetap bersyukur, 
bersukacita dan bergembira, karena yakin akan cinta Tuhan 
yang tak terbatas. Kasih Tuhan senantiasa aku dan Petrus 
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rasakan dalam setiap kesulitan 
yang kami hadapi. 

 Pasutri Anton-Wiwik 
sebagai koordinator koor 
ME mempunyai ketakutan 
tersendiri dalam menghadapi 
perubahan situasi akibat 
pandemi ini. Di samping takut 
tertular virus, juga takut tidak 
dapat berlanjutnya kegiatan 
koor ME. Muncul perasaan tidak 
berdaya atau tak sanggup untuk 
melanjutkan kegiatan koor 
komunitas ini karena banyak 
faktor.

 Anggota koor ME banyak 
yang sudah memasuki usia di 
atas 50 tahun atau lebih. Usia 
yang sudah tidak bisa dibilang 

Pasutri Anton-Wiwik

muda, penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol 
dan lainnya yang mulai muncul, menjadikan alasan banyak 
anggota yang mengundurkan diri. Dengan demikian anggota 
banyak berkurang.

 Protokol kesehatan di dalam gereja yang membatasi 
jumlah anggota koor hanya maksimal 10 hingga 14 orang juga 
menimbulkan masalah tersendiri bagi Anton-Wiwik. Anggota 
harus dibagi menjadi dua kelompok agar bisa sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan, sehingga anggota bisa menjaga 
jarak. Tapi keputusan membagi memang harus dilakukan 
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meskipun dengan perasan tidak tega dan rasa takut akan 
timbul masalah yang lain

 Pembagian kelompok menimbulkan ketakutan 
hilangnya keakraban antar anggota, karena tujuan awal dari 
dibentuknya koor ME ini lebih pada keakraban dan bukan 
prestasi bernyanyi. Di samping takut akan kearaban yang 
hilang, juga muncul rasa takut bila ada pendapat kelompok 
satu lebih baik dari kelompok yang lain.

Bagi Anton - Wiwik, rasa takut tetap bisa di atasi dengan 
menyertakan peran Tuhan. Dengan keyakinan bahwa 
penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kesulitan, maka 
Anton - Wiwik mulai mengajak anggota ME yang berusia 
lebih muda untuk bergabung dalam koor ME ini. Dengan 
bergabungnya beberapa anggota muda, semangat dan 
keyakinan bahwa koor ME ini akan tetap dapat berjalan 
dengan baik muncul kembali. [IJ, EA]

Koor ME berfoto bersama setelah bertugs di Gereja St. Yusuf (kiri) dan di 
Gereja Bunda Maria (kanan), Cirebon
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Banyak kegiatan yang 
sudah direncanakan 
menjadi batal atau diundur 
karena banyaknya aturan 
protokol kesehatan di masa 
pandemi covid-19 ini.

Kenapa Perlu Merayakan HUP?

KEGIATAN

︶

Perayaan Misa HUP Distrik II Semarang
Oleh: Pasutri Agus-Awik (Distrik 2 Semarang)

Pasutri Agus-Awik

Begitu pula halnya dengan misa HUP ME Distrik 2 
Semarang yang semula direncanakan pada bulan 
Februari 2021 bersamaan dengan perayaan World 

Marriage Day, baru bisa dilaksanakan pada hari Minggu, 2 
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Mei 2021 pukul 11.00 WIB, bertempat di Gereja Santo Paulus 
Sendangguwo Semarang. 

Misa yang dipersembahkan oleh Pastor Ignatius 
Wignyasumarta, MSF berjalan dengan khidmat dan meriah, 
dilaksanakan secara offline dengan pembatasan jumlah 
pasutri yang hadir dan disiarkan secara live streaming melalui 
channel youtube dan streaming radio Paroki Santo Paulus 
Sendangguwo. Namun kita tetap patut bersyukur dengan 
keterbatasan yang ada, acara ini tetap dapat berlangsung 
untuk mengenang kebahagiaan hidup perkawinan bagi 
pasangan suami istri serta mensyukuri berkat Tuhan yang 
menyertai hidup kita setiap tahunnya.

Tema yang diambil dalam misa HUP ini adalah “Ulang 

Misa HUP bersama 
Pastor Ignatius 
Wignyasumarta
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Tahun adalah Tonggak Masa Lampau, Masa Kini dan Masa 
Depan”. Saat homili, Pastor memanggil salah satu pasutri untuk 
sharing mengenai perkawinan yang berkaitan dengan tema 
HUP kali ini. Dalam sharing tersebut pasutri ini mengutarakan 
mengenai perbedaan sebelum dan setelah mengikuti WEME, 
terutama dalam hal berkomunikasi dan menyelesaikan 
permasalahan- permasalahan dalam hidup perkawinan 
mereka. Sebelum mengikuti ME adalah masa lalu dan setelah 
ikut ME adalah masa sekarang dan yang akan datang.

Hal yang sangat menarik disimak adalah homili Pastor 
mengenai mengapa ulang tahun perkawinan perlu diperingati. 
Sebagai pasutri tidak jarang kita kurang menghayati ajaran 
cinta kasih Kristus, acuh tak acuh pada kehidupan keluarga, 
sering menomorsatukan kepentingan diri sendiri. Ulang 
tahun tidak sekedar mengingat peristiwa yang lalu namun 
perlu mengenang dan menghadirkan kembali ke dalam diri 
kita peristiwa-peristiwa suka dan duka. Hidup perkawinan 
merupakan sebuah perjalanan, ada saat-saat atau momen di 
mana kita perlu berhenti sejenak untuk mengingat tentang 
perkawinan, mengenai apa yang sudah dan apa yang belum 
dilakukan sepanjang tahun. Saat ulang tahun perkawinan 
adalah saat membuat refleksi dari mana dan mau ke mana 
perjalanan hidup perkawinan kita. Tiap kali kita membuka 
babak baru di dalam hidup perkawinan, ulang tahun adalah 
saat perhentian untuk merenungkan arti hidup kita bagi 
pasangan kita, bagi keluarga dan bagi sesama. Apa perasaan 
saat perhentian itu, mungkin kita akan lega menarik nafas 
panjang walaupun dalam perjalanan perkawinan yang 
panjang itu berat dan diwarnai dengan suka dan duka, namun 
kita bisa tiba dengan selamat sampai saat ini atau mungkin 
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saja dalam perjalanan itu kita tergelincir atau tersandung 
jatuh bangun mengalami pahit getir yang berulang dan 
barang kali sampai babak belur namun kita sudah berhasil 
melewati semua itu dengan selamat.

Tuhan sudah mendampingi dan menolong, tetapi 
perjalanan perkawinan ini belum selesai, kita masih harus 
terus melanjutkannya, meskipun masih banyak halangan dan 
rintangan yang harus dihadapi dengan rasa yang tidak tentu 
juga khawatir, perasaan ini wajar muncul saat perhentian 
refleksi, namun kita juga harus tetap menatap ke depan juga. 
Saat HUP adalah juga waktu untuk menengadah ke atas dan 
mempercayakan perjalanan kehidupan perkawinan kita kepada 
tuntunan Tuhan, yaitu cinta kasih dan adanya persatuan dengan 
Kristus. Rasul Yohanes dalam Injil memberikan gambaran 
tentang perumpamaan seperti pokok anggur, “Akulah pokok 
anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ranting hanya dapat 
hidup dari pokoknya, lepas dari pokoknya ranting tidak dapat 
hidup dan akan mati.” Begitu pula jika hidup perkawinan kita 
bersatu dengan Kristus, bersemangat dan bersatu tersaluri 
hidup dari Kristus, maka akan hidup dan menghasilkan buah 
kehidupan yang luar biasa yaitu kedamaian, sukacita serta 
kebahagiaan.

Dalam misa ini juga diadakan penyegaran janji perkawinan 
yang dipimpin oleh salah satu pasutri dan kemudian diikuti 
oleh semua pasutri yang hadir dengan posisi berdiri dan 
saling berhadapan antara suami dan istri. [SD/MJ]
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“Hai, Mas Suryo. Kabar 
sehat kan? Kapan main ke 
sini? Masih takut dengan 
si-Covid?” seungkap 
pertanyaan seorang teman 
ME saat ia telepon saya 
beberapa saat yang lalu. 
Kami ngobrol beberapa saat 
tentang rencana kegiatan 
ME. Kapan kami bisa 
bersua lagi. Di mana dan 
dalam bentuk apa. 
Apakah kita masih memilih 
kegiatan online saja.

Sapaan Ala ME.... Siapa Takut?
KEGIATAN

︶
Oleh: Pasutri Yohanes Suryo-Christina Nanik

Pasutri Yohanes Suryo-Christina Nanik

Marriage Encounter Distrik III Joglolang terdiri dari tiga 
wilayah, yaitu wilayah Jogja (Yogyakarta), wilayah 
Solo dan wilayah Magelang. Dengan tiga wilayah 

pelayanan tersebut sesungguhnya bukan hal yang mudah 
untuk memantau, menyapa dan menemani para pasutri 
yang berada di tiap-tiap paroki dan kelompok dialog dalam 
membangun dan mengembangkan kualitas relasi mereka, 
baik sebagai pasangan maupun dalam komunitas. Maka, 
sungguh membahagiakan bila partisipasi aktif para aktivis 
ME menjadi kekuatan pendukung – support system Kordis dan 
Pilar-pilar ME. Apakah sudah terwujud? ME Joglolang selalu 
mengusahakannya dalam terang kasih Tuhan.
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Di tengah-tengah dinamika Kordis dan para Pilar ME 
menumbuh-kembangkan kelompok dialog dan semaian 
sapaan ME di paroki-paroki, pandemi Covid-19 datang dengan 
cepatnya. Bulan Juni 2021 ini menandai masa pandemi masuk 
bulan ke-15. Tidak terasa waktu bersisian dengan capaian 
langkah-langkah kami semua mengisi relung-relung relasi 
para pasutri. Kami takut? Itu fakta. Kami miris? Itu nyata. Namun, 
inilah jejak-jejak kasih yang kami perjuangkan bersama di 
tingkat Distrik, wilayah maupun paroki. 

 Pada kesempatan ini, kami baru menampilkan potret 
kegiatan di tingkat Distrik dan wilayah Jogja. Kegiatan 
Distrik adalah kegiatan dengan peserta sebanyak mungkin 
dari seluruh wilayah, sedangkan kegiatan wilayah lebih 
diperuntukkan bagi komunitas ME paroki-paroki atau sebuah 
paroki. Bentuk dan media kegiatan adalah hampir 75% dalam 
jaringan (daring) atau model zoom meeting dan live streaming. 

 Imbas pandemi covid-19 dalam kegiatan level distrik 
mulai terasa saat perayaan World Marriage Day tahun 2020 
ditiadakan. Maka para pegiat ME bersama Tim dan Pilar 
ME berusaha menciptakan ruang dan media, memekarkan 
serta menjaga kualitas komunikasi-relasi para pasutri dan 
komunitas dengan membangun beberapa acara, di antaranya:
1. Social Distancing Series, dengan media zoom meeting, 

yang hingga bulan Maret kemarin sudah masuk edisi ke-
6. Secara khusus, kegiatan rekoleksi ini menghadirkan 
seorang pastor ME dan dua pasutri sebagai pemandu 
acara. Topik-topik yang dipilih tentu yang bermuatan 
spiritualitas dan realitas dinamika relasi pasutri dan 
keluarga, seperti Jejak-Jejak Kaki Allah (topik terakhir), 
juga berbagi oleh-oleh Denas 2020 dalam Pass On 
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Sharing, berjudul: You Are Loved. Selain sharing dan 
penguatan, sesi tripas atau dupas dalam room/kelompok 
juga dihadirkan sehingga muatan dialog tetap terjaga. 
Tidak tertinggal juga harapan banyak pasutri untuk 
bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan, yang 
diwujudkan dalam Misa World Marriage Day 2021, 
live streaming dari gereja St. Kristoforus paroki Banyu 
Temumpang (Anggur Kana dan Sebuah Periuk, E-Relasi 
edisi ke-8). 

2. Terobosan terkini Distrik III adalah acara Rekoleksi 
Keluarga, kolaborasi antara Tim Kerasulan Keluarga CB, 
ME Distrik III Joglolang dan pegiat ME serta pelaku 
pendidikan, dengan tema Pendidikan Anak di Masa 
Pandemi, yang rencananya digelar pada Minggu, 27 
Juni 2021, pukul 10.00 – 12.00. 
3. Sebagai komunitas yang turut mengembangkan relasi 

dengan distrik lain dalam koordinasi Kornas ME, maka Distrik III 
juga barusan selesai melakukan pengambilan adegan, casting 
Tari Kisah Penciptaan, dalam rangka memeriahkan Festival 
Sinterdaring ME Nasional. Proses finishing dan editing masih 
berlangsung. Casting dilaksanakan selama dua hari, 27-28 Mei 
2021 dan berada di dua tempat, di Wisma OMI Condong Catur 
- kota Yogya dan paroki Bonoharjo - Kulon Progo. Para pasutri 
ME berasal dari paroki Nandan, Minomartani, Pugeran, Jetis, 
Salam, Banyu Temumpang (Magelang) dan Cawas (Klaten-
Solo), dengan para pastor antara lain: pastor P. Susanto Pr, 
pastor A. Joko Purwanto Pr, pastor dari wisma OMI dan pastor 
FX. Suyamto Pr, serta didukung para umat sebagai penabuh 
gamelan, pemain gejog lesung (alat musik dari tempat 
penumbuk padi) dan para penari.
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Kami sempat menanyakan pada salah satu pasutri peserta 
casting Festival, “Pak Pri, panjenengan (Anda) tidak kuatir 
dengan situasi pandemi yang terlihat merebak, dan masih 
kersa (mau) ikut kegiatan?” Jawabnya, “Ya, tetap melakukan 
dan menjaga protokol kesehatan, itu utama.” Dalam hati saya 
berkata, bagaimana dengan saya, masih berani ber-ME ria? 
Bagaimana dengan kita?

Setelah melihat sejenak kegiatan tingkat distrik, kami akan 
berbagi syukur atas sharing sepasang suami istri dari salah 
satu paroki di wilayah Yogyakarta bagian barat, arah menuju 
kota Wates, dan masih termasuk daerah kabupaten Bantul, 
yaitu gereja St. Theresia, paroki Sedayu. Komunitas ME paroki 
Sedayu diketuai oleh pasutri JB Salamun dan Ch. Sumarsih. 

Saya: “Kangmas (Mas) Pram, ME Sedayu masih giat 
bersapa dan berkunjung?” 
Mas Pram: “Puji Tuhan dimas (dik), kami dan komunitas 
masih aktif. Ya, meski banyak keterbatasan di tengah 
pandemi ini, sapaan dan kunjungan yang saling 
menguatkan kami.”
Saya: “Lha, ini kan pandemi, gak boleh kumpul-

Sebagian tim 
Tari Penciptaan



74  Juni - Agst 202109

kumpul dan berkerumun? Bagaimana bisa berelasi dan 
komunikasi?”
Mas Pram: “Pertemuan rutin memang terakhir kami 
adakan di bulan November 2020. Tetapi kami masih 
menjalankan kunjungan anggota/umat yang sakit, 
maksimal 1 jam, dengan prokes ketat sudah termasuk 
doa bersama.”
 Dalam sharing berikutnya, mas Pram bertutur bahwa 

kegiatan kunjungan adalah yang menguatkan, meski kadang 
hanya dilakukan oleh satu pasutri. Secara khusus bila ada 
ujub syukur dan panenan, kunjungan sejenak tetap ada 
namun ditambah dengan berbagi panenan, BPS dan dialog 
dupas (dua pasang). “Itu cukup melepas rindu, namun saling 
meneguhkan,” jelasnya singkat. 

Mas Pram mengakhiri berbagi pengalaman dan perasaannya 
dalam berkegiatan ME, dengan bertutur tentang suasana 
komunikasi via whatsapp yang cukup memberi ruang relasi 
dalam komunitas. Saat saya tanya perihal kegiatan webinar, 
mas Pram merasa bahwa tidak semua anggota bisa berperan 
aktif, ada yang karena kendala waktu maupun kemampuan 

Menjenguk 
anggota ME 
yang sakit di 
Paroki Sedayu
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mengoperasionalkan alat (para pasutri sepuh-tua), maka mas 
Pram dan pasangannya, mbak Rosa, yang lebih sering mewakili 
komunitas ME paroki (kebetulan sebagai Humas komunitas).

Seperti yang diungkapkan mas Pram dan pasangan, bahwa 
sapaan dan perjumpaan menjadi kekuatan yang dahsyat, 
maka patutlah kita syukuri setiap kesempatan di saat kita 
bisa menyapa teman, boleh berujar bersama, bahkan bisa 
bersua sejenak, tentu saja tanpa meninggalkan langkah-
langkah bijak dalam menyikapi pola hidup dan relasi di masa 
perubahan baru saat ini. [WN, IJ]

Nara sumber:  

1. Pasutri Stefanus Supriyadi & Anastasia Ardaningsih – Paroki Nandan 
2. Pasutri Dionysius Kusherupramono & Rosalia S. – Paroki Sedayu

Kiri: Pastor A. Joko Purwanto men- dalang di Wisma OMI
Kanan: Casting saat di paroki Bonoharjo
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Saat ini, dunia masih belum 
terbebas dari pandemi COVID-19. 
Hal ini menimbulkan kegalauan 
berkepanjangan di masyarakat. 
Tidak hanya dalam lingkup 
masyarakat, permasalahan juga 
terjadi dalam lingkup keluarga, 
sehingga mengurangi keharmonisan 
rumah tangga. 

Geliat ME Paroki Santo 
Vincentius A Paulo Surabaya 

KEGIATAN

︶
Oleh: Pasutri Ellen-Robby

Pasutri Ellen-Robby

Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi situasi 
seperti ini? Renewal MEP Santo Vincentius A Paulo (SVAP) 
Surabaya, dengan tema “Bersama Bunda Maria, Kegalauan 

Menjadi Keyakinan”. menjawab semuanya. Kita diingatkan bahwa 
kita tidak akan dibiarkan sendirian menanggung semua beban 
penderitaan dan permasalahan yang ada. Kita sebagai umat 
Katolik, seyogyanya bersyukur karena memiliki figur Bunda Maria. 
Bunda penolong yang senantiasa mendoakan dan menyertai kita. 

Renewal yang diselenggarakan pada hari Minggu, 30 Mei 
2021 pukul 10.00 secara daring ini diikuti oleh sekitar 33 pasutri. 
Sebagai narasumber, hadir Pastor Antonius Sapta Widada, CM 
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yang juga merupakan Pastor Kepala Paroki Santo Vincentius A 
Paulo dan juga merangkap sebagai Vikep Kategorial Keuskupan 
Surabaya, didampingi Pasutri Riana-Suarno dan pasutri Lili-
Yanuar. 

Di masa pandemi yang mengakibatkan kita mengalami rasa 
takut dan galau ini, Pastor Sapta memberikan pencerahan bahwa 
kita tidak perlu hidup terus menerus dalam kekhawatiran yang 
berlebihan; Tuhan Yesus memberikan IbuNya sendiri bagi kita 
(Yoh 19 : 26 – 27). 

Dari Bunda Maria kita dapat belajar untuk bersikap terbuka 
terhadap tawaran keselamatan dari Allah. Bunda Maria 
menanggung penderitaan dan dukacita tak terperi ketika 
menyaksikan Yesus menderita sengsara hingga wafat di kayu 
salib. 

Namun Bunda Maria memiliki kepercayaan penuh pada janji 
Allah. Digambarkan bahwa Bunda Maria memiliki 10 mata, 10 
kaki, dan 10 tangan, yang melihat hal-hal yang tidak dilihat orang 
lain seperti saat peristiwa pernikahan di Kana, di mana Bunda 
Maria peka akan permasalahan yang mereka sedang hadapi, dan 
berinisiatif meminta Yesus untuk menolong mereka. Maka Bunda 
Maria juga kita imani sebagai pendoa kita kepada Tuhan Yesus. 
Kita dapat berdoa kepadaNya selayaknya bercerita kepada Ibu 
kita sendiri.

Dalam zona pembelajaran, kita diajak untuk menyadari bahwa 
kita harus bisa bersikap proporsional sesuai dengan porsi kita. 
Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ingat, kita punya 
Tuhan yang senantiasa menolong kita lewat perantaraan Bunda 
Maria. 

Kita diajak pula untuk bersikap selektif dan mengontrol emosi, 
membatasi diri dari berita-berita yang belum tentu kebenarannya, 
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serta belajar untuk memandang segala sesuatu dari sisi positifnya 
juga. Ditambah sikap sadar diri bahwa kita telah mengupayakan 
yang terbaik, kita akan mampu bersyukur dalam menghadapi 
situasi saat ini. 

Dengan rasa syukur yang kita miliki, kita akan hidup lebih  
damai dan bahagia meski dalam keterbatasan karena tahu bahwa 
kita tidak menderita sendiri, di luar sana banyak yang lebih 
menderita daripada kita. 

Materi selanjutnya adalah zona bertumbuh. Setelah belajar 
mengendalikan diri, kita diajak untuk mengembangkan diri, untuk 
tidak berfokus pada permasalahan yang ada. Kita diarahkan untuk 
menggali potensi yang kita miliki dan beradaptasi terhadap 
perubahan yang ada dan mengambil sikap untuk bahagia.

Acara renewal diakhiri dengan peneguhan oleh Pastor Sapta, 
di mana kita diharapkan untuk meneladani Bunda Maria di masa 
pandemi ini. [EA,WN]
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Misa perayaan Paskah yang dirangkaikan dengan 
perutusan/pengukuhan pengurus baru ME distrik IX 
Makassar periode 2021-2024, telah berlangsung pada 
hari Kamis 6 Mei 2021, di Gereja Kristus Raja (Andalas) 
Makassar.

Misa Paskah dan Pengukuhan 
Pengurus Baru ME Distrik IX Makassar

SERBA-SERBI

︶
Oleh: Pasutri Henky-Lies (Distrik IX Makassar)

Di gereja yang masih dalam proses pembangunan itu, 
misa berjalan dengan khidmat namun cukup meriah, 
meskipun umat yang hadir dibatasi hanya 20 pasang 

pasutri sedangkan yang lainnya mengikuti secara live streaming 
di chanel youtube, misa dilaksanakan secara konselebrasi.

Dalam homilinya, Pastor Samuel Sirampun antara lain 
mengatakan peristiwa Paskah memberi gambaran yang 
sangat jelas bagi kita. Yesus mengalami sengsara di kayu 
salib, karena komitmen-Nya kepada Bapa dan komitmen-Nya 
untuk mencintai manusia. Dan ketaatan-Nya itu membuahkan 
kebangkitan. Misteri inilah yang kita rayakan. Paskah terjadi 
karena adanya relasi kasih antara Bapa dengan manusia melalui 
Yesus Putra-Nya dan Yesus melibatkan kita manusia dalam 
relasi kasih itu. Relasi itu terus dihidupkan, dikembangkan, 
diteruskan sesuai dengan jamannya. Jadi relasi kasih itu juga 
harus kekinian, seperti saat ini dengan adanya covid 19 yang 
menantang kita untuk merubah pola relasi untuk lebih intim. 
Disatu sisi pandemi membatasi kita, seperti jaga jarak, di mana 
hal ini sangat susah diterapkan dalam keluarga. Di mana kita 
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Kordis Makasar: 
Pastor Samuel 
Sirampun & Pasutri 
Donna dan Kustedjo

berusaha tetap mendekatkan diri satu sama lain, namun kita 
harus tetap menerapkan prokes agar keluarga di rumah tetap 
sehat. Dengan seringnya berada di rumah, makin banyak 
kesempatan untuk bersama dengan keluarga, walaupun ada 
juga yang karena sering berada di rumah, malah semakin 
sering bertengkar. Namun saya percaya sebagai komunitas 
ME, semakin banyak peluang untuk membuat relasi kasih, 
melalui dialog. Karena dialog dapat membuat relasi kita 
semakin intim dan berharga. Dan ini akan berdampak baik 
bagi anak-anak kita. Juga dapat dirasakan bagi orang lain 
disekitar kita, teman kantor, komunitas dan lain-lain.

Semoga amanat Yesus seperti bacaan Injil saat misa (Yoh 
15: 9-11) untuk saling mengasihi seperti antara Bapa dengan 
Putra Nya, juga hadir dalam komunitas kita. Sehingga dalam 
kepengurusan baru ini, kita semakin bersemangat, semakin 
diteguhkan dan bisa bekerja sama satu dengan yang lain.

Setelah homili acara dilanjutkan dengan pengucapan janji 
pengabdian dan doa pengukuhan.
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Di akhir acara Kordis baru distrik IX Makassar yaitu 
Pastor Samuel Sirampun bersama Pasutri Donna-Kustedjo, 
berkesempatan untuk ber-BPS. Dalam BPSnya Kustedjo 
mengatakan kalau ia sangat bahagia, sebab misa pertamanya 
ini bisa terlaksana dengan baik, meski ada sedikit keraguan 
karena pandemi ini. Tak lupa Kustedjo berterima kasih kepada 
Pastor Paulus Tongli yang telah mengambil bagian dalam 
Misa Paskah dan pengukuhan pengurus baru ME Distrik IX 
Makassar, dan juga kepada pastor Marsel Lolotandung sebagai 
Pastor paroki Kristus Raja yang telah meminjamkan tempatnya 
untuk perayaan Misa ini, sekaligus menjadi konselebran. Serta 
berterima kasih kepada Kordis yang lama yaitu Pastor Marsel 
Lolotandung dan pasutri dr. Yuly-Yohannes Dacunha.

Sedangkan Donna, setelah memuji pasangannya, 
mengatakan kalau ia sebenarnya sempat merasa khawatir 
dan tidak percaya diri. “Siapakah kami ini sehingga kami 
dipercayakan sebagai Kordis distrik IX Makassar?” Namun 
karena ia melihat cinta dan dukungan begitu besar dari 
teman-teman kerabat kerja maka ia merasa dikuatkan. “Saya 
yakin Tuhan memilih kami dan akan menempatkan juga 
orang-orang hebat untuk mendukung kami yang tidak tahu 
apa-apa.”

Sementara Pastor Samuel mengatakan kalau sebenarnya ia 
ingin merayakan Paskah lebih meriah lagi, untuk membangun 
semangat baru dalam kepengurusan baru ini, namun karena 
pandemi terpaksa jumlah pasutri yang bisa hadir secara offline 
dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan amat ketat. 
Sedangkan yang lainnya terpaksa mengikuti secara online. 
Harapannya nanti kegiatan-kegiatan jikalau situasi sudah 
mendukung dapat dibuat secara offline. Mengakhiri BPS-nya 
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Pastor Samuel mengatakan, “Semoga Paskah ini menjadi 
semangat baru dan peneguhan kita untuk memulai tugas-
tugas baru dan senantiasa bekerja sama. Semoga ME distrik 
IX Makassar semakin jaya.” [IJ/MJ]

Dari kiri ke kanan: 
Pastor Samuel Sirampun, Donna, dan Kustedjo (Kordis ME distrik IX 
Makassar yang baru), Yohanes, Yuly, dan Pastro Marsel Lolotandung (Kordis 
sebelumnya)
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WWME terbukti menjadi alat Tuhan untuk meneguhkan 
dan memperkaya relasi pasutri dan relasi para imam/
suster dengan umat. Lalu bagaimana dengan relasi yang 
telah retak, rusak, atau bahkan hancur?

Gereja Hadir Untuk 
Menyatukan Perkawinan 
yang Telah Tercerai Berai

SERBA-SERBI

︶
Oleh: Pasutri Pranoto-Etty

Potongan ayat di atas telah terpenuhi dengan hadirnya 
gerakan komunitas Retrouvaille (dibaca: retro-vai) 
di Indonesia. Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC 

merestui dan mendukung gerakan komunitas Retrouvaille 
yang didirikan di Bandung untuk pertama kalinya di Indonesia. 
Retrouvaille hadir untuk membantu Gereja membawa kabar 
sukacita bagi pasutri yang mengalami kehancuran perkawinan, 
bahkan pasangan yang telah bercerai.

“...janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah 
bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau 
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” 
(Yesaya 41:10).
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Lahirnya Retrouvaille di Indonesia
Melalui Pastor Joseph Souw Hong Goan, OSC gerakan 

pelayanan ini diperkenalkan ke Indonesia setelah beliau 
mengikuti kegiatan WeekEnd Retrouvaille di Manila, Filipina 
pada tanggal 13-15 Juni 2019. Pastor Souw, begitulah beliau 
disapa, merupakan Koordinator Marriage Encounter (ME) 
Distrik VI Bandung bersama Pasutri Laurent-Dewi. Pengalaman 
tiga hari dua malam pada hari Jumat hingga Minggu di Manila 
membuat Pastor Souw menyaksikan sendiri karya keselamatan 
yang dibawa oleh Gereja melalui Retrouvaille. Para peserta 
weekend yang mengalami kepahitan atau kehancuran 
perkawinan, bahkan yang telah bercerai sekalipun dapat 
dipersatukan kembali. Tidak berhenti di sesi weekend saja, 
Pastor Souw pun turut mengikuti kegiatan-kegiatan lanjutan 
secara lengkap berupa Post-WeekEnd Sessions (pertemuan 
setelah weekend berakhir) dan Continuing Our Retrouvaille 
Experience (CORE). 

Sekembalinya dari Manila, Pastor Souw telah berupaya 
untuk menghubungi berbagai komunitas Gereja untuk bisa 
mewujudkan Retrouvaille di Indonesia, namun gayung 
bersambut pada ME. Terbentuknya Retrouvaille perdana di 
dunia ternyata tidak lepas dari dari tangan-tangan aktivis 

WWME.

Sejarah, Visi dan Misi Retrouvaille 
Pada tahun 1977, Retrouvaille diinisiasi oleh pasutri tim 

presenter WEME dari kota Hull, Quebec, Kanada. Retrouvaille 
berasal dari bahasa Perancis yang berarti rediscovery 
(menemukan kembali) dan hingga saat ini Retrouvaille 



85  Juni - Agst 202109

Pastor Souw turut 
menandatangani 
naskah pembentukan 
Yayasan Retrouvaille 
Bandung Indonesia 
tanggal 26 Februari 
2021 di Kantor Notaris 
Dr. Debiana Dewi 
Sudradjat S.H., M.Kn.

telah berkembang di 26 negara dan dibawakan dalam enam 
bahasa. Pada bulan September tahun 2008, Paus Benediktus 
XVI menerima komunitas Retrouvaille dan menyebut para 
pelayan Retrouvaille sebagai “pembela atas harapan yang 
jauh lebih besar bagi mereka yang telah kehilangan [harapan] 
itu”.

Retrouvaille memiliki visi bahwa setiap perkawinan 
berhak memperoleh kesempatan untuk dipertahankan, 
disembuhkan hingga akhirnya mencapai perkawinan yang 
bahagia dan penuh cinta sesuai dengan ajaran Katolik. Misi 
yang dijalankan adalah dengan memperkenalkan pelayanan 
penyembuhan perkawinan yang diberdayakan oleh karunia 
Roh Kudus secara berkelanjutan.

Bentuk organisasi dan afiliasi
Pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, dengan berkat 

Tuhan, gerakan Retrouvaille di Indonesia resmi berdiri sebagai 
Yayasan Retrouvaille Bandung Indonesia (RVBI), melalui 
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Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia nomor AHU-0006235.AH.01.04. Tahun 2021 tentang 
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Retrouvaille 
Bandung Indonesia. Yayasan ini bersifat non-profit (nirlaba) 
dan berafiliasi resmi dengan Retrouvaille International.

Retrouvaille di Indonesia tidak bersifat eksklusif hanya 
terdapat di Bandung saja, diharapkan ada daerah lain 
yang turut memiliki komunitas ini. Yayasan Retrouvaille 
Bandung Indonesia bersedia untuk memberikan bantuan dan 
pendampingan dalam proses pembentukannya dan hingga 
terafiliasi dengan Retrouvaille International.

Saat ini makin banyak pasutri Katolik yang mengalami 
keretakan/kehancuran dalam perkawinan. Kasus perceraian 
semakin meningkat dengan rentang usia perkawinan yang 
semakin singkat. Situasi ini sungguh sangat memprihatinkan, 
di mana Gereja meletakkan harapannya pada keluarga 
untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan untuk 
memuliakan Tuhan.

Retrouvaille memiliki perbedaan dengan ME, di mana 
ME sedapat mungkin mencegah kehancuran relasi melalui 
peneguhan dan enrichment; sedangkan Retrouvaille hadir 
untuk menemukan kembali relasi yang telah hancur. 
Komentar yang sering dilontarkan banyak pasutri selepas 
mengikuti WEME: “Kami bersyukur telah mengikuti WeekEnd 
ME sehingga relasi perkawinan kami menjadi lebih baik, 
komunikasi lebih lancar dan dapat mengungkapkan perasaan 
lebih terbuka.” Namun, kita juga tidak menutup mata bahwa 
ada pasutri yang masih kesulitan atau gagal mempertahankan 
keutuhan perkawinannya pasca mengikuti WEME, sehingga 
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pada akhirnya mereka terpaksa mengalami kepahitan rumah 
tangga, hingga mengambil keputusan untuk bercerai.

Dengan kehadiran Retrouvaille maka kami mengajak para 
pembaca sekalian untuk semakin berani, tidak takut dalam 
mewartakan kabar gembira ini kepada sanak saudara dan 
lingkungannya dalam rangka menyelamatkan perkawinan 
yang sedang mengalami kepahitan atau yang telah hancur.

Info kontak Yayasan Retrouvaille Bandung Indonesia 
melalui e-mail: retrouvaillebandung@gmail.com. [IH/WN]

Perwakilan pengurus 
Yayasan Retrouvaille 
Bandung Indonesia 
beserta pejabat 
notaris Dr. Debiana 
Dewi Sudradjat S.H., 
M.Kn. (kedua dari kiri).
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Pengantar
Perjumpaan dengan pasutri muda 
Eman-Windi, orangtua dari Celo, 
seorang anak berusia 5 tahun 
yang terbawa arus banjir bandang 
di Adonara dan diketemukan 5 
jam kemudian membuat saya 
tersentuh dengan sikap iman 
mereka. Ketika ditemukan, Celo 
dalam kondisi mata merah dan 
tatapan mata kosong, dari kaki 
sampai rambutnya kotor dengan 
lumpur. Sharing iman pasutri 
muda ini membuka mataku untuk 
memahami ungkapan ‘jangan 
takut’. Di tengah keluarga yang 
tercerai berai dan anak satu-
satunya terlepas dari pelukan 

seorang ibu dan terbawa arus banjir bandang, nampak iman 
seorang ibu yang masih bisa berkata: ‘mari kita berdoa 
dan minta mukjizat Tuhan. Di tengah ketakutan, mereka 
berlindung pada iman dan doa serta menyandarkan kekuatan 
sebagai pasangan dan keluarga. Bahkan di akhir komunikasi 
kami, ada optimisme yang sang suami sampaikan: “semoga 

Don’t Be Afraid…. 
You Are Not Alone

KELUARGA KUDUS

︶
Oleh: Pastor Hibertus Hartono MSF (Paroki Lato, Flores Timur)

Pastor Hibertus Hartono MSF
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kedepan kita bisa membangun masa depan yang lebih baik 
lagi”. Mereka menyeberangi rasa takut dan trauma dan 
menjadi optimis menatap ke depan. Amazing….

Pengalaman takut di sekitar kita

Cemas, takut dan kuatir adalah perasaan-perasaan yang 
sering kita gumuli dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Dalam situasi pandemi covid 19 seperti ini, ketakutan 

menghantui semua manusia, sampai-sampai kita pun harus 
sangat berhati-hati dalam berelasi dengan banyak orang. 
Semua dibatasi dan budaya perjumpaan seperti yang biasa kita 
lakukan saat situasi normal belum bisa kita adakan. Bahkan, 
ketika mendengar salah satu keluarga, sahabat atau kenalan kita 
meninggal karena covid 19, kita pun juga dilanda kekhawatiran 
dan kecemasan. Perasaan takut dan cemas menjadi bagian 
dalam kehidupan kita.

Banyak bentuk ketakutan dan kecemasan lain yang 
kita hadapi, misalnya: tentang masa depan kita, pekerjaan, 
kesehatan, relasi dan juga penghayatan kehidupan beriman. 
Bahkan, saat ini ketakutan dan kecemasan itu juga menghantui 
komunitas basis terkecil kita, yakni keluarga, sampai-sampai 
hal itu merusak relasi kita dengan pasangan dan anak-anak. 
Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana situasi ke depan, 
apa yang akan terjadi, menjadi salah satu sumber kecemasan 
dan ketakutan kita. 

Menurut catatan berbagai sumber, ketakutan dalam 
keluarga berkembang menjadi stress yang berkepanjangan dan 
mengakibatkan perilaku yang berubah, seperti sikap kasar yang 
memicu kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat 
di masa pandemi (http://berkas dpr.go.id; http://nasional.kompas.
com; http:/www.voaindonesia.com). Persoalan utamanya adalah 
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ketidakmampuan pribadi-pribadi dalam mengelola ketakutan 
dan kekhawatiran akan masa depan, meskipun pemicu awalnya 
adalah persoalan ekonomi.

Keluarga Kudus dan pengalaman ketakutan mereka
Perasaan takut bukan hanya menjadi monopoli keluarga 

kita masa kini yang memang tidak sempurna. Ikon keluarga 
Kristiani, yakni Keluarga Kudus pun bergumul dengan perasaan 
takut yang dahsyat ketika harus melawan arus budaya dan akal 
sehat demi mengemban karya keselamatan Allah yang begitu 
misteri bagi kita. Figur-figur keluarga kudus adalah figur-figur 
yang menang atas rasa takut dan menjadi role model bagaimana 
ketakutan itu digumuli, dihadapi dan di atasi. 

Maria, seorang ibu muda, sangat takut ketika didatangi 
malaikat dan mengemban perutusan untuk mengandung 
Sang Putra. “Bagaimana aku mengandung karena aku belum 
bersuami?” Beliau bisa membayangkan nasib yang akan terjadi 
bila seorang perempuan Yahudi hamil tanpa seorang laki-laki. 
Bisa dibayangkan bagaimana ketakutan seorang perempuan 
muda menghadapi aib dan juga hukuman rajam yang akan 
menimpanya. Namun sikap pasrahnya, “Aku ini hamba Tuhan, 
terjadilah padaku menurut perkataanMu,” menjadi jalan yang dia 
pilih dan putuskan dalam mengatasi ketakutan dan kecemasan 
itu. Inilah bentuk ketakutan akan situasi hidup yang tidak berjalan 
sebagaimana direncanakan.

Yosef, seorang laki- laki yang tulus karena begitu taatnya 
kepada hukum Taurat, ketika dalam kebimbangan untuk 
menjadikan Maria yang sedang mengandung sebagai isterinya, 
memilih untuk lebih taat pada kehendak Allah daripada 
ketakutannya kepada hukum taurat yang selama ini dihidupinya. 
Bahkan, ia rela menjadi pribadi penyelamat ketika bahaya 
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mengintai keluarga kudus dalam kisah pengungsian ke Mesir. 
Inilah bentuk ketakutan akan masa depan.

Yesus, meskipun Putera Allah, merasakan ketakutan dan 
kengerian menjelang sengsara-Nya dalam doanya di taman 
Getsemani. Begitu takutnya sampai mengucapkan, “Jikalau cawan 
ini boleh berlalu dari padaku.” Namun di tengah ketakutan-Nya, 
Dia bersikap pasrah dan memilih kehendak Allah yang terjadi 
dalam hidup-Nya. Mengatasi rasa takut dengan sikap pasrah 
dan memutuskan untuk memilih rencana dan kehendak Allah 
yang terjadi. Inilah bentuk ketakutan akan sebuah pilihan hidup 
dan konsekuensinya.

Belajar dari Keluarga Kudus Nazaret kita bisa menangkap 
bahwa 3 bentuk ketakutan yang mendasar dalam kehidupan 
ini: 

1). Ketakutan karena situasi yang tidak berjalan seperti 
direncanakan sehingga kita mengalami kegelapan 
hidup; 

2).  Ketakutan akan masa depan; dan 
3). Ketakutan atas sebuah pilihan dan konsekuensi yang 

akan dialami.

Masing-masing dari kita mengalami situasi ini. Namun yang 
terpenting adalah bagaimana belajar dari pribadi-pribadi dalam 
Keluarga Kudus untuk mengatasi ketakutan itu. 

Keluarga kudus mengajarkan kepada kita bagaimana kita 
mengatasi segala ketakutan dengan 3 sikap dasar, yakni: 

• Pertama, sikap berserah menjadi sikap yang utama 
dalam menghadapi perasaan takut dalam kehidupan 
ini; 

• Kedua dalam sikap pasrah itu, kita berani hening dan 
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berdoa mencari kehendak Allah yang terbaik dalam 
hidup kita; dan 

• Ketiga adalah membuat pilihan dan keputusan serta 
menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan ikhlas. 

Tiga sikap dasar inilah menjadi kunci bagaimana ketakutan 
itu digumuli, dihadapi dan di atasi, sehingga apapun situasinya, 
kita tetap menjadi pemenang dan tuan atas hidup kita termasuk 
segala situasi yang kita alami.

Menyeberangi ketakutan dengan semangat PASKAH: 
PASangan-Keluarga dan Allah Hadir 

Satu kekuatan besar bagi keluarga untuk mengatasi dari 
perasaan takut adalah suatu keyakinan bahwa kita tidak berjalan 
sendirian, “you are not alone”. Ungkapan “you are not alone” 
menjadi modal dasar bagi kita sekaligus menjadi kekuatan kita 
untuk menyeberangi rasa takut menjadi sikap berani, mengubah 
kegelapan hidup menjadi optimis dan beban berat akan menjadi 
ringan bahkan yang berat menjadi berkat. Keluarga pasutri 
muda Eman dan Windi, sebagaimana saya sampaikan dalam 
kisah di awal tulisan ini membuktikan kebenaran pengalaman 
tersebut. 

Untuk mengatasi rasa takut, keluarga-keluarga perlu saling 
menanamkan sikap tidak sendirian dengan menyalakan 
kembali dengan semangat tritunggal PASKAH, yakni: PASangan 
– Keluarga – Allah – Hadir.

Perasaan kehadiran tiga unsur utama dalam kehidupan kita, 
Pasangan- Keluarga dan Allah akan membuat kita menjadi 
tenang dalam mengarungi perasaan takut dan gelap dalam 
hidup kita. Jika Allah, Pasangan dan Keluarga hadir dalam 
kehidupan kita, terutama saat-saat gelap hidup kita, kita akan 
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merasakan tenang, didukung dan tidak merasa ditinggalkan. 
Sebuah keluarga adalah sebuah team, dan partner tersolid kita 

dalam mengarungi bahtera kehidupan ini adalah PASANGAN 
kita. Pasangan kita lah yang akan mendampingi kita dengan hati 
penuh kasih dan dengan segenap kekuatan karena mereka-lah 
bagian terbesar dalam hidup kita. Pasangan kita lah yang paling 
peduli dengan nasib kita dibandingkan dengan yang lainnya.

Kekuatan kedua adalah KELUARGA, karena sejak kecil kita 
adalah bagian dari keluarga, di mana kedekatan dan relasi sudah 
terjalin secara kuat dalam kehidupan kita dengan orangtua 
dan saudara-saudari kita. Berbagai pengalaman bersama yang 
sudah dipupuk sejak masa kecil akan menjamin bahwa kita 
tidak akan dibiarkan sendirian oleh pribadi-pribadi dari asal 
mula kehidupan kita, yakni keluarga.

Kehadiran ALLAH mutlak dalam hidup kita karena hanya 
Allah-lah yang paling setia dan peduli dengan kita, entah 
siapapun kita dan bagaimana perilaku hidup kita. Dia tidak 
pernah meninggalkan hidup kita kendati kita tidak setia dan 
sering meninggalkannya. Kehadiran Allah bisa kita rasakan 
dalam iman, dan diri-Nya bisa kita sapa dalam doa. Semangat 
iman dan doa ini mendatangkan sikap pasrah dalam hidup kita 
terutama dalam mengatasi berbagai ketakutan dalam hidup.

Dalam situasi hidup kita yang tidak mudah, mari kita saling 
meneguhkan satu sama lain dengan membisikkan “don’t be 
afraid, you are not alone” seraya menyalakan kembali semangat 
PASKAH dalam hidup kita: PASangan - Keluarga - Allah - Hadir 
senantiasa dalam apapun situasi hidup keluarga kita. Don’t be 
afraid, you are not alone.

Tuhan memberkati,
Keluarga Kudus Nazaret melindungi. [EA,IJ]
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