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TOREHAN REDAKSI

Komunikasi yang Humanis

SUATU hari saya datang ke kantor seseorang
untuk membicarakan hal yang berhubungan
dengan tugas dan tanggungjawab saya.
Namun saya mendapat respons yang tidak
mengenakkan. Orang itu sibuk dengan
handphonenya. Saya diam..., menunggu
sampai orang itu meletakkan HP dan siap
mendengarkan saya. Baru saja saya memulai
percakapan, ia kembali memainkan HPnya,
mungkin ada sms yang masuk, entahlah.
Saya merasa dia tidak mendengarkan saya.

hubungan dan kedekatan kita selanjutnya
dengan orang lain. Apakah akan berbuah
persaudaraan yang mendalam atau sebatas
permukaan saja, dengan kata lain formalitas.
Bahasa tubuh dapat terbaca saat kita
berkomunikasi, lewat mata, bibir, tangan,
dan seluruh tubuh kita. Melalui gerak-gerik
seseorang dapat kita rasakan apakah orang
itu merasa nyaman, bergairah, bosan, atau
tidak mengindahkan saat kita berbicara
dengannya.

Saya sungguh merasa tidak jenak. Cepatcepat saya menyudahi percakapan dan
pergi dari ruangannya. Untung saja, masih
terucap kata ‘permisi’ dari bibir saya.
Berbicara tentang komunikasi
sangatlah menarik karena setiap saat kita
butuh berkomunikasi dengan yang lain.
Manusia adalah makhluk sosial, yang
tidak dapat hidup sendiri. Bagaimana
kita berkomunikasi sangat menentukan

Komunikasi tidak dapat berjalan
lancar jika tidak ada pemahaman secara baik
dan benar. Untuk bisa memahami maksud
kalimat lawan bicara kita, sangat diperlukan
kemampuan untuk mendengarkan secara
empatik.
Biasanya, komunikasi terhambat
oleh kebiasaan negatif pihak yang tidak
mampu bersabar mendengarkan secara
baik. Kebiasaan ini membuat inti dari materi
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Salam kasih, Mutter Margaretha Maria Brand
yang sedang dibahas tidak dipahami dengan
benar, sehingga tidak jarang menimbulkan
kesalahpahaman. Untuk menghindari hal
ini, maka seseorang sangat dianjurkan untuk
melatih kebiasaan dan kemampuannya
dalam ‘mendengar untuk memahami.’
Hambatan yang sering muncul dan
menyebabkan kita sulit mendengarkan
dengan baik antara lain: pada saat yang
sama pikiran kita sedang memikirkan /
mengkhawatirkan hal lain di luar topik
pembicaraan, terlalu cepat menarik
kesimpulan sebelum orang lain selesai
berbicara, atau pikiran kita sibuk menyusun
kalimat untuk membalas/mendebat lawan
bicara kita. Bila hambatan ini muncul,
biasanya komunikasi menjadi tidak efektif.
Tidak terjadi saling memahami dan biasanya
berakhir dengan kekecewaan di kedua belah
pihak.
Dengan menerapkan kebiasaan
mendengarkan untuk memahami, maka
orang lain pun akan merespons dengan
cara yang sama, sehingga apa yang kita
sampaikan mendapat kesempatan untuk
didengarkan dan dipahami.
Jika terbiasa mendengar untuk
memahami, maka akan semakin mengurangi

kesalahpahaman. Siapa yang tidak mau
mendengarkan, maka dia pun tidak akan
didengarkan.
Interaksi dengan orang lain yang
har monis memerlukan kemampuan
berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu,
tidak ada salahnya kita selalu berlatih agar
kemampuan komunikasi kita semakin baik
dari waktu ke waktu. Sebagai pedoman
dalam menilai apakah komunikasi kita
sudah baik dan empatik, dapat dilihat dari
hubungan yang terjalin. Siapa saja yang
pandai mendengarkan dengan empati,
biasanya mendapatkan hubungan yang lebih
erat. Mari kita belajar berkomunikasi dengan
empati agar terwujudlah persaudaraan dan
merasakan kerahiman Allah yang tiada
henti. ***
Sr. M. Fransiska FSGM
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KATA BERMAKNA
memiliki kompetensi emosional dan akademik berimbang tidak pernah bersusahsusah menunjukkannya. Pandanglah dan milikilah kekuatan ini, bukan pada
kelemahan meninggikan diri. Memandang secara positif tentang atau pada apa
pun, memungkinkan untuk menemukan keajaiban.
Bagaimanapun, tujuan hidup setiap orang adalah menjalaninya,
menghayati setiap pengalaman, mencari pengalaman lebih baru dan lebih kaya
tanpa kenal rasa takut (Eleanor Roosevelt).
Pringsewu, Agustus 2016
Salam hangat saya,
Sr. M. Aquina FSGM

Kompetensi Karakter
Saya mendapati beberapa suster menjalani hidup begini: secara
aerodinamik lebah madu tidak akan mampu terbang. Akan tetapi, makhluk
itu tidak tahu, sehingga ia terus terbang (Mary Kay Ash dalam CS for the
Golden Soul 175).
Para suster ini memaksimalkan apa pun yang mereka miliki untuk
melakukan banyak hal, terutama yang mereka rasa dapat memudahkan orang
lain. Ada yang meluangkan waktu untuk menjadi teman duduk, menemani makan
saat ada suster lain yang terlambat. Ada di dekat mereka itu sungguh terasa
nyaman dan aman. Dari antara mereka bahkan tidak mengecap pendidikan
tinggi, amat sederhana, namun cakrawala wawasan mereka meluas melewati
kemustahilan. Begitu saja itu dilakukan, seolah mereka membawanya sejak
dalam kandungan. Menurut para ahli, mereka ini memiliki multi-intelegensi
yang antara lain mencakup kemampuan emosional—personal maupun sosial.
Muder Anselma mencatat bahwa beliau lebih respek pada suster
demikian, dan menyarankan agar semua suster mau belajar ‘sopan-santun’ pada
sesama suster dalam komunitas sebelum mereka pergi melayani. Beliau lebih
menyenangi suster yang mau bersikap sederhana, sekalipun harus memenuhi
tuntutan kemampuan akademik saat menjalankan tugas. Seseorang yang
4
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Sr. M. Felixia menuntun Sr. M. Lucia dalam acara Penutupan Tahun Hidup Bakti,
La Verna Padangbulan, 16 Januari 2016
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“Berempati dengan
orang lain adalah sebuah
komunikasi kasih yang
tidak membutuhkan banyak
kata, tetapi membutuhkan
telinga dan hati untuk
mendengarkan.”

Di Balik Amarah Pia
Sr. M. Marianne FSGM

KADANG kita tidak tahu harus berbuat
apa bila sedang berhadapan dengan orang
yang menderita, yang memiliki masalah
berat atau merasa hidupnya hancur. Kita
berpikir memberi ‘sesuatu’ entah berupa
materi atau nasihat adalah cara yang tepat
untuk membantu.
Padahal kadang yang mereka
butuhkan hanyalah orang yang mau
mendengarkan, yang bisa berempati dengan
mereka. Berempati dengan orang lain
adalah sebuah komunikasi kasih yang
tidak membutuhkan banyak kata, tetapi
membutuhkan telinga dan hati untuk
mendengarkan.
Pada awal pertemuan saya dibuat
kaget oleh Pia (bukan nama sebenarnya)
karena hampir setiap kali dia meluapkan
kemarahannya pada saya. Apa saja bisa
membuat dia marah: teman, keluarga, studi,
dll. Kalau sedang marah, dia akan berbicara
dengan nada tinggi dan kasar sambil
menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah saya.
Saya mencoba untuk tetap tenang
setiap kali dia marah dan tidak bereaksi. Saya
6

membiarkan dia meluapkan kemarahannya
pada saya dan berusaha mendengarkannya.
Sampai suatu hari, setelah sekian
pertemuan dan dia masih saja marah,
saya mulai bertanya.”Pia, apa sebenarnya
yang terjadi dalam dirimu, mengapa setiap
kali kamu begitu marah? Apa yang kamu
rasakan saat ini?” Mendengar pertanyaan
saya, Pia yang awalnya marah mendadak
terdiam. Dengan suara pelan dan sedih dia
bertanya, “Suster Marianne, apa yang harus
saya lakukan?”
Saya menatap dia dan berkata
“Maukah kamu bercerita apa yang
sebenarnya sedang kamu rasakan?” Tibatiba mata Pia berkaca-kaca dan dengan
suara bergetar dia menjawab, “Sebenarnya
saya sangat marah dengan diri saya sendiri.
Saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri
dan juga orang yang telah memperkosa
saya 15 tahun yang lalu ketika saya masih
remaja!”
Deg! Jantung saya serasa berhenti
saat mendengar ungkapannya. Saya tidak
menyangka ternyata di balik kemarahannya

Duta Damai, Tahun ke-17, Juli-Agustus 2016

itu dia menyimpan luka yang amat dalam
selama bertahun-tahun sebagai seorang
korban pemerkosaan. Saya semakin tidak
bisa berkata apa-apa ketika Pia bercerita
sehari setelah kasus pemerkosaan itu.
Dia ber usaha mengumpulkan
barang bukti sendirian untuk
memperkarakan pemuda itu secara hukum,
tetapi keluarganya justru lebih memilih
uang damai dan membebaskan pemuda
itu dari penjara. Pia semakin terpuruk
dan hancur. Dia mengalami depresi berat
selama bertahun-tahun. Dia marah pada
keluarganya dan juga pada Tuhan.
Suatu kali dia membuang salib ke
kotak sampah dan berkata pada Tuhan
bahwa lebih baik ada di kotak sampah
daripada tidak bisa menolong dia. Dan
sampai sekarang dia masih membenci
semua laki-laki. Sebagai sesama wanita,
saya bisa merasakan penderitaan berat yang
dialaminya. Hati saya tergerak oleh rasa
empati dan belaskasih. Saya menatapnya
dengan kasih sambil memegang tangannya
sebagai bentuk dukungan.
Melihat sikap saya yang bisa
memahami apa yang sedang ia rasakan, Pia
mulai memberanikan diri untuk bercerita
lebih jauh. Pelan-pelan dia menguak lagi

luka lama yang ia pendam bertahun-tahun.
Dia tidak lagi marah-marah, sebaliknya dia
sangat terbuka bercerita tentang penderitaan
yang dialaminya. Semakin lama saya
mengenal Pia, semakin saya mengagumi
ketabahan dan ketegarannya. Bagiku Pia
sungguh seorang wanita tegar yang selama
bertahun-tahun mencoba bangkit sendiri
dari depresi yang dialaminya pada masa lalu
dan bertahan hingga hari ini.
Sekarang saya bisa memahami
mengapa dia menjadi seorang pemarah
karena dia memang menyimpan kemarahan
luar biasa dalam hatinya. Kemarahannya
itu sebenarnya adalah bentuk lain dari
jeritannya. Jeritan hatinya yang tidak pernah
terdengar karena telah ia kubur dengan
paksa.
Sebagai korban pemerkosaan,
sun g guh tida k muda h un tuk b isa
membangkitkan kepercayaan diri lagi
karena Pia merasa hidupnya benar-benar
hancur dan tak berharga, kadang dia merasa
hanya seperti sampah. Pelan-pelan dengan
kesabaran ekstra saya berusaha membantu
Pia menemukan kembali jati dirinya. Setiap
hari kubawa Pia dalam doa-doaku karena
hanya Tuhan yang bisa membantu dia.
Setelah setahun mendampingi Pia, saya
melihat perubahan yang begitu besar dalam
dirinya.
Dia mulai bisa menerima masa
lalunya yang kelam sebagai kenyataan
yang tidak bisa dihapus, tetapi juga
menemukan bahwa dia tetap berharga dan
bisa melanjutkan hidupnya. Di mata Tuhan
dia tetap suci dan murni. Tuhan mencintai
dia apa adanya. Pia sekarang menjadi lebih
ceria, murah senyum, lebih bisa mengontrol
amarahnya dan juga bisa menemukan halhal berharga dalam dirinya. Bahkan dia
juga bisa memberi dukungan pada sesama
korban pemerkosaan lainnya.

Duta Damai, Tahun ke-17, Juli-Agustus 2016
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“Saya tidak menyangka
ternyata di balik
kemarahannya itu dia
menyimpan luka yang amat
dalam selama bertahuntahun sebagai seorang
korban pemerkosaan.”
Sebelum pulang ke negaranya,
Pia menemuiku. Dia mengatakan bahwa
sekarang dia bisa memaafkan dirinya
sendiri, keluarga dan juga pemuda yang
telah memperkosanya. Apalagi pemuda itu
juga sudah meninggal beberapa tahun lalu.
Terlihat rona bahagia di wajahnya dan rasa
damai. Aku memeluk Pia dan berjanji akan
terus mendoakannya. Matanya berkaca-kaca
sambil terus mengucapkan terimakasih.
Bagiku pengalaman ini adalah
pengalaman berharga yang tidak akan pernah
kulupakan seumur hidupku. Mungkin saya
tidak bisa membantu orang yang menderita
dengan banyak hal, tetapi ketika saya mau

SAJIAN UTAMA

mendengarkan dengan empati dan cinta
yang tulus, saya bisa menolong orang lain
bangkit dari keterpurukan hidup. Saya
juga percaya bahwa setiap dari kita diberi
karunia, bakat dan kemampuan yang
berbeda-beda, tetapi kita tetap memiliki
tugas yang sama yaitu mengasihi orangorang menderita yang ada di sekitar kita.
Sebab Allah adalah kasih, dan setiap orang
yang berada di dalam kasih, ia tetap berada
di dalam Allah dan Allah di dalam dia (1Yoh
4:13). ***
Sr. M. Marianne FSGM

Senyum Saja Kok Susah…
Sr. M. Constantin FSGM

Kita tetap memiliki tugas yang
sama yaitu mengasihi orangorang menderita yang ada di
sekitar kita.

DD/ M. Fransiska FSGM
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SUATU kali seorang suster dari Lampung
datang ke komunitas saya. Ia datang ketika
saya baru saja pulang dari tempat kerja. Saya
menyapa singkat, “Selamat datang, Suster”
dan ia menjawab, “Terimakasih’. Tanpa
basa-basi, saya langsung masuk ke kamar
meletakkan tas, mengganti sepatu dengan
sandal rumah dan makan siang seorang diri.
Dua hari kemudian ia pulang ke
Lampung, dan suster pemimpin komunitas
memanggil saya. Pemimpin Komunitas
menceritakan perasaan suster kami yang
dari Lampung itu ketika berjumpa dengan
saya. Saya tidak menyangka bahwa susterku
yang datang itu merasa bahwa saya tidak
senang dengan kedatangannya, karena

raut wajah saya katanya. Beruntung bahwa
pemimpin komunitas mengenal siapa saya
dan menjelaskan bahwa raut wajah saya
memang begitu.
Mendengar pernyataan itu, saya
merasa sedih, tetapi sekaligus geli. Saya
sedih karena raut wajahku sering membuat
oranglain tidak nyaman ketika berjumpa.
Saya merasa geli karena mengingat
pengalaman ketika masa pendidikan awal di
biara. Sebenarnya hal itu sudah diungkapkan
oleh pendamping sejak pertama berjumpa
dengan saya. Mereka membahasakannya
dengan kata “wajah kurang beruntung”.
Mengingat kata-kata itu, rasanya ingin
ter tawa karena menging at kembali

Duta Damai, Tahun ke-17, Juli-Agustus 2016
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bagaimana saya berjuang melatih supaya
wajah ini sedikit beruntung. Pengalaman
serupa sering berulang bila berjumpa
dengan orang-orang baru.

“Saya sedih karena raut
wajahku sering membuat
orang lain tidak nyaman
ketika berjumpa.”
Saya tergug ah bila ada yang
menyampaikan kepada saya tentang
perasaan mereka saat pertamakali berjumpa,
terlebih saat merenungkan apa yang
dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam
ensikliknya Misericordiae Vultus, artikel 1
yang berbunyi: Yesus Kristus adalah wajah
kerahiman Allah.
Allah yang tidak kelihatan itu
menampakkan wajah-Nya dalam diri Yesus
yang berkata, bertindak dan berbuat. Allah
mengkomunikasikan wajah-Nya dalam diri
Yesus. Raut wajah Yesus menampakkan
raut wajah Allah yang penuh belaskasih.
Raut wajah yang membebaskan Zakeus dan
Matius dari perbudakan uang. Membebaskan
Maria Magdalena dari mencari kebahagiaan
dalam segala hal yang fana (Doa Tahun
Kerahiman Ilahi).
Raut wajah yang sama juga dituntut
oleh Yesus dari kita Gereja-Nya (Bdk.
MV. 12). Bagaimana kita menampakkan
wajah-Nya dalam keseharian kita. Satu
cara mudah yang ditawarkan oleh Xavier
Quentin Pranata dalam bukunya Kisah
Cekak Membuat Bijak mengajak kita untuk
tersenyum. Xavier menulis, “Bukan karena
hidup bahagia maka kamu tersenyum,
tetapi karena kamu tersenyum, hidup
menjadi bahagia. Bukan karena semua
10

orang bersahabat maka kamu tersenyum,
melainkan karena kamu tersenyum semua
orang menjadi bersahabat. Bukan karena
pekerjaan menyenangkan kamu maka
kamu tersenyum, melainkan karena
kamu tersenyum, pekerjaan menjadi
menyenangkan. Bukan karena keluarga
harmonis kamu tersenyum melainkan
karena kamu tersenyum, keluarga harmonis.
Bukan dunia yang menciptakan senyuman,
melainkan senyuman yang menciptakan
dunia”.
Komunikasi dalam kata dan tindakan
Senyuman sebagai satu bentuk
komunikasi raut wajah akan semakin lengkap
bila kita mampu mengungkapkannya. Kata
bagaimana yang kiranya dapat menjadi
komunikasi yang menampakkan wajah
Allah?
Paus Fransiskus dalam homilinya
pada hari komunikasi sedunia mengatakan,
“…hanya kata-kata yang diucapkan dengan
kasih dan disertai dengan kelembutan
dan kerahiman dapat menjamah hati kita
yang penuh dosa. Kata-kata dan tindakantindakan yang keras dan bersifat moral
berisiko lebih mengasingkan orang-orang
yang ingin kita tuntun kepada pertobatan
dan kebebasan, memperkuat rasa penolakan
dan sikap defensif mereka”.
Selanjutnya ia juga mengatakan,
“Betapa saya berharap agar cara kita sendiri
berkomunikasi, serta pelayanan kita sebagai
para gembala Gereja, jangan pernah boleh
mengesankan superioritas yang angkuh
dan berjaya atas seorang musuh, atau
merendahkan orang-orang yang dianggap
dunia tidak ada dan mudah dicampakkan.
Semoga cara kita berkomunikasi membantu
mengatasi pola pikir yang dengan anggun
memisahkan orang-orang berdosa dari
orang-orang benar.

Duta Damai, Tahun ke-17, Juli-Agustus 2016

“Bukan karena
semua orang
bersahabat maka
kamu tersenyum,
melainkan
karena kamu
tersenyum semua
orang menjadi
bersahabat.”

DD/ M.Fransiska FSGM

Komunikasi raut wajah dan kata
akan semakin sempurna bila dilengkapi
dengan komunikasi tindakan. Tindakan
merupakan komunikasi paling efektif.
Tindakan bisa meretas batas yang terjadi
akibat keterbatasan kata dan raut wajah.
Suatu kali di tengah retret Kementrian
Pertahanan RI, seorang pendamping retret
meminta para peserta retret untuk membuat
sebuah lingkaran dengan mempertemukan
jari telunjuk dan jempol kanan mereka.
Kemudian lingkaran jari itu diputar-putar
dan diminta untuk diletakkan di dagu peserta
sementara pendamping yang memimpin
memperagakan dengan menempelkannya
di dahi. Sekitar 80% peserta meletakkan
lingkaran itu di dahi mereka juga, padahal
perintahnya cukup jelas “dalam hitungan
ketiga silahkan tempelkan lingkaran itu di
dagu Anda”. Dari praktik sederhana ini
tampak jelas, bahwa efek tindakan itu jauh
lebih kuat daripada kata. Komunikasi dalam
perbuatan jauh lebih kuat daripada sekedar
nasihat.

Bagi saya pribadi ketiga jenis
komunikasi itu tidak mudah, tetapi bisa
saya usahakan selagi saya mau berubah
dan berkembang. Saya merasa sulit untuk
tersenyum, tetapi penugasan di rumah retret
menuntut untuk selalu tersenyum apa pun
perasaan yang sedang saya alami. Terkadang
saya melatih diri dengan memandangi wajah
saya di kaca. Saya menatap wajah saya bila
sedang tersenyum atau bila saya sedang
jengkel. Saya membandingkan raut wajah
itu dan kemudian membuat baru: Bila
suatu saat tidak mampu untuk tersenyum,
saya mencoba untuk bermatiraga. Semoga
syering ini semakin menguatkan niat saya.
***
Sr. M. Constantin FSGM

Duta Damai, Tahun ke-17, Juli-Agustus 2016
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Komunikasi Empati yang Membebaskan
RD. Andreas Basuki W.

RELASI membuat dua pihak terhubung.
Dalam relasi terjadi sebatas ada kepentingan.
Keterlibatan pribadi terasa dangkal. Allah
tak cuma menjalin relasi dengan manusia.
Lebih dari itu, Allah berkomunikasi dengan
kita.
“Setelah pada zaman dahulu Allah
berulangkali dan dalam pelbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan
perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman
akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan
perantaraan Anak-Nya” ( Ibr 1:1-2a). Allah
membuka (disclose), memperkenalkan, dan
menampakkan diri-Nya secara penuh dalam
diri Yesus Kristus.
Maka Kristen bukan agama Kitab,
tetapi agama Pribadi. Pusatnya Yesus Kristus
sebagai wahyu Allah yang sempurna. Yesus
bersabda, “Barangsiapa telah melihat Aku,
ia telah melihat Bapa” (Yoh 14:9). Dikatakan
pula dalam Doa Tahun Kerahiman Ilahi:
“Engkaulah wajah yang kelihatan dari Bapa
yang tak kelihatan, Allah yang memanifestasikan
kemahakuasaan-Nya dalam pengampunan dan
belaskasihan”.

Nilai Komunikasi
Apa saja berguna jika ada nilainya.
Ya, apa pun. Jika tidak, tak guna. Nilai itu
merupakan hakikat, tujuan, dan norma.
Misalnya hukum. Apakah hakikat, tujuan,
norma, atau nilai dari hukum? Pastilah
keadilan. Ini harus diperjuangkan, dibela,
dan ditegakkan. Tanpanya, hukum tiada arti.
Hukum tak bermoral, tujuan tak sampai,
tiada nilai, dan tiada guna. Maka ada orang
tak percaya hukum, seusai melihat fakta
ada “KUHP”: kasih uang habis perkara.
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Ilmu nilainya kebenaran. Moral?
Kebaikan. Seni? Keindahan. Lalu, sekarang:
Apakah nilai dari komunikasi? Tujuan,
hakikat, norma, dan nilai komunikasi adalah
kasih. Komunikasi (dari: ko+uni+sasi)
adalah proses terus-menerus untuk bersama
menyatu, dalam bentuk komunitas. Tiada
komunitas tanpa komunikasi dan tiada
komunikasi tanpa kasih.
Allah telah berkomunikasi dengan
manusia, tinggal di antara kita dalam Kristus
Yesus (Imanuel = Allah beserta kita). Kasih
bukan saja nilai dalam komunikasi. Kasih
adalah pula motif atau alasan tindakan
Allah. Sebab sedemikian besar kasih Allah
kepada dunia sehingga Ia mengutus PutraNya (lht. Yoh 3:16). Karena kasih-Nya pula
Allah berkomunikasi dengan kita. Bahkan,
Allah, Sang Komunikator, adalah kasih (1
Yoh 4:8, 16).
Maka, Diri-Nya Sendiri, dalam
Allah Tritunggal, terdapat kesatuan kasih
itu. Kasih menyatukan, benci memisahkan.
Kasih menyamakan, benci membeda(beda)-kan. Kita disatukan (dalam keluarga
Allah) dan disamakan (diangkat menjadi)
anak-anak Allah. “Betapa besarnya kasih
yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah” (1
Yoh 3:1).
Kasih yang empati
Kasih yang empati melampaui kasih
yang simpati. Jika simpati hanya timbul dari
rasa kasihan, pribadi tak terlibat. Sedang
empati, pribadi ikut dalam keadaan dan
situasi nyata sesamanya. Yesus ialah Allah
yang berempati pada manusia. Ia mengalami
derita kita manusia yang berdosa.
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“Kasih menyatukan,
benci memisahkan.
Kasih menyamakan,
benci membeda-(beda)-kan.”

Banyak orang Kristen yang
menerima Kristus. Dan ini gampang. Yesus
kita tempatkan di salib, di surga, atau di
gereja. Kita sembah Dia. Kita muliakan,
tinggikan, agungkan, sanjung, dan entah apa
lagi. Oh ya, kita puji nama-Nya. “Engkau
Yesus, di salib menebus dosaku.” Lalu, aku?
Aku buat apa? Aku bagaimana? Apakah aku
mengatakan:, ‘Itu urusan-Mu Yesus! Bukan
urusanku!”
Padahal kita pun harus berbuat.
Kita mesti melakukan “jihad”. Namun
bukan dengan berlaku jahat, seperti para
teroris pengecut yang membunuh orang tak
bersalah dengan mencari dan mencuri saat
lengah. Jihad kita sebagai pemenuhan syarat
sebagai pengikut-Nya: harus menyangkal
diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti
Dia (lht. Luk 9:23). Dan ini sulit.
Penyangkalan diri adalah awal
langkah dari simpati ke empati. Di sana
terjadi gerak hati. Sehingga dalam hati orang
tumbuh rasa peduli pada keadaan sesama
yang sengsara. Kesediaan bersengsara
dengan orang yang bersengsara inilah yang
membawa kebebasan. Kesediaan bersama
dengan orang lain tanpa ada rasa benci,
curiga, dan maksud tersembunyi. Kasih
memberi makna dalam komunikasi. If I have
no love, this does me no use (Jika aku tak punya
kasih, aku tak berguna, lht. 1 Kor 13:3).
Hadir dengan kasih
Hadir dengan kasih pertama-tama
melihat sesama sebagai citra Allah, melihat

sebagaimana Allah melihat. Bahwa setiap
manusia indah di mata-Nya. Namun
adakalanya kita datang sudah dengan
persepsi miring, apriori, curiga, menghakimi,
dan memandang rendah. Kita mengaku
sebagai pengikut Yesus. Yesus yang mana?
Adakah Yesus memandang rendah, bahkan
pada orang berdosa sekalipun? Siapakah
dirimu sehingga berhak menghakimi?
Hakimkah engkau? Hehehe, mengangkat
diri sendiri!
Kadangkala seorang teman dijadikan
objek tertawaan atau ejekan oleh yang
lain. Istilahnya di-bully (dijadikan bulanbulanan). Dalam etika Aristoteles, orang
yang memperlakukan teman demikian
disebut ill bred buffon (badut yang kurang
ajar). Teman itu pasti tak nyaman.
Sepatah kata yang kasar bisa
membuat orang lain merasa tak diterima,
tak dihormati, tak dicintai, tak dimengerti,
dan tak diharapkan. Sebaliknya kata yang
sopan atau lembut membuat orang dihargai,
diterima, dan dikasihi. Hadir dengan sikap,
kata, dan tindakan bagaimanakah kita?
Antar sesama manusia sudah
selayaknya saling mengasihi. Entah manusia
luar biasa, biasa, hebat, pintar, dan apalagi
Anda sebut, monggo. Silahkan! Bagi Allah,
dia manusia. Titik. Itulah martabatnya.
Namun martabat ini sering diabaikan.
Tak dipelihara. Tapi pangkat tinggi dikejar
setengah mati. Martabat sifatnya jiwa,
rohani, batin, dan bernilai abadi.
Pangkat bersifat sementara, jasmani,
lahiriah. Yesus pangkat keallahan-Nya
malah Dia kosongkan, menjadi hamba,
hina, menderita. Oleh karenanya martabat
kemanusiaan kita Dia tinggikan. Rasa
senasib-sependeritaan Yesus dengan orang
yang menderita jelas dalam sepanjang
hidup-Nya yang memuncak dalam derita
salib.
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TAWA SEJENAK

Kejepit di Jendela
Sr. Marianne FSGM

“Hadir dengan kasih
pertama-tama melihat
sesama sebagai
citra Allah, melihat
sebagaimana Allah
melihat. Bahwa setiap
manusia indah di mataNya.”

Kadang kita dapati, oknum yang
berpangkat tinggi, yang sudah berlimpah
harta mewah, masih korupsi. Tega nian!
Syaraf keprihatinannya pada yang menderita
sudah terganggu atau malah sudah pedhot
(putus), dikalahkan oleh syahwat kuasanya
yang kuat. Jangankan rasa empati, rasa
simpati pun pupus sudah.
Siapa pun oknum yang demikian,
bahkan jika ia pengikut Kristus sekalipun,
dia bukan pengikut yang benar. Yang
benar adalah yang bersedia berjihad.
Bukan yang berlaku jahat. Yang jahat gagal
berkomunikasi, sebab tak berlaku kasih.
Hidup membelenggu diri dan sesamanya.
Dia tak lebih dari binatang yang berwajah
manusia. Kejam! Tak berguna. Karena
tanpa kasih! Namun mereka pun butuh
belaskasihan, belaskasih Allah mengubah
hidupnya. ***
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DD/ M.Fransiska FSGM

Waktu kecil aku dan mbakku
punya kebiasaan masuk rumah lewat
jendela bila rumah terkunci dan tidak
ada orang di dalam.Walau sudah
dilarang oleh ibu berkali-kali, dasar
bandel, tetap saja kami melakukannya.
Suatu hari kami pulang dari
bermain dan mendapati rumah terkunci.
Ibu sedang ada pertemuan PKK di
balai desa. Karena malas ke sana untuk
ambil kunci, kami memutuskan masuk
rumah lewat jendela. Ah, kebetulan ada
satu jendela yang terbuka yaitu jendela
kamar depan. Jendela itu berteralis,
tetapi karena badan kami kecil pasti bisa
masuk.
Aku yang harus masuk duluan.
Mbakku mengangkat badanku, lalu
aku masukkan kepalaku lewat teralis
dan setengah badanku sudah masuk.
Astaga...!! Ternyata tempat tidurnya jauh
dari jendela. Tidak mungkin aku loncat
ke lantai karena terlalu tinggi. Apalagi
kepala duluan pasti berbahaya. Karena
tidak bisa, mbakku menarik badanku
untuk keluar lagi, tetapi kepalaku

terjepit di jendela. Berulangkali dia
menarik kepalaku, tapi gagal. Aku mulai
panik dan menangis. Badan dan kakiku
tergantung di luar jendela sedangkan
kepalaku terjepit di teralis. Duh...
sakitnya kepalaku. Akhirnya mbakku ikut
panik dan berteriak, “Tolong..., tolong...,
adikku kejepit di jendela...!!”
Untung ada seorang tetangga,
seorang bapak yang segera datang
menolong. Pelan-pelan dia menarik
kepalaku keluar dan berhasil. Lalu dia
menasihati kami supaya tidak masuk
lewat jendela lagi dan kami menganggukangguk. Wah, maksud hati ingin masuk
lewat jalan pintas, apa daya kepalaku
malah terjepit di jendela... .
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ASIMETRIS
Antonius Eddy Kristiyanto OFM
AKHIR-akhir ini tersingkap aneka bentuk
kepalsuan yang baru. Jejeran kisah kepalsuan
tentang vaksin, BPJS Kesehatan, dan
makam. Semuanya serba palsu dan fiktif
adanya. Penyingkapan kepalsuan itu hanya
menambah panjang Daftar Kepalsuan di
negeri ini.
Ada makanan yang menggunakan
boraks, pemutih, pewarna, pengawet,
formalin. Namun sudah pernah pula
disiarkan adanya ijazah palsu, uang palsu,
gelar palsu, dokter palsu, pastor palsu,
dukun palsu, dan lain sebagainya.
Bisa jadi, lebih banyak lagi kepalsuan yang
belum terungkap! Kepalsuan itu telah
memakan korban di satu pihak. Pada
lain pihak, kepalsuan itu mendatangkan
16

keuntungan (material). Usaha untuk
memerangi kepalsuan juga terus digelar.
Kendati demikian, namun kepalsuan tidak
pernah berkesudahan. Kesannya, kepalsuan
itu tidak ada matinya!
Ketulalitan
Mungkin sebuah kesia-siaan,
bahwasanya manusia ter us-mener us
memerangi kepalsuan. Sebab kepalsuan itu
bukannya terkikis habis dan punah, tetapi
malahan sebaliknya. Seiring dengan upaya
memeranginya, sel kepalsuan itu berbiak
dan beranak pinak.
Diperangi saja begitu berkembang,
apalagi jika tidak diperangi. Pasti jalan
pikiran berikut ini juga tidak seluruhnya
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lurus: kita perlu menutup usaha kita,
karena usaha itu tidak mendatangkan
hasil. Benarkah seandainya kepalsuan itu
tidak diperangi, maka akan punah dengan
sendirinya?
Jawaban dualistik, sebagaimana
dikemukakan oleh Manicheisme, terkadang
memberi sedikit kelegaan. Jawaban itu
menggarisbawahi adanya konflik abadi
antara gelap (kepalsuan) dan terang
(kemurnian). Konflik itu sepertinya tidak
berujung, selagi kehidupan ini masih
berlangsung.
Meski jawaban manicheistik telah
disangkal oleh kekristenan, namun anehnya
orang Kristen sendiri tidak senantiasa
berpegang dan meyakini secara mantap jalan
kekristenan itu. Ada semacam percampuran
yang dinamis.
Dikatakan “percampuran dinamis”, sebab
ada kalanya bagi orang Kristen jawaban
manicheistik lebih menonjol; dan ada
saatnya kekristenan adalah jalan, kebenaran,
dan terang yang dominan. Pergumulan dan
pergantian dalam diri manusia Kristen ini
menyentuh hidup dan pilihan sikap.
Namun kentara pula ada perbedaan
sasaran, dan bahkan bukan hanya sekedar
berbeda, tetapi malahan bertentangan.
Sasaran kepalsuan adalah sipelaku
memeroleh keuntungan materi, pujian,
“harga dan kepercayaan” diri. Sedangkan,
usaha memerangi kepalsuan memiliki
sasaran tersendiri.
Sasaran tersendiri itu misalnya nilai,
keutamaan, moralitas. Meminjam istilah
Uribe Escobar OFM dalam Strutture e
specificitàdella vita religiosa secondo la
regola di s. Benedetto e gliOpuscoli di s.
Francesco d’Assisi (Roma, 1979), hlm. 387,
sasaran itu berupa hidup dalam pertobatan,
hidup dalam persaudaraan, sikap sahaja,
taat, kesucian hati, hidup doa,dan liturgi.

Jadi, ada semacam “ketulalitan”,
keterputusan antara apa yang diburu oleh
pelaku pemalsuan dan apa yang mau diraih
dengan sikap hidup mulia. Mengingat
kondisi yang tak-terkait atau “tulalit”, maka
keduanya berjalan terpisah. Tak pernah
akan bertemu baik dalam pribadi yang
sama mau pun kelompok. Mereka bagaikan
minyak dan air!
Relasi

Setiap bentuk pengenalan diri
mengantar manusia sampai pada keyakinan
berikut ini. Kerinduan mendalam setiap
manusia adalah hidup dalam kedamaian,
keadilan, ketenteraman, dan terutama
pengembangan maksimal seluruh daya
insani sehingga teraktualisasikan secara
optimal.
Ada sejumlah prinsip dasariah
yang mesti diindahkan agar kerinduan
mendalam itu dapat digenapi. Prinsip itu
berdiri tak jauh-jauh dari temuan Uribe
Escobar tersebut. Salah satu prinsip yang
hendak ditekankan di sini adalah usaha
membangun, memelihara (baca:merawat)
hubungan mendalam, kokoh-kuat, timbal
balik, tanpa pramrih. Inilah jawaban
mengapa prinsip dan kaidah asasi ini
ditekankan.
Pertama, melalui kaidah relasional yang
terpelihara dengan baik, siapa pun yang
terlibat di dalamnya dikuatkan, dimurnikan,
diarahkan menuju kebersamaan yang
transformatif.
Kedua, melalui pelbagai usaha konkrit,
kebersamaan itu menjadi ajang
pengungkapan diri yang sejati. Kebersamaan
yang jujur tidak berbagi tempat pada
kepalsuan dan imitasi.
Ketiga, melalui relasi antar-pribadi yang
jujur dan kokoh dengan relative mudah
diwujudkan solidaritas dan loyalitas yang
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perlu.
Keempat, melalui aktualisasi diri dalam
konteks kebersamaan itu terindikasikan
seberapa dalam relasi belaskasih penuh
empati bertumbuh dan berkembang.
Keempat alasan itu memberikan
alasan yang cukup bagi sifat asimetris
relasi antar-pribadi dalam komunitas yang
mengejar nilai, keutamaan, dan moralitas.

Guru Kehidupan (baca: Yesus dari
Nazareth) dalam pengajaran dan praksis
hidup-Nya menyukai corak asimetris
tersebut. Contohnya, pengajaran-Nya
tentang biji gandum (lihatYoh. 12:24), dan
praksis-Nya (lihat Luk. 23:46).
Fransiskus Assisi juga menyukai
corak asimetris, terdorong oleh Guru
Kehidupan yang menyukai corak tersebut
(baca Petuah X: 1-3).Corak asimetris, dalam
pembacaan saya, jika diterapkan dengan
setiap dan bakti, bagaikan “melawan arus”
deras kepalsuan hidup yang menghinggapi
dunia, tempat kita berjumpa dengan Guru
Kehidupan.***

Kendati relasi itu asimetris, namun justru
di situlah tumpuan kekuatannya. Mengapa?
Sebab jika setiap pribadi yang membangun
persaudaraan berkewajian “memberi” tanpa
pamrih sebagai wujud komunikasi diri
penuh empati, maka pada gilirannya setiap
pribadi “menerima” secara variatif apa saja
yang diperlukan.
Kata lainnya, relasi belaskasih dalam
persaudaraan itu semestinya asimetris.
Sebab semua anggotanya berkewajiban
memberi(kan), melepas(kan), merelakan,
mengikhlaskan mengalirkan “miliknya”,
atau memakai ungkapan Fransiskus Assisi,
“memberikan apa yang ada padanya.”Inilah
bentuk konkrit yang bercorak asimetris.
(bdk. Kis. 20:35, Lukas: 10:33; Lukas: 15:20;
Matius 18:27).
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Sekali Melangkah Tetap Melangkah
Hari ini Kongregasi FSGM bersyukur atas ‘panen raya’ karya Allah. Enam postulan
menerima pakaian biara dan tujuh novis mengikrarkan profesi pertama. Perayaan
syukur dipimpin oleh Mgr. Yohanes Harun Yuwono di Kapel Biara St. Yusuf,
Pringsewu, 24 Juni 2016.
MEREKA yang menerima pakaian biara
adalah: Riris Dora Simamora, Emilia Mala
Dewi, Valentina Sayekti, Kristin Natalia
Hutagalung, Theresia Wakris, dan Brigitta
Julia Puspasari. Sedang mereka yang
mengikrarkan profesi pertama adalah:
Sr. M. Anna, Sr. M. Bernardine, Sr. M.
Inosensia, Sr. M. Vera, Sr. M. Fidelia, Sr.
M. Lidwina, Sr. M. Vianna.
Dalam homilinya Uskup Yohanes
mengatakan banyak orang bangga bila
ada keluarga atau saudaranya yang menjadi
pastor, bruder, atau suster. Orang muda
menjadi pemilik masa depan Gereja
karena orang muda memiliki banyak
kreativitas, penggerak, dan variatif. Maka,
para orangtua tidak boleh cuek, tetapi

senantiasa membimbing agar mereka
bersama Allah dapat mengambil keputusan
yang tepat.
Uskup menghimbau para pestawati
bahwa hidup mereka bukanlah sekedar
pilihan secara manusiawi. “Yakinlah bahwa
Allah telah memanggil kalian sejak dari
kandungan. Hiduplah setiap saat secara
pantas di hadapan hadirat Allah. Bantulah
Allah untuk mewujudkan keselamatan
bagi banyak orang. Kita ini hanya alatNya saja. Sebagai orang yang dipilih
Allah, jangan mengecewakan Gereja dan
umat Allah. Tinggalkanlah masa lalu dan
kenyamananmu,” pesan Uskup.
Bagi Valentina Sayekti (20) menerima
pakaian biara adalah titik pertobatannya.
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Para Postulan menerima pakaian biara

Ia berusaha keras mengubah diri untuk
melawan keegoisannya. “Saya ingin menjadi
lebih baik dan berusaha menghayati hidup
religius dengan semangat.”
Yekti, nama panggilan seharihari, mengaku suka menuntut orang lain
sama dengan dirinya, padahal setiap orang
memiliki kemampuan dan latar belakang
yang berbeda. Namun, sebenarnya, Yekti,
dalam hidup bersama senantiasa berusaha
untuk dapat memberikan yang terbaik
untuk sesamanya.
Perubahan hidup yang harus
dilewati melalui kawasan candradimuka ini
juga dirasakan Kristine Natalia Hutagalung
(20). Natalia yang dilahirkan di kota
metropolitan, Jakarta, ini juga harus berjuang
keras untuk dapat bertangungjawab di
posnya sehari-hari dengan melatih diri
bekerja tangan dan bekerjasama dengan
kawan-kawannya. “Saya harus berani
meminta maaf dan belajar rendah hati.”
Natalia yang memiliki hobi musik
ini senang mengajari siapa saja yang ingin
belajar musik. “Yang penting waktunya
klop,” ucapnya.

20

B a g i S r . M . Ve r a
kelahiran Wamena 11 April
1995 ini profesi pertama adalah
sebuah persembahan hidup dan
menyerahkan diri untuk melakukan
kehendak-Nya melalui kongregasi.
“Kalung salib yang saya pakai ini
menjadi kekuatan untuk meniti
panggilan-Nya.”
Selama tiga tahun belajar
di novisiat Sr. M. Vera banyak
menemukan pribadi yang berbedabeda, dan bila ada satu pribadi
yang tidak cocok, menjadi
pergulatan untuknya. “Tetapi
yang menentukan saya berkembang adalah
diri saya sendiri, bukan orang lain. Jadi,
saya harus pandai-pandai membawa diri,”
tegasnya.
Hal senada dikatakan Sr. M. Vianna,
asal Kefa, Atambua. Baginya kaul pertama
merupakan langkah awal dalam menanggapi
panggilan Tuhan. Kaul yang diucapkan
dengan bebas dan atas kehendak dirinya
sendiri menempanya untuk terus berjuang.
Suster yang lahir 20 Agustus 1994
ini mengaku kesulitan berkomunikasi,
baik dengan pembimbing maupun dengan
teman-temannya. Ia memberi contoh, ketika
diserahi tugas A, dikerjakan B. Namun, itu
semua tidak menjadikan ia kecil hati, justru
ia akan terus belajar dan belajar.... “Saya mau
belajar apa saja. Dan, sekali melangkah tetap
melangkah!” tegasnya. ^^^

Refleksi

Y

ang saya alami panggilan Tuhan itu indah. Sapaan Tuhan dan pengalaman
akan kehadiran dan kasih-Nya amat besar melalui Kongregasi FSGM
sehingga semua menjadi ringan meski sejumlah besar harus diperjuangkan.
Sebagai FSGM kekuatan dasar rohani untuk menampakkan cintakasih Allah
yang penuh kerahiman dalam pengabdian adalah: Allah menyapa melalui peristiwaperistiwa besar maupun kecil. Tuhan setia. Walaupun saya sering jatuh, tetapi
tetap berusaha bangun kembali dan setia. Doa dan dukungan dari orangtua dan
saudara yang tetap disampaikan untuk kami. Kami lima bersaudara dan semuanya
perempuan. Yang menjadi suster anak nomor dua dan nomor lima, keduanya
masuk dalam Kongregasi FSGM.
Yang membuat saya bangga menjadi suster FSGM sampai saat ini adalah
hidup mengikuti Kristus menuntut kesiapsediaan untuk selalu membarui hidup
dan bertobat terus-menerus, hidup melulu bagi Allah dengan melayani sesama,
menimba kekuatan dan menghayati hidup doa bersama dan doa pribadi. Panggilan
harus dipelihara dengan hidup di hadirat Tuhan, dan berusaha setia dalam hal yang

Sr. M. Fransiska FSGM
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kecil serta didukung oleh komunitas. Selain itu, hidup persaudaraan yang saya alami
bahwa para suster berusaha menciptakan suasana persaudaraan dan saling terbuka
yang disertai pengampunan, sebagaimana Allah Maharahim mengampuni.
Dalam pengabdian saya meneladani Muder Anselma dengan semboyan:
Cinta akan kemiskinan, gembira dalam berkarya dan setia dalam doa. Allah selalu
menunjukkan kasih-Nya.
“Kami bangga dan terimakasih kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau memanggil
dua dari lima bersaudara untuk menjadi suster FSGM di Pringsewu.”
Memang Tuhan sendiri yang menunjukkan menjadi suster FSGM, saya
bangga dan terimakasih kepada para pemimpin dan para pendidik yang telah
menerima saya menjadi suster FSGM. Yang dikehendaki dari diriku adalah
menampakkan cintakasih Allah yang penuh kerahiman dalam pengabdianku
menimba dari Dia “Air Hidup.” Bagiku sendiri dan bagi orang yang saya layani
dalam tugas dengan hidup sederhana, semangat kemiskinan, kerendahan hati.
Dengan jatuh bangun saya berusaha menjadi suster FSGM yang setia. Yang menjadi
tantangan dalam zaman modern munculnya alat-alat canggih, hampir semua alat
bagus, mau berkomunikasi jarak jauh begitu cepat, tidak ketinggalan makanan
instan, tinggal memilih. Sebagai suster mengusahakan makan sederhana, yang
penting menyehatkan tubuh.
Allah Bapa saya bersyukur atas rahmat panggilan hidup membiara dalam Kongregasi FSGM.
Atas makna hidup yang kuperoleh dari setiap peristiwa hidup yang kualami. Syukur atas
rahmat kesehatan yang kualami sampai usia tuaku ini.
Syukur dan terimakasih untuk semua yang telah kuterima secara cuma-cuma.
Sr. M. Norberti FSGM
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ejenak aku duduk merenungkan panggilanku, tak terasa pesta perak hidup
membiaraku tiba….
Sampai hari ini lebih dari 24 tahun kulewati masa hidupku dalam hidup
panggilan sebagai suster FSGM. Waktuku kadang berlalu tanpa makna karena
kesibukan, padahal tak terhitung kenangan indah yang pernah kualami karena kasih
Tuhan nyata lewat peristiwa hidup dan perjumpaan dengan sesama yang kulayani di
luar biara.
Kenangan indah itu beriring dengan pengalaman kesulitan dan tantangan
kadang juga menyedihkan…. Semua berbaur menjadi suatu rangkaian indah….
Seperti rangkaian bunga, bermacam-macam menjadi satu vas yang sangat indah,
saling melengkapi. Tak akan ada yang dapat memisahkan aku dari cinta-Nya,
meskipun tidak mudah bagiku untuk setia.
Saat indah semua menjadi
terang dalam keheningan dan doa,
sarat makna walau dalam peristiwa
sangat sederhana. Nilai-nilai hidup
persaudaraan, cintakasih yang
tulus terutama pada para susterku
yang sudah sepuh. Kusadari tanpa
mereka aku juga tidak ada. Mereka
telah dengan gigih menjadi teladan
kesetiaan dalam perjuangan hidup.
Bagiku hidup adalah perjuangan
tanpa batas untuk senantiasa
mencari dan mencari jawab dalam
setiap peristiwa hidup harian,
peristiwa yang tidak pernah
akan selesai sebelum saudara ajal
menjemputku.
Hidup yang tidak pernah
dipertanyakan adalah hidup yang
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♥  Seperti Pelangi
Sehabis Hujan

tidak layak dihidupi, itulah keyakinanku, dalam hidup discernmen mutlak perlu.
Bagaikan gerobak lepas tanpa arah… tak ada maknanya. Ketika hidup tidak
mengenal nilai-nilainya, maka yang ada hanya sekumpulan orang yang tanpa arti…
gak ada gunanya, mandeg, tak bergerak atau ikut arus tanpa tahu maknanya, cari
aman dan membuat geng-geng eksklusif dalam komunitas.
Persembahan hidupku yang tak sempurna ini terus kujalani hari demi hari.
Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertaiku, membuat aku kuat melangkah.
Dalam segala situasi aku mencoba berdialog dengan-Nya. Dia sahabat yang tak
kenal lelah, sangat mengerti seluruh kebenaran yang kuperjuangkan, peduli dan
setia. Segala dapat kutanggung karena Dia yang memberi kekuatan. Kebenaran…,
kebaikan…, keindahan, akan nyata pada waktunya.
Dialah kekuatan dan tumpuan keyakinanku. Dalam Dia aku belajar
mencintai sesamaku, terutama yang kecil dan menderita. Aku yakin dalam diri
mereka Tuhan hadir mengajariku banyak hal, hidup sederhana, kelembutan, asli
tanpa kepalsuan, rendah hati dan hidup yang penuh perjuangan. Saat indahku
terus mengalir ketika aku berani duduk hening berserah pada-Nya, Sang Sumber
Keindahan. Tuhan senantiasa memberi keseimbangan, ada susah ada gembira, ada
sulit ada jalan keluar, ada tekanan dan ada pembebasan.
Tuhan, mampukan aku menjadi hamba yang setia seumur hidupku.
Sr. M. Ferdinande FSGM
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♥ “+ Semua untuk kemuliaan
Tuhan.” Pagi itu seorang
teman dengan suara lantang
membangunkan kami semua.
Bergegas saya membuka pintu
kamar, “dan keselamatan jiwa
kita,” jawabku. Sudah menjadi
kebiasaan dan menjadi milik,
ketika membuka mata pada pagi
hari kami membuat tanda salib
dan mengucapkan kalimat di
atas. “Tuhan apa yang kulakukan
hari ini untuk memuliakanMu,”ucapku setiap kali akan
memulai aktivitasku.
♥ Pagi itu tidak seperti biasanya.
“Suster, aku deg-degkan nih,”
ungkapku pada seorang suster
yang kujumpai pagi itu. Suster
itu hanya membalas dengan
seulas senyum. Ya…, soalnya
masih dalam situasi silentium.
♥ Hari itu Selasa, 22 Juni 2010
adalah hari yang sungguh
istimewa dalam hidupku. Hari
penerimaan pakaian biara dan
nama baru sebagai seorang
suster. Saya meninggalkan
manusia lamaku. Seturut
teladan Fransiskus, pakaian
biara merupakan pakaian
pertobatan. Pakaian itu juga
menjadi tanda bahwa hidupku
adalah milik Kristus.

♥ Tahap demi tahap saya belajar
tentang hidup membiara dalam
Kongregasi FSGM. Tidak jarang
ada hal-hal yang menghambat
proses belajar. Namun Tuhan
tidak pernah membiarkan
saya sendiri. Melalui para
pembimbing dan teman-teman
seangkatan Ia membantuku.
♥ Tidak terasa waktu berputar
begitu cepat, saat ini saya
sudah memasuki masa yunior
tahun ke- 4. Melihat kembali
perjalanan panggilanku
selama ini, mendorong hati ini
untuk selalu bersyukur. Hidup
bersama dalam komunitas
sungguh menguji kematangan
panggilan dan kepribadian saya.
Dalam komunitas saya belajar
bertanggungjawab terhadap
diri dan juga tugas-tugas yang
dipercayakan pada saya. Hidup
bersama juga menjadi tempat
berbagi, tempat untuk terus
belajar membarui diri hari demi
hari dan doa menjadi kekuatan
dalam menjalani semuanya itu.
♥ Sebagai suster muda, saya
banyak sekali diberi kesempatan
belajar untuk berkembang.
Berbagai kegiatan saya ikuti.
Banyak kesempatan, banyak
tempat dan banyak orang yang
membuatku semakin merasakan
bahwa semua itu digunakan
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Allah untuk memberikan cintaNya padaku. Kesetiaan pada
setiap proses dalam belajar,
menjadi kunci bagiku untuk
menekuni panggilan ini.
♥ “Pelangi Sehabis Hujan” adalah
sebuah lagu yang memberiku
inspirasi untuk selalu berharap
akan penyelengaraan Tuhan
dalam hidupku. Satu keyakinan
pasti, bahwa kasih Tuhan akan
selalu menantiku
kemana
M. Geovani
FSGMpun
Ia mengutusku. Ibarat air yang
tak pernah berhenti mengalir,
demikian pula kasih-Nya akan
selalu mengalir dalam hidupku
dan kasih itu mengalir juga
bagi semua orang, bagi semua
ciptaan yang hadir dalam
hidupku.
♥ Tuhan, terimakasih atas
kebesaran cinta-MU yang boleh
kutelusuri lewat perjalanan
dan pengalamanku. Suatu
peristiwa Kaubiarkan terjadi
dalam hidupku demi sebuah

pengalaman akan kasih-MU yang
agung.

♥
© Jalan hidupku tak selalu tanpa
kabut yang pekat
© namun kasih-Mu nyata pada
waktu-Mu yang tepat
© seperti pelangi sehabis hujan
itulah janji setia-Mu Tuhan
© di balik hutangku telah menanti
harta yang sungguh
bernilai dan abadi.
© Mungkin langit pun tak terlihat
tertutup awan tebal
namun hatiku ‘kan tetap kuat
oleh janji-Mu yang kekal
© seperti pelangi sehabis hujan
itulah janji setia-Mu Tuhan
©

Sr. M. Viannita FSGM

Di Sini, Di Tempat Ini
Waktu berlalu tak pernah berhenti
hingga menghantar aku sampai di sini.
Walau kadang terasa berat,
tapi tetap aku bersemangat.
Awalnya aku merana
tapi pada akhirnya
kutemukan kebahagiaan
yang begitu indah.
Terkadang aku ingin lari dari kenyataan,
tapi persaudaraan membuat aku kuat
dan itu hanya kutemukan di tempat ini
tak kan kutemukan di tempat lain.
Ku bersyukur Tuhan
atas anugerah panggilan yang kuterima dari-Mu
yang membuat aku semakin mengerti
apa arti hidup sesungguhya.
Flavia FSGM
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Aku Lansia, Aku Bahagia
Saya bahagia menjadi suster karena saya mendapat sapaan dan
dicintai.
Saya bahagia mendapat panggilan menjadi suster di kongregasi
ini. Pengalaman jatuh bangun dalam menanggapi panggilan semakin
menguatkan saya bahwa Tuhan ada dan selalu menolong. Pertolongan
tanpa batas, seluas lautan.
Tuhan mencintai tidak meminta imbalan, tetapi meminta agar
kita hidup baik dengan sesama kita. Saya sangat bahagia karena saya
mempunyai banyak kesempatan dan alasan untuk selalu bersyukur
kepada Tuhan. Hingga saat ini saya diberi umur yang panjang/bonus.
Umur saya sudah 80 tahun dan saya sangat bersyukur atas hadiah
ini. Saya harus terus belajar menerima keadaan diri sebagai lansia,
yang kurang sehat dan banyak kekurangan. Dalam masa lansia ini saya
bahagia karena mempunyai banyak waktu untuk berdoa, hening, dan
berbuat baik. Apa pun keadaannya saya selalu bersama Yesus saja.
^^^
Sr.M.Helena FSGM
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Perjalanan Rohani
Awalnya aku tak tahu, ke mana harus melangkah ....
Dalam ketidaktahuanku mengenai apa yang kualami dan rasakan,
apa yang membuatku tidak siap,
menjadi berat sebagai sesuatu yang membuatku tidak bahagia.
Tidak jelas bagiku dalam mengikuti panggilan-Mu.
Kadang aku ragu, cemas, takut mengenai apa yang ada di depanku.
Dalam perjalanan panggilanku,
kutemui beraneka-ragam tawaran.
Jarang kutemui kebenaran yang pasti dalam setiap kenyataan ....
Namun sesungguhnya, kenyataan itu sebenarnya kebenaran.
Memang sangat sulit untuk dicerna, apalagi bila menjalaninya setengah
menapak.
Kadang aku terbelenggu oleh arus nafsu.
Tenggelam ke dasar pusaran, berkutat tak tentu arah.
Masuk ke dalam permainan diriku sendiri.
Mengenal-Mu, mencintai-Mu.
Dalam keterbatasan kemanusiaanku, dalam kebekuan hatiku.
Setetes Cinta yang Penuh Kasih, menyakinkanku....
Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Hari demi hari seiring berjalannya waktu dan usia,
aku menemukan pengalaman kasih Allah. Kepahitan, kegagalan, kecemasan,
ketakutan yang kualami semakin menyadarkan aku,
untuk mengerti dan memahami akan arti dan makna panggilan hidupku.
Engkau begitu sabar menantiku mengikuti proses hidup.
Melalui peristiwa dan pengalaman hidup rohaniku,
Engkau membiarkanku mengalami semuanya itu.
Pada saatnya Engkau menunjukkan jalan.
Perjalanan perutusan-Mu harus melewati setiap pemberhentian.
Dalam jalan salib hidup-Mu....
Engkau menghendaki sebuah jalan yang harus kujalani...
jalan salib seperti yang Engkau lalui.
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Biarlah aku selalu hidup di bawah salib-Mu,
dan mewartakan harapan yang terpancar dari sana....
Sebuah jalan misteri Kerajaan Allah yang Agung dan Mulia.
Dengan tangan-Mu, Kaubentuk aku seturut rencana dan kehendak-Mu.
Ajarlah aku untuk selalu setia, seperti Engkau SETIA.
Ya Tuhan, berilah aku ketenangan dan kecerahan hati,
untuk menerima segalanya yang tidak dapat kuubah.
Keberanian untuk mengubah segala hal yang dapat kuubah,
dan kebijaksanaan untuk
mengadakan pembedaan antara keduanya.
Dia yang telah memilih dirimu, berkuasa atas seluruh peziarahan hidupmu
dalam panggilan-Nya.
JANGAN LEPASKAN, tetap bawa DIA dalam seluruh rasa kehadiranmu dalam
kekinian yang panjang.
God is a lead your stride …
God have not requires we go certain place,
Where is not God your lead.
I have not walked in your shoes,
So I cannot fully understand this
journey.…
TRUST IN GOD
But I want you to know,
I will walk beside you
at your own pace,
as far as your need me to,
until the pathway leads you
to place of hope and peace.
Sr. M. Veronica FSGM
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Dibangun Berkat Tuhan
^ Sr. M. Fransiska ^

T

K Fransiskus Pringsewu diberkati
RD. Kamilus Duha dan RD Al.
Mujiantono, Senin, 13 Juni 2016.
Dalam homilinya RD Kamilus berharap,
bahwa sekolah ini menjadi dasar pendidikan
karakter bagi anak-anak. Untuk itu kepala
sekolah harus profesional, memiliki jiwa

RD Kamilus memberkati salah ruang kelas
TK Fransiskus Pringsewu

Sr.M.Aquina mengucapkan
terimakasih kepada Edi Sumitro
dan kr u yang telah banyak
membantu dalam proses
pembangunan hingga selesai. Ia
memohon kepada Sr. M. Vianny
beserta para guru dan siswa untuk
memelihara gedung ini sebaikbaiknya. “Gedung sekolah yang
megah dan kuat ini dirancang
untuk 20 bahkan 30 tahun ke
depan, tetapi tergantung juga
bagaimana kita memeliharanya.”
Siswa SD Fransiskus mempersembahkan atraksi
Perayaan syukur ini dihadiri para suster
pemimpin yang mengayomi semua orang.
dari berbagai komunitas. Kor dari siswa
Sifat itu sangat mempengaruhi kinerja para
SD Fransiskus Pringsewu. Usai Perayaan
guru dan karakter anak didik. “Jangan lupa
Ekaristi dilanjutkan pemotongan tumpeng.
untuk memperhatikan kesejahteraan para
Setelah menyanyikan lagu Hymne
guru.”
Fransiskus, dilanjutkan dengan Tari Sanak
“Gedung ini selesai dibangun
Jejama Medoh, pantomim, drama, Tari
berkat Tuhan,” lanjutnya. “Rasa syukur
Rebana, dan Tari Yamko Rambe Yamko
itu menggelorakan semangat kita untuk
yang dipersembahkan para siswa TK dan
membangun manusia-manusia di sini dan di
SD Fransiskus. ***
mana pun berada. Doakan juga anak-anak
yang tidak mempunyai kesempatan belajar,”
tutur Rm. Kamilus.
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Expo Kolaborasi Fransita

Temu Akbar Asrama

^ Sr. M. Fransiska FSGM ^

^ Sr. M. Fransiska FSGM ^

ekolah Fransiskus Tanjungkarang
meng g elar Expo Kolaborasi
Fransita, 15-16 Juni 2016. Tujuan
kegiatan ini mengajak seluruh komunitas
Fransiskus Tanjungkarang dari TK hingga
SMP untuk terlibat aktif dalam seluruh
prosesnya, mengembangkan bakat dan
kemampuan siswa, melatih siswa memiliki
keberanian berkreasi, belajar menghargai,
mengapresiasi karya dan kemampuan orang
lain.
Acara dibuka dengan display
dramben disusul siswa per jenjang. Mereka

berbaris rapi. Di atas ‘panggung ekspresi’
dan di halaman sekolah ditampilkan berbagai
atraksi seperti: modern dance, paduan
suara, model permainan pramuka siaga dan
penggalang, musik angklung, musik dan
tari tradisional, dan tari kolosal.
Acara bertambah semarak ketika
para guru dan suster menari dan menyanyi.
Di aula dan koridor kelas di lantai dasar
digelar pameran karya kreativitas siswa.
Gelora antusias dan suasana persaudaraan
dirasakan selama kegiatan ini berlangsung.
***

Acara Tahunan Temu Akbar Asrama dan Panti Asuhan yang didampingi para suster
FSGM diadakan di Asrama St. Clara, Gedungmeneng, Bandarlampung, Minggu, 19
Juni 2016.
Kegiatan yang bertema ‘Persaudaraan Penuh Kerahiman’ ini dihadiri oleh sekitar 200
anak. “Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan, meski dalam acara nanti
akan ada perlombaan. Kalah atau menang diterima dengan rahmat keterbukaan serta
belajar mengolah emosional dalam kegiatan fisik. Selain itu, untuk mewujudnyatakan
sikap saling mengasihi, menghargai, dan mengenal dalam tahun kerahiman ini,” ujar
Ketua Panitia, Sr. M. Tarsisia.
Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Rm. Getrudis Marino SCJ dan Rm. Amatus
Sukadi SCJ. Usai Misa Kudus acara dilanjutkan dengan lomba senam kreasi dan
pertandingan voli dan futsal. Hadir anak-anak asrama Leo Dehon, Metro. ***

Penampilan display drumben
dan pameran karya siswa Fransita
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HUT RS. St. Antonio

Dari Kopi Hingga Injil Tuhan

^ Sr. M. Fransiska FSGM ^

Sr. M. Giovani FSGM

D

alam rangka HUT RS St.
Antonio ke 64, di aula Paroki
St. Petrus dan Paulus Baturaja,
diadakan pengobatan gratis. Sekitar 300
orang datang untuk berobat. Mereka
rata-rata menderita tekanan darah tinggi,
gangguan tulang dan pencernaan. Selain di
Baturaja, juga diadakan di Stasi Tegal Arum
sebanyak 200 pasien.
Di setiap tempat pengobatan didahului
dengan seminar kesehatan mengenai
‘penyakit degenerative serta pola hidup
sehat’ oleh dr. Anggiat MMP, dr. Aritonang
SpSD dan dr. Oka Joung Wilsen. Sedang
Sr. M. Steffi FSGM bersama tim ahli gizi
memberikan seminar tentang ‘Pola Makan
Sehat’. Dalam seminar itu diadakan
tanya jawab. Tampak masyarakat sangat
antusias.***

Sr. M. Giovani bersama keluarga postulan di Timor Leste, 14/6

K

unjunganku selama 3 hari di
keluarga postulan FSGM Timor
Leste, 14 Juni 2016, membawaku
pada kekaguman akan kekuatan Tuhan. Jalan
panjang yang kami lewati dari Fatuberliu
Dili, Ermera, Hatolia dan Laclubar dapat
terjangkau dengan mobil.
Di Ermera kami mengunjungi
satu keluarga yang dekat dengan gedung
gereja. Kami berjalan mendaki melewati
perkebunan kopi yang buahnya siap
dipetik. Menurut informasi jaraknya dekat.
Kenyataannya, keringatku sudah mengalir
deras dan nafasku hampir putus, namun
belum juga sampai tujuan.
Setelah tiba saya menikmati
harumnya kopi. Saya pun memetik kopi
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yang sudah memerah. Tetapi hanya
sebentar. Kami berjalan turun dengan kaki
melompat-lompat supaya cepat.
Sore hari kami menuju Desa Manu sae
(burung naik). Menurut info, letaknya
dekat dengan jalan raya. Kami berjalan kaki
menuruni pegunungan yang curam, setelah
menyusur sungai kami menaiki satu bukit
lagi. Rumahnya di seberang sungai di atas
bukit.
Ya, kami turun dengan semangat
melewati perkebunan kopi. Turun sampai
kaki mulai bergetar belum juga sampai, dalam
hati cukup tidak nafasku ini tetapi kuhibur
diri menikmati indahnya pegunungan.
Sampai di sungai saya gembira, terasa
segar karena air jernih gemuruh menerpa
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bebatuan besar. Lututku semakin bergetar,
kupaksa naik, meski rasanya tidak sanggup
lagi tetapi akhirnya sampai juga.
Tiba di rumah semua keluarga
menyambut kami dengan gembira. Layaknya
orang Timor menerima tamu. Saya berharap
mereka yang datang dengan berbagai situasi
dapat saling menyesuaikan diri dan berjuang
untuk memenangkan nilai yang lebih luhur.
Kepala mereka yang biasa membawa
beban kopi dan sebagainya kini kuajarkan
membawa injil Tuhan meresapkan dalam
hidup rohani mereka. ***

DD/ M.Fransiska FSGM

Sr. M. Giovani dalam perjalanan kunjungan ke
rumah postulan di Timor Leste

Tips Bahagia
Sr. M. Marianne FSGM
KEINDAHAN dari hidup membiara
adalah kegembiraan, kebahagiaan, kata Paus
Fransiskus. Tidak ada kekudusan yang lahir
dalam kesedihan. Kekudusan selalu lahir
dari kegembiraan sejati. Menjadi bahagia
tidak berarti tidak mengalami kesulitan
dalam hidup, tetapi mampu mengatasi
kesulitan hidup dengan iman.
Santo Fransiskus dari Asisi adalah
salah satu contoh santo yang selalu riang
gembira. Ia memiliki kebahagiaan sejati
yang lahir dari hatinya yang paling dalam
dan memancar keluar pada orang-orang
di sekitarnya. Meskipun ia hidup dalam
kemiskinan dan kepapaan, tetapi ia sungguh
santo yang bahagia. Ia bahagia karena bagi36
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Nya Allah adalah segalanya, “Tuhanku
adalah segalaku.”
Ke b a h a g i a a n i t u a nu g e r a h .
Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan
uang, materi, status, jabatan atau tingkat
kepandaian. Tidak bisa juga diukur dari
penampakan lahiriah saja. Orang yang kaya
dan memiliki banyak uang belum tentu
bahagia. Status atau posisi terhormat juga
belum tentu bisa membuat orang bahagia.
Apakah orang yang selalu tertawa itu juga
bahagia? Belum tentu, kalau tertawanya
hanya untuk menutupi apa yang ada di
hatinya. Akan tetapi, kalau tertawa itu
adalah ungkapan jujur hatinya yang bahagia,
bisa jadi dia memang orang yang bahagia.
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Menjadi religius, baik sebagai pastor,
suster atau bruder yang bahagia adalah hal
yang penting karena ini menjadi kesaksian
hidup yang paling bisa dirasakan banyak
orang. Religius yang bahagia biasanya akan
tampak dari buah-buah kebaikan yang
dihasilkannya. Seperti kata Yesus, pohon
yang baik terlihat dari buahnya yang baik.
Menjadi bahagia sebenarnya tidak
sulit karena kebahagiaan itu pilihan. Kita
mau menjadi orang yang bahagia atau orang
yang menderita, itu pilihan kita. Kita mau
menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi
orang yang sulit itu juga sebuah pilihan.
Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan
untuk menjadi lebih bahagia:
Per tama, mudah bersyukur.
Bersyukurlah untuk apa pun yang telah
kita terima dan miliki. Orang yang mudah
bersyukur adalah orang yang bahagia karena
dia merasa cukup dengan apa yang dia
punya dan terima. Sebagai ungkapan syukur
biasanya dia juga akan menjaga, merawat
dan mengembangkan apa yang telah Tuhan
berikan sebaik-baiknya. Orang yang mudah
bersyukur juga menandakan memiliki iman
yang dewasa dan mendalam.
Kedua, jangan mudah iri hati. Iri
hati adalah racun yang mematikan untuk
diri sendiri maupun untuk orang lain. Iri
hati tidak pernah membuat orang merasa
bahagia. Orang yang iri biasanya tidak bisa
bersyukur atas apa yang dia punya, belum
bisa menerima diri sendiri dan selalu ingin
memiliki apa yang dimiliki orang lain. Iri hati
juga bisa melahirkan dosa-dosa lain seperti
curiga, marah, dendam, bahkan sampai
ingin menjatuhkan orang lain. Tuhan sudah
memberi pada setiap orang bagiannya
masing-masing. Karena itu, mengapa harus
iri hati? Kalau ingin bahagia, STOP IRI
HATI !!
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Ketiga, berdamai dengan diri
sendiri, dengan orang lain dan dengan
Tuhan. Ciri orang yang bahagia biasanya
terlihat dari rasa damai yang lahir dari
hatinya. Ketika orang sudah mampu
menerima diri sendiri dengan segala
kelebihan dan kekurangan, biasanya dengan
sendirinya akan bisa menerima orang lain
dengan baik juga karena orang lain adalah
cerminan diri kita. Itu berarti dia juga sudah
berdamai dengan Tuhan. Orang yang belum
bisa menerima diri biasanya menyimpan
kemarahan dengan diri sendiri, dengan
Tuhan dan dengan orang lain. Selalu melihat
diri sendiri secara negatif, juga tidak bisa
melihat kelebihan orang lain. Karena itu,
berdamailah dengan diri sendiri jika ingin
merasa bahagia dan damai.
Keempat, beriman dan percaya
pada Tuhan. Ini adalah kunci paling penting
untuk menjadi bahagia. Kebahagiaan itu
anugerah. Kalau kita beriman dan percaya
pada Tuhan, meletakkan hidup kita dalam
tangan-Nya pasti kita akan bahagia.
Pada zaman ini banyak orang tidak
merasa bahagia walau punya segalanya
karena tidak sungguh-sungguh percaya pada
Tuhan, tetapi lebih percaya pada kekuatan
diri. Tuhan adalah sumber kebahagiaan
kita, tak ada yang lain. Tinggallah dekat
pada Tuhan maka kita akan merasa bahagia.
Seperti kata pemazmur, “Hanya pada
Tuhanlah hatiku tenang sebab dari padaNyalah segala harapanku” (Mzr 62: 2). ***
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RENUNGAN

Bukan Karena Kebetulan
Sr. M. Editha FSGM

SUATU hari sekitar pukul empat sore
banyak orang di depan jalan raya, ada yang
duduk di pinggiran warung kecil, ada yang
berdiri dan siap dengan payungnya karena
cuaca agak gerimis. Saya termasuk orang
yang antri menunggu bis untuk pulang dari
Pringsewu ke komunitas Tanjungkarang.
Entah apa yang terjadi..., semakin
banyak orang yang menunggu antrian bis,
namun tidak kunjung datang bis. Bila ada,
bis selalu penuh.
S a t u j a m l e b i h s ay a s u d a h
menunggu, sembari menyapa mereka
yang ada di dekat saya. Dalam hati saya
bergumam, “Tuhan…, andai saja ada orang
baik membawa mobil dan saya bisa ikut
sampai Tanjungkarang karena hari semakin
sore…!”
Tak lama kemudian sebuah mobil
mundur sampai di hadapan saya, kemudian
kaca mobil dibuka pelan-pelan. “Suster…,

ini Dias, mau pulang? Yuk sama-sama…!”
“Oh, terimakasih,” jawabku. Saya beranjak
menuju mobilnya. Puji Tuhan ternyata
Tuhan memberikan berkat begitu luar
biasa.
Mungkin banyak orang pernah
mengalami peristiwa seperti ini. Saat ada
yang membutuhkan pertolongan, ada
yang tergerak untuk memberi bantuan.
Kadangkala muncul pikiran manusiawi,
bahwa pengalaman ini hanya sebuah
kebetulan.
Secara iman, ini bukanlah sebuah
kebetulan namun berkat dari Tuhan yang
menyelenggarakan hidup. Dia lebih tahu
kebutuhan manusia. Saya menyadari bahwa
kerap muncul berbagai keinginan namun
bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan
selalu menjawab doa sesuai dengan apa
yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan
manusia. ^^^
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WASIAT St. FRANSISKUS

Beginilah Tuhan menganugerahkan kepadaku, Saudara Fransiskus,
untuk mulai melakukan pertobatan. Ketika aku dalam dosa, aku
merasa amat muak melihat orang kusta. “Tetapi Tuhan sendiri
menghantar aku ke tengah mereka dan aku merawat mereka
penuh kasihan. Dan aku setelah meninggalkan mereka, apa yang
tadinya terasa memuakkan, berubah bagiku menjadi kemanisan
jiwa dan badan; dan sesudahnya aku sebentar menetap, lalu aku
meninggalkan dunia.
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