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TOREHAN  REDAKSI

   2 3

KATA BERMAKNA

KITA sering memberikan ucapan selamat 
kepada dua mempelai yang mengikat janji 
setia dalam perkawinan dengan kata-kata, 
“Selamat menempuh hidup baru.” 
 Baru berarti berubah dari yang lama 
menuju yang baru. Beralih ke arah yang 
lebih baik. Di sana ada pembaruan jiwa, 
yang disertai dengan Roh Allah. Roh yang 
membimbing dan menyertai setiap langkah 
kita.  

Semua orang tentu ingin bahagia, 
terlebih kedua mempelai yang akan 
membentuk keluarga baru. Namun, untuk 
menuju ke hidup yang baru itu perlu 
memiliki modal utama yakni sebuah pondasi 
yang kuat. Bagaikan mendirikan rumah, 
harus berpondasi kokoh, dan bila rumah itu 
beralaskan pasir tentu mudah luluh lantak 
bila topan badai menerjang. 
 Sejak awal melangkah kedua 
mempelai itu mesti bersekutu dalam aktivitas 
rohani melalui doa, membaca kitab suci, 
perayaan-perayaan sakramen, itu salah satu 
pondasi kuat untuk bangunan keluarga. 
Sejak dalam kandungan anak juga diberi 
pondasi yang kuat, diajak berdialog, berdoa, 
mengikuti Perayaan Ekaristi dengan khidmat, 
teratur menerima Sakramen Pengampunan 
Dosa. 
 Usaha-usaha itu akan membantu 
sebuah keluarga untuk bertumbuh dengan 
baik, bertransformasi karena sejak awal 
Tuhan hadir dan menjadi santapan keluarga. 
Santapan yang memberi kekuatan untuk 

mewartakan nama Tuhan dan berbagi kasih.  
^^^

Sr. M. Fransiska FSGM 

Santapan Keluarga

Menjaga Integritas

KALI ini saya memilihkan beberapa 
trik-transformasi yang disampaikan oleh 
seorang ayah kepada putranya untuk kita 
simak.

Sepucuk Surat dari Jack Ma 
kepada putranya
Anakku, kutulis catatan pendek ini 
berdasarkan tiga prinsip: 

Pertama, keberuntungan dan bencana 
dalam hidup ini tidak ada yang abadi, 
tidak seorang pun tahu mampu hidup 
berapa lama. Ada sebagian hal sebaiknya 
dibicarakan sejak awal. Kedua, aku adalah 
ayahmu,  jika aku tidak mengatakannya 
padamu, maka tidak akan ada yang 
mengatakannya padamu. Ketiga, catatan 
kecil ini menuliskan pengalaman yang 
kudapatkan melalui sakit dan kegagalan     
 Hal-hal yang harus kauingat baik-
baik dalam hidupmu:

Janganlah terlalu mempedulikan orang 
yang tidak   baik terhadapmu. 

Seumur hidupmu, tidak ada seorang pun 
berkewajiban baik terhadapmu, kecuali 
ayah ibumu.

Terhadap orang yang baik kepadamu, 
haruslah senantiasa bersyukur dan 
menghargai.

Tidak ada orang yang tak tergantikan, tak 
ada benda yang wajib dimiliki. 

Ketika mengerti hal ini, kelak seandainya 
kau kehilangan semua yang berarti dan 
kaucintai, kau akan memahami, ini semua 
bukanlah perkara besar.

Kehidupan ini begitu sementara, hari 
ini mungkin kita masih menyia-nyiakan 
kehidupan, esok hari barulah menyadari 
kehidupan telah jauh meninggalkan kita.

Karena itu, hargai kehidupan sedini 
mungkin, hari-harimu menikmati 
kehidupan pun akan semakin banyak. 

Daripada mengharapkan umur panjang, 
lebih baik lebih dulu menikmatinya. 

Cintakasih hanyalah sebuah perasaan, 
dan perasaan ini akan berubah mengikuti 
waktu dan keadaan. Jika seseorang 
yang begitu kaucintai meninggalkanmu, 
bersabarlah menunggu sebentar, biarkan 
waktu perlahan membersihkannya, 
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biarkan perlahan mengendap, rasa 
pahitnya pun akan perlahan-lahan 
menjadi hambar.

Janganlah berlebihan mengharapkan 
keindahan cinta, janganlah juga 
berlebihan larut dalam sedih patah hati.

Meskipun banyak orang sukses yang 
tidak mendapatkan terlalu banyak 
pendidikan, bukan berarti tidak giat 
belajar pun bisa berhasil.   Pengetahuan 
yang kaudapatkan adalah senjata yang 
kaumiliki.

Kita boleh membangun semua dari 
nol, tapi tidak  dengan tangan kosong. 
Ingatlah baik-baik!

Aku tidak akan memintamu mengurus 
masa-tuaku, sama halnya denganku yang 
tidak akan mengurus    masa-tuamu. 

Ketika kau dewasa dan mandiri kelak, 
kewajibanku selesai.

Selanjutnya apakah kamu naik 
kendaraan umum atau mercedez 
benz, menyantap sirip ikan 
atau bihun, semuanya harus 
kaupertanggungjawabkan sendiri.

Kamu boleh menuntut dirimu untuk 
menjaga kepercayaan, tapi tidak dapat 
menuntut orang lain melakukan hal 
yang sama. Kamu boleh menuntut 
dirimu berbuat baik kepada orang lain, 
namun jangan mengharapkan orang 
lain baik terhadapmu.

Bagaimana kamu memperlakukan 
orang lain, bukanlah berarti mereka 
akan memperlakukanmu sama.

Jika kamu tidak memahami ini, hanya 

akan menambah beban yang tak perlu 
dalam hidupmu.

Keluarga hanyalah ikatan jodoh satu kali, 
berapa lama pun aku dan kamu akan 
bersama, kamu tetap harus menghargai 
setiap waktu kebersamaan, pada 
kehidupan selanjutnya, apakah kita saling 
mencintai ataupun tidak, tetap tidak akan 
berjumpa lagi.

Bagi ayah ini,  memilih yang terbaik 
tetap menjadi dasar kelangsungan hidup. 
Integritas kita menentukan seberapa 
bahagia kita dalam menapaki panggilan-
Nya. ***

Salam hangat, 

Sr. M. Aquina FSGM 

GEREJA selalu membarui diri (Ecclesia 
semper reformanda), maka, keluarga sebagai 
Gereja Domestik juga mesti melakukan 
juga. Bagaimana pun, zaman terus berubah. 
Perubahan zaman suatu keniscayaan, dinamis 
dan bahkan sepertinya takkan berhenti. 
Entah akan sampai kapan dan bagaimana 
wajah zaman ke depan. Sudah jelas terlihat, 
setiap perubahan selain menunjukkan sisi 
positif, senantiasa membawa serta ekses 
negatifnya. 
 Sisi positif  harus kita syukuri, 
namun sisi negatif  tak perlu kita tangisi. 

Jika kita menanagisinya, kita menjadi 
pihak yang pasif, sekedar menjadi korban 
atas perubahan. Kita harus menyikapinya 
secara bijak setiap era perubahan, agar 
tak membawa kemunduran. Diharapkan 
kita peka dan membaca terhadap tanda-
tanda zaman. Agar dengan demikian kita 
manjadi waspada dan menentukan sikap 
(berdisposisi). Gereja Domestik (Keluarga) 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
masyarakat yang berubah. Ia tak steril atau 
imun oleh gerak zaman.

Keluarga Yang Senantiasa Membarui Diri
RD. Andreas Basuki W
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Tak Ikut Arus
 Maka, keluarga pun harus aktif, 
tak hanyut saja dan ikut arus zaman. 
Keluarga tak boleh hanya mengalir terus dan 
mengikuti arus (go with the flow) melainkan 
juga mesti berani melawan arus yang 
memang harus dilawan (fight the tide). Tak 
berarti dengan mengadakan perlawanan 
yang membabi buta menentang arus yang 
tanpa arah, sebaliknya yang menentukan 
arah. Ikut arus akan menjadi korban zaman, 
lawan arus tanpa arah akan melelahkan dan 
pada akhirnya kehilangan orientasi hidup 
(disorientation).
 Maka keluarga tak boleh menjadi 
pasif, korban, dan terbelenggu, ikut arus, 
melainkan harus aktif, menjadi pelaku, 
bebas, dan menentukan arah keluarga ke 
depan. Karena kita tak dapat menentukan 
dari keluarga yang bagaimana kita berasal, 
namun kita hanya bisa mencita-citakan 
keluarga yang yang akan wujudkan.

 Keluarga beriman Kristiani mesti 
dibawa kepada Yesus. Karena Yesus pernah 
mengatakannya kepada Tomas, agar di 
tempat di mana Yesus berada, Tomas pun 
berada, dan ke mana Yesus pergi, Tomas 
tahu jalan arah menuju, yang tak lain Diri-
nya sendirilah jalan, kebenaran, dan hidup 
(Yohanes 14:3-6). Zaman boleh berubah, 
tetapi jalan tetap, yakni jalan Yesus. Era bisa 
berbeda, namun kebenaran senantiasa sama, 
yaitu kebenaran Yesus. Waktu terus berubah, 
walaupun begitu hidup selalu tetap, ialah 
hidup Yesus. Pendek kata, keluarga Katolik 
ditandai oleh Yesus, sebagai titik berangkat, 
proses perjalanannya, dan akhir tujuannya. 

Ikut Visi-Misi Yesus
 Maka visi-misi keluarga Katolik 
selaras dengan visi-misi hidup Yesus sendiri, 
yakni melayani untuk mewujudkan kerajaan 
Allah. Dan kerajaan Yesus bukan dari dunia 
ini (Yohanes 18:36). “Kerajaan Allah yang  
bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi 
soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita 
oleh Roh Kudus” (Roma 14:17). Perubahaan 
zaman yang kasat mata memang dalam 
dunia material, yang lahiriah, yang terkadang 
cenderung untuk mengabaikan yang dunia 
spiritual, yang batiniah. Demikian lalu 
pandangan manusia cenderung ke arah ke 
luar diri (outward looking) daripada ke dalam 
diri (inward looking). 
 Bukan maksudnya keluarga kita agar 
hanya melakukan refleksi atau meditasi. 
Tetapi agar kita merefleksikan maknanya, 
untuk apa, tujuannya, asas manfaatnya. 
Kadang orang merasa diri bahagia kalau 
punya mobil banyak, duit banyak, harta 
banyak, tabungan banyak. Tetapi apakah 
bahagia jika banyak banyak pikiran, banyak 
urusan, banyak stres, banyak penyakit, atau 
banyak musuh atau saingan usaha? Kerajaan 
yang hendak diwujudkan dalam keluarga, 

Kerajaan Allah, Kerajaan Bahagia, yang non 
material lebih utama menjadi kekayaan dan 
warisan dari dan oleh keluarga. Seperti saat 
orangtua menikahkan anaknya, memberikan 
seperangkat benda rohani sebagai simbol 
pewarisan iman.
 Kalau sebuah keluarga diminta 
menyusun daftar kekayaannya, pasti iman 
tak masuk dalam hitungan. Kekayaan 
rohani takkan usang atau punah. Punah 
hanya kena pada kodrat bendawi. Kebaruan 
dan pembarauan hanya mungkin dalam 
roh. Roh memungkinkan orang lahir baru, 
lahir kembali, lewat pertobatan, baptis, dan 
krisma. Kita bernyanyi, “Utuslah Roh-Mu 
ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi” 
(Tanggapan Mazmur hari Pentakosta th B, 

PS 828). Di zaman yang kian materialistis, 
keluarga-keluarga mesti membekali diri 
dengan semangat spiritualistis. Bukan malah 
tergila-gila pada harta.
 Kekayaan sejati bukan apa yang 
dapat kita miliki saja, terlebih apa yang dapat 

kita bagikan. Maka bukannya berkurang 
namun malah berlimpah. Orang yang 
bahagia ialah yang miskin di hadapan 
Allah (Berbagagialah orang yang miskin 
di hadapan Allah, karena merekalah yang 
empunya Kerajaan Sorga; Mateus 5:3). Di 
hadapan Allah yang Mahakaya, kita tak 
mimiliki apa pun, karena semua milik-Nya, 
bahkan nyawa/hidup kita. Namun jika kita 
bersama dengan Allah, kita amat kaya karena 
bersama dengan Sang Mahakaya, pemilik 
segalanya. 

Roh Allah Aktor 
 Perubahaan ke arah itu karya Roh 
Allah. Bisa bekerja melalui siapa saja. Jika 
dalam sebuah keluarga, ibu/istrinya yang 
saleh, dia yang diharapkan menjadi agen 
perubahan, mengajak suami/bapak dan 
anak-anak untuk berubah. Kalau bapak/
suami yang baik, ya mengajak istri/ibu 
dan anak-anak untuk mendekatkan diri 
pada Tuhan. Sebaliknya jika ortu mereka 
tak peduli pada imannya, tak mustahil 
anak-anak yang mengingatkan. Lewat 
kegiatan SEKAMI (Serikat Kepausan Anak 
Misioner) diajarkan 2D 2K (Doa, Derma, 
Korban, Kesaksian) mengarahkan mereka 
menjadi anak yang baik. Para orangtua bisa 
dibuatnya heran dengan kecerdasan dan 
kesalehan mereka yang rajin berkegiatan. 
Mereka dibuatnya bangga. 
 Pada saat mau Komuni Pertama satu 
persatu saya bertanya antara lain, apakah 
ada kebiasaan makan dan doa bersama. 
Jika jawabannnya tidak, saya tanya lagi, 
apakah berani mengajak orangtua. Ada 
yang spontan menjawab berani, meski ada 
yang lama, dan ada yang akan mencoba. 
Anak-anak sungguh jujur. Saat disepelekan 
kehadirannya oleh para murid, Yesus malah 
menempatkan anak-anak secara terhormat, 
didoakan, dan diberi berkat. Namun 



            Duta Damai, Tahun ke-18, Juli-Agustus 2017 
            

9
   
8             Duta Damai, Tahun ke-18, Juli-Agustus 2017 

SAJIAN UTAMA SAJIAN UTAMA

biasanya, anak-anak mendapat giliran makan 
yang terakhir. Urutan anak-anak bukankah 
semestinya yang pertama?
 Anak-anak tak lepas dari didikan 
orangtuanya. Jika orangtua tak mau susah 
betapa pun repotnya, orangtua harus ada 
waktu bagi anak-anaknya. Jika orangtua 
peduli akan menyambungkan antara apa 
yang diajarkan di rumah, sekolah, Gereja, 
dan melalui pergaulannya. 
 Akan terlihat dalam kepiawaiannya 
dalam mempelajari doa, memahami 
pelajaran sekolah/Gereja, dan ketrampilan-
ketrampilan lain. Ada anak yang saya tes 
doa-doa lancar, pelajaran persiapan Komuni 
juga,  nabi-nabi banyak tahu, misdinar rajin, 
lektor dan mazmur pernah. Setelah saya 
tanya, ada anak yang cerdas anak siapa? 
Ternyata, anak Ketua Stasinya!  

 Cara anak menggunakan alat-alat 
komunikasi, berbicara dengan orang dewasa, 
dan kepedulian serta kebersamaannya 
dengan teman-teman, sejak dini ditanamkan 
akan menjadi kebiasaan. Jika orangtuanya 
biasa hidup tertib, rajin, disiplin, tanggung 
jawab, jujur, hormat, sopan, bisa dipercaya, 
tanggap, setia dalam tugas, kerja keras, suka 
nilai-nilai rohani, keindahan, kebenaran, 
keadilan, penyayang kehidupan dan 
sebagainya akan membuat anak menjadi 
dewasa, yang tahu tugas dan tanggung 
jawabnya, yang tidak hanya menunggu, 
tetapi berprakarsa. 
 Inilah pelajaran kehidupan yang tak 
sepenuhnya didapat dari bangku sekolah. 
Perilaku yang baik sulit didapat daripada 
otak yang cerdas. Perilaku bijak dibutuhkan 
kapan saja dan di mana saja. Otak cerdas 
tak ada guna tanpa kelakuan yang jujur dan 
emosi terkontrol. 

Mumpung Belum Terlanjur
 Para calon pengantin tak pernah 
cukup dengan Kursus Persiapan Perkawinan. 
Saat kanonik masih saya tanyai banyak hal, 
“Apakah kamu suka berkelahi?” Kesukaan 
kekerasan menjadi bibit kekerasaan pula 
dalam rumah tangganya. Pernah saat kanonik 
saya tanya kepada yang putri, “Hpmu boleh 
dipegang pacarmu?” Jawabnya, “Boleh.”  
“HP dia?” tanyaku lagi. “Tidak!”  “Minta 
hp dia,” kataku. Pas dipegangnya ada suara 
anak perempuan telpon. Langsung saya 
batalkan kanonik dan si calon putra harus 
memutuskan hubungannya dengan siapa 
pun sebagai pacar dan tak boleh main 
belakang. 

Ada juga yang sesudah menikah 
suami atau istrinya akan pergi keluar negeri 
kerja. Saya suruh pilih, menikah atau kerja, 
hidup sebagai suami-istri atau uang. Jika 
menikah tak boleh pisah, pasti akan menjadi 

masalah. Lalu bila saya tanya tentang 
mengapa dalam Gereja Katolik tak ada 
perceraian? Jawabannya pasti nyontek dari 
Mateus 19:6: “Apa yang telah dipersatukan 
Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.”  
Jawaban yang berlaku hanya untuk orang 
dalam. Orang luar yang bukan Kristen tak 
mengimani ayat itu. Jawabannya adalah, 
“Karena percerain itu tidak baik.” Lalu 
saya meminta mereka untuk menyebutkan 
kekurangbaikan dari suami-istri yang cerai.
 Zaman ini disebut orang zaman 
edan, yen ora edan ora keduman. Ning sak bejo-
bejane sing edan, luwih bejo sing eling lan waspadha. 
Ungkapan ini berasal dari Pujangga Jawa, 
Ronggowarsito. Pada intinya, orang banyak 
ikut gila di zaman gila-gilaan, agar mendapat 
kesempatan atau bagian. Namun yang lebih 

beruntung mereka yang sadar dan waspada. 
Sebenarnya bukan zamannya yang edan, 
tetapi manusianya yang dikuasai oleh nafsu 
kenikmatan, kekerasan, kekuasaan, dan 
uang (Bdk. Sirakh 10:1-8). Ini yang menjadi 
sumber kehancuran. Tidak negara, keluarga, 
bahkan Gereja dan instansi atau instituasi 
apa saja semua bisa. Marilah bersama kita 
menyelamatkan keluarga.***
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TITIZIANA, bukan nama sebenarnya, 
adalah seorang gadis yang menjadi guru 
agama katolik di sebuah SD di Roma. Sambil 
mengajar dia juga sedang menyelesaikan 
kuliah S3 teologi.  Setiap kali bertemu, dia 
selalu mengeluh tentang keluarganya yang 
tidak harmonis dan tidak memberi perhatian 
padanya. 

Tiziana menggambarkan, hubungan 
mereka dingin. Orangtuanya sering 
bertengkar. Ibunya lebih sayang pada 
kedua adiknya daripada kepadanya. Tiziana 
yang merupakan anak pertama justru lebih 
sering bertengkar dengan ibu. Hubungannya 
dengan kedua adiknya juga tidak dekat 
dan penuh konflik. Tiziana merasa tidak 
krasan di rumah. Karena itu, sejak lulus 

SMA dia mencari pekerjaan dan tinggal di 
luar rumah. Bahkan dia membayar sendiri 
kuliahnya dari S1 sampai S3. Sudah 20 
tahun dia meninggalkan rumah dan hanya 
kembali sesekali saja. Itu pun tidak lama 
karena selalu bertengkar dengan orangtua 
dan adik-adiknya. Dia sekarang tinggal di 
Roma, sedangkan keluarganya di Venezia.

Di mata Tiziana semua salah 
keluarganya. Ia menuntut mereka untuk 
berubah. Akan tetapi dia tidak menyadari 
bahwa sikapnya yang keras juga ikut ambil 
andil dalam situasi itu. Suatu hari saya 
bertanya padanya, “Tiziana, menurutmu apa 
yang bisa kamu perbuat untuk mengubah 
situasi dalam keluargamu?”Dia segera 
menjawab, “Tidak ada! Dari dulu sudah 

seperti itu, ya akan tetap seperti itu.” 
Tampak ada nada putus asa dalam 

jawabannya, tetapi sebenarnya dia sendiri 
menutup diri untuk sebuah perubahan. 
Saya mencoba membuka hatinya “Benar 
tidak ada yang bisa kamu lakukan? Mengapa 
tidak kamu coba memulai dari dirimu sendiri 
untuk membuat perubahan? Misalnya 
dengan lebih sering mengunjungi keluarga 
atau menelepon duluan menanyakan kabar. 
Dia sepertinya tidak setuju dan menjawab, 
“Saya tidak mau mengganggu mereka, Saya 
sudah terbiasa dengan situasi ini selama 
bertahun-tahun. Kalau mereka butuh saya, 
biar mereka yang melakukannya duluan.” 
Ada kemarahan dalam ungkapannya dan 
saya mencoba memahaminya. 

“Saya paham ini  past i  t idak 
mudah,  tetapi  untuk kal i  in i  coba 
saja kamu yang memulai dan  kita 
lihat apa yang ter jadi. Bagaimana?”                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                        Tiziana 
hanya menjawab dengan desahan panjang. 
Saya membiarkan dia untuk berpikir dan 
memutuskan sendiri tanpa memaksanya.

Beberapa bulan kemudian saya 
dikejutkan oleh perubahan sikapnya. Dia 
sudah mengunjungi keluarganya dua kali 
dalam dua bulan terakhir yakni, saat Paskah 
dan awal Mei. Bahkan, dia membelikan 
keperluan sehari-hari untuk mereka. Dia 
juga mengundang makan adik perempuan 
dan keluarganya. Saat Tiziana di rumah, 
adiknya menitipkan anak-anaknya padanya. 
Hubungannya dengan keponakan-
keponakannya juga sangat dekat.

Terlihat rona bahagia di wajahnya 
saat  bercer i ta  tentang pengalaman 
liburannya di rumah. Saya ikut bahagia 
atas perubahannya. “Apakah kamu merasa 
bahagia di rumah bersama keluargamu?” 
tanyaku. Sambil berkaca-kaca dia menjawab, 

“Ya, saya bahagia.” Bagi saya cukuplah 
jawaban itu sebagai bentuk bahwa dia sudah 
berusaha untuk berubah, walau mungkin 
belum sepenuhnya. Setidaknya hal itu juga 
membuat pandangannya tentang diri sendiri 
dan keluarga berubah, bahwa keluarga 
mencintainya.
Proses

Setiap manusia pasti berproses 
dan berubah. Tidak hanya secara fisik, 
tapi juga secara kepribadian, rohani dan 
spiritualitas. Proses perubahan itu sering 
disebut sebagai transformasi diri, artinya 
bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik 
dan menghasilkan buah yang baik. Hal ini 
membutuhkan kesabaran, keterbukaan dan 
kesediaan untuk menerima rasa sakit saat 
dibentuk untuk mencapai kepenuhan diri. 

Dalam bukunya Antropology of  
Christian Vocation,  P.Rulla  SJ, pendiri 
Institute Piskologi Gregoriana Roma, 
mencoba menjelaskan dengan istilah 
autotranscendenza atau transendensi diri, 
artinya mencapai kepenuhan dalam hidup 
rohani, nilai-nilai religius dan cintakasih 
sejati. Melalui kehidupan nyata setiap hari, 
kita berusaha mencapai nilai-nilai ideal 
(Tuhan, cinta). Hal ini dapat terjadi hanya 
bila kita membuka diri bagi kehadiran 
Kristus dan berkembang dalam kedewasaan 
iman dan kepribadian (2004). 

Oleh karena itu sangat penting 
untuk merefleksikan hidup dan memberikan 
makna. Hidup yang tidak direfleksikan 
adalah hidup yang tidak layak dihidupi. 
Transformasi diri tidak dimulai dari hal-
hal besar, tetapi dari hal-hal kecil yang kita 
jumpai setiap hari. Ibu Teresa dari Kalkuta 
berkata, “Kita tidak akan bisa melakukan 
hal-hal besar dalam hidup ini, tetapi kita 
bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta 
yang besar.”

Mengubah Diri, 
Mengubah Dunia
Sr. M. Marianne FSGM
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SAJIAN UTAMA

Mulai dari diri sendiri
Seringkali kita berharap bahwa 

orang lain, keluarga atau komunitas yang 
harus berubah, namun diri sendiri enggan 
untuk berubah. Sebenarnya jika ingin 
ada transformasi dalam keluarga atau 
komunitas mulailah dari diri sendiri. Sebuah 
keluarga atau komunitas juga akan mampu 
melakukan transformasi jika masing-masing 
anggota juga mau berubah dan berusaha 
untuk mewujudkannya bersama-sama. 

Menurut Alessandro Manenti, 
konflik dalam keluarga adalah hal yang 
biasa. Akan tetapi, setelah konflik masing-

masing anggota harus berusaha 
untuk saling memaafkan dan 
memperbaiki hubungan. Itulah 
transformasi. Transformasi dalam 
keluarga adalah kemampuan untuk 
berubah, bertumbuh dan belajar 
dari  kesulitan dan keterpurukan 
yang dihadapi untuk hidup yang 
lebih baik (2007). 

Saya juga melihat bahwa 
Tiziana sedang berusaha untuk 
mentransformasi dirinya menjadi 
lebih baik. Apa yang dia lakukan 
dua bulan terakhir ini telah 
menunjukkan niat dan usahanya 
memperbaiki hubungannya dengan 
keluarga, mulai mencintai dan 
menerima mereka apa adanya.

Memang seharusnya relasi 
dalam keluarga dibangun atas dasar cinta, 
apa pun keadaannya. Hanya dengan inilah 
keluarga sebagai gambaran hubungan 
Trinitas akan bisa ditampakkan. Keluarga 
yang telah dikuduskan juga dipanggil dalam 
persekutuan doa, ekaristi, sabda Tuhan dan 
kepenuhan cintakasih sehingga menjadi bait 
Roh Kudus (Amoris Laetitia, §29, 2016). ***

....relasi dalam 
keluarga dibangun 
atas dasar cinta, apa 
pun keadaannya...

SPIRITUALITAS

SELAIN merupakan Hari Raya Santo Petrus 
dan Paulus, 29 Juni 2017 juga menjadi hari 
istimewa bagi Kongregasi Suster FSGM. 
Mengapa dikatakan “hari istimewa”? Sebab 
pada tanggal tersebut Tuhan Allah telah 
berkenan menganugerahkan “tunas-tunas 
muda dan baru” dalam diri puteri-puteri jelita 
kepada FSGM. Sejumlah puteri memutuskan 
untuk memulai kerjasama secara intensif  
dengan Tuhan dalam ribaan Kongregasi.

Tuhan memanggil “tunas-tunas 
muda dan baru”. Dari aneka ragam 
daerah mereka didatangkan oleh Tuhan, 
ada yang dari Baturetno, Kefamenanu, 
Atambua, Medan, Lampung Selatan, dan 
lain sebagainya. Semua dihimpunkan-Nya 

di sini. Pluralitas diperlihatkan Tuhan di 
tempat ini.
Samasekali tidak pernah dipersoalkan asal-
usul tunas-tunas muda dan baru ini. Sebab 
di tempat lain dipersoalkan, “Kita memiliki 
tunas muda, tetapi dari daerah sono!” 

Persoalan utama sesungguhnya 
adalah bagaimana anak-anak muda ini 
dipersiapkan, dibentuk, dibekali agar menjadi 
FSGM sejati, yakni menjadi pribadi yang 
tekun dalam doa, mencintai kemiskinan, dan 
gembira dalam karya pelayanan.
 Sela in i tu ,  FSGM bersyukur 
kepada Tuhan, karena Dia terus-menerus 
memperlihatkan proses regenerasi. 
Tongkat estafet itu terus beralih sehingga 

TEMAN
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SPIRITUALITAS SPIRITUALITAS

Tuhan menampakkan diri dalam Kongregasi 
ini kesehatan yang perlu. Regenerasi itu 
berlangsung secara kontinyu. Tidak terjadi 
stagnasi (kemandegan). Kita melihat banyak 
suster menjadi senior, dan lebih banyak lagi 
suster yunior yang siap menjadi lapis kedua 
dan lapis ketiga. Kita semua bersyukur atas 
karya Tuhan yang disambut FSGM dengan 
entusiasme ini.

Enam Dokter Plus
Berbicara tentang proses yang terus 

mengalir, ada cerita yang hemat saya sangat 
menawan hati. Sahibul hikayat adalah seorang 
penghibur dan komedian, Charlie Chaplin. 
Beliau sudah wafat. Beberapa waktu lalu (16 
April 2017) diperingati hari kelahirannya 
yang ke-128 tahun. Saya katakan ia menawan 
hati karena ujarannya tentang dokter. 
Konon ada enam dokter terbaik di dunia ini: 
Dokter Sinar Matahari; Dokter Istirahat; 
Dokter Olah Raga; Dokter Diet; Dokter 
Percaya Diri; dan Dokter Teman. Jika kita 
akrab dengan semua dokter ini, Insya Allah, 
kondisi kesehatan segenap insan bakal 
terjaga senantisa. 

Dalam pengalaman saya sebagai 
religius Fransiskan, rasa-rasanya keenam 
dokter itu tidak mencukupi. Sebab mereka 
itu memberi kesan kuat “hanya buka 
praktik” pada lingkup sekuler atau duniawi 
bangets. Sepertinya keenam dokter itu belum 
menyentuh cita rasa dan spirit dimensi 
insani yang terbuka pada pengalaman 
“metadunia”, seperti berdoa, bersolider, 
mengampuni, dan membaca. Dengan 
keempat unsur yang lebih daripada sekedar 
perlu ini, maka jumlah dokter kini menjadi 
sepuluh: Dokter Doa, Dokter Solidaritas, 
Dokter Pengampunan, dan Dokter Baca-
Membaca.

Saat ini tulisan singkat berikut 
ini hanya akan sedikit membeberkan 

tentang Do k t e r te m a n ,  ter utama 
untuk para “tunas muda belia dan jelita” 
tersebut, tetapi juga untuk yang lain. Sebab 
Dokter tersebut bertangan hangat, dan 
sapaannya meneguhkan, dan kehadirannya 
menyembuhkan.
 Hidup kita ini boleh dikatakan 
mengalami per jalanan. Perjalanan yang 
mengasyikkan itu terjadi bersama sesama, 
terutama teman. Karena teman, kita dapat 
berbagi dalam suka duka; kita dapat tolong-
menolong dalam pekerjaan dan kesulitan; 
kita dapat tertawa bersama; kita dapat sujud 
menyembah bersama; kita dapat saling 
memotivasi dan saling mengampuni; kita 
dapat saling ber-kikuk-kikuk. 

Sungguh, tak terbayangkan jika 
kita nampaknya berjalan bersama tetapi 
sesungguhnya tanpa teman dan berada 
dalam kesendirian. Terhanyut dalam nestapa 
yang mendalam di jurang isolasi yang tanpa 
batas. Sungguh, teman menjadi penjaga 
keseimbangan hidup kita!
 Inilah inti pembacaan saya mengenai 
peringatan Santo Petrus dan Paulus. Dalam 
tradisi Gereja Katolik kedua rasul dan martir 
agung ini disebut bersama, seperti Perpetua 
dan Felisitas; Dionisius dan Redemptus; 
Metodius dan Sirilus; Fransiskus dan 
Dominikus. Mereka itu tertangkap sedang 
merajut pertemanan yang menghidupkan 
dan saling menguatkan! 

Pertemanan itu bagaikan fides et ratio 
(iman dan akal budi). Iman seperti diwakili 
oleh Petrus yang kendati berpendidikan 
cetek, namun kesetiaan dan cintanya 
kepada Guru Kehidupan dari Nazareth 
sungguh kuat. Paulus yang terpelajar, yang 
mengetahui seluruh hukum Taurat, yang 
mencintai sejadi-jadinya Tuhan Yesus dan 
Gereja-Nya, yang pada mulanya ia benci 
dan musuhi. Kedua tokoh, yang saling 
melengkapi itu mengalami persekusi sampai 

pada palma kemartiran.
Kalau kita sedikit membuka mata 

terhadap kenyataan faktual di Indonesia 
akhir-akhir ini, kita boleh berpandangan 
bahwasanya kebutuhan akan Dokter Teman 
itu terasa sangat urgen di Indonesia. Urgensi 
itu terutama karena keanekaragaman yang 
menjadi kodrat manusia itu dinisbikan, 
dan pertemanan atas dasar keberagaman 
dimuskilkan demi kepentingan jangka 
pendek yang menggoreng isu-isu sensitif. 

Mejalin relasi kehidupan demi 
dan karena teman, bukan demi kematian. 
Bersama teman meneguhkan iman yang 
terus mencari kebenaran melalui akal budi, 
menjadi tuntutan mendesak, yang tidak perlu 
menunggu besok tiba. 

Pada akhir tulisan ini, saya turunkan 
satu buah pena yang dipungut dari sudut 
ruangan yang menyimpan inspirasi yang 
sarat:

TUNAS

(UntUkmU tUnas mUda, dan UntUkmU 
tUnas yang pernah mUda)

Ketika deru kian menderu 
menghampiri hidup yang terjahit
Takut menerjang tunas kalau-kalau 
luluh dan buyar tanpa rasa
Terlihatkala itu harapan nun jauh di 
sana
Semua cercah cahaya pudar tak 
menyisakan makna.

Berat beban mengikis asa di 
persimpangan jalan
Hati ini bagaikan tersayat sembilu
Gelora muda yang dulu membara
Kini bagai tulang renta yang rapuh

Yang lepas satu demi satu tanpa 
perekat.

Di manakah terbujur sengatmu, 
tunas?
Ketika matahari menjadi malam yang 
pekat
Ketika istirahat menjadi racun yang 
mencuri
Ketika gerak menjadi kelumpuhan 
yang nestapa
Ketika makanan membawa mudarat 
bukan manfaat
Ketika kepercayaan diri bermimikri 
menjadi kekosongan yang penat
Ketika membaca menjadi dosa 
melawan kemiskinan
Ketika doa menjadi kekersangan 
yang tak terobati
Ketika empati menjadi hambar
Ketika pengampunan menjadi 
khayalan kosong.

Tunas tidak dimaksud untuk rentan
Tunas tidak dirancang untuk lunglai
Tunas tidak direka untuk pincang

Pandanglah!
Tataplah tunas muda yang tiada 
gentar
Tiada takut memburat di raut 
mereka: 
Tak pernah mundur selagi masih ada 
esok
Sebab tunas itu mengandung
Tuhan telah menjadi teman,
dan teman itu Tuhan yang hidup.****

A. Eddy Kristiyanto OFM
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SEJENAK TAWA

Saat musim dingin tiba suhu di Roma menjadi sangat dingin dan bisa 
mencapai minus. Oleh karena itu seorang pastor India ingin membeli 
sebuah baju hangat. Maka pergilah dia ke sebuah toko pakaian untuk 
laki-laki. 
Pastor itu masuk, melihat-lihat sebentar, kemudian menghampiri 
seorang penjaga toko. 

R: “Buongiorno, vorrei comprare una moglie, per favore” (Selamat pagi, 
tolong saya ingin membeli satu istri).
Si penjaga toko terlihat terkejut dan segera bertanya kembali pada 
pastor itu karena mungkin dia salah dengar.
P: “Scusi, cosa vuole, Padre?” (Maaf, ingin apa, Pastor?)
R: “Vorrei una moglie per favore” (Tolong, saya ingin satu istri), 

katanya lagi sambil menunjuk sebuah baju hangat.
Sang penjaga toko tertawa terbahak-bahak karena tahu kalau pastor itu 
salah ucap.
P: “Padre, Padre, noi vendiamo lamaglionenon vendiamo la moglie 
(Pastor, Pastor, kami menjual baju hangat bukan menjual istri).
Wajah pastor itu merah karena malu. Maksud hati ingin membeli 
sebuah baju hangat (una maglione) apadaya yang terucap malah beli 
seorang istri (una moglie).  
Hmmm.... ***

Sr. M. Marianne FSGM

Beli Satu Istri

OBITUARI

Provinsi St. Yusuf  FSGM Indonesia  
kehilangan satu anggota. Kamis, 01  
Juni 2017 pkl 12.40 WIB, Bapa 

Sumber Kehidupan telah memanggil Sr.M. 
Gabriela untuk kembali ke pangkuan-Nya. 
 Sr.M. Gabriela adalah sosok yang 
sederhana, pendoa, dan apa adanya. Ia 
meninggal dalam usia ke-67 dan dikuatkan 
dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit 
di RS St. Carolus, Jakarta. 

Hari Jumat dini hari, sekitar pkl 
03.30 WIB, dengan diiringi lonceng gereja, 
jenazah Sr.M. Gabriela tiba di komunitas 
St Yusuf  Pringsewu menggunakan mobil 
ambulans, didampingi beberapa suster 
yang menghantar jenazahnya. Para suster 
yang sudah menunggu, berbaris di depan 
pintu kapel sembari menyambut kedatangan 
jenazah dalam keheningan. Setelah peti 
jenazah dibawa masuk ke kapel biara, 
dan diletakkan di meja depan altar, para 
suster berdoa koronka bersama-sama. Lalu 
dilanjutkan dengan doa pribadi, masing-
masing suster mengambil waktu satu jam 
untuk berjaga bergantian. 

Upacara pemakaman dilaksanakan 
hari  Sabtu,  03 Juni 2017. Ekarist i 
kudus sebagai penghormatan terakhir 
dipersembahkan untuk kebahagiaan jiwanya, 
dipimpin oleh RD Andreas Sutrisno. Dalam 

homilinya RD Sutrisno mengatakan, 
“Banyak hal yang membuat kita berada 
dalam situasi terpenjara. Sakit juga bisa 
membawa kita dalam situasi ini. Kita bisa 
belajar dari St Paulus, bahwa pengalaman 
keterpenjaraan bisa menjadi kesempatan 
untuk tetap bersaksi. Karena meskipun 
dalam situasi terpenjara, kita tetap memiliki 
kebebasan hati, batin, iman dan panggilan. 
Dalam situasi terpenjara kita tetap ingin 
merasakan kegembiraan. Dari kematian, kita 
juga belajar memaknai situasi-situasi yang 
tidak nyaman karena kita dituntut untuk 
menjadi saksi Kristus dan saksi iman.”

Setelah Perayaan Ekaristi dilanjutkan 
dengan perarakan menuju makam biara St 
Theresia yang tidak jauh dari susteran. 
Perarakan panjang diiringi dengan lonceng 
gereja dan doa rosario. Pihak keluarga 
Sr.M. Gabriela membawakan salib dan foto, 
disusul para suster yang membawa karangan 
bunga, peti jenasah, bunga tabur. Sesampai 
di makam, upacara dilanjutkan dengan 
ibadat pemberkatan pemakaman, berkat 
penutup dan tabur bunga. Usai pemakaman 
semua tamu kembali menuju susteran untuk 
makan siang bersama. Selamat jalan Sr.M. 
Gabriela....  Semoga bahagia. *** 

Sr. Theresa Maria FSGM

Sr. M. Gabriela FSGM: 

“Saya sungguh merasakan dan menik-
mati pertolongan-Nya, dalam kesakitan 
dan penderitaan saya. Kasih Tuhan 
sangat luar biasa! Dia selalu menjaga 
dan melindungi saya dengan mengutus 
malaikat-Nya.” 
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OBITUARI

Jumat, 07 Juli 2017 pukul 23.40 WIB,  
Bapa Yang Mahakasih telah memanggil  
Sr. M. Agnes yang terkasih ke dalam 

kemuliaan kerajaan-Nya. 
Sr. M. Agnes lahir pada tanggal 

13 Desember 1933 di Pangkal Pinang dari 
pasangan Dulrasid dan Yakoba Watinem 
Darma Sugito. Sr. M. Agnes dipermandikan 
di Pringsewu pada tahun 1940 
Paulina Sukatri adalah nama Sr. M. Agnes 
sebelum masuk biara. Pada tanggal 01 
Maret 1951 ia masuk postulat Suster-Suster 
Fransiskan St. Georgius Martir di Pringsewu, 
memulai masa Novisiat 19 Februari 1952, 
mengikrarkan profesi pertama 24 Februari 
1954 dan profesi kekal 02 Februari 1960. 
 Dengan penuh syukur Sr. M. Agnes 
merayakan pesta emas hidup membiara pada 
tanggal 23 Maret 2003 dan pesta intan hidup 
membiara pada tanggal 25 November 2013.

Separuh hidupnya mengabdikan 
diri dengan tugas pelayanan sebagai guru 
di berbagai tempat: Pringsewu, Gisting, 
Pahoman, dan Tanjungkarang. Mulai 
tahun 1992 Sr. Agnes mengalami sakit, 
ia berusaha menyatukan penderitaannya 
dengan penderitaan Yesus. Sr. Agnes 
memiliki devosi dengan rajin mendoakan 
doa kerahiman ilahi. 

Dalam refleksinya Sr. M. Agnes 
mengatakan,”Saya berjuang menerima diri 
dan rasa sakit yang sering tak tertahankan 
lagi, butuh pengolahan dan proses yang 
panjang untuk menerima, tidak jarang saya 
bergejolak, namun akhirnya saya berserah 
kepada Tuhan jika Ia ingin memanggil saya.”

Sr. M. Agnes adalah seorang 
pendidik yang tegas dan disiplin, selain itu 
ia memiliki ketrampilan menjahit. Dalam 
mengisi masa senjanya Sr. M. Agnes banyak 
berdoa dan merenungkan kasih Allah. Ia 
mengalami banyak rahmat dan berkat yang 
ia terima melalui para suster dan orang-
orang di sekitarnya.

Sr. M. Agnes mengatakan, bahwa 
ia bahagia dan memiliki keyakinan, tidak 
mungkin akan menerima rahmat sebanyak 
itu bila saya tidak hidup di biara! Tanggal 
03 Juli 2017 kondisinya semakin menurun 
dan menerima sakramen minyak suci dari 
Rm. Kusmaryadi SCJ. 
Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 23.40 WIB. 
Sr. M. Agnes dijemput oleh Tuhan Sang 
pemberi hidup didampingi dengan para 
suster dan keponakan.

Kini Tuhan yang baik itu telah 
mengambil seluruh penderitaannya dan 
memberinya kebahagiaan yang kekal 
bersama para kudus dalam kemuliaan 
kekal.*** 

Sr. M. Agnes FSGM

Selamat Jalan Sr. M. Agnes...

LIPUTAN

Perjalanan waktu dalam hidup  
panggilan sering membuat kami  
larut dalam tugas masing-masing. 

Kesempatan bertemu dengan satu angkatan 
menjadi hal yang indah yang dapat kami 
rasakan bersama. Belajar dan mengingat 
kembali perjalanan panggilan setelah lima 
tahun berprofesi kekal. Kesegaran rohani 
kami alami bersama dalam rekoleksi, 
didampingi Rm. Alexsander Erwin Santoso 
MSF, di Villa Kota Bunga, Puncak, 19-21 
Juni. 

Rekoleksi itu merefleksikan tentang 
“Panggilan hidup dan perutusanku.” 
Panggilan sebagai seorang suster FSGM 
menjadi utama permenungan kami. Acara 
itu juga membuat kami semakin mengenal 

Dari kiri: Sr. M. Febriane, Sr. M. Alice, Rm. A. Erwin Santoso,       
Sr. M. Mariella, dan Sr. M. Isabela 

sifat, karakter, dan keunikkan kami masing-
masing. Kami syering dan bernostalgia 
pengalaman-pengalaman yang lalu. Rm. 
Erwin yang sudah mengenal kami saat kami 
KGN, Novis II, berharap supaya kami saling 
menguatkan dan mendoakan.***  

 Sr. M. Mariella FSGM

Menjelang Lima Tahun Profesi Kekal
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Refleksi Refleksi 

Terimakasih Tuhan, atas berkat-Mu  
yang melimpah dalam hidupku.  
Setiap saat Engkau menyediakan 

berkat bagiku, tak sedetik pun Engkau jauh 
dariku, bahkan Engkau lebih mengenal 
aku daripada diriku sendiri. “Sebelum Aku 
membentuk engkau dalam rahim ibumu, 
Aku telah mengenal engkau, dan sebelum 
engkau keluar dari kandungan, Aku telah 
menguduskan engkau” (Yer. 1:5a). Siapakah 
aku sampai Engkau cintai begitu dalam. 
Tuhan, pantaskah aku menerima berkat 
berlimpah ini?

Engkau tahu, aku sering berlari 
menjauhi-Mu, aku mengikuti jalanku, dan 
tak jarang aku melukai ketulusan cinta-
Mu. Aku sering mengeraskan hati untuk 
mengikuti kehendakku, sering merasa 
kuat dan mampu untuk menjaga diri. 
Kebaikan-kebaikan-Mu sering tak 
menghantarku sampai pada-Mu, Sang 
Sumber Hidup itu sendiri.

Syukur Tuhan, melalui banyak 
kasih yang kualami dari waktu ke waktu, 
aku boleh menyadari betapa indahnya 
panggilan-Mu. Aku telah Kaupilih dan 
Kauangkat menjadi anak-Mu. Aku 
bersyukur boleh menjadi perpanjangan 
kasih-Mu yang besar dengan segala 
adaku, dengan segala kelemahan, 
keterbatasan dan kekuranganku. 
Engkau hanya memintaku satu saja: 
setia bertahan dalam segala rancangan 
yang telah Kausediakan. Ya, bertekun 
dalam setiap rencana-Mu, dalam setiap 
harapan yang Kausediakan bagiku saat 

ini... nanti... esok dan sepanjang adaku. Aku 
bersyukur boleh tetap yakin Engkau akan 
menggenapi apa yang kurang, apa yang tidak 
kumiliki. Engkau akan memangkas apa yang 
berlebih dalam diriku dan Engkau yang akan 
menjadikan segala sesuatu menjadi lebih 
indah pada waktunya, pada waktu yang 
Engkau kehendaki.
Adakah alasan untuk beralih dari-Mu.... 
Tuhan, jangan biarkan aku menjauh, aku rela 
untuk menjalani apa pun karena aku percaya 
tangan-Mu selalu menuntunku, tangan-Mu 
memberkatiku selalu... dan selamanya.^^^  

Sr. M. Luisa FSGM

“Engkau menaruh 
tangan-Mu di atasku”
Mazmur 139:5

Menjadi seorang suster adalah cita- 
cita saya sejak kecil, walau saya  
belum tahu benar apa itu suster 

dan bagaimana kehidupan suster karena 
saya hanya melihat sekilas saja beberapa 
suster yang pernah ke daerah saya di Suoh, 
yaitu di desa yang termasuk Kabupaten 
Lampung Barat.
Setelah saya masuk dalam Kongregasi 
FSGM, barulah saya tahu indahnya hidup 
membiara, apalagi sebagai seorang suster 
FSGM. Tidak pernah terbayangkan 
bahwa saya akan mempunyai banyak 
saudari dengan berbagai macam suku, 
latar belakang, budaya dan sebagainya. 
Apalagi hidup doa yang tanpa henti, baik 
pribadi maupun bersama, hidup dalam 
persaudaraan yang memiliki banyak ragam 
dengan segala keunikan setiap pribadi. 
Dalam persaudaraan ini ada:

Aku,  Kamu, Mereka dan DIA
Aku ada di sini
Kamu ada di sini
Mereka ada di sini
Bersama kamu
Bersama mereka
Bersama DIA
Aku semakin menjadi aku
Melalui kamu
Melalui mereka
DIA menyapaku

Tuhan Yesus Kristus,
aku berharap kepada-Mu,

sucikanlah hatiku, kuduskanlah jiwaku.
Pakailah aku seturut kehendak-Mu.

Apakah engkau mencintai-KU?
Karena kamu, mereka dan DIA
Maka kujawab, “Ya aku mencintai-MU.”

Sepenggal puisi di atas adalah 
ungkapan yang terdalam refleksi saya untuk 
menyadari betapa indahnya panggilan 
Tuhan. Karena tanpa kamu, mereka dan 
DIA, aku tidak akan menjadi seperti 
sekarang ini. 

Syukur tak terkira kuangkat bagi 
Dia yang telah mempertemukan kami 
sebagai saudari, syukur atas perjumpaan, 
perkenalan, keakraban, canda tawa, segala 
rasa dan keindahan yang boleh muncul dan 
teralami dalam kebersamaan. 

Syukur pula atas peristiwa-peristiwa 
yang menyenangkan, mendebarkan, ataupun 
yang menakutkan dan menjengkelkan. 
Syukur pula atas kasih yang tulus untuk 
saling mendukung dan meneguhkan dalam 
panggilan. Kelemahan manusiawi sayalah 
yang kadang mengaburkan sentuhan dan 
bisikan mesra dari-Nya dan juga dari para 
saudariku.

Da lam kong reg as i  in i  s aya 
mengalami begitu banyak kasih, baik melalui 
sapaan, senyuman juga kadang teguran. 
Saya tetap setia sebagai FSGM karena 
rahmat Tuhan, jika Dia tidak menghendaki 
maka saya pun tidak mungkin akan setia 
sampai saat ini. Saya juga tetap berusaha 
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menanggapi kehendak-Nya jika Tuhan mau 
berbuat sesuatu terhadap saya. Jika saya 
tidak menangapi maka rencana-Nya tidak 
akan terjadi. 
Tantangan yang terjadi saya bawa ke 
hadapan Tuhan Yesus sendiri. Hal ini seperti 
yang ditulis dalam wasiat Muder Anselma, 
pendiri kongregasi, “Pada saat hati Anda 
sedih atau tertekan, larilah kepada Hati 
Yesus Yang Mahakudus.” 

Kongergasi juga memberikan para 
pendamping yang siap mendengarkan 
segala persoalan dan juga membantu untuk 
menemukan titik terang.
Sebagai akhir dari refleksi saya, saya 
ingin membagikan pengalaman yang 
mengambarkan sebuah pergulatan yang 
kadang mengaburkan panggilan, namun 
akhirnya sampai pada suatu penemuan akan 
keindahan Ilahi. 

Rasa dan Keindahan
Rasa…
kerap sulit untuk dijelaskan
Rasa . . . .
bukan untuk diperdebatkan
Rasa  . . . .
ada, akan ada, dan selalu ada
Tentang rasa
Mulut mungkin dapat bungkam
tetapi hati selalu berbisik dan tak dapat 
diam
Dan tentang rasa
Mata tak pernah dapat bohong
yang indah selalu di depan
Sorot mata tertuju kepadanya
Hati tergerak ingin meraih
Rasa ingin sekali mendekapnya
Masuk ke dalam relung hingga malam 
gelap
Larut... dan terbuai dalam mimpi
Indah.... sungguh indah
Hingga pagi yang indah

dengan pancaran sang surya yang indah dan 
cemerlang menyadarkanku

 Yang indah,  yang di  depan, 
memancarkan “Yang Indah”
Sang keindahanlah yang mengindahkan
Sang keindahanlah yang mengerakkan 
rasaku membuat aku terpesona
Dalam indah, aku terpesona pada DIA,
pada FSGM, Sang Keindahan sejati. ^^^

Sr. M. Natalia FSGM

Ketika jam tangan tiada melingkar  
di tangan
Ketika tiada detak jam menempel 

di dinding seri sinar mentari di terang bukit 
yang tinggi menggugah hati harus segera 
pergi ke sekolah

Dengan langkah cepat setengah berlari
kudapati Bapak Menteri 9 panggilan Kepala 
SD kami.
Dengan semangat kusalami kepala sekolah 
kami “Selamat pagi, Pak Menteri,” 
dan melangkah masuk kelas karena sekolah 
akan segera dimulai.

Betapa indah panggilan-Mu, Tuhan.
kala kulihat sosok anggun sederhana, tinggi 
berjubah, berjubah putih semata kaki. 
Di pinggang melingkar rosario besar, 
kutanya siapakah itu? 
Kata susterku, “Itu suster biarawati, Sr. M. 
Yosepha namanya, anak Mbah Demang.”
Kutanya lagi, “Jadi suster di mana?” “Katanya 
sih di Lampung.” 
“Enak ya, jadi suster seperti itu.” 
“Mau ikut ?” tanya temanku. “Nanti ah…, 
pikir dulu,” jawabku.
Kata ‘nanti ah’ yang tidak kupedulikan 
mengiang di benak hati. 
Pesona Sr. Yosepha membuntuti ingatanku 
ke mana pun aku pergi
Betapa indah panggilaMu, Tuhan.
Bagaimana bisa terjadi…, orangtuaku tidak 
Katolik. 
Ah…, pasti bisa aku cari cara untuk masuk 
biara, mendaftarkan ke biara di Lampung 
tempat Suster Yosepha, yang pernah 
berjumpa di SMP.

Indah Panggilan-Mu, 
Tuhan

Betapa indah panggilan-Mu, Tuhan. 
Kala itu Engkau menuntunku memasuki 
ladang persaudaraan FSGM yang di dalamnya 
boleh menimba air yang mengalir tercurah 
dari sumber yang mahaindah.

Betapa indah panggilan-Mu, Tuhan
ketika aku Kaubimbing melangkah 
ke ladang persaudaraan yang banyak tumbuh 
bibit-bibit kerahiman 
dan berbuahkan pengampunan.
ketika aku memasuki taman persaudaraan 
ini Engkau tetap membimbing, 
menyertai dan mendampingi hingga rasa 
nyaman, aman, dan krasan karena di antara 
kami dapat saling berbagi.

Betapa indah panggilan-Mu, Tuhan
Rahmat-Mu tetap menyertai hidup ini
hidup yang sudah memasuki masa lansia
semoga tetap kujalani penuh syukur dan 
sukacita.***

Sr. M. Julita FSGM
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BUNGA melati, kecil, tak banyak warna, 
sederhana tak banyak model, namun indra 
pencium sangat peka  untuk menangkap 
aromanya, aku suka bunga ini.

Yaaa..., itulah panggilan. Panggilan 
itu misteri. Mengapa ada panggilan hidup 
yang seperti ini? Aku tak tahu mengapa. 
Terlebih aku tak tahu mengapa aku yang 
dipilih.  Sungguh Tuhan sangat luar biasa, tak 
dapat diungkapkan dengan kata kehebatan-
Nya yang selalu setia mencintai aku yang 
sering tidak setia, mengingkari janji yang 
telah kubuat dengan-Nya, 
bahkan aku sering lari 
dari-Nya, entahlah...!!!

Bahkan sampai 
saat ini,  aku tak mengerti 
mengapa Tuhan mau 
memilih aku, memanggil 
aku  yang  j auh  da r i 
sempurna. Tak jarang 
aku melukai, menyakiti 
bahkan mengecewakan 
Dia yang selalu setia 
siang malam, pagi sore 
tak kenal lelah dan waktu 
tercurah untukku, dalam 
situasi suka dan duka 
selalu ada bersamaku, 
m e n e m a n i  s e t i a p 
perjuanganku. Di dalam 
setiap kegagalan dan keberhasilan aku selalu 
diberi-Nya hadiah-hadiah yang tak ternilai. 
Aku selalu dilindungi-Nya dari bahaya. 
Itulah yang sampai saat ini menguatkanku, 
membentukku, mendandaniku sampai 
pada akhirnya aku merasa bahagia dan 
mengagumi betapa indahnya hidup ini, 
hidup bersama panggilan Tuhan.

Aku diajari, dibimbing dalam hidup 
kebersamaan sebagai saudara sepanggilan, 
dari berbagai macam asal-usul, beraneka-

ragam budaya, bahasa, dipertemukan dalam 
satu “oase” hidup sebagai FSGM, seperti 
bermacam-macam bunga yang warna-warni 
bersatu dalam sebuah vas dengan bentuk 
rangkaian yang  indah, memiliki kekhasan 
tersendiri inilah yang membuat aku semakin 
bangga bahwa aku dipanggil-Nya sampai 
saat ini, khususnya dalam Kongregasi 

FSGM.
Aku menyadar i 

di dalam “oase” itu perlu 
adanya memberi perhatian, 
dengan memperhatikan 
apakah “oase” itu cukup 
air agar bunga-bunga itu 
tetap tampak segar atau 
bahkan sudah ker ing. 
Itulah tantangan dalam 
kehidupan yang kuhadapi. 
Ketika hatiku terasa kering 
dan dahaga perjalananku 
tampak lesu dan melelahkan, 
namun  ke t i k a  ha t i ku 
dipenuhi dengan air sumber 
kehidupan yang kutimba 
dari Dia yang memanggil 

aku, aku diberinya kelegaan dan kesegaran.
Maka kekuatanku adalah “Datanglah 

kepada-Ku kamu yang letih lesu dan 
berbeban berat, maka Aku akan memberikan 
kelegaan” (Mat 11:38). Itulah....Tuhan selalu 
mengundangku untuk selalu datang..., 
datang..., datang pada-Nya. Hati dan tangan-
Nya selalu terbuka untuk menyambut.^^^

Sr. M. Felixia FSGM

Panggilan Tuhan itu indah. Saya  
bersyukur dan berterimakasih atas  
panggilan yang berikan kepada saya.  

Saya bersyukur dan bangga Tuhan mencintai 
saya untuk menjalankan hidup panggilan.   
 Hidup ini penuh keindahan dan 
berkat. Apa yang saya rasakan tidak bisa atau 
gagal, tetap berjalan dan yang pahit menjadi 
manis. Dengan menghayati hidup panggilan 
yang mendalam membuat saya semakin 
bersyukur karenanya. Apa yang saya rasakan 
indah itu menuntut saya untuk mewartakan 
kepada semua orang. 

Saya bangga atas cinta Tuhan 
yang begitu indah kepada saya. Dengan 
kepercayaan, saya memberi diri dengan 
ihklas untuk menjawab Tuhan, apa pun 
yang saya lakukan, mewartakan untuk 
kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur atas berkat 
Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, 

membuat saya tetap menjadi suster yang 
setia dan bertanggungjawab. 

Saya tetap setia karena hanya percaya 
kepada Tuhan. Dalam refleksi, saya katakan 
hidup panggilan ini saya sendiri yang 
memilih dan saya tahu Tuhan juga mencintai 
saya. Apapun yang menghambat hidup atau 
menggoyahkan hidup saya akan saya hadapi 
dengan percaya dalam doa dan tetap setia.

U n tuk  men j a d i  s u s t e r  i t u , 
tantangannya banyak dan macam-macam. 
Saya bisa mengatasi tantangan itu berkat 
bimbingan, membaca Injil, membuat 
refleksi, membuka diri dan batin untuk 
menerima nasihat dari suster pemimpin dan 
dalam hidup bersama. Itu akan memotivasi 
saya, memberi inspirasi dalam menghadapi 
tantangan apa pun. Saya bangga karena saya 
bisa dekat dengan Tuhan dan mengalami 
banyak saudara.^^^

 Sr. Maria Agnes FSGM

Dekat dengan Tuhan
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MENGHAYATI panggilan serta pilihan 
Tuhan adalah menghayati kasih Tuhan 
yang harus diwujudnyatakan dalam 
perbuatan kongret sehingga dapat dirasakan 
dan dialami oleh orang-orang miskin, 
terlantar, menderita, sesuai dengan visi-
misi kongregasi dan salah satu trilogi Mdr. 
Anselma yakni, gembira dalam karya. 

Suatu pengalaman yang indah dan 
berharga ketika dalam menjawab panggilan 
Tuhan begitu banyak orang merasakan 
kehadiran kita membawa berkat bagi mereka. 
Walaupun tak jarang dalam menjawab 
panggilan Tuhan sering diwarnai dengan 
suka-duka pengalaman yang menyedihkan 
dan menggembirakan, tetapi kalau dihitung-
hitung menggembirakannya jauh lebih 
banyak.  Bener lho! Pengalamanlah yang 
mengatakan demikian. 

Tuhanlah yang memanggilku maka 
aku pun menjawab panggilan-Nya dengan 
penuh kesetiaan. Kesetiaan merupakan janji 
yang harus ditepati setia dalam cinta-Nya, 
kasih-Nya, dan dalam hati-Nya merupakan 
suatu pengalaman iman yang menjadi dasar 
dalam menanggapi cintaku kepada-Nya, 
bagaimana aku tak semakin mencintai-Nya.

Pengalaman iman yang baru-baru 
ini kualami menyadarkan aku betapa Dia 
yang memanggilku semakin mencintaiku. 
Dalam tahun yang dinamakan Tahun 
Hidup Bakti, aku diberi anugerah oleh Dia, 

dua penyakit yang kata orang Jawa, ‘ora 
baen-baen.’ Penyakit jantung koroner dan 
penyakit kewanitaan. Sekarang saya sudah 
tidak punya kerahiman lagi, maka jangan 
coba-coba menyakiti,  pasti tidak akan 
diampuni, he… he… he….

Kedua penyakit yang seram ini 
harus dilakukan tindakan operasi. Operasi 
adalah kata yang paling aku benci, maka 
pantaslah dalam kebencian muncul 
ketakutan, kecemasan, kegalauan, mengapa? 
Kalau harus operasi takut gagal, rasa sakit 
tak tertahankan, harus tergantung pada 
orang lain. 

Namun Tuhan berkehendak lain. 
Semua ketakutan, kecemasan, kegalauan 
hilang sirna. Semua tindakan berjalan 
dengan lancar, bayang-bayang ketakutan, 
kecemasan sirna diterpa kesadaran bahwa 
Tuhan mencintaiku, Dialah juga yang 
menyelesaikan ketakutanku. 
 Dalam pengalaman iman ini 
aku semain diyakinkan akan cinta-Nya 
kepadaku, Dialah yang memanggilku, 
Dialah yang memeliharaku, Dialah yang 
mengasihiku di dalam hati-Nya yang 
Mahakudus kupersembahkan hatiku untuk 
menjawab panggilan-Nya dan semakin 
diyakinkan dalam hati-Nya, aku dicintai-
Nya. 
Tuhan, kuserahkan hatiku kepada-Mu. 
Cintaku kepada-Mu biarlah hatiku dan 

Hati-Mu, Hatiku,
Cinta-Mu, Cintaku Berpadu Menyatu

cintaku menyatu dalam hati-Mu dan cinta-
MU dalam menapaki panggilan-Mu. ^^^

Sr. M. Paulien FSGM   

M. Alfonsin
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Indah panggilan-Mu Tuhan kurasakan  
dan kualami sampai saat ini. Semua  
Indah PADA WAKTUNYA, Tuhan 

tidak pernah meningggalkan orang yang 
berharap pada-Nya yang mengandalkan 
hidupnya kepada-Nya. 

Saat aku jatuh, Tuhan selalu 
membimbing dan membantu. Saat dalam 
bahaya Tuhan selalu menjaga, saat aku sakit 
Dia merawatku.

Saya bangga menjadi FSGM, hidup 
doa yang mendalam, persaudaraan dan 
kesederhanaan, saya juga bangga kepada 
para pemimpin yang selalu memberi 
kepercayaan penuh kepada para anggota 
untuk berkembang menurut bakat dan 
kemampuannya.

Kekuatan doa memampukan saya 
untuk tetap setia pada jalan panggilan 
sampai saat ini. 

Dalam hidup bersama, dalam tugas 
dan dalam situasi apa pun tidak pernah 
luput dari tantangan yang harus saya hadapi, 
seberat apa pun tantangan yang saya hadapi, 
saya tetap mengandalkan campur-tangan 
Tuhan, saya serahkan semuanya kepada 
Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan yang 
terbaik untuk saya.

Dalam perjalanan panggilan Hidup 
Bakti ini, hari demi hari... tahun demi tahun... 
telah kujalani, ada banyak kisah bahagia, 
sedih, kadang pula menyela. Namun, aku 
yakin semua bermakna karena ada cinta.

Cinta-Mu Tuhan, tak pernah pudar, 
Cinta-Mu Tuhan yang membuatku mampu 
bersyukur, cinta-Mu menuntun langkahku 
mewartakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. 

Tuhan, lapangkanlah jalanku untuk 
menemukan kehadiran-Mu dalam beragam 
peristiwa hidupku.

Tuhan, ajarilah aku untuk selalu 
percaya akan penyelenggaraan-Mu yang 
selalu terbentang  sepanjang hidupku.

Tuhan, pakailah aku selalu sebagai 
sarana di tangan-Mu untuk meyebarluaskan 
karya kasih dan kebaikan-Mu di mana saja 
saya diutus....^^^

Sr. M. Kornelia FSGM

ITULAH pengalaman hidupku yang terulang-ulang dalam meniti 
panggilan hidup bakti 
selama 50 tahun profesi di Kongregasi FSGM.
Dengan berserah diri kepada-Nya:
Aku dibimbing ke dalam suatu ketidak-tenangan yang tenang juga.                                            
Aku diliputi suatu kabut yang tidak gelap.
Aku bermandikan suatu terang yang belum sungguh bercahaya.
Aku merasakan suatu beban salib yang terarah menjadi mulia.
Aku ditarik oleh suatu nyala api kecil yang tertiup 
oleh hembusan angin kian kemari
tetapi yang mengandung suatu harapan yang membebaskan.
Aku telah lahir dan harus dilahirkan kembali.
Cintakasih dan kerahiman-Nya tidak berkesudahan
damai dari-Nya mulia dan membuat bahagia.
Hatiku bersyukur atas kesetiaan-Nya!
Tuhan, teruskanlah karya-Mu
isilah lembaran-lembaran hidupku seturut kehendak-Mu.
Namun pada usia-tuaku ini kumohon, ya Allah dan Bapaku yang kudus:
berilah aku mata untuk melihat-Mu
telinga yang mendengar sabda-Mu
dan lidah serta sikap yang mewartakan Engkau
Anugerahkanlah akhir hidup 
yang mensyukuri rahmat-Mu
dan hidup kekal yang bahagia! Amin

Tuhan menghantar 
aku ke dalam kesunyian.dan melalui 

pengalaman bersama-Nya 
Ia mengutus aku 

Sr. M. Makaria FSGM
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♥	

♥	 Betapa indah panggilan-Mu 
Tuhan....

♥	 Ketika kata-kata itu terucap 
begitu terasa menyejukkan.

♥	 Betapa indah..., bagi saya bukan 
suatu kata yang orang bilang 
bernada romantis, tapi suatu 
kata yang dalam, penuh arti dan 
pasti ada kisah yang luar biasa. 
Suatu kisah yang memuat segala 
rasa dari asam sampai manis, 
dari pahit sampai terasa madu. 
Semua ada dan terangkai begitu 
indah dan tidak satu pun saya 
tahu bahwa semua itu akan saya 
alami. 

♥	 Ketika Tuhan memanggil Dia 
berkata, “Ikutlah Aku...” dan 
jalan-jalan itu dibukakan-Nya 
bagiku.

♥	 Betapa indah panggilan-Mu 
Tuhan karena ketika aku tak 
berdaya...
kuasa-Mu yang sempurna.

♥	 Bukan karna kekuatan
tapi Roh-Mu ya Tuhan...

♥	 Ketika ku berdoa... mukzijat itu 
nyata....

♥	

♥    Sr. M. Wilfrida FSGM

M. Alfonsin

AKTUALIA

 Seperti yang dialami Sr. M. Fernanda 
tiga tahun yang lalu. Di tempat kelahirannya, 
Desa Margolestari, Fernanda kecil senang 
melihat seorang suster yang selalu gembira 
dan menyapa ramah setiap orang yang 
djumpai saat suster itu berlibur ke rumah 
orangtuanya. 
 Itulah awal ketertarikannya untuk 
menjadi seorang suster. Dan, hari itu, 
ia diperkenankan mengucapkan kaul 
pertamanya, 29 Juni 2017 di hadapan 
publik, di Kapel Biara St. Yusuf, Pringsewu. 
Baginya, peristiwa itu merupakan awal 
hidupnya sebagai seorang religius dan ia 
berniat untuk setia bersama rahmat Tuhan.   

 Masa novisiat telah ia lalui dengan 
segala suka-duka, mengenal segala 
kelemahan dan kekuatan. Kekuatan 
yang ada merupakan perangkat untuk 
mengembangkan diri dan kepribadian. 
Suster yang lahir 25 April 1996 ini senantiasa 
memotivasi diri untuk segera bangkit dan 
melangkah lagi ketika tersandung masalah. 
Selain itu, ia merasa bahagia ketika ia mampu 
memberikan dirinya secara total. Dalam 
hidup bersama, Sr. M. Fernanda berusaha 
mengutamakan komunikasi. “Saya paling 
tidak bisa dengan suasana saling diam bila 
ada konflik.” Ketelatenan untuk setia dalam 
proses juga ada dalam dirinya. 

Bagai Orang yang Belajar Menjahit

Berbagai cara Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi mempelai-Nya. 
Ada yang tertarik karena jubah, senyum, atau keramah-tamahan seorang 
suster. Semua itu cara Tuhan untuk menariknya hingga orang pilihan-Nya 
itu berani memilih hidup tidak menikah demi kerajaan-Nya.     
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 Sa lah sa tu  kekuatan Sr.  M. 
Reginate adalah doa. Dukungan keluarga, 
pembimbing, dan teman juga menambah 
kekuatannya. Suster kelahiran Atambua, 28 
November 1993 ini memiliki sifat sabar dan 
ramah. 
 Bila Sr. Ferdinanda tidak bisa 
dengan suasana saling diam bila ada konflik, 
sebaliknya, Sr. Reginate mengaku sulit untuk 
mengungkapkan dengan kata-kata bila ada 
masalah dalam hidup bersama. Ia memilih 
diam. Namun, dengan senang hati ia akan 
berbicara apa adanya bila dirasa suasana 
‘sudah aman.’ 

Teman-teman Sr. Fernanda dan 
Sr. M. Reginate yang mengucapkan kaul 
pertama adalah: Sr. M. Flavia, Sr. M. 
Clarissa, Sr. M. Agata, Sr. M. Flaviana, dan 
Sr. M. Yustina. 
 Hari itu, Perayaan Ekaristi yang 
sedianya dipimpin Uskup Tanjungkarang, 
Mgr. Yohanes Harun Yuwono, diganti oleh 
Rm. Eddy Kristiyanto OFM, disebabkan 
Uskup Yuwono ada acara mendadak. Dalam 
homilinya, Rm Eddy memaparkan tentang 
‘Teman’. Selain mengucapkan profesi 
pertama, dalam Perayaan Syukur itu juga 
ada penerimaan pakaian biara. Mereka yang 
menerima pakaian biara adalah: Yohana 
Anista Geovani, Novita Kristina Buik, 
Agata Stefania, Katarina Renita Sari, Maria 
Mersedis Kolo, Angela Merici Hale, dan 
Marisi Tresia Situmorang. 

Katarina Renita Sari memaknai 
peristiwa syukur ini sebagai meninggalkan 
hidup lama, yakni: malas, egois, dan tidak 
peduli dengan lingkungan. Ia akan berusaha 
untuk melakukan apa saja yang bisa ia 
kerjakan supaya dirinya berguna bagi sesama. 
Seperti, meletakkan sampah ke tempatnya, 
mencuci gelas-gelas kotor yang tergeletak 
begitu saja. 

Renita Sari, kelahiran Margolestari, 
18 April 1998 ini, mengaku sering didatangi 
teman-temannya yang sedang berduka. 
“Saya berusaha menghiburnya,” katanya. 
Ia juga menyempatkan diri untuk memberi 
perhatian kepada yang sakit.      

Renita juga mengatakan bahwa 
banyak hal yang harus ia ubah dalam dirinya. 
Tak jarang ia melanggar silentium, meski 
sudah ditegur. Sering lupa, katanya. Sifat 
pelupa inilah yang membuat pos tempat 
kerjanya sering ada yang tidak beres. 

Bagi Renita, hidup itu seperti orang  
belajar menjahit dengan mesin jahit. Di 
mana pada awalnya, jahitan tidak bisa 
lurus. Seperti hidup, banyak pelanggaran 
dilakukan, tetapi harus tetap semangat 
untuk terus-menerus memperbaiki diri. 
Manusia tidak ada yang sempurna, maka 
jangan pernah putus asa untuk belajar dan 
terus belajar.  Ia berharap, ke depan ia dapat 
memurnikan motivasi panggilannya juga 
menanamkan nilai-nilai kerendahan hati 
dalam melayani Tuhan dan sesama. 

Kegembiraan menerima pakaian 
biara sebagai lambang pertobatan sungguh 
dirasakan oleh Angela Marice Hale. Selama 
postulan ia belajar mengenal watak-watak 
teman dan kakak angkatannya. Menurutnya, 
keaslian pribadi akan tampak saat rekreasi 
bersama, siapa yang mengalah, sportif, atau 
maunya menang sendiri, katanya. 

Putri kelahiran 26 Januari 1999 
ini mempunyai harapan untuk semakin 
menghayati hidup religius dan memiliki 
kehendak yang kuat dalam menapaki 
panggilan Tuhan. ***

Sr. M. Fransiska FSGM 

AKTUALIA AKTUALIA
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AKTUALIA AKTUALIA

Hari itu, Minggu 11/6, di SD  
Fransiskus, Pringsewu, suasana  
lain. Sekitar 550 anak berdatangan 

dari berbagai asrama dan panti asuhan 
di bawah naungan Yayasan Anselma. 
Selain itu, datang juga anak-anak Panti 
Asuhan St. Yusup Baturaja, asrama putra 
St. Pius, Gisting, asrama putri Way Hui, 
Tanjungseneng dan St. Borromeus, Metro. 

Acara tahunan temu akbar panti 
asuhan dan asrama (Tebar Padas) ini 
bertujuan untuk saling mengenal dan 
mempererat persaudaraan, juga berekspresi 
dalam bakat dan kemampuan. Tahun ini 
diadakan berbagai lomba seperti: melukis 
santo-santa pelindung, vokal cipta lagu 
santo pelindung, dan lomba tari tradisional. 

Tebar Padas

Setelah membuat tanda salib, jari-jemarinya mulai melukis 
seorang santo. Waktu yang diberikan adalah satu jam.  

Bonaventura, anak asrama St. 
Fransiskus Asisi Tanjungkarang merasa 
senang mengikuti acara ini karena selama 
latihan bersama, ia dapat membantu teman-
temannya dalam olah-suara dan bermain 
cetik. Apa yang ia rasakan ketika asramanya 
meraih juara I dalam lomba cipta lagu St. 
Pelindung? “Saya sungguh kaget, tidak 
mengira,” begitu kata Bonaventura. ***

    
Sr. M. Fransiska FSGM

Membina Diri Menjadi Pribadi  
Ekologis dan Anti Korupsi,  
merupakan tema yang diusung 

dalam pertemuan akbar para postulan 
dan novis tarekat religius SumbagSel yang 
diadakan di Biara Gembala Baik (BGB) 
Gisting, Kamis, 25 Mei 2017. 
 Kegiatan ini diikuti 65 orang, yakni: 
dari Kongregasi Hati Kudus 9 orang, 
Fransiskan Charitas 13 orang, FSGM 20 
orang, dan SCJ 23 orang. 

Mereka didampingi oleh: Sr.M. 
Yulisa FCh, Sr.M. Magdaleni Fch, Sr. 
Anastasia HK, Sr. M. Amanda FSGM, 
Rm.Y. Ngatijan SCJ, dan Rm. Al. Tri 
Mardani SCJ. Hadir pula sebagai fasilitator 
Rm.Y.R. Susanto SCJ, Rm. Al. Yudhistira 
SCJ, Sr. M. Leonarda FSGM dan Tim.
 Rm.Y.R. Susanto SCJ mengajak 
para peserta untuk menjadi pribadi yang 
anti-korupsi. Ia menyampaikan materi 
ini dari sudut pandang psikologis, bahwa 
pertama-tama korupsi itu bermula dari diri 
sendiri dan diri sendiri pulalah yang dapat 
mencegahnya. 

Rm. Al. Yudhistira SCJ memaparkan 
bagaimana menjadi pribadi yang ekologis. Ia 
mengajak para peserta untuk menyadari 
akan pentingnya merawat bumi sebagai 
rumah kita bersama. Hal ini terkait dengan 
seruan Paus Fransiskus tentang Laudato Si.

Sr.M. Leonarda FSGM, Sr. M. 
Cyriaka FSGM dan Sr.M. Samuella FSGM 
menjelaskan tentang pengolahan sampah 
agar bisa menjadi berkah. Para peserta 
langsung mempraktikkan cara merawat 
bumi dengan memanfaatkan sampah-
sampah, baik yang mudah terurai maupun 

yang tidak, sehingga mampu menjadi sesuatu 
yang bermanfaat. Peserta berkumpul di 
lapangan Novisiat SCJ dan dibagi menjadi 
6 kelompok, tiap kelompok secara langsung 
mempraktikkan cara membuat pupuk 
kompos dari sisa makanan dan sampah-
sampah yang ada, dibimbing Sr. M.Leonarda 
dan Tim.

Setelah praktik pembuatan kompos 
selesai, kegiatan dilanjutkan dengan 
mendaur-ulang atau memanfaatkan sampah 
yang tidak mudah terurai seperti plastik, 
koran dan bahan-bahan bekas sisa rumah 
tangga untuk diolah menjadi hiasan ataupun 
barang yang berguna.

Menurut Rm. Y.R. Susanto SCJ, 
tujuan dari pertemuan ini untuk menjalin 
kerjasama antartarekat religius PGP di 
bidang formasio dasar. 

Seorang peserta, Fr. Widi SCJ 
mengungkapkan dalam pertemuan itu ia 
diajak untuk mengubah mentalitas diri agar 
lebih berani melawan korupsi. Selain itu, ia 
diajak juga untuk merawat bumi yang adalah 
rumah kita semua untuk generasi yang akan 
datang. ***

Sr. M. Natalia 
Sr. Teresa Maria

Temu Akbar Novis Sesumbagsel
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BAGI RASA BAGI RASA

Visi Pelayanan
Salah satu karya misi FSGM adalah 
pelayanan kesehatan RS Santo Antonio di 
Baturaja-Sumatera Selatan.  “Menjadi RS 
yang profesional yang menyelamatkan dan 
menjadi tanda kerahiman Allah melalui 
pelayanan yang holistik” merupakan 
visi pelayanan RS Santo Antonio. Juga 
memperjuangkan visi kongregasi pada option 
for the poor dalam berbagai bentuknya. Untuk 
menjangkau pelayanan kepada semakin 
banyak orang yang membutuhkan, perlu 
peningkatan sumber daya, fasilitas dan 
sarana-prasarana yang memadai. Puluhan 

Radiasi
“Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapa-Mu murah hati” (Luk 6:36)

Kutulis pengalaman ini dalam kekaguman akan penyelenggaraan Ilahi, 
kemurahan Allah, dan cara-Nya bertindak.

tahun kami hanya bisa berencana. Sampai 
saatnya RS lama tak mungkin lagi untuk 
meluaskan pelayanan karena kondisi yang 
semakin sulit. Akhirnya dengan berbagai 
pertimbangan, doa, dan kepercayaan bahwa 
Tuhan akan menyelenggarakan, perizinan 
dan pembangunan dimulai.

Harap Dan Cemas
Sejak tahun lalu kami sudah mengalami 
kesul i tan untuk lanjut .  Tergambar 
kecemasan, sekaligus terpatri sebuah 
harapan: Tuhan tetap bekerja di dalamnya. 
Ibarat pendakian gunung, kami sudah 

melebihi setengah pendakian, napas 
terengah-engah. Pendakian ke puncak 
masih jauh, perlu tenaga ekstra, sementara 
kondisi semakin lelah. Berulangkali bertanya 
diri, “Sanggupkah melanjutkan perjalanan?” 
Tuhan bantulah kami harus bagaimana. 
 Seorang konsultan volunteer yang 
terus menyemangati kami untuk mencari 
dana telah kami turuti. Melalui kebaikan 
seorang donatur di Jakarta, para panitia 
penggalang dana segera terbentuk. Mereka 
orang-orang Jakarta. Awalnya mereka 
pesimis, “Siapa itu FSGM? Tidak dikenal 
umat Jakarta. Di mana itu Baturaja? Sulit 
dibayangkan. Instansi Jakarta yang terkenal 
pun gagal dalam pencarian dana. RS kan profit, 
mengapa mencari dana?” 
 Dan masih banyak pertanyaan lain. 
Wah kami sendiri sempat lemas mendengar 
keraguan mereka. Tetapi mereka dan kami 

tetap bergerak. Para panitia datang ke 
Baturaja untuk melihat secara lebih dekat, 
dan menyusun strategi penggalangan dana 
melalui Charity Dinner. Kekurangan dana 
tidak sedikit, ekonomi global dunia juga 

sedang sulit, menggoda diri untuk pesimis. 
“Selama ini kami membantu mencarikan 
dana tak pernah gagal. Memberi takkan 
pernah membuat miskin. Tuhan pasti 
menyelenggarakan.” Demikian keyakinan 
panitia memotivasi kami, yang membuatku 
tersenyum akan keyakinan itu. Luar biasa ya. 
Itu kurasakan sebagai pancaran daya Ilahi.

Mendapat
 Keyakinan akan sabda Allah, 
“Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, 
maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka 
pintu akan dibukakan bagimu (Mat 7:7)” 
menjadi obor bagi kami melangkah. Para 
suster  dan panitia mengiringi persiapan 
dengan doa-doa dan novena.
 Ignasius Jonan, Menteri Energi dan 
Sumber Daya menyediakan rumah dinasnya 
untuk Ekaristi Kudus dan acara Charity 

Dinner yang akan diselenggarakan. Pukul 
18.00 misa akan dimulai, semua panitia, 
para suster, Bapak Uskup dan para imam, 
sudah siap.  Namun baru 2 orang undangan 
yang datang. Raut wajah kegelisahan kami 

      Para suster FSGM bersama Uskup Al. Sudarso SCJ 
  dan Menteri ESDM Ignatius Jonan beserta ibu

Panitia Pembangunan RS Antonio Baturaja bersama Ignatius Jonan
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BAGI RASA JENDELA

tergambar, namun tetap meyakinkan diri 
bahwa Tuhan akan memberi mukjizat 
pada waktunya. Mungkinkah Tuhan 
menguji kesabaran kami? Kami semakin 
menyatukan hati berdoa. Para undangan 
mulai berdatangan. 18.30 Ekaristi dimulai. 
Roh Kudus berkarya.
 Dalam homil i  Uskup Agung 
Palembang, Mgr. Aloysius Sudarso SCJ 
mengajak kembali pada visi Yesus, “... 
RS Santo Antonio ini bukan karya para 
suster, melainkan karya Gereja melalui 
para suster FSGM. Selayaknyalah kita 
berterimakasih kepada para suster FSGM 
yang telah bersedia melayani di daerah kecil 
untuk meluaskan kasih Allah, seperti yang 
dilakukan Yesus dahulu”.
 Keyakinan akan pergandaan dua 
ikan dan lima roti (Luk 9:19-20) juga 
dikerjakan Tuhan Yesus pada zaman ini. 
Entah bagaimana cara kerja Allah, semua 
acara yang telah disusun secara matang oleh 
panitia berubah. Akhirnya Ignatius Jonan 
sendiri yang memimpin penggalangan dana 
untuk menggerakkan hati para penderma. 
Pemberian dana dimulai oleh Ignatius 
Jonan. Dan mukjizat terjadi, kami sungguh 
mengalami pergandaan itu. 
 Para panitia dan kami semua 
termangu-mangu, dan tak henti bersyukur, 
mengagumi cara kerja Allah. Semua pulang 
dengan wajah cerah. Dalam chating di 
group para panitia masih terus mewartakan 
kebaikan Allah ini. “Ini sungguh karya 
Allah, para Suster FSGM dipenuhi oleh 
Roh Kudus” demikian para panitia 
mengungkapkan keterkagumannya. Tuhan 
memberi pada saatnya.
 Aku teringat wasiat Muder M. 
Anselma, pendiri FSGM, yang mengatakan, 
“Dalam kemiskinan kita, Ia mencurahkan 
rahmat berlimpah. Tidakkah Ia menarik 
kembali berkat-Nya jika kita berpaling dari 

penghayatan kemiskinan  yang ditanamkan-
Nya? Kita harus tetap setia pada kemiskinan 
injili.” 
 Aku semakin memahami makna 
motivasi kemiskinan injili, yakni suatu sikap 
percaya penuh akan penyelenggaraan Ilahi, 
demi melayani sebanyak mungkin orang-
orang miskin dalam berbagai bentuk.

Memancar
 Kami masih merasakan seperti 
sebuah mimpi yang nyata. Kebaikan Allah 
yang telah kami terima, pada saat sungguh 
mengalami kesulitan itu menggerakkan 
hati untuk semakin kuat dalam komitmen. 
Semakin bermurah-hati bagi semua orang, 
melalui kata, tindakan, sikap, dan pelayanan. 
Aku bersyukur atas FSGM. Aku belajar 
dari para suster pendahuluku yang kukenal 
selalu bermurah hati pada orang yang 
membutuhkan. Tuhan telah memberi 
secara cuma-cuma, maka berikanlah secara 
cuma-cuma. Semua karena anugerah-Nya. 
Terpujilah Tuhan selamanya. ***

Sr. M. Benediktin FSGM

Dalam rangka tutup tahun ajaran  
2016-2017, Sekolah Fransiskus  
Ta n j u n g k a r a n g  ( F r a n s i t a ) 

mengadakan expokolaborasi, Kamis 
15/6. Kegiatan ini merupakan ajang 
ekspresi kreativitas siswa sekaligus 
memberikan apresiasi terhadap kegiatan 
ekstrakurikuler yang mereka pilih. Selain 
itu, mengembangkan bakat dan kemampuan 
siswa. 

Kegiatan yang bertema, Indahnya  
Fransita ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman keluarga besar Fransita terhadap 
Bhineka Tunggal Ika bahwa keberagaman 
sebagai kekuatan untuk menciptakan suatu 
harmoni dalam menjalin kerjasama dan 
meningkatkan persaudaraan sejati.
  Fransita yang terdiri dari beragam 
suku, agama, dan budaya ini menjadi indah 
memesona untuk mewujudkan Fransiskus 
Magnanimus  (Fransiskus berjiwa besar) 
dengan semangat Fraternity Fransita dengan 
motto menjadi siswa Fransiskus yang 
beriman, cerdas, sederhana, gembira,  dan 
bersaudara. 

Kegiatan expo diawali dengan 
parade dari unit ekskul, KB, TK, SD 
dan SMP menuju halaman panggung, 
kemudian menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya, Mars Fransiskus, dan 
pelepasan balon oleh Sr. M. Veronika  
sebagai tanda bahwa acara resmi dimulai. 
Acara dilanjutkan dengan pentas kreativitas 
unit ekstrakurikuler dengan berbagai 
penampilan yang menarik dan kreatif  
dari para siswa, guru, dan juga karyawan-
karyawati. Kegiatan ini juga dimeriahkan 
dengan bazar makanan. ***

Sr. M. Paulis FSGM

Indahnya keberagaman Fransita



   
40             Duta Damai, Tahun ke-18, Juli-Agustus 2017 

Aturan Untuk Hidup Di Pertapaan 
Saudara-saudara yang mau menjalankan hidup bakti di tempat-
tempat pertapaan, hendaknya bertiga atau paling banyak 
berempat; dua dari mereka hendaknya menjadi ‘ibu’, dan dua 
yang lainnya atau sekurang-kurangnya satu menjadi ‘anak’ 
mereka. 
Dua yang menjadi ibu itu hendaknya memerankan cara hidup 
Martha, sedangkan kedua anak memerankan cara hidup Maria; 
tempat tinggal mereka harus berpagar dan di dalamnya tiap-tiap 
orang hendaknya mempunyai satu bilik kecil, tempat ia berdoa 
dan tidur.  

PERATURAN HIDUP


