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TOREHAN  REDAKSI

 SUSTER, akhir-akhir ini saya 
sering merasa kecil hati. Saya melihat 
teman-teman yang seumuran dengan saya 
berkembang cepat lewat bakat dan talenta 
yang mereka miliki. Dan itu membuat 
mereka tampak selalu bersukacita dan 
memiliki semangat untuk terus belajar dan 
belajar. Sementara saya? Saya kok belum 
menemukan bakat saya? 
 Begitulah salah satu curhatan 
anak OMK kepada saya. Sebut saja anak 
itu bernama Rio. Apa yang dialami Rio, 
bisa jadi juga dialami orang lain. Tidak 
pandang umur. Bisa jadi orang yang 
tengah umur pun pernah berkata, “Saya 
orang yang pas-pas an. Gak bisa apa-apa.” 
Bakat setiap orang pastilah berbeda-beda. 
Ada yang di bidang melukis, menyanyi, 
merangkai bunga, menulis, dll. Itulah 
keagungan Allah untuk kita semua. 
Semua karunia itu bila kita kembangkan 
semaksimal mungkin, pastilah akan 

menghasilkan buah. Buahnya pun dapat 
dinikmati banyak orang. Itulah yang 
berkenan bagi Allah. Selagi kita masih 
muda, masih kuat, memiliki kesempatan, 
kita perlu terus mengembangkan 
anugerah-anugerah Allah itu. 
 Memang anugerah Allah untuk 
kita itu porsinya juga berbeda. Ada yang 
banyak. Ada yang sedikit. Yang memiliki 
banyak bakat, kita sering menyebutnya 
‘multi talent’. Nah, yang sedikit pun tak 
perlu kecil hati. Bila kita tekuni, juga akan 
menghasilkan buah yang berlimpah bila 
kita percaya akan penyelenggaraan kasih-
Nya.

“Hiasan orang muda ialah kekuatannya, 
dan keindahan orang tua ialah uban.” 
Amsal 20:29
 
Sr. M. Fransiska

PORSI BERBEDA

KATA BERMAKNA

“Duh, jangan aku.
Kamu kan tahu kalau 
kemampuanku terbatas.
Mending dia saja. Pasti perma-
                                                                                                   s                                                                                                     alahan akan cepat selesai.
Percaya deh, kamu salah orang 
kalau memilih aku untuk 
melakukan semua ini.”

Kesempatan Istimewa

Pernahkah kita menyadari, 
bahwa kita pun sering melakukan 
dan menyikapi tawaran dan 
peluang besar yang seharusnya 
membuat kita berkembang dengan 
menolaknya dan meluncurkan 
beribu alasan. Ini adalah salah satu 
kelemahan kita. Kita tidak pernah 
menyadari bahwa itu adalah salah 
satu jalan yang Tuhan tunjukkan 
kepada kita agar kita dapat 
tumbuh dan berkembang sesuai 
yang Tuhan kehendaki. Sayangnya 
kita terlalu cepat merespon tanpa 
memaknainya terlebih dahulu. 
Sehingga saat kita menyadari 
semua hal yang telah kita abaikan 
itu, barulah kita menyesal. 

Dalam konsitusi pasal V, Nomor 
501 dan 504, mengungkapkan 

bahwa, “Hendaklah kita 
mengembangkan bakat yang 
Tuhan anugerahkan kepada kita 
dengan penuh tanggungjawab, baik 
pendidikan dalam segi rohani, ilmu 
pengetahuan mau pun pendidikan 
praktis”.

Tuhan Yang Mahabijaksana, 
menciptakan manusia dengan 
berbagai talenta, yaitu beraneka 
ragam keahlian sehingga satu sama 
lain saling mengisi dan melengkapi. 
Tuhan juga memberikan talenta 
kepada setiap ciptaan-Nya dengan 
berbeda-beda, yang harus diemban 
dan ditumbuhkembangkan 
dalam kehidupannya. Kita 
patut bersyukur atas karunia 
yang Tuhan anugerahkan 
pada kita, dan berjuang untuk 
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komunitas, teman sekerja, kerabat, 
dan sahabat. 

Hidup dalam keselamatan 
yang telah Allah anugerahkan, 
bukan sekedar hidup yang pasif, 
tetapi hidup yang aktif untuk 
hidup melakukan kehendak 
Allah. Ini bukanlah hal yang 
mudah, melainkan hidup yang 
membutuhkan suatu kesungguhan 
dan pengorbanan, untuk dapat 
berkata “YA” kepada kehendak 
Tuhan dan “TIDAK” kepada 
dosa atau keinginan diri sendiri. 

Panggilan hidup seperti inilah yang 
Yesus berikan kepada setiap orang 
yang menjadi murid-Nya. 

Murid adalah seorang yang 
mau terus belajar dan berproses. 
Murid bukan hanya tahu tentang 
pelajaran yang ia dapat dan pelajari, 
tetapi juga melakukan apa yang 
dia ketahui. Untuk memperoleh 
nilai akademik,  seorang murid 
yang belajar di bangku sekolah 
sedangkan untuk memperoleh 
nilai-nilai kehidupan seorang murid 
belajar dalam masyarakat dan 

KATA BERMAKNA KATA BERMAKNA

mengembangkannya dengan penuh 
tanggung jawab. 

Hidup adalah pilihan. Entah 
kita memilih untuk menjadi 
biarawan/biarawati, mau pun 
hidup berkeluarga atau bentuk 
panggilan yang lain. Hidup itu 
semakin berkembang dalam 
panggilan yang kita hayati masing-
masing. Yang jelas, apa pun 
panggilan hidup yang kita jalani, 
kita bahagia dengan pilihan kita. 

Dalam kisah penciptaan, hidup 
bahagia adalah salah satu pilihan 
strategis yang dapat dilakukan 
setiap hari. Setiap bangun pagi 
kita bisa memilih apakah kita 
akan hidup bahagia atau tidak. 
Itu adalah suatu keputusan 
pribadi. Dalam hidup, kita selalu 
dihadapkan dengan sebuah pilihan. 
Hanya ada dua pilihan, ya atau 
tidak, memilih sedih atau bahagia. 
Semua tergantung kita. Bahagia 
itu sederhana. Bahagia itu sebuah 
pilihan. Hidup bahagia tidak 
menjadi suatu tujuan melainkan 
sebagai suatu perjalanan, sama 
seperti sebuah kesuksesan yang 
sebenarnya merupakan perjalanan 
dan bukan tujuan akhir.

Strategi hidup bahagia adalah 
memilih dan memutuskan menjadi 
bahagia sekarang (choose to be 
happy right now. It is best to take 
the moment present). Kebahagiaan 
bukan suatu kebetulan melainkan 
suatu pilihan. Pribadi yang benar-
benar memiliki komitmen  untuk 
hidup bahagia adalah pribadi 
yang dapat menjadi hadiah untuk 
sesama di sekitarnya, keluarga, 

dalam hidup harian kita. 
Nilai-nilai kehidupan diperoleh  

melalui kesulitan dan tantangan 
yang dihadapi sehingga orang 
menjadi cerdas dan bijaksana 
dalam menyikapi hidup setiap hari. 
Di zaman sekarang ini, mencari 
orang pintar mungkin banyak 
jumlahnya tetapi mencari orang 
pintar/pandai yang cerdas dan 
bijaksana tidak mudah.  

Dalam hidup ada begitu banyak 
peristiwa, kisah dan kejadian yang 
mewarnai perjalanan kehidupan 
kita. Salah satunya ketika 
dipilih dan diberi tugas serta 
tanggung jawab dalam situasi 
tertentu. Kita sangat senang dan 
gembira serta menganggap hal 
itu merupakan hal yang berharga 
dalam hidup kita. Namun dalam 
proses pelaksanaannya kebanyakan 
dari kita sering hanya sungguh-
sungguh di awal saja. Ketika berada 
dalam pertengahan dan akhir, 
kita malah lari, bersembunyi dan 
bahkan meninggalkan tugas dan 
tanggung jawab tersebut.

Kita seharusnya bangga 
menyebut dan disebut sebagai 
murid Tuhan. Namun kebanyakan 
dari kita tidak sadar dengan 
kebanggaan itu. Karena kita hanya 
mau menyenangkan hati dengan 
menyebut demikian supaya orang 
mengetahui identitas kita. 

Akan tetapi jalan untuk menjadi 
murid Tuhan, bukan melalui 
kegembiraan dan kesenangan 
duniawi semata, melainkan dengan 
percaya dan pengorbanan diri, 
melewati tantangan, kesulitan 

dan penderitaan. Karena dengan 
cara itu kita berpartisipasi dalam 
kematian dan kebangkitan Yesus. 

Maka menjadi murid Tuhan 
bukan soal ikut ramai melainkan 
membutuhkan kesungguhan 
hati dan komitmen. Dengan 
memusatkan perhatian pada Dia, 
kita akan selalu menemukan jalan 
keluar dalam setiap tantangan dan 
kesulitan dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab dalam 
panggilan hidup kita masing-
masing. 

Untuk menjadi murid Tuhan 
yang sejati dibutuhkan suatu 
ketekunan untuk berjuang dan 
tanpa lelah berproses bersama 
Tuhan yang lebih dulu setia. 
Seorang murid yang mengaku 
sebagai murid Tuhan harus berani 
memanggul salib setiap hari karena 
Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan 
yang tersalib.

Marilah kita memulai hari 
dengan memutuskan untuk 
hidup berbahagia. Jangan pernah 
menyimpan sesuatu untuk 
kesempatan istimewa, karena 
setiap hari dalam hidup kita 
adalah kesempatan yang istimewa. 
Berani menjadi murid yang dapat 
diandalkan, ke manapun dan 
kapan pun Yesus mengutus dan 
menghendaki kita pergi mewartakan 
kabar sukacitanya. ***



Duta Damai, Tahun ke-21, November-Desember 2020 Duta Damai, Tahun ke-21, November -Desember 20206 7

SAJIAN UTAMA

ITULAH kesan pertama seorang 
pelatih jurnalistik saat kami 
mengikuti kursus jurnalistik di 
Susteran Pringsewu. Ketika itu 
pertama kali saya mengikuti kursus 
jurnalistik bersama empat suster 
yunior lainnya yang diadakan oleh 
kongregasi.  

Giliran tulisanku diedit. 
Narasumber kursus tampaknya 
sedikit pusing melihat tulisanku. 
Aslinya dua halaman penuh. Lama-
lama kok jadi seperempat halaman. 
Lha, kemana yang satu setengah 
halaman? Seperti kata pemazmur, 
sia-sialah para pembangun bekerja. 

Bangun pagi-pagi, pergi tidur larut 
malam. 

“Tulisanmu itu harus dipangkas 
karena banyak yang tidak pen ting,” 
begitu penjelasan pelatih kursus 
sambil tersenyum. Saat itu juga 
saya tidak kecil hati.  

Malahan mengakui tulisan 
yang kubuat banyak ‘bunga-bunga-
nya’. Saya sadar sesadar-sadar nya 
bahwa saya tidak bisa menulis. 
Sejak duduk di bangku Sekolah 
Dasar saya tidak begitu menyukai 
pelajaran mengarang. Bagiku 
sangat sulit untuk me nyusun 
kalimat per kalimat menjadi Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

Selalu diminta
Suatu hari seorang suster 

meminta saya untuk menulis 
suasana Natal dan Tahun Baru 
di komunitas. Momen itu sa ngat 
berarti karena banyak tamu yang 
beragama Muslim datang. Dari 
balita hingga dewasa. Lintas agama, 
umur, dan suku. Namun, ada 
suasana rukun dan bersaudara. 

Kalau dihitung ada sekitar 
seribuan orang yang datang untuk 
bersilaturahmi mengucapkan 
Selamat Natal. Sudah menjadi 
kebiasaan kami setiap tahun pada 
Hari Raya Natal mengadakan 
open house. “Cobalah kamu 
menulis peristiwa itu. Bagus kalau 
diwartakan,” pinta Suster itu. 

Permintaan suster itu membuat 
saya pusing tujuh keliling.  Duh, 
rasanya sulit sekali untuk memulai 
menulis.  

Pernah juga permintaan menulis 
datang kepadaku ketika retret 

tahunan para suster yunior. Saya 
diminta menulis untuk momen itu. 
Gegara saya kurang disiplin untuk 
silentium. “Daripada waktumu 
habis untuk mengobrol, lebih baik 
kamu menulis,” ujar suster senior 
itu. 

Begitulah saya didorong untuk 
terus menulis. Tetapi hati ini tetap 
bersikeras tidak mau memulainya. 
Karena merasa diri tidak bisa. 
Apalagi tulisan itu akan dibaca 
banyak orang.     

Seperti mimpi
 Setelah berkaul kekal 

saya mendapat tugas di bagian 
administrasi Klinik Maria Regina, 
Kotabumi. Sekarang klinik itu 
sudah menjadi rumah sakit. 

Ketika itu banyak waktu luang 
yang ada.  Entah mengapa hati saya 
tergerak untuk belajar menulis. 
Seperti disambar petir di siang 
bolong. Saat itu terlintas dalam 
pikiranku untuk menulis tentang 
Panti Asuhan Rumah Yusup, 
Baturaja. Ada rasa tertarik dan 
ingin menulis tentangnya.  

 Saya putar otak. Saya 
mencari tahu bagaimana membuat 
sebuah karangan yang dapat 
dimengerti dan bermanfaat 
bagi pembaca. Kebetulan saya 
memegang majalah Mingguan 
Hidup Katolik. Kubuka lembar 
demi lembar, kupelajari isi dan cara 
penulisannya. Mataku tertuju pada 
sederetan nama tim redaksi. Di situ 
juga tertulis lengkap alamat redaksi 
beserta nomer telepon yang bisa 
dihubungi. 

FROM ZERO TO HERO
 Sr. M. Fransiska

 
Tulisan ini kalau diperas,  
menjadi seperempat 
halaman!  
 

Sr. M. Alfonsin

SAJIAN UTAMA
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 Saya mencoba menelpon 
kantor redaksi Mingguan Hidup. 
Salah satu tim redaksi menyebut 
namanya. Sebut saja Irma. Tak 
lama kemudian tercipta percakapan 
yang akrab. Saya belajar lewat 
telepon. Irma memberitahu prinsip-
prinsip menulis dan bagaimana 
agar tulisan itu menarik, serta 
pesan yang disampaikan untuk 
pembaca. 

 Di lokasi Panti Asuhan St. 
Yusup, Baturaja, saya mengamati 
suasana yang ada. Semua indera 
kugunakan dengan baik. Melihat, 
mendengar, mencium, dan 
merasakan dengan hati.  

 Head line kumulai dengan 
seorang yang bernama Pak Nol. 
Kupaparkan tentang tingkah 
laku dan perawakannya dengan 
mendetail. Kutulis pula mengapa 
ia dinamakan Nol. Ketika ia 
bersekolah, nilainya selalu nol, 
begitu cerita Pastor Paroki Baturaja 
yang menemaniku mencari info. 
Setelah tulisan selesai, kukirim ke 
redaksi Majalah Hi dup. 

Beberapa bulan kemudian 
saya membuka-buka majalah 
Hidup. Tiba-tiba mataku tertuju 
pada beberapa foto yang di muat 
di majalah itu. “Sepertinya saya 
pernah melihat foto ini. Di mana 
ya?” tanyaku dalam hati. Mataku 
semakin ke bawah halaman 
majalah itu. 

Deg! Namaku ditulis, sebagai 
penulisnya. “Ya Tuhan, itu ‘kan 
namaku. Ha, tulisanku dimuat! Kok 
bisa!” 

Rasanya seperti mimpi. Bagiku 
majalah Hidup itu majalah yang 

bermerk. 
Tak pernah kubayangkan 

kalau tulisan saya bisa dimuat di 
situ. ‘Wah, ini gara-gara Pak Nol!,” 
ujarku geli mengingat peristiwa 
perjumpaan pertamaku dengannya. 
Mulai saat itulah saya senang 
menulis. Entah di majalah Hidup, 
Rohani, atau bulletin Komunio, 
milik KAPAL.  

Allah berkendak
Sejenak melihat rangkaian 

momen atau sejarah kehidupanku 
sejak kecil yang tidak suka 
menulis. Saya tidak tahu apakah 
yang kumiliki ini bakat atau 
bukan. Kalau bakat, me ngapa 
tidak kurasakan sejak saya 
masih sekolah dulu. Ataukah ini 
yang dinamakan dengan bakat 
terpendam? Saya sendiri tidak bisa 
menjawabnya. 

Tetapi ada satu yang kuya-
kin. Allah mengubah hidupku 180 
derajat. Apa yang tidak pernah 
kubayangkan, kini kualami. Apa 
yang tidak pernah kuminta, kini 
kumiliki. Apa yang tidak pernah 
kuinginkan, kini menjadi bagian 
dan persembahan hidupku: 
“menjadi kuli pena Allah.” Jadi, 
inilah yang Allah kehendaki 
dalam hidup panggilanku. Kalau 
Allah berkendak, apa pun akan 
terjadi dan biarlah Ia sendiri yang 
menyempurnakan proyek-proyek-
Nya. Seperti yang sering kita 
dengar, ‘From Zero To Hero.’ Itu 
semua karena DIA. ***

Olah rasa
Suatu hari, ketika saya 

mengikuti kelas Psikologi 
Konseling, seorang dosen 
mengatakan,”Menjadi seorang 
konselor itu sangat tidak mudah. 
Karena seorang konselor harus 
memiliki kemampuan untuk 
mendengarkan dan berbicara 

dengan baik. Kemampuan ini 
berguna untuk menangkap, 
memahami, dan menganalisa 
permasalahan serta kebutuhan 
konseli. Sehingga konselor mampu 
memberikan bantuan atau tindakan 
yang tepat kepada konseli.” 

Karena ini merupakan kelas 
awal, maka kalimat ini hanya saya 

 Sr. Theresa Maria

ADA rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.  Dan ada rupa-rupa 
pelayanan, tetapi satu Tuhan.  Dan ada berbagai-bagai perbuatan 
ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam 
semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan 
Roh untuk kepentingan bersama.” (1 Kor. 12 :4-7)

Para suster mengikuti lomba memasak. Lewat bakat dan talenta 
pemberian Tuhan mereka merajut persaudaraan. (Dok. Sr. M. Editha).  

"Kamu mempunyai apa?"
“Aku mempunyai ini...”
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catat besar-besar dengan tinta 
yang berwarna terang, tanpa saya 
tahu makna yang ada di dalamnya. 
Setelah beberapa waktu berproses, 
saya kemudian mulai memahami 
dan mengerti, maksud dari kalimat 
itu.

Sebelumnya, yang saya pahami 
tentang talenta, bakat, atau skill 
adalah sebatas keterampilan-
keterampilan yang umum, seperti 
bernyanyi, bermain musik, 
memasak, atau menari. Maka 
selama masa yuniorat, saya 
berjuang semaksimal mungkin, 
untuk menggali dan mengasah 
talenta-talenta itu dalam diri saya. 
Sekarang saya memahami lebih 
luas tentang talenta atau bakat ini. 
Karena ternyata, mendengarkan, 
berbicara, menangkap/memahami 
sesuatu terlebih yang tidak terlihat 
secara fisik, juga membutuhkan 
talenta, bakat atau skill. 

Dalam proses mengembangkan 
dan memaksimalkan talenta 
atau kemampuan ini, saya masih 

sering mengalami kegagalan. 
Terkadang “gagal melihat”, yang 
membuat saya tidak mampu 
menangkap apa pun, sekali pun 
itu ada di depan mata saya. Di lain 
waktu, saya “gagal mendengar”, 
sehingga suara-suara penting yang 
seringkali menyampaikan isyarat, 
tak mampu saya mengerti. Dan 
pada kesempatan lain, saya “gagal 
berbicara”. Alih-alih memberi 
motivasi atau peneguhan untuk 
orang lain, yang terjadi malah 
sebaliknya, keluar kata-kata yang 
melemahkan. 

Pengalaman ini membuat saya 
tersadar, bahwa benar apa yang 
dikatakan dosen saya di kelas. 
Tidak mudah mendengarkan 
dan berbicara. Ini membutuhkan 
kemampuan yang harus terus 
menerus diolah dan diasah.

Mengolah, mengasah dan 
mengembangkan talenta ini 
menurut saya lebih sulit, dari 
pada mempelajari cara bernyanyi 
atau memasak. Kemampuan 

mendengarkan dan berbicara 
ini bukan seperti ketika saya 
mendengar lagu, atau mencoba 
resep baru. Yang bisa dilakukan 
sembari santai, atau sekedar 
mencari inspirasi dan hiburan. 
Mendengarkan dan berbicara 
membutuhkan kesadaran 
penuh. Hadir secara utuh untuk 
sesuatu yang saya hadapi. 
Melibatkan rasa, pikiran dan 
seluruh daya untuk mampu 
menangkap, memahami, 
menganalisa, dan berbicara 
dengan tepat. Sebab ini 

menyangkut keselamatan jiwa, atau 
keberadaan diri orang lain. 

Untuk mengembangkan talenta 
atau kemampuan ini, saya banyak 
belajar dari teman-teman saya. 
Dalam diskusi atau kerja kelompok, 
saya merasa terinspirasi dan 
termotivasi dengan kemampuan 
teman-teman saya. Saya memiliki 
kemampuan mendengar dan 
berbicara, tetapi saya sering “gagal 
melihat”. Maka saya belajar dari 
teman-teman saya yang memang 
memiliki visi dan intuisi tajam, 
sehingga mampu melihat lebih jeli 
dan teliti. 

Begitu juga sebaliknya, 
ketika harus berpendapat atau 
memberikan presentasi, teman-
teman saya akan meminta 
saya untuk mengajari mereka, 
bagaimana cara berbicara 
yang baik. Sehingga apa yang 
disampaikan bisa dimengerti dan 
dipahami. 

Mengembangkan kemampuan/
talenta, bukan hanya berusaha 
mengembangkan diri saya sendiri. 
Tetapi bagaimana saya juga mampu 
berkembang bersama yang lain. 
“Kamu mempunyai apa…? Kalau 
aku mempunyai ini…”  Mari kita 
saling belajar dan melengkapi, 
supaya kita bisa saling mengisi.” 
Inilah suatu harmoni dalam 
kehidupan, yang sudah Allah 
sediakan. Berbeda karunia, tidak 
malah membuat diri sendiri merasa 
paling besar atau paling istimewa. 
Semua diberi karunia dan akan 
menjadi semakin sempurna jika 
satu sama lain saling mengisi dan 

melengkapi. 
“Tetapi kepada tiap-tiap orang 

dikaruniakan penyataan Roh  
untuk kepentingan bersama.” 
(1 Kor12:7). Penggalan teks dari 
surat Rasul Paulus ini jelas 
mengungkapkan bahwa roh yang 
dianugerahkan secara berbeda 
kepada setiap pribadi adalah 
untuk kepentingan bersama. 
Saya bertanggungjawab untuk 
mengembangkan karunia yang saya 
terima, tetapi saya juga memiliki 
tanggungjawab terhadap orang lain, 
yaitu untuk berkembang bersama 
demi kepentingan dan kehidupan 
bersama. Dengan demikian, 
harmoni perbedaan menjadi sarana 
untuk berkembang dan mencapai 
tujuan. Sebab Allah adalah satu, 
yang mengerjakan semuanya dalam 
semua orang…***
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DI beranda unit, usai ibadat sore 
seorang teman frater menyodorkan 
hasil kreativitasnya setelah 
mengikuti video tutorial pembuatan 
sebuah karya di sebuah akun 
Youtube. Kemudian, teman yang 
lain mengatakan, bagaimana 
cara membuatnya? Bagaimana 
kok bisa seperti ini? Akhirnya ia 
menerangkan pelan-pelan proses 
yang dilaluinya hingga menjadi 
sebuah karya. 

Tak lama kemudian, teman yang 
lain datang dan ia mengatakan, 
“Wah bapak ibunya PNS, Frater. 
Jadi wajarlah dia ada hasil karya 
itu”, Lantas saya menyanggahnya, 
“Apa hubungannya bakat 

dengan orangtuanya yang PNS?” 
Bukankah bakat itu hanya soal 
ketekunan mengasah dan melatih 
terus-menerus, bahkan belajar 
memperbaiki dari kesalahan?”. 
Kemudian ia menanggapi, “Yah…
bakat juga butuh modal Frat, kalau 
tidak ada modal bagaimana ada 
sebuah karya?”

Bakat itu Menular? 
 Jawabannya bisa ya dan 
bisa tidak. Tapi kalau dipikir-pikir 
lebih jauh lagi, apakah seorang 
pemain musik handal itu, karena 
keturunan atau karena ia berani 
memulai dari nol dan menekuni 
hingga berhasil? 

Di komunitas-komunitas 
para religius, apalagi di rumah 
bina, sangat banyak sekali bakat-
bakat yang bisa saling memberi 
warna satu dengan yang lain. Ada 
anggota komunitas yang bakatnya 
melatih koor, namun ada juga 
yang bakatnya melatih lagu dari 
syair baru bisa notnya. Ada yang 
bakat menanam sayuran atau 
buah-buahan, ada yang punya 
bakat hanya memanen. Ada yang 
bakat memasak, ada pula yang 
bakatnya hanya mencicip dan ia 
bisa menentukan apa yang dirasa 
kurang dari masakan itu. Ada juga 
yang memiliki bakat melawak, ada 
juga yang bakatnya jadi bahan 
lawak karena memang bawaan 
pribadi itu sungguh memberi 
kesegaran dan inspirasi bagi yang 
lain. Ada yang bakat menulis, ada 
juga yang punya bakat mengeluh 
betapa sulitnya menulis itu, dan 
banyak bakat positif lain tentunya 
yang lebih dari yang saya sebutkan 
tadi. 
 Apakah bakat itu bisa 
menular? Intensitas perjumpaan 
dalam sebuah ruang sangat 
memungkinkan adanya transfer 
pengetahuan dan kemudian 
juga menjadi bakat yang bisa 
dikembangkan oleh yang lainnya. 
Oleh karena itu, tak selamanya 
benar anggapan bahwa bakat itu 
ada karena faktor turunan, kendati 
itu bisa terjadi juga. 
 Bakat juga merupakan 
kecakapan yang diperoleh 
dengan ketekunan belajar dan 
berlatih. Seorang pelukis yang 

handal namun ia tidak pernah 
menunjukkan ketekunannya suatu 
saat karyanya bisa mati dan tak 
dikenali. 

Yang Sama Mengenal yang 
Sama
 Ada seorang filsuf yang bagi 
saya dalam karya dan pemikirannya 
juga sangat kreatif, Empedokles 
namanya, pernah mengatakan 
adagium, “Yang sama mengenal 
yang sama”. Adagium atau seruan 
bermakna ini pun kemudian bisa 
ditafsirkan dalam berbagai sudut 
pandang. Dari sini saya pun melihat 
bahwa bakat itu bisa menjadi “pintu 
masuk” sebuah perjumpaan. Orang 
yang punya bakat bermusik, akan 
mudah biasanya ia ngobrol dengan 
orang yang minatnya sama. Orang 
yang suka membaca biasanya juga 
akan lekas mendalami karakter 
sesamanya yang suka membaca 
dan akan saling menunjukkan titik 
temu yang sama. Orang yang hobi 
dan bakatnya memancing pun juga 
demikian, yang memiliki bakat 
yang sama bisa lebih cepat untuk 
mengenal yang sama. 
 Di lingkup komunitas di 
mana kita berada rasa-rasanya pas 
ketika kita pun mampu mengenali 
apa yang menjadi bakat saudari-
saudara kita. Dengan demikian 
komunitas kita bisa menjadi 
komunitas yang menggembirakan 
dan penuh warna. Saya selalu 
mengibaratkan keberadaan diri 
dalam kebersamaan itu, ibarat satu 
coretan warna cat dalam sebuah 
kanvas atau media lukis. Seberapa 
pun itu akan memberi harmoni dan 

Bakat ? Jangan Biarkan Berkarat !!!
Fr Nicolaus Heru Andrianto
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keindahan akan tampak. Dengan 
ini saya pun ditantang untuk 
tetap berani ambil bagian dalam 
kebersamaan lewat bakat yang saya 
miliki. 
 Bakat kemampuan 
bisa menjadi pintu masuk 
persahabatan, sebagaimana 
yang diungkapkan Empedokles, 
yang sama mengenal yang sama. 
Maka sangat disayangkan jika 
kita tidak bisa melihat apa yang 
menjadi bakat kita, bahkan kita 
sudah tahu namun kita enggan 
mengembangkannya. Bukankah itu 
sarana yang dianugerahkan dari 
Tuhan untuk kita kembangkan? 
Ibarat besi, jangan biarkan bakat-
bakat kita menjadi berkarat dan 
lama-kelamaan akan rapuh dan 
hancur. Dan bukankah akhirnya 
ketika bakat-bakat itu berkarat 
menjadi tidak berguna untuk diri 
sendiri dan orang lain? 

Rasa Syukur atas Bakat dari 
Tuhan di Masa Pandemi Covid 
19
 Bakat atau biasa kita 
menyebutnya dengan talenta juga 
sangat terang dilukiskan dalam 
Kitab Suci kita. Misalnya dalam 
Matius 25:14-30 atau dalam Lukas 
19:12-19:27. Ada kesamaan di 
dalamnya. Dalam Injil Matius dan 
Lukas, seorang tuan memercayakan 
hartanya kepada hamba-hambanya 
selagi ia bepergian ke luar negeri. 
Sepulang dari sana sang tuan 
mengadakan perhitungan 
dengan hamba-hambanya dan ia 
mengevaluasi soal seberapa besar 
kesetiaan masing-masing mereka 

untuk mengelola apa yang telah 
dipercayakan kepadanya, tentu 
ada harapan dari sang tuan atas 
apa yang ia percayakan kepada 
mereka. Bahkan dari tuannya juga 
ada semacam penghargaan bagi 
mereka yang sungguh-sungguh 
menggunakan waktu untuk 
mengembangkannya. Bahkan 
karakter sebaliknya bagi mereka 
yang tidak mau mengembangkan 
adalah si jahat dan pemalas dan 
akhirnya mendapat kompensasi 
yang negatif dari tuannya. 
 Mereka yang bisa 
mengembangkan dengan penuh 
kesetiaan adalah mereka yang bisa 
bersyukur atas kebaikan Tuhan. 
Mereka yang hanya menuntut 
banyak dari Tuhan namun tidak 
mengembangkannya, adalah 
mereka yang serakah dan pemalas 
yang sedikit banyak tidak akan 
berbuah untuk diri dan orang-orang 
di sekitarnya. 
 Dengan perumpamaan ini, 
sebagai pribadi yang terpanggil 
secara istimewa ini, kita diajak 
untuk merefleksikan, apakah 
keberadaanku sungguh sudah 
memberi warna bagi komunitas 
dengan bakat yang kumiliki? 
Apakah aku juga sudah 
memberi dukungan bagi sahabat 
sekomunitas atau siapa saja yang 
menjadi partner kita dalam karya? 
Jika keduanya belum kita lakukan, 
maka kita pun bisa menjadi pribadi 
yang kerdil dan tidak menghasilkan 
buah apa-apa. 
 Kembali ke pernyataan 
kisah di atas, bahwa bakat butuh 

modal, memang benar. Namun 
apakah ketika tidak ada modal 
bakat akhirnya sungguh-sungguh 
berkarat dan hancur? Pengalaman 
di masa pandemi seperti saat ini 
bisa menjadi cerminan bagi kita 
untuk tetap menjaga agar bakat 
kita tetap berjalan dengan baik dan 
tidak menjadi berkarat. 
 Sebagaimana pastoral yang 
terjadi saat ini, diharapkan juga 
tidak menjadi layu dan mati, maka 
bakat pun juga demikian, jangan 
sampai mati. Justru di tengah 
tantangan dunia saat ini kreatifitas 
kita semakin diuji. Maka tak heran 
jika di masa pandemi Covid 19 ini 
banyak orang tetap bisa berinovasi, 
membarui kreatifitas dan tetap 
menjalankan dan mengembangkan 
kepercayaan yang Tuhan 
anugerahkan kepada kita. 
 Bakat yang kita miliki, 
apa pun itu tetap akan hidup 

jika kita pun memiliki fokus 
untuk mensyukurinya dan 
mempersembahkan kembali kepada 
Tuhan. Maka saat ini banyak figur-
figur yang mulai dikenal gara-gara 
keaktifannya dan kekonsistenannya 
mengembangkan bakat sekali pun 
ada ancaman ‘karat’ yang bisa 
menggerogoti bakat-bakatnya. 
Kecanggihan teknologi dewasa 
ini bisa menjadi jembatan, baik 
untuk terobosan hal yang baru, 
pengembangan, sarana promosi 
dan bahkan menjadi media yang 
mau tidak mau akan dipakai 
oleh manusia dalam menjawab 
pergumulannya. 
 Situasi saat ini pun memberi 
pelajaran yang amat berarti bagi 
hidup kita. Dalam seruannya, Paus 
Fransiskus mengibaratkan realitas 
saat ini ibarat pemandangan jalan-
jalan kosong dan kota-kota seperti 
hantu, kedekatan manusia yang 

By. Yuli 

Kamu juga
‘kan...

Kamu sering up load
video di youtube ya?



Duta Damai, Tahun ke-21, November-Desember 2020 Duta Damai, Tahun ke-21, November -Desember 202016 17

SAJIAN UTAMA SAJIAN UTAMA

terluka, jaga jarak fisik. Ini telah 
merenggut dari kita kegembiraan 
pelukan, kebaikan jabat tangan, 
kehangatan ciuman dan mengubah 
relasi menjadi interaksi yang 
menakutkan diantara orang-orang 
asing. Pembatasan-pembatasan 
kontak sosial sungguh menakutkan 

dan bisa menyebabkan situasi 
keterasingan, keputusasaan, 
kemarahan (Fransiskus, Humana 
Communitas, hlm. 2). Di tengah 
kenyataan ini, kita mau apa dengan 
bakat-bakat kita? 
 Bakat kita tetap bisa 
menjadi saluran berkat bagi yang 
lain, kendati barangkali itu pahit 
di masa sekarang ini. Kita perlu 
mengingat pesan Paus Fransiskus 
dalam Christus Vivit (hlm. 96, 
art. 253-255) yang menekankan 
keberadaan kita untuk yang lain. 
Paus menekankan “panggilan dalam 
arti khusus, yakni panggilan pada 
pelayanan misioner untuk yang 
lain. Kita dipanggil oleh Tuhan 
untuk ikut serta dalam karya 
penciptaan, dengan berpartisipasi 
untuk kebaikan bersama 

berdasarkan kemampuan yang 
kita terima. Panggilan misioner 
ini berkenaan dengan pelayanan 
kita kepada orang lain. Sebab 
hidup kita di dunia mencapai 
kepenuhannya ketika diubah 
menjadi suatu persembahan. Kita 
harus memikirkan bahwa setiap 
kegiatan pastoral adalah suatu 
panggilan, setiap formatio adalah 
panggilan dan setiap spiritualitas 
adalah panggilan.
Panggilan kita tidak hanya meliputi 
kegiatan yang kita lakukan, 
bahkan bila itu adalah bentuk 
ungkapannya. Lebih dari itu, 
panggilan kita adalah sebuah jalan 
yang mengarahkan banyak usaha 
dan tindakan ke arah pelayanan. 
Untuk itu dalam menimbang-
nimbang panggilan, sangat 
penting untuk melihat apakah 
kita mengenali kemampuan-
kemampuan (baca: bakat) kita 
sendiri yang diperlukan untuk 
melakukan pelayanan khusus itu 
bagi masyarakat”. 
 Oleh karena itu, jika kita 
pun dalam menghayati panggilan 
Tuhan masih diberi banyak 
kesempatan untuk melayani 
dengan bakat yang kita miliki, 
apa salahnya kita melakukannya? 
Jangan biarkan bakat-bakat kita 
menjadi berkarat gegara kita malas 
mengembangkannya, atau malas 
untuk berbagi dan berbagi kepada 
yang lain. Jika bakat pun bisa 
menjadi nilai plus untuk panggilan 
kita, kenapa kita takut dan ragu 
berbuat sesuatu? ***

BAKAT dan talenta adalah salah 
satu persembahan dalam hidup 
membiara kita. Bakat dan talenta 
dalam diri seseorang itu ada yang 
terlihat jelas ada pula yang harus 
digali lebih dalam agar bisa diang-
kat dan dikembangkan. Pengem-
bangan diri lewat bakat dan talenta 
juga membutuhkan kesetiaan. 

Nilai inilah yang akan membawa 
kita pada suatu keyakinan akan 
campur tangan Tuhan, bahwa kita 
tidak akan mampu melakukan 
apa pun tanpa Dia. Pernah ada 
pernyataan demikian, “Lakukanlah 
semampumu, selebihnya Tuhan 
yang akan menyelesaikan”. Hal 
ini adalah suatu keyakinan akan 
harapan bahwa ketika kita tidak 
mampu lagi meyelesaikan apa 
yang menjadi tugas dan kewajiban, 
Tuhan pasti akan memberi jalan 

dan pertolongan. Menjadikan Dia 
sebagai andalan dalam segalanya. 
Dengan demikian apa yang tidak 
mungkin menjadi mungkin. 

Sering seseorang menjadi 
bingung ketika diminta untuk 
membuat daftar bakat dan talenta 
yang mereka miliki, padahal banyak 
hal yang kita miliki namun tidak 
kita sadari dan syukuri. Terkadang 
juga dibutuhkan orang lain agar 
kita tahu bakat dan talenta yang 
dimiliki. Setelah kita tahu dan 
sadar akan bakat dan talenta 
barulah akan berkembang, seperti 
lagu “Saya tahu, sadar, siap 
melakukan!” 

Maka marilah kita kembangkan 
bakat dan talenta yang kita miliki 
meski pun itu nampak kecil dan 
sepele. Dengan kesetiaan dan 
ketekunan kita untuk terus belajar 

Saya Tahu, Sadar, Siap Melakukan!
Sr. M. Krisanti

Sr. M. Alfonsin

Seorang suster yang setia dalam
perkara kecil, dapat dipercaya
dalam hal-hal besar...
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dan berusaha, pasti Tuhan akan 
membuat hal kecil itu menjadi 
besar, karena Mdr. Anselma berkata 
“Seorang suster yang setia dalam 
perkara kecil, dapat dipercaya 
dalam hal-hal yang lebih besar”

Janganlah berkecil hati 
ketika kita hanya memiliki sedikit 
talenta karena Tuhan sendiri 
yang akan menggandakannya 
asalkan kita setia. Teruslah 
mengembangkan apa yang kita 
miliki dalam kesederhanaan dan 
kerendahan hati. Semoga Tuhan 
semakin dimuliakan melalui bakat, 
kemampuan dan talenta kita, 
karena semuanya demi kemuliaan 
Tuhan. “Ad Maiorem Dei Gloriam” 
***

Setia dalam hal-hal kecil

Gambar:  Sr. M. Romualdis

CERITA BERGAMBAR

Gambar:  Sr. M. Stefani
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Pengantar:
DALAM sumber-sumber 

kefransiskanan, istilah kasih, 
persahabatan, kemurahan hati 
memiliki makna yang sama. 
Memilih menggunakan kata “kasih” 
karena kata ini lebih memberi 
kesan yang mendalam dalam 
bahasa Santo Fransiskus, juga 
karena lebih sebagai sesuatu yang 
khas dalam tradisi kefransiskanan. 
Dan di sini, kasih akhirnya 
dipahami sebagai tindakan yang 
dilakukan berdasarkan kehendak 
yang baik yang terjadi secara 
seimbang dan cuma-cuma. 

Dalam prakteknya, tindakan 
seperti itu dilakukan sebagai 
suatu penghargaan, atau sebagai 
kesatuan kasih, atau sebagai 
usaha untuk memberikan apa 
yang dimiliki. Terkadang kasih 
membutuhkan apresiasi yang 
kuat untuk objek yang dikasihi, 
kita mengasihi satu sama lain 
dan didasarkan pada kehendak 
yang baik, yang biasa disebut 
persahabatan. Ini adalah 
bentuk paling sempurna dari 
kasih manusia karena kasih 
persahabatan menuju pada 
kebaikan-Nya. 

Bagaimana pun juga, kasih 
itu tidak bisa terjadi ketika orang 

hanya mengasihi dirinya sendiri, 
seperti tidak ada pihak lain yang 
memungkinkan sebuah timbal 
balik. Ketika kata kasih digunakan 
dalam arti kemurahan hati (amal), 
tetapi menekankan perbuatan 
kasih yang tertuju pada obyek yang 
dikasihi, disebut cinta spiritual.

Tindakah kasih yang lain adalah 
relasi pribadi antara Allah dan 
manusia, relasi yang memiliki dasar 
dari kebaikan yang diciptakan oleh 

Menampakkan Cinta Kasih Allah
Dalam On Going Formation ala Fransiskan: 
Bebas untuk dicintai, bebas untuk mencintai

Sr. M. Priscila 

Gambar:  Fransiska H. 

Gambar:  Sr. M. Antoni
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yang ilahi dan diberikan kepada 
manusia, yang manusia terima 
sebagai anugerah. Dalam hubungan 
antara manusia dan Allah terjadi 
persatuan, persahabatan ilahi, 
pelukan kasih: dan manusia 
membuka hatinya bagi Allah 
yang telah memberikan diri-Nya, 
merendahkan diri-Nya dengan 
menjadi manusia, Ia mengulurkan 
tangan untuk manusia yang sangat 
dikasihi-Nya. 

Kasih antara Allah dan manusia 
adalah menghidupkan, yang 
merupakan sebuah panggilan, 
dialog dan jawaban, dalam 
dinamika spiritual yang diarahkan 
pada persatuan kasih yang nyata 
dan bukan hanya emosional. Allah 
yang lebih dahulu mengambil 
inisiatif yaitu dengan memberikan 
diri-Nya, manusia membuka diri 
akan kasih itu. Persatuan yang 
dinamis dalam kasih yang tercipta 
dalam hubungan timbal balik yang 
bermanfaat dan bermakna, yang 
berlangsung dan terlepas dari 
makna kasih yang berbeda kasih 
Allah dan kasih manusia, dan pada 
kenyataannya, ini adalah sebuah 
anugerah yang diterima secara 
cuma-cuma yang ditawarkan oleh 
Allah kepada manusia sebagai 
sahabat-Nya. Bagaimanakah kita 
menanggapi kasih Allah itu?

Tuhan adalah Cinta
 Bagi Fransiskus, Tuhan 

yang di atas segala-galanya adalah 
cinta: Ia hidup dalam cinta dalam 
persekutuan Tritunggal yang kekal, 
karena cinta yang Ia ciptakan 
dengan bebas pada waktunya, 

karena cinta Ia menjelma menjadi 
manusia dan menebus dosa 
manusia. Fransiskus bukanlah 
seorang teolog, ia merasakan 
kebenaran yang luar biasa ini dan 
mempelajarinya dari pengalaman 
kehidupan rohaninya, yang 
diterangi oleh sabda Tuhan. Untuk 
melihat bahwa kasih itu merupakan 
inisiatif Tuhan dan terwujud 
dengan amat sangat baik.

 Fransiskus secara mendalam 
telah mengalami keunggulan cinta 
dan telah mengalami kekuatan 
manisnya dalam hidupnya. 
Fransiskus merenungkan Tuhan 
dan menemukan bahwa "DIA 
sendiri yang baik", DIA "berkata 
dan melakukan semua yang baik". 
Fransiskus sekali lagi menyatakan, 
"Tuhan itu baik, semua baik, 
kebaikan tertinggi, Tuhan Allah 
hidup dan benar. Tuhan adalah 
cinta, kasih......(Pujian yang 
diucapkan pada semua waktu 
ibadat).

 Berdasarkan pengalaman 
rohani Fransiskus, Duns Scotus 
menegaskan: "Tuhan adalah CINTA 
dan KASIH", tidak hanya dalam 
pekerjaannya tetapi juga dalam 
keberadaannya, DIA "baik " dan 
kebaikan serta cinta-Nya  tak 
terbatas pada dasarnya. Artinya, 
cinta merupakan dasar keberadaan 
Tuhan dan merupakan motif 
tertinggi dari semua pekerjaannya. 
Sebagai kebaikan yang tak terbatas, 
Tuhan mencintai dirinya sendiri 
dengan tindakan cinta yang 
paling sempurna, yaitu dengan 
tindakan yang memadai untuk 

kesempurnaan objek yang dicintai, 
oleh karena itu cinta yang tertinggi: 
itu adalah CINTA. 

 Menurut Santo Bonaventura, 
Tuhan tidak hanya "pada 
dasarnya adalah CINTA" karena 
"Dirinya  sendiri adalah CINTA", 
dalam pengertian ini cinta yang 
menghidupkan kehidupan spiritual 
dimulai dan menarik dari Tuhan 
yang adalah CINTA. Atas dasar 
ini, Fransiskus mengajak para 
pengikutnya untuk berjalan di jalan 
kesempurnaan yaitu "dalam CINTA 
yang adalah TUHAN sendiri". 

Tindakan kasih Allah kepada 
manusia

 Relasi yang memiliki dasar 
dari kebaikan yang diciptakan 
oleh yang ilahi  diberikan 
kepada manusia   dan manusia 
menerimanya sebagai anugerah. 
Dalam hubungan antara manusia 
dan Allah terjadi persatuan, 
Persahabatan ilahi, pelukan kasih. 
Manusia membuka hatinya bagi 
Allah yang telah memberikan diri-
Nya, merendahkan diri-Nya dengan 
menjadi manusia, Ia mengulurkan 
tangan untuk manusia yang 
sangat dikasihi-Nya. Kasih 
antara Allah dan manusia adalah 
menghidupkan, yang merupakan 
sebuah panggilan, dialog dan 
jawaban, dalam dinamika spiritual 
yang diarahkan pada persatuan 
kasih yang nyata dan bukan hanya 
emosional.

  Allah yang lebih dahulu 
mengambil inisiatif yaitu dengan 
memberikan diri-Nya, manusia 
membuka diri akan kasih itu. 

Persatuan yang dinamis dalam 
kasih yang tercipta dalam 
hubungan timbal balik yang 
bermanfaat dan bermakna, yang 
berlangsung dan terlepas dari 
makna kasih yang berbeda kasih 
Allah dan kasih manusia. Ini adalah 
sebuah anugerah yang diterima 
secara cuma-cuma yang ditawarkan 
oleh Allah kepada manusia sebagai 
sahabat-Nya. 

Demikian DIA yang adalah 
CINTA dengan bebas MENCINTAI 
kita dan Dengan bebas pula IA 
dapat kita cintai. Maka, kita bisa 
bertanya diri, bagaimanakah 
dengan kita, apakah kita sudah 
dengan bebas untuk dicintai dan 
mencintai Allah. Inilah on going 
formation ala fransiskan kalau 
kita mampu untuk dicintai dan 
mencintai Allah. ***
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SALAH satu kekhasan sebagai 
pengikut Fransiskus Asisi adalah 
sukacita atau kegembiraan. 
Seperti yang dikatakan Bapa Paus 
Fransiskus, “Di mana ada religius, 
di situ ada kegembiraan.” Begitu 
juga dengan para suster yang 
tinggal di komunitas St. Maria 
Yogyakarta. Sekali pun masih 
dalam masa pandemi, yang tak bisa 
dipastikan kapan akan berakhir, 
namun tak menyurutkan semangat 
dan antusias para suster muda 
ini untuk merayakan pesta Bapa 
Fransiskus, sebagai pelindung 
kongregasi. 

Pesta kali ini memang berbeda 
dengan pesta-pesta sebelumnya. 
Biasanya pesta dirayakan bersama 
Kekanta (Keluarga Fransiskan 
Yogyakarta), dengan berbagai acara 
dan kegiatan yang menarik. Namun 
karena pandemi, maka pesta hanya 
dirayakan secara intern. 

Tgl 4 Oktober 2020, pesta 
diawali dengan Ibadat pagi dan 
Ekaristi Kudus. Setelah aktifitas 
pagi berlalu, para suster memasak 
bersama-sama untuk makan siang 
dan makan malam. Selesai makan 
malam, komunitas merayakan pesta 
dengan rekreasi bersama. 

Yang menarik dalam rekreasi ini 
adalah, diadakannya lomba dance 
antar kelompok liturgi. Maka tak 
perlu berlama-lama, usai makan 
malam, semua bersiap-siap, lalu 
menuju ruang rekreasi untuk 
memulai acara. Sr.Maria Agnes dan 
Sr.M. Fernanda menjadi MC dalam 
acara ini, dan membawakannya 
dengan sangat kreatif, sehingga 
suasana menjadi semakin hidup.

Lagu “di sini senang, di sana 
senang…” menjadi pilihan untuk 
membuka dan menyegarkan 
rekreasi ini. Lagu ini sekaligus 
ungkapan hati para suster, karena 

sangat bersyukur dan bahagia 
bisa menjadi pengikut Fransiskus, 
Sang Duta Damai dan pencari 
kegembiraan sejati dalam hidup. 
Maka sebagai pengikut Fransiskus 
dan sebagai tunas-tunas muda 
FSGM, sudah selayaknya memiliki 
kegembiraan yang sejati itu, agar 
mampu menjadi duta damai bagi 
sesama dan alam sekitar.

 Masuk ke acara lomba 
dance. Masing-masing kelompok 
menunjukkan kekompakan dan 
kreatifitasnya sehingga membuat 
juri merasa sedikit bingung untuk 
menentukan pemenangnya. Setelah 
semua kelompok tampil menari, 
dan sembari menunggu juri 
menghitung hasil penilaian, para 
suster muda ini bergoyang Tobello 
bersama. Suasana gembira penuh 
tawa memenuhi ruangan rekreasi 
itu. 

Bersamaan dengan selesainya 
lagu Tobello, para juri juga telah 
mendapatkan hasil untuk segera 

Sr. Theresa Maria 

diumumkan. Tanpa menunggu 
lama, perwakilan juri membacakan 
urutan pemenangnya yang disusul 
dengan tepuk tangan dan sorak 
sorai dari semua peserta lomba. 
Kemudian acara ditutup dengan 
makan camilan bersama dan doa 
malam.

 Perayaan sederhana 
ini menjadi sebuah ungkapan 
mendalam, akan rasa syukur dan 
bahagia, karena boleh menjadi 
pengikut Fransiskus. Dan 
sebagai orang-orang muda dalam 
kongregasi, tentunya memiliki 
harapan yang besar untuk mampu 
menjadi pribadi yang sederhana, 
gembira, penuh syukur, dan pendoa 
seperti Bapa Fransiskus. Bapa 
Fransiskus…. Doakanlah kami….***

 

Para suster memainkan drama 
(Dok. Sr. Theresa Maria). 

Di sini senang, di sana senang...
Di mana-mana hatiku senang...
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COVID 19. Nama kerennya, 
CORONA. Mendengar kata ‘Corona’, 
orang sudah takut. Selain takut, 
juga dihantui rasa gelisah, panik 
dan bingung. Tetapi ada juga 
yang cuek, merasa diri kuat, dan 
mengabaikan protokol kesehatan 
seperti: anjuran untuk di rumah 
saja, jaga jarak, dan memakai 
masker.  

Tugas perutusanku di bidang 
kesehatan. Informasi tentang 
penyakit atau virus baru, tentu 
dengan cepat kami dengar. Virus 
covid terdengar sekitar Februari 
2020. Lalu kami mencari tahu 
tentangnya. Sekitar akhir Maret 
2020, saya merawat pasien yang 
terpapar virus itu. Dalam bahasa 
medis, ada istilah ODP, PDP, OTG. 

Merasa sehat
Waktu itu masih minim 

informasi. Saat bertugas saya tidak 
memakai APD (Alat Pelindung Diri ). 
Ini awal saya di isolasi. 

Sebelum rapit test, dilihat 
riwayatnya. Apakah kita mengalami 
sakit, pernah kontak dengan siapa, 
di mana, dan kapan. Pertengahan 
April saya di rapid test. Hasilnya, 
reaktif. Ini tentu mengejutkan para 
suster maupun rekan-rekan kerja.  

Ya Tuhan, kenapa bisa? Saya 
yang merasa sehat, gagah,  tidak 
ada gejala apa pun, tetapi mengapa 

hasil rapit test kok reaktif. Akhirnya 
saya diisolasi mandiri selama 14 
hari sesuai prosedur. Saya sungguh 
takut, sedih, dan macam-macam 
pikiran muncul. 

Hari ke dua isolasi, saya di 
swab, untuk memastikan apakah 
saya sungguh terkena covid atau 
tidak. 

“Isolasi…“, emmm…disinilah 
terjadi pergulatan batin. Berarti 
tidak dapat mengikuti acara doa 
dan makan bersama di komunitas. 
Semua serba sendiri. Setelah 
di swab, rasa takut semakin 
menjadi. Herannya, dalam situasi 
berat itu ada kekuatan datang. 
Tak lain adalah para saudariku 
sekomunitas. Mereka memberi cinta 
dengan caranya masing-masing. 
Cinta itu membuat aku semangat 
dan mendekatkan diri pada Yang 
Maha Kuasa.  

Hari-hari isolasi membuat 
saya semakin mensyukuri hidup 
panggilanku sebagai seorang 
biarawati (FSGM).  Saya bersyukur 
karena Tuhan Yesus sungguh 

mencintai saya dalam situasi apa 
pun. Dan percaya bahwa kami 
yang setiap hari berkontak dengan 
pasien dengan berbagai penyakit, 
didoakan para suster.  

Setelah 1 minggu diisolasi, hasil 
swab keluar. Puji Tuhan, hasilnya 
negatif. Terimakasih Yesus, 
senyuman kebahagiaan muncul, 
Saya lega. Para saudariku pun lega. 
Tetapi saya tetap menyelesaikan 
masa isolasi selama 14 hari.

Sampai saat ini corona 
belum berakhir. Banyak pasien 
datang dengan indikasi covid. 
Isolasi berakhir. Saya kembali 
menjalankan tugas seperti biasa.  
Saya sedih sekali kalau ada 
pasien yang meninggal karena 
covid. Jenazahnya dibungkus 
plastik, tidak ada yang melayat, 
keluarga tidak bisa melihat. Sangat 
menyedihkan. 

Ya Tuhan semoga Engkau selalu 
menjaga kami.

Isolasi kedua 
Isolasi ke dua harus saya jalani 

lagi. Terjadi pada akhir bulan 
Agustus sampai pertengahan 
September 2020. “Oh, my God,”. 

Ada seorang suster yang 

memberi semangat lewat whatshap. 
“Dik, isolasi yang pertama kamu 
bisa lewati. Yang ke dua kamu 
pasti lebih bisa melewatinya. 
Tetap semangat ya. Kami berdoa 
untukmu, Dik. “

Pesan singkat itu menguatkan 
saya. Ketakutan tidak sebesar 
diawal isolasi. Saya percaya Tuhan 
Yesus menjaga saya dan semua 
akan baik. Ini karena ada cinta, 
perhatian, dan doa dari para 
saudariku. 

Isolasi yang kedua lebih lama, 
hampir satu bulan. Duh… betapa 
lamanya. Empatbelas hari saja 
lama, apalagi empat minggu. Masa 
isolasi saya nikmati, saya jalani 
dengan penuh syukur dan pasrah 
kepada Tuhan, Sang Sumber 
Kehidupan.  Test rapid berkali-kali 
dilakukan, namun hasilnya sama 
saja. Reaktif! 

Minggu ke tiga saya di swab. 
Ada rasa bahagia, sedih, takut 
bercampur jadi satu, rasanya 
seperti permen nano-nano. 

Isolasi Mandiri
Sr. M. Antoni
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Setelah di swab, saya kembali di 
isolasi sampai hasil swab keluar. 
Ketakutan yang luar biasa muncul 
kembali hingga menunggu hasil 
swab keluar. Cemas, tidak bisa 
tidur, pikiran aneh-aneh muncul. 
”Kalau-kalau.., seandainya…
dll.” Tetapi entah mengapa dalam 
ketakutan itu ada rasa pasrah 
kepada Tuhan. Dan saya percaya 
semua akan baik-baik saja. 

Tanggal 13 September 2020 
pukul 14.00. Suster pimpinan 
komunitas menelpon saya. Dengan 
nada sedih Suster itu berkata, “Apa 
pun hasilnya kita harus terima. 
Kita jalani ini bersama-sama, ya 
Suster. Jangan sedih. Jangan 
menangis. Hasil swab sudah keluar 
.“ Ia diam… Saya mulai menangis, 
“Apakah hasilnya positif, ya?” 
ujarku dalam hati.”Ya Tuhan, saya 
diisolasi lagi.” 

Tiba-tiba nada suaranya 
berubah menjadi sukacita. “Proficiat 
ya suster! Hasil swab: negative” 
Saya malah semakin menangis 
namun menangis sukacita. 
Terimakasih Tuhan atas cinta dan 
belaskasih-Mu untuk kami semua. 

Melalui pengalaman isolasi 
ini saya semakin dimampukan 
untuk semakin mensyukuri hidup, 
pasrah, dan mengandalkan Tuhan. 
Percaya kepada DIA yang selalu 
menyediakan berkat khusus untuk 
kita semua. Waktu Tuhan pasti 
yang terbaik, walau kadang tak 
mudah dimengerti. Isolasi bukan 
lagi waktu untuk meratapi hidup, 
menyesali hidup, pesimis. Isolasi 
adalah waktu untuk semakin 

mendekatkan diri kepada Tuhan, 
berdoa dan pasrah kepada-Nya, 
percaya akan kasih-Nya yang luar 
biasa untuk kita.

Syukur Tuhan untuk cinta-
Mu yang luar biasa dalam 
hidupku. Melalui pengalaman ini, 
aku semakin dikuatkan untuk 
mengikuti Engkau, terlebih sebagai 
seorang suster FSGM. ***

Sr. M. Romualdis

 Kali Pertama JPIC-FSGM 
menggelar rapat kerja di Rumah 
Singgah Griya Anselma, Pringsewu, 
4-6 Desember 2020.

 Rapat Kerja yang bertema, 
‘Melayani Yesus Dalam Diri Yang 
Membutuhkan Pada Masa Pandemi 
dan Paska Pandemi’ ini dhadiri 
oleh lima Devisi. Yakni: Devisi 
Perempuan dan Anak, Devisi 
Advokasi dan Animasi, Devisi 
Ekologi, Devisi Sosial Karitatif, dan 
Devisi Penanggulangan Bencana. 

 Tujuan diadakannya rapat 
kerja ini untuk mempererat tali 
persaudaraan diantara para 
anggota JPIC-FSGM, meningkatkan 
kerjasama dalam pelayanan, 
memperluas wawasan dan 
memperoleh penyegaran baru. 

 Sr. M. Aquina membuka 
pertemuan ini. Dalam kesempatan 

ini, Sr. M. Aquina mengingatkan 
para suster tentang tugas dan 
pelayanan di masa pandemi ini. 
Banyak saudara-saudara kita yang 
kehilangan pekerjaan, ekonomi 
sulit. Lalu apa yang dapat kita 
lakukan? 

 Ia mengatakan, kalau kita 
ingin melayani, kita harus siap 
untuk kehilangan. Berilah apa yang 
dapat kita berikan dengan hati 
tulus. Siap kehilangan itu dapat 
berupa, waktu, tenaga, pikiran, 
tidak diucapkan terimakasih, 
bahkan dibohongi oleh orang yang 
kita bantu. 

 Suster kelahiran Metro 
ini berharap devisi-devisi JPIC 
lebih aktif dan maksimal dalam 
pelayanan khususnya untuk 
mereka yang membutuhkan 
pertolongan. “Ber JPIC lah di 

Rapat Kerja JPIC-FSGM
Sr. M. Fransiska 

Bersama Uskup Yohanes Harun Yuwono, Griya Anselma, 4-6 Desember 2020
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tempat kita masing-masing. 
Melayani penuh kasih, sukacita, 
dan setia,” tegasnya.

Hadir sebagai narasumber: 
Uskup Keuskupan Tanjungkarang 
Mgr. Yohanes Harun Yuwono. 
Berharap JPIC-FSGM yang 
bernaung di bawah keuskupan 
Tanjungkarang dapat 
menyelaraskan gerak langkah 
keuskupan dalam menangani 

masalah kemanusiaan. 
   Ada dua hal yang diminta 

Uskup Harun dalam ber JPIC 
seperti: memanfaatkan lahan tanah 
dengan menanam tumbuhan obat 
dan berpastoral di dunia media 
sosial. 

Setelah merefleksikan kegiatan, 
setiap devisi JPIC membuat 
program satu tahun ke depan. ***

REFLEKSI

Rahim Dengan Menghibur Jiwa 

Sr. M. Constantin

Aku duduk di depan Gua Maria 
Grecio.  Aku merasakan tempat 
itu begitu damai dan tenang. Aku 
merasa ada sesuatu yang amat 
berbeda dari biasanya. Kemudian 
aku memutuskan untuk berdoa 
rosario. Ketika aku berdoa pada 
peristiwa gembira yang pertama 
muncul niat untuk merenungkan 
bahan kedua dari bahan retret. 
Akhirnya aku mengikuti dorongan 
batinku. Aku membacanya dan 
aku merasa tertarik dari bacaan 
ketiga yang mengatakan bahwa Ia 
menghibur kita dan karenanya kita 
sanggup menghibur semua orang 
yang datang kepada kita.

Aku mencoba mencecap sabda 
ini dan kemudian dalam meditasiku 
muncul sosok Sr. M. Gracia FSGM 
yang telah meninggal beberapa 
bulan yang lalu. Berulangkali ia 
memanggil namaku. Setiap kali 
ia memanggil, aku menjawab, ya 
Suster. Ia menanyakan apakah 
ia boleh duduk di sampingku. 
Aku menjawab boleh. Ia juga 
menanyakan apakah aku 
mengenalnya. Aku menjawab, 
kenal. Ia mengatakan, bahwa 
dialah, Suster Gracia yang tadi pagi 
mengintip di tembok kapel atas 
sewaktu kami akan ofisi. Ia begitu 
senang karena saya menyadari 
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kehadiran dan mengenalinya 
dengan jelas.

Sr. M. Gracia mengucapkan 
terimakasih karena saya hadir 
dalam pemakaman saudarinya dan 
juga saat pemakamannya. Saya 
juga mengatakan rasa bangga saya 
pada kepasrahannya. Saya memuji 
kecantikannya saat di dalam peti. 
Saat itu memang jasadnya tampak 
bersih dan tersenyum. 

Kemudian ia mengatakan 
bahwa ia mengajak tujuh temannya 
yang lain. Mereka semua tinggal 
di sekitar Laverna dan merasa 
senang tinggal di sini terlebih saat 

ada lagu puji pujian. Saya merasa 
amat bahagia berjumpa dengan 
mereka dan mengajak untuk 
memuji Tuhan. Saya menyanyikan 
Kumasuk Ruang Mahakudus untuk 
mereka. Mereka senang sekali. 

Kemudian saya memutuskan 
untuk berdoa rosario peristiwa 
kedua untuk jiwa mereka. Saat 
mendoakan, saya merasakan 
sesuatu yang berat pada bagian 
tengkuk. Sepertinya mereka 
mengelilingi saya. Namun saya 
bertahan. Setelah peristiwa itu 
selesai saya membuka mata. *** 

“Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus... yang menghibur kami 
dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka 
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan 
yang kami terima sendiri dari Allah.”  (2 Korintus 1, 3-6) 

Gambar: Sr. M. Romualdis

BERITA 

Usia senja adalah usia untuk 
bersyukur. Tidak perlu malu atau 
menyesal bahwa kita sudah kurang 
berdaya. Sebaliknya, pada usia 
muda, kita tidak boleh sombong 
atau berbangga karena belum tentu 
kita sampai tua. Usia tua perlu 
disyukuri, usia muda perlu dihayati 
dengan penuh semangat. Pun 
karena corona yang tak kasat mata 
ini sempat memporak-porandakan 
segala mimpi orang muda. 

Baik usia tua mau usia muda, 
yang paling penting adalah hari ini 
kita bagaimana? Sebab jika hari ini 
kita tidak memeteraikan dengan 

kebaikan, maka seluruh kebaikan 
kita akan sirna. Sebaliknya, bila 
hari ini kita memeteraikan dengan 
kebaikan, semua keburukan dan 
kekurangan di masa lampau akan 
dihapuskan. 

Untuk yang yunior atau yang 
masih kuat, jangan bersikap 
nantilah kalau sudah usia tertentu, 
sekarang santai saja dulu. Nanti 
itu kapan? Belum tentu waktu 
nanti itu masih ada. Maka, saat ini 
sampai masih diberi kesempatan 
untuk hidup adalah untuk berbuat 
kebaikan. Berbuat baik itu berlaku 
dalam situasi dan dalam usia 

Tak Pandang Usia
Sr. M. Fransiska  

Sr. M. Aquina memberikan mahkota emas di kepala para pestawati yang merayakan 
50 tahun profesi, Pringsewu, 25 November 2020. 
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berapa pun, meski dalam situasi 
sesulit apa pun.  

Pesan menarik itu disampaikan 
oleh Uskup Keuskupan 
Tanjungkarang Mgr. Yohanes Harun 
Yuwono dalam Perayaan Syukur 50 
Tahun Profesi dan 25 Tahun Hidup 
Membiara, di Kapel St. Yusup, 
Pringsewu, 25 November 2020. 

Perayaan syukur FSGM ini 
biasanya dihadiri oleh ribuan umat. 
Namun tahun ini hanya sekitar tiga 
ratusan orang, termasuk para romo 
dan suster. Perayaan ini diadakan 

dalam bentuk live streaming yang 
diselenggarakan oleh penggiat 
media Komsos Keuskupan 
Tanjungkarang.

Mereka yang berpesta emas 
adalah: Sr. M. Tekla, Sr. M. Herma, 
Sr. M. Ester, Sr. M. Karitas, Sr. M. 
Emila, dan Sr. M. Julia Juliarti.  
Mereka yang merayakan 25 tahun 
hidup membiara adalah: Sr. M. 
Karla, Sr. M. Magdeline, Sr. M. 
Leonarda, Sr. M. Wilfrida, Sr. M. 
Tarsisia, dan Sr. M. Adelin. ***

Syukur atas kasih Allah selama 25 tahun hidup membiara

SAMBUTAN 50 TAHUN dan 25 TAHUN.

Bapak Uskup, Sr.Aquina dan 
hadirin sekalian yang kami hormati, 
karena Ekaristi Syukur hari ini 
sudah sangat singkat, perkenankan 
saya menyampaikan isi hati kami 
sedikit agak panjang.

“CARILAH TUHAN SELAMA 
IA BERKENAN DITEMUI, 
BERSERULAH KEPADANYA 
SELAMA IA BERKENAN. SEBAB 
RANCANGAN-KU BUKANLAH 
RANCANGANMU, DAN JALANMU 
BUKANLAH JALAN-KU.” (Yes 
55:6,8) 

“DALAM KASIH SETIA 
ABADI AKU TELAH MENGASIHI 
ENGKAU…. ,”  ( YESAYA 54: 8b)

Sabda TUHAN melalui nabi 
Yesaya tersebut sangat relevan 

bagi kami kelompok angkatan 
Yubeleum 50 tahun profesi dan 25 
tahun hidup membiara yang hari 
ini dirayakan. Bergema dan menjadi 
nyata.

Bapa Uskup,  para Romo, 
Frater, Bruder, Suster dan saudara 
sekalian yang saat ini hadir di 
kapel ini,  mau pun yang sedang 
mengikuti live streamming di depan 
layar. 

Mewakili para pestawati saya 
menyampaikan ungkapan hati 
kami:

Ketika  perayaan syukur ini 
diumumkan pada akhir tahun lalu 
dan tidak disertai dengan yunior 
yang kaul kekal, spontan kami 
merasa bahwa ada sesuatu yang 
kurang lengkap. Sebab menerima 
kaul kekal juga pembaruan bagi diri 
kami sendiri.

Lalu ternyata situasinya  
berlanjut, dengan hadirnya 
COVID-19 di negeri ini. Merebaknya 
tidak kunjung putus, membuat 
semua rencana jadi berubah. 

Dalam renungan-renungan 
kami, kami sampai pada 
kesimpulan dengan  keyakinan 
bahwa Allah yang mencintai kami, 
dengan setia juga Tuhan yang 
percaya bahwa kami diperkenankan 
menjalani pesta ini lain dari yang 
biasanya. 
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Allah hadir dalam kasih setia-
NYA, menyapa dengan caranya 
yang khas  bagi setiap orang, setiap 
angkatan, setiap generasi.  Sebuah 
undangan untuk ambil bagian dari 
suatu maksud tertentu. Sebuah 
ajakan untuk mengikuti-NYA dari 
palungan sampai ke golgota. 

Sesuai dengan janji-NYA akan 
juga menyertai sampai akhir 
jaman. (bdk; Mt 28:20) pada hari 
kebangkitan. Kami dua angkatan 
kuat karena Yesus sendiri yang 
menguatkan dengan senantiasa 
mengalirkan Air Hidup dari 
lambung-NYA yang tertikam. 

(Bdk Konstitusi 105. 
Direktorium 105)

Hari ini, bertepatan dengan 
tanggal berdirinya kongregasi 
FSGM, kami diajak untuk berada 
dalam keprihatinan dunia. Kami 
mengalami hari ini tidak ada yang 
kurang.

Bila kami merunut perjalanan 
panggilan ini, bahwa ada angka 
50 tahun dan 25 tahun telah 
terlalui, hanya Tuhanlah yang 
memungkinkan segalanya. Kami 
telah menerima 50 keranjang 
emas dan 25 keranjang perak 
pengalaman syukur.

Dengan rasa syukur yang 
mendalam, pada kesempatan ini 
kami berterima kasih kepada Bapa 
Uskup Mgr Yohanes Harun Yuwono, 
Romo Paroki Romo Pratomo Pr, 
para Romo pembimbing retret, 
triduum dan pendalaman serta 

para Romo konselebran yang telah 
mempersembahkan Misa Syukur 
yang simple, singkat pada bagian 
intinya dan tetap dalam suasana 
sakral.

KOR, dengan lagunya, merdu 
semarak.

Kami berterimakasih kepada 
kongregasi yang telah menerima 
kami, membekali, menempa, 
mengembangkan dan mempercayai, 
menggunakan seluruh anugerah 
Tuhan dalam diri kami secara total, 
tuntas dan maksimal. Berkat para 
pendahulu kami, dipakai sampai 
habis.

Kepada Suster Aquina, para 
suster anggota DPP, para suster 
sekalian  di komunitas masing 
masing, khususnya komunitas 
pusat Pringsewu, Novisiat dan 
Laverna. Terimakasih yang tak 
terhingga. Telah mengemas seluruh  
acara syukur ini dalam rangkaian 
yang indah sehingga tidak ada yang 
kurang.

Kepada para Suster yang 
berpesta perak, terimakasih telah 
bersama kami. Kami berenam yang 
mendapat mahkota emas, bangga 
akan kalian. Para suster generasi 
muda FSGM di mana pun berada, 
kalian para suster wujud dari 
harapan kami, harapan kongregasi, 
harapan Gereja, pengganti kami. 
Kami bersyukur atas kehidupan 
rohani mendalam yang selalu 
diupayakan dan mumpuni dalam 

karya perutusan yang senantiasa 
dikembangkan. 

 
Kepada orang tua dan segenap 

keluarga yang mewakili juga kedua 
orang tua yang telah tiada dan 
hadir dalam batin kita. Orang tua 
serta keluarga para suster berpesta 
perak yang ada di rumah. Yang 
telah merelakan kami menanggapi 
panggilan Tuhan dalam kongregasi 
FSGM, atas cinta, dukungan, doa 
yang tak kunjung putus. Kami 
menghaturkan syukur dan limpah 
terimakasih. 

Kepada segenap undangan 
yang telah meluangkan waktu doa 
dan dukungan. Para donatur yang 
senantiasa mendukung kami dalam 
berbagai cara. Kami haturkan 
terima kasih.

Kepada keluarga, sanak 
saudara dan sahabat kenalan yang 
batal atau tidak mungkin hadir, 
kami akan sangat bahagia bila 
mendengar bahwa dalam situasi 
covid-19 yang berkepanjangan 
ini anda sekalian dianugerahi 
kebahagiaan, berada dalam 
keadaan sehat dan terberkati oleh 
Tuhan,

Kepada Mgr. Aloysius Sudarso 
di Palembang, terimakasih. Berkat 
doa Bapa Uskup, kami bahagia 
dan sehat. Semoga Bapa Uskup 
sehat. Kami enam pasang 50 tahun 
ditambah 25 tahun jadi genap 75 
tahun, Bapa Uskup.

Mengakhiri ungkapan ini, 
kami ingin mengikuti ajakan St 
Paulus melalui suratnya kepada 
umat di Tesalonika dan Roma, 
“Bersukacitalah senantiasa, tetap 
berdoa, mengucap syukurlah 
dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Yesus 
Kristus bagi kamu“ (1 Tes 5: 16-18)

“KITA TAHU SEKARANG, 
BAHWA ALLAH TURUT BEKERJA 
DALAM SEGALA SESUATU UNTUK 
MENDATANGKAN KEBAIKAN 
BAGI MEREKA YANG MENGASIHI 
DIA, YAITU BAGI MEREKA YANG 
TERPANGGIL SESUAI DENGAN 
RENCANA ALLAH.’ (ROMA 8:28) 

“DIJAGANYA KAMI TETAP 
UTUH DENGAN JUBAH SATU 
TENUNAN KASIH DALAM KRISTUS“

SEBAB;
TUHANKU ADALAH SEGALAKU

INDAH RENCANA DAN JALAN-MU, 
TUHAN. 

Semoga persembahan hidup 
panggilan kami yang sederhana, 
dan berkat Tuhan yang kami terima 
dari Bapa Uskup dan para Romo 
hari ini menjadi berkat bagi kita 
semua, dan bagi setiap orang.

Sekian dan Terimakasih.

Pringsewu, 25 November 2020
Pestawati 25 Tahun Hidup 
Membiara
Yubilaris 50 Tahun Profesi
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BERITA BAGI PENGALAMAN

FSGM? Sudah tidak asing lagi 
nama kongregasi itu. Sejak kelas 
dua SMP saya sudah mengenal 
suster-suster FSGM , hingga saya 
memilih melanjutkan SMA di 
Pringsewu dan tinggal di Asrama 
Putri St. Elisabeth yang dikelola 
oleh suster FSGM . 

Banyak pertanyaan dari para 
suster mau pun teman-teman, 
memang kamu tidak bosan setiap 
hari melihat suster dan mau 
menjadi suster. Entah mengapa 
saya sendiri masih tertarik melihat 
para suster ketika berkarya. Saat 
lulus SMA saya harus menentukan 
pilihan hidup dan menjadi 
pergulatan tersendiri ketika saya 
harus memilih. 

Ya, FSGM itu pilihan saya. 
Walau banyak tantangan ketika 
saya menentukan pilihan untuk 
bergabung dengan FSGM.

Menyelesaikan suatu pekerjaan 
kecil mau pun besar dengan 
totalitas menjadi daya tarik bagi 
saya. Itulah suster FSGM yang saya 
lihat dan saya alami ketika saya di 
asrama.

Semakin saya penasaran, 
semakin ingin untuk bergabung 
dengan FSGM. Syukurlah, saya 
diterima. Saat ini saya menjalani 
masa pendidikan di Novisiat St. 
Maria, Pringsewu. 

Di novisiat saya banyak 
mendapat pengalaman bersaudara 
dan cinta kasih dalam hidup 
bersama. Meski kadang terjadi 

perselisihan, ketika saya harus 
menghargai dan menerima teguran 
dari para suster dan teman-teman 
saat saya salah. Saya belajar dari 
itu semua untuk membangun diri 
saya sendiri agar menjadi pribadi 
yang terbuka dan rendah hati. Itu 
semua menjadi bekal saya untuk 
kehidupan selanjutnya.

Selama menjalani masa 
pendidikan banyak juga tantangan 
yang saya alami. Salah satunya, 
tawaran dunia modern saat ini yang 
sangat menarik. Saya belajar saat 
pengolahan dan refleksi. “Jangan 
selalu membayangkan bahwa dunia 
luar sangat indah dan menjanjikan. 
Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah 
menjanjikan untuk hidup kekal.”

FSGM? Jadi Penasaran

Sr. M. Yosi 
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PERATURAN HIDUP St. FRANSISKUS

PASAL  XXVIII

Menyimpan yang baik agar tidak hilang

Redaksi Duta Damai mohon maaf atas kesalahan pada edisi 
September-Oktober 2020. 
Gambar halaman 5 dan 32. Tertulis: Sr. M. Alfonsin
Yang benar adalah : Sr. M. Sebastiana
Terimakasih. 

RALAT

Berbahagialah hamba, yang mengumpulkan sebagai harta 
di surga, apa yang baik yang dianugerahkan Tuhan 
kepadanya dan tidak ingin dipamerkannya kepada orang-
orang sebagai kedok bagi suatu imbalan, sebab Yang 
Mahatinggi sendiri akan menyatakan karya-karyanya 
kepada siapa pun juga Ia berkenan. Berbahagialah hamba, 
yang menyimpan rahasia-rahasia Tuhan di dalam hatinya. 


