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MOTTO
“Allah adalah kasih”.
(1 Yoh 7:16b)
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul SEMANGAT PELAYANAN SUSTER MATHILDA
LEENDERS ADALAH DASAR PELAYANAN PARA SUSTER
FRANSISKANES SANTA ELISABETH BAGI ORANG SAKIT. Penulisan
skripsi ini dilatarbelakangi oleh karya pelayanan para suster FSE yang terlibat
dalam melayani orang-orang sakit berdasarkan semangat serta teladan Sr. M.
Mathilda Leenders.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif
yang didukung dengan tehnik pengumpulan data tentang pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders dan studi pustaka untuk menangkap beberapa pemikiran serta
mengembangkan gagasan baru yang dapat mendukung dan memberikan semangat
pembaharuan bagi para suster FSE dalam meningkatkan karya dan pelayanan kini,
sesuai dengan teladan dan semangat Sr. M. Mathilda Leenders dalam membantu
orang sakit.
Sesungguhnya setiap orang dipanggil untuk melayani. Melayani merupakan
implementasi iman dalam menanggapi cinta kasih Allah. Kita membutuhkan
contoh atau teladan dari tokoh-tokoh karismatis sehingga dapat menginspirasi dan
memotivasi kita dalam melayani para saudara dan saudari kita. Salah satu dari
tokoh karismatis itu adalah Sr. M. Mathilda Leenders yang sekaligus merupakan
pendiri kongregasi FSE. Beliau terkenal karena kerendahan hati dan
kesederhanaan dalam melayani orang sakit dan menderita. Maka teladan dan
kesaksian hidupnya menjadi dasar pelayanan para suster FSE bagi orang sakit.
Karya-karya cinta kasih bagi kemanusiaan yang dipraktekkan Sr. M.
Mathilda Leenders, tentu saja berkorelasi dengan motto dan kharismanya.
Selanjutnya dia menjadi inspirasi dan teladan bagi para suster FSE. Mottonya
yang diambil dari Mat 25:36 “ketika Aku sakit kamu melawat Aku,” kini menjadi
moto para suster FSE.
Di balik motto ini, kita menemukan secara implisit cinta kasih para suster
FSE bagi setiap orang yang mereka layani. Hal itu ditunjukkan secara konkrit
dalam setiap aktivitasnya untuk menyembuhan orang sakit, baik secara fisik
maupun spiritual. Motto tersebut mengungkapkan semangat Sr. M. Mathilda
Leenders, pendiri kongregasi: daya kasih Kristus yang menyembuhkan orangorang sakit dan menderita sampai rela wafat di kayu salib. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan bagi orang sakit, setiap suster FSE harus meneladani Sr.
Mathilda Leenders, dan harus menghayati semangatnya dalam setiap karya untuk
melayanai orang sakit dan miskin sebagai ungkapan imannya akan Kristus.
Penulis yakin bahwa satu model program katekese, yakni, Shared
Christian Praxis, dapat membantu para suster FSE untuk merenung dan
membagikan pengalaman imannya dalam rangka menghayati semangat pelayanan
penuh cinta dan belas kasih bagi semua orang yang membutuhkan, secara khusus
bagi orang-orang sakit.
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ABSTRACT
This thesis is entitled "The Spirit of Service of Sr. M. Mathilda Leenders
as the Foundation of FSE Sisters’ Service for the Sick." The writing of this thesis
is based on the ministry of the FSE Sisters who are involved in the service of the
sick according to the spirit and example of Sr. M. Mathilda Leenders.
In completing this thesis, the writer has made use of the descriptive
method, supported by data collection technique on Sr. M. Mathilda Leenders’
works, and a library study to grasp some thoughts and develop new ideas which
will be able to assist and to give a renewed spirit for the FSE Sisters in improving
their contemporary works and services in accordance with the example and spirit
of Sr. Mathilda Leenders in assisting the sick.
Actually, every body is called to serve. To serve is to implement the faith
in response to God’s love. We need the example or model of charismatic figures,
which could inspire and motivate us in the service our fellow brothers and sisters.
One of these charismatic figures is Sr. M. Mathilda Leenders, who is the founder
of the FSE Sisters. She is well known for her humility and simplicity in serving
those who were sick and suffering. Thus her example becomes the basis for the
service of FSE Sisters to the sick.
The works of love for humanity done by Sr. M. Mathilda Leenders are surely
in correlation with her motto and charism. She has in turn become the inspiration
and model for the FSE Sisters. Her motto is taken from the gospel of Mathew
(25:36): “When I was sick and you comforted me” is now becoming the motto for
FSE Sisters. Behind this motto, we find implicit the love of the FSE Sisters for all
those whom they serve. It is shown concretely in all their activities of care for the
sick, both physically and spiritually. The said motto, expresses the spirit of Sr. M.
Mathilda Leenders, the founder of the congregation: “The power of Christ’s love
which heals those who are marginallized and suffer, even to be willingly to die on
the cross.” In order to develop the service for the sick, every FSE Sister has to
follow the example of Sr. Mathilda Leenders, and has to live her spirit in all their
works to serve the sick and the poor as the expression of their faith in Christ.
The writer believes that a model of catechetical program namely: Shared
Christian Praxis can help the FSE Sisters to reflect and share their faith
experience in order to live the spirit of service full of love and charity for all those
who are in need, especially the sick.

ix

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian kepada Allah Bapa sumber kasih sejati atas kebaikan
dan rahmat-Nya yang memampukan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang
berjudul SEMANGAT PELAYANAN SUSTER MATHILDA LEENDERS
ADALAH DASAR PELAYANAN PARA SUSTER FRANSISKANES
SANTA ELISABETH BAGI ORANG SAKIT.
Penulis menyadari skripsi ini berhasil ditulis berkat dukungan dan uluran
tangan kasih banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk
itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:
1.

Rm. Drs. M. Sumarno Ds., S.J., M.A., selaku pembimbing utama dan
sekaligus pembimbing akademik, yang dengan teliti, sabar, setia, dan penuh
kasih membimbing dan mencurahkan pikiran pada penulisan skripsi ini.

2.

Rm. Dr. J. Darminta, S.J., selaku dosen penguji kedua, yang dengan tulus
memberi sapaan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.

3.

Rm. Drs. F.X. Heryatno W.W., S.J., M.Ed., selaku penguji ketiga, yang dengan
penuh perhatian menyapa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.

4.

Segenap staf dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Pendidikan
Kekhususan Pendidikan Agama Katolik, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

5.

Dewan Pimpinan Umum Persaudaraan Fransiskanes Santa Elisabeth (FSE),
yang selalu mendukung dalam meniti panggilan hidup, memberikan
x

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

kesempatan, kepercayaan dan perhatian serta dukungan kepada penulis
selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
6.

Para suster FSE, secara khusus komunitas St. Yohanes Don Bosco
Yogyakarta yang menjadi teman seperjuangan dan sahabat yang setia selama
perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

7.

Rm. Markus Ture, OCD yang telah membagikan pengalamannya dan yang
menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun
diliputi banyak tugas dan pekerjaan namun berbaik hati dan berkenan
menyempurnakan skripsi ini.

8.

Teman-teman angkatan 2010 yang tetap setia saling mendukung dan berbagi
kegembiraan bersama.

9.

Staf perpustakaan Prodi IPPAK yang telah murah hati melayani penulis
dalam meminjamkam buku-buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah
memberi dukungan dengan caranya masing-masing untuk membantu penulis
sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
Penulis menyadari akan keterbatasan penyusunan skripsi ini. Maka dengan
rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Yogyakarta, 5 Juli 2014
Penulis
Yenni Natalia Br Sembiring Maha
xi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

iv

MOTTO ...........................................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..........................................................

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...........................

vii

ABSTRAK .......................................................................................................

viii

ABSTRACT .......................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR .....................................................................................

x

DAFTAR ISI ....................................................................................................

xii

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................

xvi

BAB I. PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A. Pendahuluan ..................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..........................................................................

7

C. Tujuan Penulisan ............................................................................

8

D. Manfaat Penulisan ..........................................................................

8

E. Metode Penulisan ...........................................................................

9

F. Sistematika Penulisan ....................................................................

9

BAB II. SIAPA SR. M. MATHILDA LEENDERS ......................................

12

A. Latar Belakang Hidup Sr. M. Mathilda Leenders .........................

12

1. Keluarga dan Tempat Lahir Sr. M. Mathilda Leenders ...........

13

2. Suasana Keluarga Sr. M. Mathilda Leenders dan Situasi
Gereja pada Masa Itu ................................................................

13

B. Sejarah Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders ...............................

15

1. Sejarah panggilan Sr. M. Mathilda Leenders ............................

16

2. Motivasi Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders ........................

18

3. Tokoh Orang Kudus yang Mempengaruhi Sr. M. Mathilda
Leenders ..................................................................................

19

xii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

C. Perjalanan Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders ..........................

20

1. Awal Pembinaan Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders dalam
Biara Alles Voor Allen/Mater Dei ..........................................

21

2. Karya Awal Sr. M. Mathilda Leenders dalam Kongregasi
FSE ..........................................................................................

24

D. Sr. M. Mathilda Leenders Seorang Religius yang Melayani .......

26

E. Model Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders ...............................

28

BAB III. KONGREGASI FSE DAN GAMBARAN PELAYANAN
PARA SUSTER FSE BAGI ORANG SAKIT ...............................

30

A. Sejarah Singkat Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth
(FSE) ..........................................................................................

30

1. Cikal Bakal Kongregasi FSE .................................................

30

2. Misi Kongregasi FSE ............................................................

35

3. Kharisma Kongregasi FSE ....................................................

36

a. Pengertian Kharisma……………………………………..

36

b. Kharisma Tarekat Religius……………………………....

38

c. Kharisma Kongregasi FSE……………………….......... ..

40

4. Spiritualitas Kongregasi FSE .................................................

45

a. Arti Spiritualitas ................................................................

46

b. Unsur-unsur Spiritualitas ..................................................

47

c. Spiritualitas Tarekat Religius ............................................

48

d. Spiritualitas FSE ...............................................................

49

B. Situasi Orang Sakit ....................................................................

53

1. Definisi Sakit ........................................................................

53

a. Sakit dalam Pandangan Medis ........................................

54

b. Sakit dalam Pandangan Biblis.........................................

55

2. Perasaan Orang Sakit ............................................................

56

3. Masalah yang Dihadapi Orang Sakit ....................................

57

4. Kebutuhan Orang Sakit .........................................................

59

xiii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

5. Eksistensi Orang Sakit Masa Sr. M. Mathilda Leenders dan
Masa Sekarang ......................................................................

59

a. Masa Sr. M. Mathilda Leenders .....................................

60

b. Masa Sekarang ................................................................

62

C. Karya Pelayanan Kongregasi FSE bagi Orang Sakit .................

63

1. Pelayanan Para Suster FSE bagi Orang Sakit .......................

64

a. Pengertian Pelayanan ......................................................

64

b. Pengertian Pelayanan dalam Perspektif Kitab Suci ........

65

c. Pengertian pelayanan dalam Perspektif Kongregasi
FSE ..................................................................................

65

d. Pelayanan Konkrit Para Suster FSE bagi yang Sakit
dalam Bentuk Jasmani di Medan ....................................

67

e. Pelayanan Para Suster FSE bagi yang Sakit dalam
Bentuk Rohani .................................................................

73

2. Kesulitan-kesulitan yang Dialami oleh Para Suster FSE
dalam Melayani Orang Sakit .................................................

75

a. Kesulitan Dari dalam Diri Suster FSE ............................

76

b. Kesulitan dari luar Diri Suster FSE .................................

76

3. Usaha-Usaha untuk Meningkatkan Pelayanan bagi Orang
Sakit di Medan ......................................................................

77

a. Usaha Kongregasi ...........................................................

77

b. Usaha Pribadi Para Suster FSE di Medan .......................

79

BAB IV. RELEVANSI PELAYANAN SR. M. MATHILDA
LEENDERS BAGI PARA SUSTER FSE DALAM
MELAYANI ORANG SAKIT ......................................................

82

A. Kharisma Sr. M. Mathilda Leenders sebagai Dasar Pelayanan
Para Suster FSE bagi Orang Sakit .............................................

82

1. Daya Kasih Kristus yang Menyembuhkan Mengobarkan
Hati Sr. M. Mathilda Leenders .............................................

83

2. Semangat Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders ..................

84

xiv

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

3. Relevansi Semangat Sr. M. Mathilda Leenders Zaman
Sekarang ................................................................................

86

B. Iman dan Harapan sebagai Dasar Semangat Pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders ....................................................................

88

1. Iman Sr. M. Mathilda Leenders yang Terlibat Dalam
Sejarah dan Persoalan Hidup Manusia ..................................

89

2. Harapan Sr. M. Mathilda Leenders ......................................

90

C. Semangat Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders sebagai Dasar
Pelayanan Para Suster FSE Bagi Orang Sakit ...........................

91

1. Karakter Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders bagi Orang
Sakit ......................................................................................

92

2. Pelayanan Para Suster FSE Bagi Orang Sakit.......................

92

3. Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders Mendasari Pelayanan
Para Suster FSE bagi Orang Sakit.........................................

94

BAB V. SUMBANGAN KATEKESE MODEL SHARED CHRISTIAN
PRAXIS (SCP) UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN
PARA SUSTER FSE BAGI ORANG SAKIT BERDASARKAN
SEMANGAT PELAYANAN SR. M. MATHILDA LEENDERS

96

A. Latar Belakang Pemikiran Penyusunan Program ......................

96

B. Rumusan Tema dan Tujuan .......................................................

98

C. Penjabaran Program Katekese ..................................................

100

D. Petunjuk Pelaksanaan Program Katekese ..................................

105

E. Contoh Persiapan Katekese Model SCP ...................................

106

1. Identitas ................................................................................

106

2. Pemikiran Dasar ...................................................................

107

3. Pengembangan Langkah-langkah ........................................

109

BAB VI. PENUTUP ....................................................................................... 123
A. Kesimpulan ................................................................................. 123
B. Saran ........................................................................................... 127
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 130
LAMPIRAN

xv

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR SINGKATAN

A. Singkatan Kitab Suci
Seluruh singkatan Kitab Suci dalam skripsi ini mengikuti Kitab Suci
Perjanjian Baru: dengan Pengantar dan Catatan Singkat. (Dipersembahkan
kepada Umat Katolik Indonesia oleh Ditjen Bimas Katolik Departemen Agama
Republik Indonesia dalam rangka PELITA IV). Ende: Arnoldus, 1984/1985, h. 8.

B. Singkatan Dokumen Resmi Gereja
KHK

: Kitab

Hukum

Kanonik

(Codex

luris

Canonici),

diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 25
Januari 1983.
LG

: Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatik Konsili Vatikan II
tentang Gereja pada 21 November 1964.

C. Singkatan Lain
AKBID

: Akademi Kebidanan

AKPER

: Akademi Keperawatan

AngOr III Reg

: Anggaran Dasar Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus,
(Diberikan di Roma, pada takhta Santo Petrus, dengan
meterai Cincin Nelayan, pada 8 Desember 1982)

AngTBul

: Anggaran Dasar Tanpa Bula, (Disusun tahun 1221, pada
masa Paus Honorius III disebut “tanpa bulla” karena
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anggaran dasar ini tidak diteguhkan dengan surat
peneguhan (bulla))
Art

: Artikel

Bdk

: Bandingkan

Cel

: Celano

FSE

: Fransiskanes Santa Elisabeth

H

: Halaman

Jl

: Jalan

K3S

: Kisah Tiga Sahabat

Kan

: Kanon

KBBI

: Kamus Besar Bahasa Indonesia

Komkat

: Komisi Kateketik

Konst

Konstitusi (Konstitusi Kongregasi FSE, disempurnakan
dan disahkan oleh Uskup Agung Medan pada tangal 20
November 2010)

KSPB

: Kitab Suci Perjanjian Baru

KSPL

: Kitab Suci Perjanjian Lama

KWI

: Konferensi Waligereja Indonesia

LPF

: Buku nyanyian Lagu Pujian Fransiskan

MB

: Buku Madah Bakti

Mgr

: Monsignur

No

: Nomor

OFM Cap

: Ordo Fratorum Minorum Capusin
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PS

: Buku Puji Syukur

Psl

: Pasal

Pth

: Petuah-petuah St. Fransiskus

RSE

: Rumah Sakit Santa Elisabeth

SCP

: Shared Christian Praxis

Sr

: Suster

Sta

Statuta Kongregasi FSE, disempurnakan

dan disahkan

oleh Uskup Agung Medan pada tangal 20 November 2010
St

: Santo/Santa

STIKES

: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

TBC

: Tuberculosis

WHO

: World Health Organitation
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam

bab

pertama,

diuraikan:

latar

belakang

penulisan,

rumusan

permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat penulisan dan
sistematika penulisan skripsi.

A. Latar Belakang
Pada tahun 1878-1879, perawatan orang sakit dari rumah ke rumah
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat di kota Breda,
Negeri Belanda. Pada waktu itu banyak orang sakit tidak dapat dirawat di rumah
sakit dengan alasan, karena tidak mampu membayar biaya perawatan dan ada
orang sakit yang membutuhkan proses penyembuhan atau perawatan yang cukup
lama, sementara tempat di rumah sakit sangat terbatas (Wilfrida, 2009: 176).
Atas dasar kebutuhan tersebut, Mgr. Henricus van Beek mulai berunding
dengan para suster dari biara Antwerpen (Belgia) untuk menjajaki kemungkinan
mendirikan biara di kota Breda yang bertujuan merawat orang sakit di rumahrumah. Selain berunding dengan suster hitam, Mgr. Henricus van Beek juga
berunding dan menyampaikan gagasan tersebut kepada

tokoh masyarakat

maupun tokoh Gereja setempat. Para tokoh itu sangat tertarik dan mendukung
gagasan Yang Mulia Uskup. Namun mereka tidak tertarik dan tidak setuju jika
harus mendatangkan kongregasi yang berasal dari luar negeri, meskipun Belgia itu
Negara tetangga dan Breda hanya beberapa puluh kilometer dari Antwerpen.
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Mereka mengusulkan supaya Yang Mulia Uskup mencari kongregasi dalam
negeri saja, yang memiliki budaya dan bahasa yang sama. Hal itu akan lebih
mudah, baik bagi suster yang merawat maupun bagi orang yang dirawat (Wilfrida,
2009: 177).
Mgr. Henricus van Beek memahami usul itu. Tetapi beliau dihadapkan pada
kesulitan, mengingat pada zaman itu hampir semua kongregasi yang berkarya di
bidang pewartaan orang sakit memiliki peraturan dan tradisi clausura (pingitan)
abadi yang ketat. Kemungkinan besar, tidak ada kongregasi yang bersedia
menerima karya pelayanan merawat orang sakit dari rumah ke rumah. Mengapa?
Karena melayani orang sakit dari rumah ke rumah, para suster harus
meninggalkan rumah biara dan tinggal di rumah orang sakit yang dilayani atau di
„tengah dunia‟. Kendati menyadari masalah itu, beliau berusaha mendapat tenaga
dari Suster Fransiskanes Rumah Sakit Haagdijk untuk melayani kebutuhan umat
(Wilfrida, 2009: 177).
Oleh karena itu, tokoh masyarakat dan tokoh Gereja menyarankan kepada
Mgr. Henricus van Beek, agar meminta beberapa suster yang bersedia
melaksanakan pelayanan itu. Tuan Cuppens dan Tuan Ingenhousz mengatakan
bahwa mereka mengenal seorang suster bernama Sr. M. Mathilda Leenders dari
Rumah Sakit Haagdijk yaitu Rumah Sakit Breda yang dilayani oleh kongregasi
Suster St. Fransiskus. Identifikasi antara kongregasi dengan rumah sakit begitu
erat sehingga kata “rumah sakit” dipakai, walau yang dimaksudkan adalah
“kongregasi religius”. suster ini diyakini memiliki kemampuan untuk menangani
karya baru tersebut (Wilfrida, 2009: 177).
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Rumah Sakit Haagdijk, yang kemudian disebut biara

Alles voor

Allen/Mater Dei, didirikan oleh Moeder Theresia Sealmakers pada tahun 1826.
Nama biara „Alles voor Allen „ (semuanya untuk semua) adalah merupakan motto
hidup

Moeder

Theresia

Sealmakers.

Motto

itulah

yang

menggema,

menyemangati, dan mendorongnya untuk selalu siap sedia melayani semua orang.
Biara Alles voor Allen/Mater Dei, secara khusus membaktikan diri pada
perawatan orang sakit di rumah sakit. Biara ini pun memiliki ciri corak hidup
yang khas, yakni mengejar kesempurnaan hidup dengan menjunjung tinggi serta
mencintai secara mendalam Anggaran Dasar Ordo Ketiga Regular sebagai Peniten
Rekolek yang mengikat hidup persaudaraan dan hidup rohani mereka. Mereka
mempertahankan keanggotaan kongregasinya di atas segala-galanya, meskipun
harus mengorbankan segala sesuatu yang baik (Wilfrida, 2009: 178).
Maka masuk akal, ketika Mgr. Henricus van Beek mengetuk pintu biara
Alles voor Allen/Mater Dei, dan meminta tenaga para biarawati kepada Pemimpin
Umum (Sr. Alfonse) untuk melayani orang sakit dari rumah ke rumah, serta merta
ditolak. Bahkan untuk membicarakan secara resmi lebih lanjut pun Sr. Alfonse
tidak bersedia, terutama ciri khas biara Alles voor Allen adalah clausura abadi.
Sebab Pemimpin Umum tidak yakin bahwa para susternya dapat menyelaraskan
permintaan yang baru itu dengan Anggaran Dasar Ordo Ketiga Regular Santo
Fransiskus yang telah mereka hidupi. Mgr. Henricus van Beek menjelaskan
bahwa Anggaran Dasar Ordo Ketiga tidak bertentangan dengan permintaannya.
Mengenai cara hidup Peniten Rekolek, akan disesuaikan dengan karya pelayanan
yang baru. Usul ini pun tetap ditolak. Akan tetapi, Mgr. Henricus van Beek tidak
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putus asa. Malah ia mendesak Pemimpin Umum biara Alles voor Allen/Mater
Dei, supaya menerima karya pelayanan tersebut. Dikatakannya, apabila
kongregasi tidak bersedia menerima karya pelayanan orang sakit dari rumah ke
rumah, baiklah diserahkan beberapa suster untuk menangani karya kasih itu
(Wilfrida, 2009: 179).
Sebagai biarawati yang taat pada Gereja, Pemimpin Umum akhirnya pasrah
dan meminta Mgr. Henricus van Beek bertanya langsung kepada setiap suster
secara pribadi, siapa kiranya yang bersedia dan rela untuk diutus, dengan satu
syarat: tidak seorang pun dapat diharuskan menerima tugas perutusan itu.. untuk
menghindari bermacam-macam cerita yang tidak beralasan mengenai pendirian
kongregasi baru, kedua belah pihak sepakat membuat satu surat resmi. Pada
akhirnya, tawaran ini mendapat tanggapan dari Sr. M. Mathilda Leenders, pada
saat ia diminta umurnya sudah 55 tahun. Betapa berat keputusan yang harus
diambilnya (Wilfrida, 2009: 179).
Hidup manusia selalu saja penuh tantangan dan perjuangan. Itulah
kedinamisan hidup manusia. Setiap abad, orang selalu menemukan peristiwa dan
tantangan yang baru dan harus ditanggapi dengan penuh rasa tanggung jawab,
baik secara pribadi maupun bersama-sama. Melayani orang sakit dari rumah-ke
rumah di Breda pada waktu itu adalah salah satu tantangan yang harus ditanggapi
dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Sr. M. Mathilda Leenders
memberikan diri seutuhnya dan rela meninggalkan biara Alles voor Allen/Mater
Dei untuk melayani orang sakit. Ia tak pernah bisa diam saja melihat orang-orang
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sakit dan menderita. Hatinya akan selalu tergerak oleh kepedulian dan kasih. Ia
merangkul, mengasihi, mencintai dan melayani dengan sepenuh hati.
Selama masih hidup di dunia ini, manusia selalu dihadapkan pada kenyataan
hidup antara kebahagiaan dan penderitaan. Dalam kenyataan inilah manusia
ditantang untuk melihat suatu realitas dirinya yang membutuhkan orang lain untuk
menemaninya dengan setia. Mengalami penderitaan sakit, sering menjadi masalah
yang tidak mudah untuk dihadapi, karenanya orang harus disemangati dan
diteguhkan untuk tetap optimis menapaki hidup dan terus berjuang mengatasi
penderitaannya dengan tabah dan penuh harapan.
Sebagai orang kristiani, kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan
(Luk 12:31) di dalam kehidupan kita kini dan di sini, seperti Allah. yang di dalam
dan melalui Kristus telah menunjukkan betapa besar cinta kasih-Nya kepada kita.
Cinta dan kasih Allah yang besar itu, hendaknya menggerakkan hati kita untuk
memperhatikan dan melayani mereka yang tersingkir, miskin, lemah, menderita
karena kita dipanggil untuk menolong sesama yang menderita.
Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dari sesamanya
dan penghargaan martabat sebagai makhluk ciptaan yang mulia sekalipun dalam
keadaan yang kurang menguntungkan secara manusiawi.
Demikian halnya Kongregasi Fransiskanes St. Elisabeth (FSE) Medan
sebagai pengikut Yesus Kristus menurut teladan Sr. M. Mathilda Leenders
sebagai pendiri kongregasi FSE, ikut ambil bagian dalam Tugas perutusan Gereja
diberbagai bidang kehidupan, di antaranya melayani orang-orang sakit. Pelayanan
kepada orang sakit mendapat perioritas utama dalam kongregasi ini sejak awal
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sejarah berdirinya, sesuai dengan keprihatinan Gereja saat itu. Seluruh gerak
hidup kongregasi disemangati dan dijiwai oleh Kharisma Kongregasi yang ada
dalam rumusan “Daya Kasih Kristus Yang Menyembuhkan Orang-orang Yang
Kecil dan Menderita, Sampai Rela Wafat Di Kayu Salib” (Sta, no. 2.1). Warisan
ini terinspirasi dari Injil Mat 25:36, ketika Aku sakit kamu melawat Aku yang
juga sekaligus menjadi motto yang digunakan oleh Sr. M. Mathilda Leenders,
yang mendirikan kongregasi FSE .
Didorong oleh semangat yang sama, para misionaris pertama yang datang
dari negeri Belanda melayani orang-orang sakit di Keuskupan Agung Medan
sejak tahun 1925. Sejak itu pelayanan kongregasi FSE di Indonesia semakin
berkembang. Pelayanan awal dimulai dengan perawatan orang-orang jompo dan
orang sakit dari rumah ke rumah. Pelayanan itu ditujukan kepada orang yang
miskin dan terlantar. Karena semakin banyak orang yang sakit dan butuh
perawatan yang lebih serius, dan pelayanan dari rumah ke rumah semakin kurang
optimal, maka didirikanlah rumah sakit.
Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan
terkadang mengaburkan hakikat cinta yang ditandai pengorbanan. Pola dan
semangat individualistik mengubah hakikat cinta yang adalah pengorbanan diri
menjadi mengorbankan orang lain demi diri sendiri dan sekelompok orang.
Perkembangan dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya semakin
mengajak orang untuk berbagi hidup dan saling meringankan penderitaan sesama,
malah sebaliknya membawa perpecahan, persaingan, dan membawa korban bagi
yang lain. Dalam situasi seperti ini, masih adakah orang yang tergerak hatinya
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untuk membantu orang lain yang menderita seperti Yesus mempunyai semangat
pelayanan yang berpihak kepada orang miskin dan menderita? ( Mat 9:36).
Sr. M. Mathilda Leenders yang mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus
dengan mengabdikan hidupnya bagi orang sakit, telah memberi inspirasi bagi para
suster FSE dalam melaksanakan karya pelayanan bagi orang sakit. Para suster
FSE meneladani, menghayati, dan menghidupi semangat Sr. M. Mathilda
Leenders dalam memperhatikan dan melayani orang sakit sebagai ungkapan dan
perwujudan iman kepada Kristus. Semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders
masih sangat relevan hingga dewasa ini. Dalam rangka itu penulis memberi judul
karya tulis ini SEMANGAT PELAYANAN SR. M. MATHILDA LEENDERS
ADALAH DASAR PELAYANAN PARA SUSTER FSE BAGI ORANG
SAKIT.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dipaparkan di atas, kami
merumuskan empat hal yang menjadi pokok uraian dalam tulisan ini.
1. Siapakah Sr. M. Mathilda Leenders?
2. Bagaimana gambaran pelayanan para suster FSE bagi orang sakit?
3. Bagaimana relevansi pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders menjadi dasar
pelayanan para suster FSE bagi orang sakit?
4. Bagaimana

katekese model Shared Christian Praxis digunakan untuk

meningkatkan pelayanan para suster FSE bagi orang sakit berdasarkan
semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders?
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C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan tiga pokok persoalan di atas, maka tujuan dari penulisan ini
adalah:
1. Menggali serta mendalami semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders.
2. Menemukan gambaran pelayanan para suster FSE bagi orang sakit.
3. Melihat relevansi pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders sebagai dasar
pelayanan para suster FSE bagi orang sakit.
4. Memberikan sumbangan pemikiran katekese model Shared Christian Praxis
bagi para suster FSE dalam melayani berdasarkan semangat Sr. M. Mathilda
Leenders guna memotivasi dan memperkuat semangat pelayanan bagi orang
sakit.
5. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi IPPAK dalam
memperoleh gelar sarjana S1 Program Ilmu Pendidikan Kekhususan
Pendidikan Agama Katolik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi para suster FSE, agar semakin mengenal Sr. M. Mathilda Leenders dan
semangat pelayanannya sehingga dapat mendalami nilai-nilai luhur semangat
pelayanannya.
2. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang semangat Sr. M. Mathilda
Leenders sebagai dasar pelayanan para suster FSE dalam memperhatikan
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orang sakit, dan membantu menemukan masalah pokok yang dihadapi dalam
melayani orang sakit dan menemukan jalan pemecahan dalam menghadapi
masalah tersebut sehingga para suster FSE mampu meneladani, menghayati,
dan menghidupi semangat Sr. M. Mathilda Leenders dan mengolah
pengalaman guna meningkatkan semangat pelayanan bagi orang sakit sebagai
ungkapan dan perwujudan iman kepada Kristus.
3. Bagi para suster FSE, untuk memberikan semangat baru dalam meningkatkan
karya dan pelayanannya bagi orang sakit dewasa ini.

E. Metode Penulisan
Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang
didukung dengan membaca buku-buku dari berbagai sumber tentang pelayanan
Sr. M. Mathilda Leenders dan memanfaatkannya sebagai bahan untuk menulis
skripsi, disertai berbagai sumber yang mendukung dalam penulisan skripsi.

F. Sistematika Penulisan
Karya tulis ini berjudul Semangat Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders
Adalah Dasar Pelayanan Para Suster FSE bagi Orang Sakit. Dari judul ini penulis
mengembangkannya menjadi lima bab, yakni:
Bab I, memberikan gambaran umum penulisan skripsi ini, yang memuat
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penulisan, dan
sistematika penulisan.
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BabII, menguraikan tentang siapakah Sr. M. Mathilda Leenders.

Penulis

akan membagi dalam 5 bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai latar
belakang hidup Sr. M. Mathilda Leenders. Bagian kedua mengenai sejarah
panggilan Sr. M. Mathilda Leenders. Bagian ketiga berbicara mengenai,
perjalanan panggilan Sr. M. Mathilda Leenders. Bagian keempat mengenai, Sr. M.
Mathilda Leenders sebagai seorang religius yang melayani. Bagian kelima
mengenai, model pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders.
Bab III, membahas tentang kongregasi FSE dan gambaran pelayanan
kongregasi FSE Bagi orang Sakit. Akan diuraikan menjadi 3 bagian. Bagian
pertama menguraikan tentang Sejarah singkat kongregasi FSE. Bagian kedua
situasi orang sakit. Bagian ketiga karya perutusan kongregasi FSE bagi orang
sakit.
Bab IV, berbicara mengenai relevansi pelayanan

Sr. M. Mathilda

Leenders bagi para suster FSE dalam melayani orang sakit, yang terdiri dari 3
bagian. Bagian pertama kharisma Sr. M. Mathilda Leenders sebagai dasar
pelayanan para suster FSE bagi orang sakit. Bagian kedua iman dan harapan
sebagai dasar semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders. Bagian ketiga,
semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders sebagai dasar pelayanan para
suster FSE.
Bab V, Sumbangan katekese katekese model Shared Christian Praxis
(SCP) sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan para suster FSE bagi orang
sakit berdasarkan semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders.
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Bab VI, Merupakan bagian penutup penulisan skripsi, berisi rangkuman
singkat secara keseluruhan tulisan dari bab kedua, ketiga, keempat, dan bab
kelima. Dalam bagian ini juga akan mencoba memberikan saran yang diharapkan
agar membantu para suster FSE mendalami, meneladani hidup dan semangat Sr.
M. Mathilda Leenders sebagai dasar pelayanan para suster FSE bagi orang sakit.
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BAB II
SIAPA SR. M. MATHILDA LEENDERS

Mengenal Sr. M. Mathilda Leenders merupakan suatu hal yang penting
untuk

menghantar

kepada

pemahaman

tentang

semangat

dan

bentuk

pelayanannya. Pelayanan selalu ditempatkan dalam konteks pemberian diri dan
tindakan ambil bagian dalam misi Allah sendiri.
Semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders, terlebih dahulu dipengaruhi
oleh latar belakang hidup, sejarah panggilan, perjalanan panggilan, dan diakhiri
dengan model pelayanannya.

A. LATAR BELAKANG HIDUP SR. M. MATHILDA LEENDERS
Sr. M. Mathilda Leenders merupakan tokoh penting bagi perkembangan
Kongregasi FSE. 1 Agustus 1880 menjadi hari bersejarah dimana Sr. M. Mathilda
Leenders mendirikan kongregasi FSE dan memulai karya baru dengan merawat
orang sakit dari rumah ke rumah. Dalam memulai karya pelayanan yang baru Sr.
M. Mathilda Leenders resmi memisahkan diri dari biara Alles Voor Allen/Mater
Dei, yang merupakan tempat Sr. M. Mathilda Leenders memulai panggilannya
sebagai religius yang terikat pada clausura ketat.
Sr. M. Mathilda Leenders berasal dari keluarga yang utuh, memiliki rasa
tanggung jawab dan kepekaan akan situasi lingkungannya. Untuk mengenal
pribadi Sr. M. Mathilda Leenders, dalam bagian ini akan diuraikan tentang latar
belakang hidup keluarga Sr. M. Mathilda Leenders yang meliputi: keluarga dan
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tempat lahir Sr. M. Mathilda Leenders, suasana keluarga dan situasi Gereja pada
masa itu.

1. Keluarga dan Tempat Lahir Sr. M. Mathilda Leenders
Sr. M. Mathilda Leenders dengan nama kecil Wilhelmina Leenders lahir
tanggal 21 Desember 1825 di Nijmegen, Belanda. Nijmegen merupakan salah satu
kota tertua di Belanda yang didirikan pada masa Romawi Kuno yang terletak di
provinsi Gelderland. Nama asli dari Nijmegen adalah Novio Magus yang artinya
Pasar Baru dan terletak di dekat sungai de Waal dan merupakan salah satu
perbatasan Negara Belanda dengan Jerman (wikipedia, 2014: 1). Orangtuanya
bernama Adrianus Leenders dan Gertrude Saes. Keluarga Adrianus Leenders
adalah keluarga yang sederhana, bahagia, harmonis, dan saleh. Di dalam situasi
dan suasana keluarga yang demikian, Wilhelmina bertumbuh menjadi seorang
anak yang sehat, kuat, yakin diri, dan pemberani. Wilhelmina adalah seorang
gadis yang memiliki prinsip hidup, teguh, bijaksana, hati-hati, ramah, dan peka
akan situasi lingkungan (Wilfrida, 2009: 182).

2. Suasana Keluarga Sr. M. Mathilda Leenders dan Situasi Gereja Pada Masa
Itu
Gereja pada abad ke-18 dan ke-19 berhadapan dengan ajaran-ajaran
Protestantisme, ajaran-ajaran Pencerahan dan Modernisme mengenai hakikat
pribadi manusia, negara, dan moralitas dimana terjadinya perubahan sosial dan
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kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokokpokok kehidupan masyarakat.
Pada periode antara tahun 1750-1850 (akhir abad ke-18) terjadi revolusi
Industri di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian,
manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak
yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa khususnya di negeri
Belanda pada saat itu yang mencakup dalam berbagai bidang, yaitu, munculnya
industri secara besar-besaran. Peningkatan mutu hidup dimana hidup menjadi
lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi
kebutuhannya, harga barang menjadi murah, berkembangnya kapitalisme modern,
golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme
modern. Dampak negatif revolusi industri khususnya di Belanda adalah upah
buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada
munculnya kriminalitas dan kejahatan (Ahira, 2014: 2).
Dengan terjadinya Revolusi Industri, dan meningkatnya keprihatinan akan
kondisi-kondisi para buruh urban, Paus-paus abad ke-19 dan ke-20 mengeluarkan
ensiklik-ensiklik Ajaran Sosial Gereja Katolik. Rerum Novarum adalah sebuah
ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Leo XII. Rerum Novarum yang menaruh fokus
keprihatinan pada kondisi kerja masyarakat pada saat itu. Para buruh diperas dan
jatuh dalam kemiskinan struktural pada saat itu sehingga tidak mendapat keadilan
dalam upah dan perlakuan. Akibat revolusi industri itu juga orang menjadi tidak
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berdoa lagi, kurang menghargai sesama terutama sesama yang kecil, miskin, dan
menderita (Beding, 1963: 8).
Di masa industrialisasi ini, lahirlah Sr. M. Mathilda Leenders yang nantinya
akan membawa pengaruh besar bagi masyarakat Breda Belanda, khususnya bagi
orang-orang kecil, miskin, sakit, dan yang tersingkir. Sr. M. Mathilda Leenders
lahir dan bertumbuh dan didukung dengan situasi keluarga yang peduli saleh dan
solider. Sr. M. Mathilda Leenders

bertumbuh dan solid dalam kasih dan

kepedulian dan belarasa terhadap sesamanya. Keluarga Adrianus Leenders
merupakan pemeluk agama katolik yang saleh. Suasana kekatolikan dalam
keluarga

membawa

pengaruh

yang

besar

terhadap

pertumbuhan

dan

perkembangan iman anak-anak mereka. Keluarga Adrianus Leenders mempunyai
kebiasaan berdoa bersama pada malam hari sebelum tidur. Kebiasaan yang baik
ini, turut membentuk sikap Wilhelmina, sehingga tumbuh menjadi anak yang
saleh. Tidak banyak buku yang membahas atau menulis tentang masa muda Sr.
M. Mathilda Leenders. Akan tetapi, pada usia 26 tahun, usia yang cukup matang
untuk menentukan pilihan hidupnya Wilhelmina ingin menjadi seorang biarawati
(Wilfrida, 2009: 182).

B. SEJARAH PANGGILAN SR. M. MATHILDA LEENDERS
Panggilan adalah misteri Ilahi, dan Allah berkarya dalam setiap peristiwa
hidup manusia. Panggilan manusia bisa terjadi kapan, dimana, dan kepada siapa
saja. Berhadapan dengan panggilan itu, manusia diharapkan mampu menentukan
jawaban; entah memilih ya ataupun tidak. Maka, sebelum menentukan pilihan
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atau mengambil keputusan, manusia perlu memikirkan dengan matang supaya
jangan sampai jatuh pada pilihan yang keliru. Ketika seseorang menentukan
pilihan, diandaikan dan siap menanggung segala resiko yang akan terjadi sebagai
konsekwensi dari pilihan tersebut. Suasana seperti itulah yang dihayati dan
dijalankan oleh Sr. Mathilda Leenders. Berawal dari sejarah panggilan Sr. M.
Mathilda Leenders yang dimulai dari peristiwa hidup, motivasi yang ada dalam
dirinya dan tokoh orang kudus yang mempengaruhi Sr. M. Mathilda Leenders.

1. Sejarah Awal Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders
Kitab Suci Perjanjian Baru menuliskan sebagai berikut; “Ada orang yang
tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada
dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya karena
kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Surga” (Mat 19:12). Ada orang yang
memilih hidup sendiri karena ingin mengabdikan hidupnya demi Kerajaan Allah.
Ada juga orang yang hidup tanpa menikah karena memang lahir demikian dan
banyak

orang

yang

memilih

hidup

menikah

atau

berkeluarga

untuk

memperbanyak keturunan. Kita semua adalah rekan kerja Allah sesuai dengan
fungsi dan tugas kita masing-masing. Mereka yang menikah atau berkeluarga
adalah rekan kerja Allah dalam hal penciptaan. Panggilan hidup yang dijalani oleh
Sr. M. Mathilda Leenders adalah hidup selibat karena ingin mengabdikan
hidupnya demi Kerajaan Allah. Oleh karena itu, hidup ini penuh dengan misteri
Allah yang sering tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia dengan akal
budinya. Sr. M. Mathilda Leenders

memilih panggilan hidup membiara dan
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panggilan ini tidak terjadi begitu saja. Panggilan hidup dapat bertumbuh oleh
karena situasi dan keadaan yang baik.
Sr. M. Mathilda Leenders didik dalam keluarga yang saleh. Beliau dibentuk
menjadi orang yang peka terhadap kepentingan sesama, karena didikan keluarga
pula, ia memiliki iman mendalam yang terwujud dalam upaya untuk
melaksanakan kehendak Tuhan. Wujud iman yang mendalam ini tampak dalam
sikap hidupnya yang yang hanya bertumpu pada kekuatan Allah. Ia mengandalkan
kekautan Allah dalam seluruh gerak hidupnya. Allah pulalah yang menjadi tujuan
pengabdiannya. Sr. M. Mathilda Leenders seorang yang saleh sederhana taat
beribadah dan sikapnya yang paling menonjol adalah bertanggung jawab,
berwatak keras namun penuh kelembutan, tak gentar akan tantangan dan
kesulitan. Wataknya yang keras ini menjadikan Sr. M. Mathilda Leenders
berpegang teguh pada prinsip yang benar dan konsisten pada komitmennya
sebagai religius (Wilfrida, 2009: 182).
Dari keluarga yang saleh dan peduli, Sr. M. Mathilda Leenders menemukan
relasi khusus dengan Tuhan. Berkat relasi yang mendalam dengan Tuhan ia
bertumbuh menjadi orang yang beriman kuat, tekun berdoa, dan teguh dalam
harapan. Cintakasihnya kepada Allah mendorongnya untuk melangkah maju
menjadi seorang biarawati. Sr. M. Mathilda Leenders terpesona kepada Yesus
yang miskin dan tersalib.
Sr. M. Mathilda Leenders memilih masuk kongregasi bersemangatkan
fransiskan. Ia tertarik kepada pribadi Fransiskus Asisi yang memiliki sikap
gembira dan bersahaja, cinta akan kemiskinan. Ciri-ciri ini sejalan dengan
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semangat Sr. M. Mathilda Leenders. Cita-cita dan harapannya ingin memiliki
kekhasan penghayatan kegembiaraan, kesederhanaan, dan cinta kasih.

2. Motivasi Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders
Tanggal 12 September 1849, ia masuk biara Alles voor Allen/Mater Dei,
dengan nama Sr. M. Mathilda Leenders dan mengucapkan profesi pada 26
Oktober 1851. Biara Alles voor Allen/Mater Dei merupakan biara yang menganut
cara hidup Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus Assisi sebagai Peniten Rekolek.
Peniten Rekolek merupakan salah satu bentuk hidup Ordo Ketiga Regular Santo
Fransiskus Assisi yang hidup dan berkembang di Breda, Nederland sejak tahun
1826. Suster Maria Theresia Saelmaekers sebagai pendiri biara Peniten Rekolek
Alles Voor Allen/Mater Dei, menghayati semangat Peniten (pertobatan), Rekolek
(mengumpulkan segenap daya dan memusatkannya bagi kepentingan Allah)
(Kristianto, 2009: 7). Para penghuninya menghayati hidup religius dalam bentuk
pengabdian total kepada Allah dan dunia, dalam keheningan dan kontemplasi.
Mereka tinggal di dalam clausura ketat, tidak merasul keluar. Hidup doa, mati
raga, penitensi dan kerja tangan sangat dijunjung tinggi (Wilfrida, 2009: 182).
Kehidupan religius seperti inilah yang mendorong Sr. M. Mathilda Leenders
untuk mengabdikan hidupnya sebagai religius di biara Alles Voor Allen/Mater
Dei. Ia memiliki semangat hidup yang menekankan penyangkalan diri dan
matiraga. Menurutnya, pandangan dan kehendak sendiri harus dikekang secara
keras. Dengan demikian, jiwa-jiwa akan tumbuh kuat sehingga mampu
menghadapi kesulitan yang ada. Doa yang mendalam menjadi dasar bagi
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kehidupan religiusnya. Dalam doanya, ia mampu melihat wajah Kristus dalam diri
sesamanya (Wilfrida 2009: 183).

3. Tokoh Orang Kudus yang Mempengaruhi Sr. M. Mathilda Leenders
Wilhelmina masuk biara Alles voor Allen/Mater Dei, dengan nama Sr. M.
Mathilda Leenders. Biara Alles voor Allen/Mater Dei merupakan biara yang
menganut cara hidup Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus Assisi sebagai
Peniten Rekolek (Pertapa/pentobat) (Coppens, 2009: 8). Sr. M. Mathilda Leenders
memilih masuk kongregasi bersemangatkan fransiskan karena ia tertarik kepada
pribadi Fransiskus Asisi yang memiliki sikap gembira dan bersahaja, cinta akan
kemiskinan. Ciri-ciri ini sejalan dengan semangat Sr. M. Mathilda Leenders. Citacita dan harapannya ingin memiliki kekhasan penghayatan kegembiaraan,
kesederhanaan, dan cinta kasih.
Sr. M. Mathilda Leenders juga sangat kagum dengan sikap Fransiskus Asisi
yang suka bergaul dengan Allah, tidak menginginkan hal lain kecuali Allah.
Seperti Fransiskus Asisi Sr. M. Mathilda Leenders pun percaya akan Allah yang
semata-mata karena kasih telah menciptakan dan menebus manusia, yang telah
memberikan manusia segala-galanya sehingga membuat manusia bersyukur
kepada-Nya. Sebagai “perantau” (1 Ptr 2:11) yang dalam perjalanan menuju tanah
air surga (Flp 3:20), manusia diperlengkapi dengan sebuah kompas yang
memungkinkan manusia berorientasi kearah manakah tujuan hidupnya. Jarum
kompas itu selalu menunjuk kearah penyerahan penuh kasih kepada “Bapa segala
terang” (Yak 1:17) yang meski “bersemayam dalam terang yang tak terhampiri”
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(1 Tim 6:16) menarik manusia kepada-Nya karena kasih (Yer 31:3). Memandang
jarum kompas tadi maka sewajarnyalah manusia itu mengikutinya kearah yang
sama, yakni kepada pembalasan kasih Allah yang tak terhingga itu.
Fransiskus sendiri telah berbuat demikian dan karena sikapnya ini Sr. M.
Mathilda Leenders ingin seperti dia berpedoman pada kompas itu dan siang
malam membalas kasih Allah itu dengan kasihnya sendiri. Allahnya Fransiskus
ialah Allah Yang Mahatinggi. Kepada “Yang Maha luhur, Mahakuasa, Tuhan
yang baik” (Ladjar, 2001: 324) ia mengabdi. Sr. M. Mathilda Leenders pun ingin
mengabdi kepada Tuan yang paling berkuasa.

C. PERJALANAN PANGGILAN SR. M. MATHILDA LEENDERS
Panggilan adalah suatu pilihan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu
termasuk pilihan hidup. Ketika seseorang menentukan pilihan, diandaikan sudah
siap menanggung segala resiko yang akan terjadi sebagai konsekwensi dari
pilihan tersebut. Pada dasarnya semua panggilan itu baik, sejauh panggilan
tersebut tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Panggilan manusia dihayati
sebagai perutusan Allah, maka segala sesuatu yang berasal dari Allah pada
hakikatnya adalah baik. Sr. M. Mathilda Leenders

memilih panggilan hidup

membiara dan panggilan ini tidak terjadi begitu saja. Panggilan hidup dapat
bertumbuh oleh karena situasi dan keadaan yang baik. Berikut akan di uraikan
perjalanan panggilan Sr. M. Mathilda Leenders, mulai dari awal pembinaan
panggilannya dalam biara Alles Voor Allen/Mater Dei, dan karya awal Sr. M.
Mathilda Leenders dalam kongregasi FSE.
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1. Awal Pembinaan Panggilan Sr. M. Mathilda Leenders dalam Biara Alles
Voor Allen/Mater Dei.
Dalam hidup membiara, selalu ada masa pembinaan. Masa pembinaan
adalah masa pembentukan dan pembinaan kepribadian secara menyeluruh, baik
yang masih calon maupun yang sudah menjadi anggota Kongregasi.
Wilhelmina masuk biara Alles voor Allen/Mater Dei, tanggal 12 September
1849 dengan nama Sr. M. Mathilda Leenders. Tidak banyak data yang menuliskan
atau mengisahkan tentang masa pembinaan Sr. M. Mathilda Leenders. Akan tetapi
dari sumber-sumber lain seputar biara Alles Voor Allen/Mater Dei kepada
calonnya ditanamkan semangat berbagi, peniten murah hati, rekolek tanpa pamrih
dalam karya pelayanan (Adelberta, 2009: 85). Tanggal 26 Oktober 1851 Sr. M.
Mathilda Leenders mengucapkan profesi (Wilfrida, 2009: 182).
Kehidupan religius sebagai Paniten Rekolek memperkokoh dan membentuk
hidup religius Sr. M. Mathilda Leenders. Beliau memiliki daya juang yang tinggi,
tekun dan setia, rela berkorban. Ia juga pekerja keras dan tidak mudah menyerah
pada situasi. Hal ini dapat dibuktikan ketika ia dihimbau oleh pimpinan Gereja
tertinggi keuskupan Breda untuk meninggalkan biara asalnya Alles voor Allen
yang sudah lama ia menjadi anggotanya. Betapa ia suka akan teman-teman
sekongregasi. Sekarang ia diminta untuk meninggalkan mereka itu semua, lalu
merintis tugas untuk memulai karya baru melayani orang-orang sakit, mulai hidup
baru, hidup membiara di sebuah tarekat yang belum ada, yang masih harus
didirikan, dan ia sendirilah yang diharapkan menjadi pionirnya. Beliau rela
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melepaskan apa yang sekian lama telah menjadi baginya perwujudan pembaktian
diri (Coppens, 2009: 68)
Dalam nama Tuhan ia memenuhi permintaan uskup yang menyuarakan
kebutuhan umat. Dan dengan berbuat begitu, Sr. M. Mathilda Leenders
menghayati tiga kaul kebiaraan yakni: kaul ketaatan, kemiskinan, dan kaul
kemurnian.
Dengan Kaul ketaatan Sr. M. Mathilda Leenders sudah biasa memasang
telinga untuk mendengarkan suara Tuhan yang berseru kepadanya melalui suara
sesamanya manusia, baik dalam biara (taat kepada suara komunitas dan suara
atasan) maupun di dalam masyarakat (taat kepada suara orang sakit dan orang
miskin yang memerlukan bantuannya). Sekarang ini suara pimpinan Gereja
didengarkannya dan bersama Kristus ia meyakini ditugaskan oleh Bapa di Surga,
maka ia berkata: “Bukan kehendakku melainkan kehendak-Mulah yang terjadi”
(Mrk 14:36; bdk. Luk 22:42).
Dengan kaul kemiskinan, dalam semangat fransiskan untuk tidak membuat
sesuatu pun menjadi miliknya sendiri, maka kongregasi yang telah puluhan tahun
lamanya ia menjadi anggotanya, tidak dibuatnya menjadi “milik yang harus
dipertahankan” (Flp 2:6). Tidak melekat pada rumah biara yang nyaman, suasana
kongregasi yang dijiwai persaudaraan teruji dan terbukti, kebiasaan khas tarekat
yang disukainya dan terutama teman-teman sekongregasi yang dikasihinya,
semuanya ditinggalkannya dengan rela.
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Dengan kaul kemurnian, mendorong Sr. M. Mathilda Leenders untuk
mengatakan sekali lagi ya saya mau (pertama kali sudah dijawabnya demikian di
depan Altar pada saat pengikraran kaul kebiaraan) (Coppens, 2009: 68).
Tahun 1880, saat ia berusia 55 tahun, Sr. Mathilda atas perintah uskup
Breda Mgr. Henricus van Beek untuk meninggalkan kongregasi suster peniten
rekolektin untuk memulai pertualangan baru. Tawaran itu ia pikirkan dan
renungkan secara matang dalam doanya. Dalam keheningan, ia merasakan
gerakan Roh yang bergejolak dalam hatinya dan yang membakar seluruh jiwanya.
Dorongan kasih Ilahi itu sungguh diyakini dan dibiarkan menguasai seluruh
hidupnya, sehingga tanpa ragu ia menerima tawaran untuk melayani orang sakit
dan menderita dari rumah ke rumah. Beliau memenuhi permintaan uskup yang
menyuarakan

kebutuhan

umat.

Demikian

segala

waktu

dan

kekuatan

dikerahkannya. Inilah panggilan kedua dari Tuhan baginya untuk segera
dilaksanakan. Sesuai semangat Fransiskan, ia tidak ingin membuat apapun
menjadi miliknya sendiri. Kongregasi yang puluhan tahun lamanya ia menjadi
anggotanya tidak dibuatnya menjadi milik yang harus dipertahankan (Flp 2:6)
semuanya ditinggalkan dengan rela. Kesetiaan dan kemurnian hati, yang pernah
dijanjikan kepada Tuhan menjadi motivasi terdalam yang mendorong Sr. M.
Mathilda Leenders guna mengatakan sekali lagi ya, saya mau untuk siap sedia
dengan tulus membantu sesama yang menderita (Wilfrida, 2009: 186).
Pada tanggal 25 Juli 1880, Sr. M. Mathilda Leenders dan Sr. Anna van
Dun,

menandatangani

surat

yang

menyatakan

kerelaan

keanggotaannya dari Biara Alles voor Allen (Wilfrida, 2009: 186).

melepaskan
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2. Karya Awal Sr. M. Mathilda Leenders dalam Kongregasi FSE
Tanggal 29 Juli 1880, tepatnya empat hari mereka meninggalkan biara Alles
Voor Allen/Mater Dei kedua suster ini tinggal di sebuah rumah sederhana di
Janstraat, di belakang gereja St. Antonius Breda, rumah kosong yang dahulu milik
tarekat Bruder Maria Tak Bernoda (MTB). Tiga hari kemudian yakni tanggal 1
Agustus 1880, kongregasi baru resmi berdiri dengan nama Kongregasi Religieuze
Penitenten Recolectinen van de Heilige Franciscus van Asisi. Sebagai pelindung
Kongregasi dipilih Santa Elisabeth dari Hongaria karena santa ini diteladani
Gereja Katolik sebagai pencinta orang-orang miskin dan menderita, khususnya
orang-orang sakit (Wilfrida, 2009: 187). Jumlah anggota kongregasi semakin hari
semakin bertambah. Anggota kongregasi baru memilih dan mengangkat Sr. M.
Mathilda Leenders menjadi pemimpin umum yang pertama.
Sr. M. Mathilda Leenders melayani orang sakit dan menderita dari rumah ke
rumah seperti yang telah diteladankan oleh Yesus yang berjalan keliling
menyembuhkan orang-orang sakit. “ketika Aku sakit kamu melawat Aku” (Mat
25:36). Ungkapan inilah yang senantiasa membakar seluruh jiwanya serta
dipegang sebagai motto hidupnya. Sesuai dengan cita-cita pertama pendirian
kongregasi yakni merawat orang sakit dari rumah ke rumah, Sr. M. Mathilda
Leenders dan suster-susternya lama kelamaan disibukkan oleh banyak pelayanan.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di samping karya utama melayani
orang-orang sakit dari rumah ke rumah, Sr. M. Mathilda Leenders dan sustersusternya menerima pesanan melakukan pekerjaan tangan: menjahit, menambal
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kain, dan membuat baju pengantin. Para suster juga bertani sayur-sayuran, buahbuahan dan beternak babi, sapi, dan ayam. Mereka bekerja keras tanpa kenal lelah
(Coppens, 2009: 71).
Pelayanan kepada orang sakit dari rumah ke rumah pun berkembang dengan
cepat. Pesanan untuk jaga malam bagi orang sakit di rumah-rumah mulai
berdatangan. Di samping merawat orang sakit dari rumah ke rumah, para suster
juga

bersedia

mendengarkan

keluhan

dari

keluarga-keluarga

mengenai

penderitaan dan kemiskinan yang dialami. Tak jarang para suster memberikan dari
kekurangannya apa yang mereka miliki di biara kepada orang miskin yang
dilayani. Sebaliknya, bila melayani di rumah orang yang berkecukupan, mereka
membawa sesuatu untuk dibawa pulang ke biara.
Salah satu ujian terberat yang ditempuh, Sr. M. Mathilda Leenders dan
suster-susternya dengan hasil yang menggembirakan adalah ketika wabah tifus di
paroki Kapusin Belgia (-Belanda). Ada beberapa anak yang tewas. Para pastor
yang ada di daerah itu meminta bantuan kepada para suster. Pada waktu itu belum
tersedia obat yang secanggih sekarang, dan ilmu kedokteran juga belum maju.
Menjadi masalah yang berat bagi para suster yang diutus ke sana tanpa keahlian
yang besar. Perlengkapan tidur di rumah-rumah pasien biasanya sama sekali tidak
memadai. Para suster sendiri mendatangkan sprei, ranjang, bantal bagi pasien
sebab orang yang begitu keras sakitnya tidak mungkin dirawat di tempat tidur
yang berlobang dan tidak layak untuk dipakai. Dengan segala daya upaya para
suster menolong orang-orang sakit keras ini (Coppens, 2009: 84).
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Mereka tidak hanya merawat orang sakit, tetapi juga memberi
penghormatan yang terakhir kepada yang telah meninggal; mengangkat sendiri
peti-peti jenazah dan membawanya kepada kereta berkuda yang tersedia sambil
menjaga jarak. Dengan cara yang demikian mereka yang telah meninggal dibawa
keluar. Dengan bantuan rahmat Allah mereka mencegah banyak kemalangan bagi
seluruh lingkungan (Coppens, 2009: 84).

D. SR. M. MATHILDA LEENDERS SEORANG RELIGIUS YANG
MELAYANI
Sr. M. Mathilda Leenders adalah seorang pendiri kongregasi Fransiskanes
Santa Elisabeth yang mencintai Tuhan dengan segenap kekuatannya dan
mengasihi sesama dengan sepenuh hatinya sampai akhir hidupnya. Beliau
mengabdikan seluruh hidupnya secara total bagi orang-orang sakit dan menderita.
Semangat pelayanannya sungguh mengagumkan. Dalam melayani orang sakit dan
menderita dari rumah ke rumah, ia meniru Yesus yang berjalan keliling
menyembuhkan orang-orang sakit. Baginya, orang-orang sakit yang ia layani
merupakan identifikasi diri Yesus sendiri. Maka roh penggerak dan sumber
inspirasi utama bagi Sr. M. Mathilda Leenders terjelma dalam perkataan Yesus
“ketika Aku sakit kamu melawat Aku” (Mat 25:36). Ungkapan inilah yang
senatiasa membakar seluruh jiwanya serta dipegang teguh sebagai motto
hidupnya. Motto ini kemudian diwariskan menjadi motto kongregasi dan karyakaryanya hingga saat ini.
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Sr. M. Mathilda Leenders dan suster-susternya menghayati Anggaran Dasar
Ordo Ketiga Regular St. Fransiskus Assisi sebagai peniten rekolek, yang dihidupi
secara baru. Untuk memelihara keseimbangan hidup doa dan kerja ia menyusun
aturan hidup sesuai dengan kondisi dan tuntutan pelayanan yang baru dimulai
(Kons, no. 9). Di atas semuanya ini, sudah barang tentu bahwa relasi dengan
Tuhan selalu diutamakan sebagai sumber hidup religius. Kesibukan dalam
pelayanan tidak menghalangi Sr. M. Mathilda Leenders dan suster-suster untuk
mencari kekuatan dari Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan inilah yang memampukan
mereka dalam melaksanakan karya pelayanan yang tulus. Ia selalu berkeyakinan
bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang mengandalkan daya
penyembuhan dari Allah, karena kekuatan penyembuhan tidak hanya bertumpu
pada usaha manusia, tapi terutama pada kekuatan yang berasal dari Allah. Dalam
hal ini Yesus menjadi satu-satunya teladan pelayanan baginya. Yesus membawa
penyembuhan sampai mengurbankan diriNya di kayu salib. Semangat inilah yang
dihidupi oleh Sr. M. Mathilda Leenders dan dia mengajak suster-susternya
menghidupi semangat yang sama. Ia juga selalu mengingatkan bahwa Kristus
hadir dalam diri orang-orang sakit dan menderita (Kons. h. 7; bdk. Mat 25:3146).
Sebagai seorang religius Sr. M. Mathilda Leenders tidak pernah
mengabaikan doa resmi (brevir) dan Perayaan Ekaristi Kudus meskipun Sr. M.
Mathilda Leenders dan suster-susternya sudah bekerja siang dan malam, karena
Ekaristi dan doa-doalah yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka dalam
melaksanakan karya untuk melayani orang-orang sakit setiap hari.
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Sr. M. Mathilda Leendeers sungguh menghayati hidup penuh pengabdian
bagi Tuhan dan sesamanya hingga akhir hidupnya. Tanggal 4 November 1894,
dalam usia 69 tahun, Sr. Mathilda Leenders, sang pendiri Kongregasi FSE,
meninggal dunia dalam damai, dan dikebumikan di pemakaman Zuylen (Wilfrida,
2009: 194).

E. Model Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders
Semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders bersumber pada ajaran dan
cara hidup Santo Fransiskus Asisi, yaitu: Menghayati pertobatan injili dengan hidup
dalam ketaatan, kemiskinan, kemurnian dan juga dari mottonya sendiri “ketika Aku
sakit kamu melawat Aku” (Mat 25:36) dan kemudian dirumuskan menjadi
kharisma kongregasi yaitu: “Daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang
kecil dan menderita sampai rela wafat di kayu salib” (Kons. h. 9).
Sebagai pengikut Fransiskus Asisi, Sr. M. Mathilda Leenders mengikat diri
seumur hidup pada cita-cita Injili dengan hidup dalam ketaatan, kemiskinan, dan
kemurnian, serta dalam kesatuan persaudaraan yang dijiwai oleh semangat doa
dan samadi, pengabdian dan pengorbanan, semangat tapa dan mati raga sebagai
peniten rekolek. Melalui motto dan kharisma Sr. M. Mathilda Leenders
memperjuangkan kasih bagi yang miskin dan lemah sekalipun harus berkorban
dan menderita.
Dalam melayani orang-orang sakit Sr. M. Mathilda Leenders mengadakan
pendekatan dengan cara mengunjungi orang sakit dan keluarga dari rumah ke
rumah bersama para susternya untuk mengenal mereka yang akan dilayaninya.
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Setelah Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya masuk dalam situasi mereka
maka merawat yang sakit mendengarkan keluhan mereka, menghibur, mendoakan
dan menguburkan mereka yang sudah meninggal. Banyak hal yang telah
dilakukan oleh Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya untuk memperbaiki
keadaan orang sakit.
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BAB III
KONGREGASI FSE DAN GAMBARAN PELAYANAN PARA SUSTER
FSE BAGI ORANG SAKIT

Melayani tidak pernah lepas dari kata memberi, baik memberi diri, memberi
kasih, memberi materi bahkan memberikan kehidupan bagi orang yang dilayani.
Atas dasar semangat dan kharisma pendiri para suster FSE memberikan diri secara
penuh kepada Allah melalui pelayanan bagi orang sakit, sehingga dalam setiap
pelayanan para suster FSE benar-benar merasakan Yesus yang hadir secara
tersamar di dalam setiap pribadi yang dilayani.

A. SEJARAH

SINGKAT

KONGREGASI

FRANSISKANES

SANTA

ELISABETH (FSE)
Kongregasi FSE merupakan kongregasi Religius Peniten Rekolek Santo
Fransiskus Assisi di Breda. Kongregasi ini berasal dari kongregasi Fransiskan
Alles Voor Allen/Mater Dei yang berkarya di Haagdjik, Breda Negeri Belanda
(Wilfrida, 2009: 176). Kelahiran kongregasi FSE diyakini sebagai rencana dan
kehendak Allah. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, kongregasi FSE
memiliki potensi yang terus diperjuangkan yang tampak dalam pelayanan
khususnya pelayanan bagi orang sakit.
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1. Cikal Bakal Kongregasi FSE
Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth disingkat dengan FSE didirikan
pada tahun 1880 di Breda Negeri Belanda oleh Sr. M. Mathilda Leenders. Awal
berdirinya kongregasi ini ditandai dengan situasi masyarakat di Negeri Belanda
sekitar tahun 1878-1879 yang tidak menguntungkan (Wilfrida, 2009: 176).
Secara historis, berdirinya kongregasi FSE berkaitan dengan revolusi Perancis.
Sejarah mencatat, revolusi Perancis menyapu segala kemapanan di Perancis dan di
beberapa Negara di Eropa. Bagi Gereja, Revolusi Perancis menyebabkan kerugian
besar berkaitan dengan harta benda, juga mengakibatkan ketidakstabilan dalam
bidang ekonomi dan sosial, yang turut mempengaruhi kondisi kesehatan
masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak orang mengidap penyakit. Revolusi
Perancis berdampak juga di negeri Belanda. Di sana banyak orang sakit dan
jompo terlantar. Mereka tidak sempat mendapatkan perawatan dan pelayanan.
Banyak orang sakit yang tinggal di rumah masing-masing tidak mendapat
perawatan. Oleh karena itu perawatan orang sakit dari rumah ke rumah
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat (FSE, 2000: 2).
Keadaan ini mendorong Mgr. Henricus van Beek, uskup Breda, yang
kemudian dicatat sebagai inspirator kongregasi, untuk melakukan sesuatu demi
keselamatan orang-orang sakit yang terlantar. Didukung oleh semangat pelayanan
yang tinggi dan tugasnya sebagai uskup, ia mencari orang yang bersedia melayani
orang sakit di rumah mereka masing-masing. Setelah melalui proses yang panjang
tawaran ini mendapat tanggapan dari Sr. M. Mathilda Leenders (Coppens,
2009: 67).
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Sr. M. Mathilda Leenders berusia 55 tahun ketika memulai pelayanan yang
baru. Bukanlah hal yang gampang bagi seseorang untuk meninggalkan biara dan
cara hidup yang sesungguhnya ia cintai. Namun didorong oleh keprihatinan yang
luar biasa Sr. M. Mathilda Leenders tergerak menyuarakan dan mewujudkan
kehendak Allah di tengah dunia untuk melayani orang-orang sakit dari rumah ke
rumah yang di tawarkan Tuhan melalui Mgr. Henricus van Beek (Kons, h. 3).
Didukung oleh semangat yang lepas bebas Sr. M. Mathilda Leenders
menentukan pilihan untuk memulai hidup dan pelayanan baru. Seorang suster
lain, Sr. M. Anna van Dun, akhirnya juga memutuskan untuk mengikuti Sr. M.
Mathilda Leenders. Maka tanggal 25 Juli 1880, dua suster ini dengan berani
menandatangani surat yang menyatakan kerelaannya melepaskan keanggotaan
Biara Alles voor Allen/ Mater Dei. Empat hari kemudian, pada tanggal 29 Juli
1880, mereka meninggalkan biara Alles voor Allen/ Mater Dei dan tinggal di
sebuah rumah sederhana di Breda. Dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya 1
Agustus 1880, kongregasi baru resmi berdiri dengan nama Kongregasi Religieuze
Penitenten Recolectinen van de Heilige Franciscus van Assisi dari nama tersebut
dikenali langsung bahwa kongregasi ini pengikut St. Fransiskus Assisi, sebagai
Peniten Rekolek. Kongregasi ini dipercayakan dibawah perlindungan Santa
Elisabeth dari Hongaria. Elisabeth merupakan anggota pertama Ordo III Sekular.
Santa Elisabeth Hongaria ini diteladani Gereja Katolik sebagai pencinta orangorang miskin. Secara otomatis Sr. M. Mathilda Leenders menjadi pemimpin
kongregasi baru tersebut (Wilfrida, 2009: 187).

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
33

Pada saat kongregasi ini berdiri sudah ada enam anggota suster, dua suster
yang melepaskan diri dari Biara Mater Dei, dua suster untuk membantu sementara
dari biara Mater Dei Suster Yuliana dan suster Bertha, dan dua novis, serta
ditambah satu calon. Dalam kurun waktu 3 tahun anggota sudah 20 orang
(Wilfrida, 2009: 190).
Sejak rumah induk diberkati dan para suster tinggal di dalamnya, nama
kongregasi diganti menjadi Kongregatie Fransiskanessen van de Heilige
Elizabeth di Indonesia disebut Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth yang
disingkat FSE. Motto kongregasi diambil dari injil Matius 25:36 ketika Aku sakit
kamu melawat Aku. Motto ini mengungkapkan kharisma pendiri kongregasi,
Daya kasih Kristus menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela
wafat di kayu salib. Kharisma ini manjadi jiwa dan api penggerak kongregasi
dalam mewujudkan kasih Kristus. Sangatlah jelas bahwa logo dan motto
kongregasi FSE menunjukkan bahwa para suster FSE dipanggil melayani Yesus
dalam diri orang-orang sakit dan menderita (Kons, h. 9).
Seiring dengan pejalanan waktu kongregasi berkembang terus baik dalam
karya maupun keanggotaan. Kongregasi ini kemudian melebarkan sayap ke
Indonesia. Tahun 1992 Mgr. Mathias Brans, pemimpin misi OFM Cap yang
berpusat di Sumatra Barat (Padang) bermaksud mengembangkan misi Katolik, di
bidang pelayanan kesehatan di Sumatra Utara (Medan), atas permintaan Pastor
H.A.F.M. de Wolff OFM Cap. Pastor ini sangat menginginkan kehadiran perawat
Katolik, khususnya biarawati untuk bekerja di Rumah Sakit Umum milik
Pemerintah. Rencana itu sudah dibicarakan secara matang dengan pejabat di
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rumah sakit bersangkutan. Mgr. Mathias Brans meminta tenaga dari Belanda
melalui Mgr. Petrus Hopmans, yang pada akhirnya memilih Kongregasi FSE di
Breda. Pilihan ini dirasa sangat tepat karena suster FSE sudah berpengalaman
dalam hal merawat orang sakit dan pelayanan orang sakit (rumah sakit)
(Kons, h. 12).
Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya 16 juli 1924, empat suster
diutus ke Indonesia, yaitu: Sr. Pia, Sr. Philotea, Sr, Gonzaga, dan Sr. Antoniette.
Mereka tiba di Indonesia pada 29 September 1925 dan tinggal di sebuah rumah
kontrakan sederhana di Jl. Wasir no.8 (sekarang Jl. Kolonel Sugiono), Medan.
Rencana untuk bekerja di Rumah Sakit Umum ternyata tidak jadi, karena
kehadiran biarawati itu ditolak. Mereka sangat sedih namun tidak putus asa.
Mereka langsung beralih melayani orang sakit dari rumah ke rumah dan bersedia
dipanggil melayani orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan.
Setelah 8 bulan, pelayanan semakin menuntut sehingga rumah kontrakan
tersebut dirasa kurang memadai. Suster-suster membeli sebuah rumah di JL.
Padang Bulan (Sekarang Jl. S. Parman). Meskipun sederhana, rumah baru itu
cukup luas sehingga sebagian bisa digunakan untuk suster-suster (biara), dan
sebagian

lagi untuk menampung orang-orang sakit yang sedang dirawat

(Kons, h. 13).
Kemudian 11 Februari 1929, di bangun rumah suster berdampingan
dengan rumah sakit yang diberkati dan diresmikan 19 November 1930. Rumah ini
terletak di Jl. Jakarta atau sekarang Jl. Imam Bonjol 38, Medan. Rumah inilah
yang menjadi Rumah Induk FSE di Indonesia sampai sekarang. Kongregasi FSE
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Indonesia menjadi mandiri di Indonesia tanggal 17 November 2000.
(Kons, h. 14).
2. Misi Kongregasi FSE Indonesia
Misi Cinta kasih para suster yang pertama di negeri Belanda disebarkan dan
dibagikan keseluruh dunia, hingga sampai ke Indonesia. Misi ini dimulai pada
tahun 1922, saat itu Mgr. Mathias Brans, pemimpin misi OFM Cap di Sumatera,
meminta tenaga ke Belanda melalui Mgr. Petrus Hopmans. Pilihan itu jatuh pada
kongregasi FSE Breda yang berpengalaman merawat orang sakit. Pada saat itu
Mgr. Mathias Brans ingin mengembangkan misi secara khusus dalam perawatan
orang sakit/kesehatan (Kons, h. 12). Tawaran itu disambut baik oleh Moeder
Asisia, selaku pemimpin umum Kongregasi FSE saat itu. Pada awalnya tawaran
tersebut tidak diperdulikan oleh anggotanya, mereka tidak ada yang mendaftarkan
diri. Baru setelah 16 Juli 1924, ada empat orang suster yang dikirim ke Indonesia
untuk menjadi missionaries yaitu: Sr. Pia, Sr. Philotea, Sr. Gonzaga dan Sr.
Antoniette. Para suster ini tiba di Indonesia satu tahun kemudian yaitu tanggal 29
September 1925 (Kons, h. 13).
Para suster yang diutus ke Indonesia mendirikan rumah sakit untuk merawat
orang sakit dan susteran di Jl. Imam Bonjol Medan. Tanggal 1 Februari 1934
mereka membangun rumah istirahat bagi penderita TBC di Berastagi. Pada
awalnya pelayanan kepada orang-orang sakit melalui karya kesehatan berjalan
dengan baik. Namun kehadiran Jepang di Indonesia, khususnya di Medan,
memberikan dampak yang kurang baik. Salah satu dampaknya adalah Rumah
Sakit milik Kongregasi harus diserahkan kepada Jepang. Sedangkan para suster
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ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara. Sekalipun dalam penjara para suster
tetap merawat orang sakit dan menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan.
Penderitaan yang dialami di penjara membuat para suster banyak yang meninggal,
antara lain Sr. Philotea yang adalah seorang suster misionaris pertama di
Indonesia. Memasuki tahun 1945 Jepang kalah dan perang berakhir. Maka tahun
1947 RSE dikembalikan dan sejak itu RSE mulai beroprasi lagi. Pada tahun 1950
FSE memulai kembali karyanya (Kons, h. 14).

3. Kharisma Kongregasi FSE
Akan diuraikan kharisma dan spiritualitas kongregasi FSE yang merupakan
pedoman bagi para suster FSE untuk ikut terlibat dalam perutusan Gereja
khususnya dalam melayani orang-orang sakit.

a. Pengertian Kharisma
Kharisma berasal dari bahasa Yunani Charisma, yaitu pemberian karunia
secara pribadi untuk kepentingan umat beriman. Menurut Santo Paulus, kharisma
merupakan karunia (hadiah istimewa) atau anugerah Roh Kudus yang luar biasa,
yang diberikan kepada orang beriman supaya membantu karya keselamatan dan
melayani umat. Karunia dan anugrah Allah itu bermacam-macam (1 Kor 12:1-4).
Kharisma adalah bakat, kemampuan baik yang sederhana maupun yang luar biasa
dan dijiwai oleh Roh.
Karunia-karunia itu diwujudkan untuk perkembangan dan kemajuan Gereja,
bukan hanya kegiatan atau kesibukan belaka, tetapi terutama pada pengembangan
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umat. Paulus menyatakan bahwa Gereja adalah Tubuh Kristus. Komunitas
kristiani merupakan kesatuan. Dalam komunitas Kristiani setiap anggota
mempunyai talenta masing-masing. Tetapi semua anggota adalah penting dan
tubuh

komunitas

membutuhkan

karya

masing-masing.

Setiap

anggota

melaksanakan tugas pelayanan lewat pewrtaan iman Kristiani, kesaksian hidup,
semangat melayani. Dapat dikatakan bahwa kharisma merupakan rahmat khusus
yang diterima oleh orang tertentu maupun kelompok dalam macam-macam
anugerah (1 Kor 12:11) yang harus dikembangkan (Jacobs, 1979b: 19).
Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium secara spesifik menjelaskan
kharisma sebagai berikut:
Kharisma itu, entah amat menyolok, entah yang lebih sederhana, dan
tersebar lebih luas, sanagt sesuai dan berguna untuk menanggapi kebutuhan
Gereja, maka hendaknya diterima dengan rasa syukur dan gembira. Namun
kharisma-kharisma yang luar biasa, jangan dikejar-kejar begitu saja; jangan
pula terlalu banyak hasil yang pasti diharapkan dari padanya untuk karya
kerasulan (LG, art. 12).
Dalam pelayanan setiap orang berjuang bersama sesamanya dalam segala
aspek kehidupan. kharisma merupakan anugerah kepada setiap pribadi atau suatu
kelompok. Kelompok ini dapat menimba kelimpahan anugerah yang diberikan
kepada seorang tokoh. Kharisma juga dapat dimengerti sebagai anugerah Roh
Kudus yang diberikan kepada perorangan atau kelompok yang membangun
jemaat, yang disertai dengan kemampuan untuk mewujudkannya dalam bentuk
pelayanan (Darminta, 1983a : 14).
Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa setiap orang Kristen adalah
karismatis karena masing-masing menerima rahmat Allah dengan cuma-cuma
dengan segala pemberian rohani dan Roh Kudus, teristimewa keselamatan dalam
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Yesus Kristus dan hidup kekal. Setiap orang maupun kelompok dianugerahi
kemampuan dalam Roh Kudus, sehingga mampu melakukan hal-hal yang sesuai
dengan kebutuhan jemaat. Kharisma secara umum berarti anugerah rohani dari
Allah, anugerah Roh Kudus, anugerah ini bermacam-macam antara lain: iman,
cinta dan harapan. Anugerah rohani selalu berhubungan erat dengan cinta kasih
sebab setiap anugerah berakar pada cinta kasih. Karena itu membuat setiap orang
bertumbuh dalam cinta kasih. Kharisma yang dianugerahkan menurut suatu
pilihan bagi setiap orang atau kelompok yang menerimanya. Ada orang yang
menanggapi kharisma yang diberikan dengan hidup ditengah-tengah dunia
sebagai seorang awam yang memperkembangkan jemaat, ada juga orang yang
menanggapi kharisma dengan memilih hidup sebagai seorang selibat. Dengan
demikian orang tersebut bergabung dalam tarekat yang ia masuki tentunya
memiliki kharisma khusus yang dihidupi.

b. Kharisma Tarekat Religius
Dalam hidup selibat seorang diikat oleh kesatuan dengan yang lain dalam
satu tarekat (kongregasi) yang mempunyai cita-cita yang sama sesuai dengan
semangat pendiri tarekat yang terlebih dahulu digerakkan oleh Roh. Dalam hal ini
kharisma dimengerti sebagai berikut:
Daya kekuatan Allah dalam Roh sebagai daya cipta. Kharisma merupakan
daya kehidupan untuk melawan daya kematian dan penghancuran. Kharisma
merupakan daya kekuatan untuk menjalankan Misi sesuai dengan Visi
tarekat. Sesuai dengan kebutuhan keadaan, Allah menganugerahkan daya
hidup Ilahi-Nya. Kharisma memberikan kekhasan dalam menjawab
kebutuhan. Kharisma memeberikan ciri khas dalam hidup dan menjawab
tantangan serta kebutuhan. Kharisma merupakan kekuatan atau keunggulan
jawaban Allah. Berdasarkan kharisma setiap tarekat memberikan
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sumbangan khas dalam pelayanan terhadap kemanusiaan dan kehidupan.
Kekhasan dan keunggulan bukan berarti mengungguli yang lain, melainkan
melakukan pelayanan secara berbeda kualitatif, melakukan pelayanan yang
tidak dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dari sini terdapat salah satu
pembentuk unsur khas dari kerohanian Tarekat Religius. Dari sini akan
muncul prinsip pengandaian (Darminta, 1983b: 12).
Secara umum dapat dikatakan kharisma tarekat dianugerahi Roh untuk
pembangunan Gereja dan pelayanan misi dari Tuhan di dalam Gereja. Sejarah
historis kharisma dianugerahkan kepada Gereja lewat orang tertentu atau
kelompok tertentu untuk menjawab tantangan-tantangan hidup, supaya kuasa
Allah nampak dalam kehidupan manusia. Maka kharisma dapat berkaitan dengan
misteri hidup Allah dalam wujud konkritnya dalam hidup Yesus. Sifat-sifat Ilahi
yang nampak dalam pribadi Yesus, tindakan-tindakan Allah dalam diri dan hidup
Yesus terhadap orang banyak.
Kharisma itu merupakan sebagian kecil dari seluruh aspek dan kekayaan
hidup. Namun sebagian kecil bagaikan pintu masuk ke dalam seluruh misteri dan
hakekat hidup Ilahi yang menyapa hidup manusia demi keselamatan dunia.
Bagaimanapun juga kharisma dapat menghantar dan membawa orang masuk ke
dalam hidup mistik, kesatuan manusia dengan Allah serta membawa keputusan
dan pilihan “politis” dalam pengabdian dan keterlibatan hidup bagi kepentingan
sesama. Oleh karena itu kharisma selalu mempunyai ciri khas pengabdian dan
pelayanan.
Pada zaman sekarang orang semakin menyadari bahwa sebagaimana Gereja
dipanggil untuk melayani kerajaan Allah, maka kharisma tidak dapat, tidak juga
tertuju kepada pengabdian kepada Kerajaan Allah. Boleh dikatakan kalau
demikian kharisma merupakan pelayanan Ilahi bagi manusia, supaya hidup
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menurut nilai-nilai Kerajaan Allah sekaligus memperjuangkan terwujudnya hidup
berdasarkan kerajaan Allah (Darminta, 1983b: 208).
c. Kharisma Kongregasi FSE
Sebagai tarekat religius, kongregasi FSE mempunyai warisan kharisma
lewat pribadi pendiri. Karena itu kharisma kongregasi senantiasa terkait dengan
pendiri kongregasi, yang telah menerima anugerah khusus dari Tuhan dan alat
istimewa untuk karya penyelamatan di dunia. Dengan demikian seluruh anggota
wajib menyesuaikan prilaku, cara melihat dan mendasarkan hidup dan karya, cara
berpikir sesuai dengan apa yang diwariskan oleh pendiri.
Menjelang abad XIX, karena situasi perang yang melanda Negara Belanda,
masyarakat mengalami kemiskinan dan penderitaan. Kegoncangan perang yang
melahirkan kemiskinan dan penderitaan manusia itu menantang seluruh komitmen
pastoral Mgr. Hendricus Van Beek sebagai uskup Breda. Mgr. Hendricus Van
Beek dituntut untuk mengambil sikap dan tindakan-tindakan kemanusiaan. Seperti
yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada awalnya Sr. M. Mathilda Leenders
dari kongregasi Fransiskanes “Alles Voor Allen” (Segalanya untuk semua orang)
yang atas permintaan Mgr. Hendricus Van Beek melayani orang-orang sakit dan
menderita dengan mengunjungi dan merawat dari rumah ke rumah. Keadaan yang
sangat memprihatinkan itu direnungkannya dalam doa-doanya. Sr. M. Mathilda
Leenders mempunyai minat dan hati yang mau memahami dan mengerti
penderitaan masyarakat disekitarnya. Sr. M. Mathilda Leenders ditemani oleh Sr.
Anna meninggalkan biara asal mereka dan tinggal di rumah kecil agar situasi dan
penderitaan masyarakat dapat dimengerti, dipahami serta dijiwai sehingga
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pelayanan

sungguh-sungguh

merupakan

perwujudan

kasih

Yesus

yang

menyembuhkan (Coppens, 2009: 67).
Relasi pribadinya dengan Tuhan yang intim serta rasa solidaritas yang
mendalam dengan sesama yang menderita, mendorong dia mengambil sikap dan
tindakan konkrit, untuk melayani orang-orang sakit adalah jalan dan cara yang
paling

cocok

untuk

mewujudkan

bukti

kasihnya

kepada

Allah

yang

memanggilnya. Dalam tindakan konkrit ini, beliau mendapat kekuatan dan rahmat
sebagai daya hidup dari Allah untuk mewujudkan kasih Allah. Melayani dan
menyembuhkan orang-orang sakit. Sikap dan tindakan itu dilandasi oleh
keluhuran makna sabda Yesus “ketika aku sakit kamu melawat aku” (Mat 25 :36).
Sabda Yesus ini dijadikan sebagai motto hidupnya. Baginya Allah bukanlah
sesuatu yang jauh tak terhampiri (transenden), tetapi Allah dialaminya sebagai
“yang dekat” (imanen), bahkan Allah dialaminya sebagai kesatuan dengan
dirinya, dengan seluruh keprihatinan dan kepeduliannya.
Kesatuan ini melahirkan tindakan untuk berbela rasa dengan orang-orang
sakit, sehingga dengan penuh kasih mau melayani dan merawatnya sebagai
saudara. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa kharisma yang menjiwai pendiri
lebih mengarah pada mistik serafika memandang wajah Allah dari muka ke muka.
Mistik serafika adalah menyatakan jiwa manusia yang mau membangun kesatuan
mesra/afektif dari hati ke hati. Kharisma ini akan diteruskan oleh kongregasi
secara turun-temurun.
Motto pendiri semakin memperjelas identitas kongregasi FSE sebagai
peniten rekolek (pentobat) yang berkarya dalam pelayanan terhadap orang-orang
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miskin dan menderita khususnya yang menderita sakit. Sebuah pelayanan yang
tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dari para suster, tetapi pertama-tama
mengandalkan kekuatan Allah. Itulah mengapa pendiri tidak merumuskan motto
itu dengan, “ketika Aku sakit kamu mengobati Aku”. Karena pendiri menyadari
bahwa daya kekuatan penyembuhan yang sesungguhnya berasal dari Allah, bukan
hanya tergantung pada pengobatan medis. Isi dan inti pokok yang mau
diperlihatkan di sini adalah keyakinan akan karya Allah (FSE, 2000: 5).
Sr. Mathilda Leenders memilih motto ketika Aku sakit kamu melawat Aku
untuk mempertegas keyakinannya akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama.
Bahwa pelayanan yang sungguh kepada Tuhan dapat dibuktikan dengan
pelayanan kasih yang ikhlas kepada sesama. St. Yohanes berkata:
Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci
saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi
saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak
dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi
Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya (1 Yoh 4:20-21).
Sr. Mathilda menyadari bahwa pelayanan kepada sesama akan sungguh ikhlas,
penuh kasih dan ketulusan bila dilandasi oleh keyakinan akan kehadiran Yesus
yang diabdinya di dalam diri sesama yang dilayani itu.
Selain identifikasi kehadiran Allah dalam diri orang sakit, Sr. Mathilda juga
merenungkan bahwa untuk orang-orang sakit dan menderita serta semua pendosa,
Yesus Kristus menyerahkan diriNya hingga wafat di kayu salib agar mereka
semua memperoleh keselamatan.
Motto Kongregasi yang diwariskan pendiri itu kemudian dirumuskan
kembali dalam kharisma kongregasi yaitu: “Daya kasih Kristus yang
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menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita, sampai rela wafat di kayu salib”
(Sta, no. 2.1). Unsur-unsur yang mendasar pada kharisma di atas adalah kasih,
penyembuhan dan pengampunan, opsi kepada orang kecil, dan salib.
Kasih, hidup dan pelayanan seorang suster FSE mengalir dari kasih oleh
kasih dan demi kasih Allah. Dengan kata lain bahwa seluruh hidup anggota FSE,
merupakan ungkapan kasih Allah kepada sesama.
Penyembuhan dan Pengampunan, berarti kasih yang benar dan sejati
merupakan suatu daya yang mengalirkan kesembuhan bagi orang “sakit”. Oleh
karena itu seorang suster FSE diharapkan adalah orang yang berkualitas
penyembuh baik bagi dirinya sendiri, bagi saudara sekongregasi, sekomunitas dan
bagi orang-orang yang dilayani. Menjadi penyembuh bukan saja berarti bagi
penderita fisik, tetapi juga bagi setiap orang yang menderita, baik secara fisik
maupun pisikis. Penyembuhan hati sangat erat terkait bahkan menyatu dengan
pengampunan. Oleh sebab itu anggota FSE sejati adalah orang yang mampu
mengampuni dan sebaliknya dengan rendah hati mau dengan rela minta diampuni
dan rela mengampuni.
Opsi orang kecil, berarti bahwa dalam pelayanan kasih seorang anggota FSE
senantiasa mengutamakan orang-orang yang paling membutuhkan. Karena itu
orang-orang kecil dan menderita menjadi prioritas (option of the poor). Dalam
opsi ini seorang anggota FSE hadir sebagai hamba dan menjadi hamba bagi
orang-orang yang dilayani. Hal ini dihayati dalam kesederhanaan hidup.
Salib, berarti hidup yang mengutamakan orang-orang kecil dan menderita
serta selalu berpihak pada mereka menurut kemauan dan usaha keras serta
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pengorbanan yang tidak ringan. Atas dasar ini, menjadi korban menjadi salah satu
ciri

hidup

anggota

FSE

dalam

hidupnya

rela

berkorban

sambil

mengidentifikasikan diri dengan Kristus yang tersalib (Wilfrida, 2005: 9-10).
Kharisma ini mau menggambarkan unsur kemuridan suster FSE yang mau
mengikuti Sang Guru. Mereka rela memperjuangkan kasih bagi yang miskin dan
lemah sekalipun mereka sendiri harus berkorban dan menderita. Karena kharisma
yang sejati tidak pernah terpisahkan dari salib, yaitu menanggung derita karena
memperjuangkan manusia secara adikodrati, yang biasanya ditentang oleh hidup
duniawi.
Kharisma ini dipertajam dalam visi dan misi kongregasi. visi dan misi
pendiri secara terus menerus diperjuangkan oleh kongregasi untuk dihayati dalam
hidup dan karya. Sebagai mana visi pendiri: Allah adalah Kasih secara konkrit
menyapa seluruh umat manusia, khususnya kaum tertindas dan menderita,
demikianlah demi visi tersebut kongregasi FSE didirikan. Visi misi kongregasi
terumus dalam konstitusi kongregasi suster FSE yakni: “Menjadi tanda kehadiran
Allah di tengah dunia untuk mewujudkan kharisma kongregasi sesuai dengan
tuntutan zaman dengan membuka hati dan tangan untuk memberikan pelayanan
yang menyembuhkan, terutama bagi mereka yang diutamakan Kristus, yang sakit,
menderita dan membutuhkan pertolongan” (Sta, no. 2.4). Untuk mewujudkan
panggilan luhur itu, kongregasi FSE Telah menentukan suatu pedoman hidup
berdasarkan visi yang diwariskan oleh pendiri. Visi dasar itu menjadi pengarah
seluruh kehidupan anggota kongregasi, baik secara personal maupun secara
komunal untuk mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Visi
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kongregasi dapat terwujud manakala para anggota tekun menghayati spiritualitas
kongregasi.
Visi kongregasi memberi warna khas kepada kehadiran dan misi pengutusan
apa yang harus dilaksanakan atau yang menjadi komitmen kongregasi FSE. Misi
tidak lain adalah perwujudan yang nyata dari visi. Oleh karena itu, konstitusi
menjelaskan

bahwa

kongregasi

FSE

mempunyai

misi

khusus

yaitu:

“Meningkatkan mutu hidup umat beriman sebagai anggota Kongregasi FSE secara
terus menerus agar siap sedia menjadi aksi kasih Kristus yang menyembuhkan
dalam pelayanan dan perutusan. Mewartakan Kerajaan Allah dengan memberikan
pelayanan kasih yang menyembuhkan melalui karya-karya kongregasi dengan
tetap memperhatikan persaudaraan sejati dan kesederhanaan, sesuai dengan
tuntutan Zaman” (Sta, no. 2.5).

4. Spiritualitas FSE Berdasarkan Semangat Fransiskan
Setiap perutusan pasti membutuhkan spiritualitas ataupun semangat dalam
pelayanan. Spiritualitas menjadi dorongan untuk menggerakkan seseorang
melakukan kegiatan dengan baik. Spiritualitas sebagai Roh Tuhan yang
menghantar manusia kehendak kuat untuk mengikuti Kristus. Semua kaum
religius berusaha menghayati dan menghidupi nasihat injil didalam setiap
kongregasi yang berbeda-beda. Setiap kongregasi mempunyai pandangan dan
semangat pendiri yang berbeda juga. Berikut ini akan dibahas mengenai arti
spiritualitas, unsur-unsur spiritualitas, spiritualitas tarekat religius, spritualitas
fransiskan, dan spiritualitas FSE.
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a. Arti Spiritualitas
Spiritualitas mempunyai pengertian yang banyak dan memiliki arti yang
kaya. Spiritualitas ada hubungannya dengan kekuatan atau Roh yang memberi
daya

tahan

kepada

seseorang

atau

kelompok

untuk

mempertahankan,

memperkembangkan, dan mewujudkan kehidupan (Banawiratma 1990: 57).
Spiritualitas ini dapat dimiliki oleh semua orang yang sedang berjuang untuk
mencapai tujuan dan cita-cita dalam perjalanan hidup sehari-hari.
Kata spiritualitas pertama-tama digunakan pada abad ke 17. Spiritualitas
berasal dari kata Latin Spiritus yang berarti roh, jiwa dan semangat. Arti kata
Latin ini terbentuk kata Perancis l’esprit dan kata bendanya ”la spiritualité”. Dari
kata ini kita mengenal kata Inggris spirituality, yang dalam bahasa Indonesia
dikenal dengan kata spiritualitas. Spiritualitas berarti hidup berdasarkan atau
menurut roh. Dalam hubungan dengan yang Transenden, roh itu adalah Roh Allah
sendiri. Spiritualitas adalah hidup yang didasarkan pada pengaruh bimbingan Roh
Allah. Dengan spiritualitas menusia bermaksud memberi diri dan hidupnya
dibentuk sesuai dengan semangat dan cita-cita Allah (Agus Hardjana, 2005: 64).
Spirit atau roh tetap berhubungan dengan “semangat jiwa yang dipengaruhi
oleh Roh Allah”. Bagi orang-orang kristiani, kata spiritus/Roh dapat ditemukan
dalam Kitab Suci, misalnya dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, ”Roh” sering
muncul sebagai “Ruakh”, yang berarti semua yang mendorong; daya aktif, daya
hidup, kekuatan yang memberdayakan manusia (Kej 2:7). Spiritualitas merupakan
Roh Allah yang mampu memotivasi, menyemangati, membimbing, memberikan
kekuatan, dan menjiwai serta meneguhkan seseorang dalam mengahadapi
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tantangan dalam hidup sehingga tetap teguh dalam iman dalam melaksanakan
karya dan perutusan secara bertanggung jawab.
Karena spiritualitas terasa begitu umum dan abstrak, agar penghayatan
spiritualitas menjadi konkrit dan jelas, maka dalam praktek spiritualitas
diwujudkan dengan mengikuti jejak atau hidup tokoh-tokoh agama, para pendiri
agama, atau para pengikut agama yang dapat diteladani (Agus Hardjana, 2005:
65).
Dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna spiritualitas yaitu
perwujudan harapan akan hidup kristiani, melalui Kristus dalam Roh yang
mengarah pada suatu tujuan bersama. Spiritualitas adalah suatu dorongan dan
kekuatan dari dalam hati yang dimiliki dan menggerakkan seseorang untuk
bertindak sekaligus sebagai kekuatan dan semangat yang selalu mewarnai hidup
manusia untuk mengalami kegembiraan rohani.

b. Unsur-unsur Spiritualitas
Secara sadar sebagai orang yang beriman sedang menghidupkan warisan
rohani (spiritualitas) dalam situasi konkrit di sini dan saat ini. Berdasarkan
pengalaman, diketahui dengan baik sekali cara pandang, cara tafsir, aturan,
(statuta atau konstitusi) sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengajar (dengan
berbagai bobot dan kualifikasi) bagaimana mencoba mendalami warisan rohani itu
dan

mengembangkannya

dalam

kehidupan

sehari-hari,

bagaimana

mengkomunikasikan kepada sesama apa yang merupakan keyakinan rohani dan
lain sebagainya.
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Jacobs (1997: 12) mengatakan bahwa spiritualitas ialah bentuk atau cara dan
usaha mengejar kesempurnaan injili yang dipengaruhi oleh pandangan hidup
tertentu. Cara tertentu dalam menghadapi dan mengejar kesempurnaan injili.
Mempunyai pandangan tersendiri tentang keutamaan, tentang gereja, tentang
hidup bersama dan lain-lain. Dengan demikian hidupnya merupakan kesatuan
yang harmonis karena ada suatu kepribadian yang menyusun segala usaha
mengejar kesempurnaan Injili. Spiritualitas adalah usaha-usaha untuk mencapai
kesempurnaan Kristiani dalam bentuk yang khusus dan khas. Jadi dalam
spiritualitas terumus unsur usaha untuk mengejar kesempurnaan Injili Kristus.

c. Spiritualitas Tarekat Religius
Dalam hubungan dengan tarekat religius, Jacobs (1979b: 200), melihat dan
mengemukakan dalam kekhususan hidup membiara timbullah apa yang disebut
„spiritualitas‟. Hidup membiara bukan ajaran, melainkan prektek kehidupan
sendiri. Praktek hidup itu menggerakkan dan mempersatukan kelompok
kebiaraan, dan pada akhirnya juga merupakan sumber inspirasinya. Kata
spiritualitas menunjuk pada semangat (“spirit”) khusus yang menjiwai dan
mempersatukan suatu keluarga tarekat religius. Dengan semangat disini
dimaksudkan tidak hanya sikap bathin, melainkan keseluruhan praktek hidup yang
sekaligus mengungkapkan dan mewujudkan semangat itu. Setiap orang kristiani
harus melaksanakan dan mengkonkritkan iman dalam hidupnya sendiri. Sabda
Allah harus ditanggapi dalam situasi yang konkrit dan menurut tuntutan hidup
yang nyata. Maka sebetulnya setiap orang memiliki spiritualitasnya sendiri.
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Dalam suatu “tradisi” religius, yang berasal dari inspirasi karismatis yang
besar, orang menghayati iman kristiani menurut pengarahan tertentu. Tetapi oleh
karena perwujudan konkrit hidup kristiani, khususnya hidup membiara, tidak
merupakan suatu ajaran melainkan praktek hidup, maka spiritualitas itu tidak
mudah dapat dirumuskan atau ditangkap secara obyektif melainkan disadari dalam
penghayatan sendiri. Spiritualitas kebiaraan biasanya dikaitkan dengan seseorang
atau sekelompok orang tertentu, yang secara karismatis menghayati semangat itu.
Dalam sejarah hidup membiara suatu spiritualitas yang baru tidak pernah
menghapus yang sudah ada. Sebaliknya dengan timbulnya tokoh-tokoh baru tidak
hanya tambah spiritualitas; yang sudah ada juga mendapat inspirasi baru, tanpa
meleburkan identitasnya sendiri. Dan oleh karena itu tidak hanya ada tempat bagi
beraneka macam spiritualitas religius, tetapi hidup membiara sendiri juga tidak
mengasingkan diri dari umat kristiani lainnya karena spiritualitas atau corak
kehidupannya yang khusus. Didalam kesatuan umat Allah ada tempat untuk
penghayatan yang berbeda-beda (Jacobs, 1979b: 202).

d. Spiritualitas FSE
Spiritualitas yang diwariskan oleh pendiri disuburkan dengan semangat dan
teladan serta ajaran Santo Fransiskus Asisi. Spiritualitas kongregasi menjadi daya
gerak pendiri selama hidupnya menjadi spiritualitas Kongregasi turun-temurun
sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu kongregasi FSE mematuhi dan
mengikuti Anggaran Dasar dan cara hidup Ordo Ketiga Regular yang disahkan
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oleh Paus Yohanes Paulus II pada 8 Desember 1982 serta kharisma Kongregasi
Fransiskanes Santa Elisabeth.
Sebagai pengikut Santo Fransiskus Asisi dengan cara hidup peniten rekolek,
kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth mengikat diri seumur hidup pada
cita-cita injili dengan hidup dalam ketaatan, dalam kemiskinan, dan
kemurnian (AD III Reg.1) dalam kesatuan persaudaraan. Mereka dijiwai
oleh semangat doa dan samadi, semangat pengabdian dan pengorbanan,
semangat tapa dan matiraga selaku peniten rekolek (Kons, no. 3).
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa semua anggota kongregasi
FSE menjalani hidup seturut cita-cita injili dengan hidup dalam ketaatan,
kemiskinan dan kemurnian, yang diikrarkan dalam kaul-kaul suci. Unsur khas
bagi seorang peniten rekolek seorang pentobat adalah: cintakasih pada Tuhan,
cintakasih kepada sesama, partisipasi dalam hidup sacramental, khususnya
Ekaristi dan praktis pertobatan pribadi.
Sebagai Peniten Rekolek, FSE hidup dalam semangat pertobatan kepada
Allah dan sesama. Bersedia membagikan kasih Allah dalam semangat
pengosongan diri, serta penuh kegembiraan dalam pengabdian kepada orang sakit
dan menderita. Mencintai Yesus melalui orang sakit dan menderita merupakan
cita-cita Injili yang menjadi semangat pendiri. Semangat ini dimaksudkan sebagai
keterlibatan total pendiri akan karya Yesus dan sekaligus sebagai ungkapan
penyerahan diri seutuhnya untuk terlibat dalam karya kerasulan/misi Yesus,
sebagai ungkapan iman dalam rangkaian mengikuti jejak Kristus yang berjuang
merealisasikan dan menyatakan keprihatinan Allah untuk mereka yang tersingkir,
menderita dan miskin, yang karenanya menghantar Yesus kepada salib. Ini berarti
bahwa kongregasi ingin seperti Yesus yang mengosongkan diri-Nya untuk diisi
dengan kehendak Bapa yang merangkul dan menyelamatkan semua orang,
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terutama mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dan taat sampai mati di
salib demi memperjuangkan keprihatinan Bapa (Coppens, 2009: 68).
Karena pelayanan dikhususkan bagi orang-orang sakit maka pendiri
mengutip sabda Yesus yaitu ”ketika Aku sakit kamu melawat Aku” (Mat 25:36),
menjadi motto kongregasi dan sebagai daya gerak seluruh perutusan dan
pelayanan. Ungkapan Yesus itu tampak jelas bagaimana Yesus berbela rasa dan
menyamakan diri-Nya dengan orang-orang menderita. Seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci, apa yang kamu perbuat bagi saudara-Ku yang paling hina ini kamu
lakukan untuk Aku (Mat 25:40). Penyamaan diri dengan orang-orang menderita,
serta pelayanan kepada mereka, bukan pertama-tama sebagai rasa solider, namun
Yesus sendiri melihat bahwa belarasa terhadap orang-orang menderita merupakan
suatu keterlibatan dalam karya penyelamatan Allah. Sikap Yesus inilah yang
mendorong dan menjiwai pendiri, yang juga harus mendorong dan menjiwai
seluruh anggota kongregasi secara turun-temurun agar diwujudkan dalam karyakarya yang dipilih sebagai perpanjangan tangan Yesus melayani para penderita
(Wilfrida, 2009: 190).
Cinta Kristus menjadi tanda pengenal para pengikut-Nya dan melandasi
setiap pelayanan para suster FSE untuk mewartakannya melalui pelayanan kepada
mereka yang sakit. Cinta Kristus itu pula yang menjadi pemersatu dan penjamin
kesatuan persaudaraan. Di dalam persaudaraan, Kristus menjadi pusat Kristuslah
yang

memanggil,

mencintai

dan

mempersatukan

seluruh

persaudaraan.

Persaudaraan suster FSE bertujuan untuk membaktikan diri kepada perutusan
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Gereja, yang dilakukan lewat pelayanan kepada sesama, khususnya kepada orang
sakit. Persaudaraan ini dihayati sebagai suatu rahmat dan pemberian Allah.
Kons no.78 menyatakan bahwa:
Hidup sebagai saudara merupakan sumber kegembiraan yang dapat
dinikmati setiap hari sebagai anugerah Allah. Di dalamnya Tuhan
menantang kita untuk secara aktif menerima saudara yang diberikan Tuhan
(bdk. Was. 14), menerima dan menghargai perbedaan guna saling
melengkapi, saling mendengarkan, saling mempercayai, saling mengampuni
dan menghargai misteri perjalanan hidup masing-masing dalam rangka
menuju Tuhan yang satu dan sama. Kegembiraan itu kita alami lebih-lebih
bila kita berhasil meringankan beban dan menanggung bersama kesulitan
yang kita jumpai (bdk. AD III.Reg.23).
Berdasarkan kutipan di atas kita dapat melihat bahwa Kongregasi FSE
menampakkan misi memperhatikan sesama saudara. Dengan hidup bersaudara
para suster mencoba menerima saudara yang dihadiahkan kepada persaudaraan,
dengan menghargai adanya perbedaan, guna saling melengkapi, saling
mendengarkan, saling mempercayai dan menghargai dalam usaha menjawab
panggilan Tuhan yang satu dan sama yaitu pelayanan kepada Dia yang hadir
dalam diri orang sakit dan menderita.
Agar persaudaraan yang membahagiakan dapat terpelihara dengan baik,
maka setiap saudari secara pribadi maupun bersama harus berusaha saling
menerima satu sama lain. Kita bersaudara dengan siapa saja dan dengan ramah
mau menerima siapa pun juga yang datang kepada kita (AngTBul, no. 7.14 ).
Dalam rangka itu, kita suka menerima tamu dan selalu bersedia membuka pintu
bagi sekalian orang (Kons, no. 82).
Persaudaraan sejati tidak hanya diwujudkan antar sesama saudara
sekongregasi, tetapi bersaudara dengan siapa saja. Oleh sebab itu, para anggota
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diajak untuk membuka pintu bagi sekalian orang. Persaudaraan dan keterbukaan
merupakan wujud dan tanda kesediaan kongregasi untuk lebih dahulu
mengandaikan dirinya sebagai komunitas yang merupakan wujud belas kasih dan
belarasa Allah bagi semua orang. Berdasarkan ajaran tersebut para anggota secara
khusus dipanggil untuk bersaudara dengan semua orang, lebih-lebih mereka yang
menderita. Dalam diri mereka persaudaraan mengabdikan diri pada Kristus yang
tersalib.

B. SITUASI ORANG SAKIT
Sakit merupakan keadaan yang harus dihadapi, diterima, dan tidak mungkin
untuk dihindari. Sakit bukan semata-mata dipandang sebagai penderitaan tetapi
juga sebagai proses menuju perkembangan yang lebih baik. Orang sakit akan
mengalami berbagai gangguan-gangguan yang dirasakan saat keadaan sakit itu
orang akan merasakan kesepian, ditinggalkan, merasa cepat marah, khawatir yang
menuju pada ketidakpastian.
Menyadari hal itu kongregasi FSE sangat memberikan perhatian khusus
pada orang sakit seperti halnya Yesus yang memberikan penyembuhan bagi orang
sakit. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai defenisi akit, situasi
perasaan orang sakit, masalah yang dihadapi orang sakit, kebutuhan orang sakit,
dan bagian akhir adalah eksistensi orang sakit masa Sr. M. Mathilda Leenders.

1. Defenisi Sakit
Hidup manusia harus dipandang sebagai sesuatu yang suci karena berasal
dari Allah dan akan kembali pada Allah. Allah menjadi pemilik kehidupan
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manusia dan tak seorangpun yang berhak atas tubuh manusia (Kusmaryanto,
2005: 78). Manusia menjadi ciptaan yang istimewa karena dikaruniai akal budi
dan kehendak. Dengan kemampuan itulah manusia bisa menguasai dan
memanfaatkan dunia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia berasal dari satu
pencipta maka idealnya semua manusia di muka bumi ini mestinya saling
menghormati dan menghargai satu sama lain. Kenyataannya bisa berbeda bahwa
orang yang sakit dan terlantar dijauhi dan tidak diperhatikan oleh masyarakat.
Padahal sejak keberadaanya di dunia ini, ia tak pernah terhindar dari sakit seperti
halnya lahir dan mati. Sakit menjadi bagian hidup manusia, sekaligus merupakan
pengalaman yang sangat khusus dalam kehidupan manusia. Selain rasa sakit,
sejuta rasa lain yang akan dialami secara serentak.

a. Sakit dalam Pandangan Medis
Dalam rangka ilmu kedokteran, sakit dapat dirumuskan sebagai situasi
dimana terjadi gangguan keseimbangan yang dinamis dalam seluruh bagian tubuh,
adanya ketidaknormalan dalam kehidupannya dengan muncul berbagai perasaan
yang mengganggu stamina tubuh (Kieser, 1984: 31). Sedangkan World Health
Organitation (WHO) mendefinisikan sakit sebagai berikut: Sakit adalah gangguan
organisme yang dapat mengganggu seluruh hidup, akibat kondisi tubuh yang
kadang-kadang bisa menimbulkan cacat fisik. Hal itu akan memunculkan suatu
masalah bagi penderita dan lingkungan sosialnya yang membuat terputusnya
hubungan dengan lingkungan, pekerjaan, keluarga ataupun kawan (Kieser, 1984:
32).
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b. Sakit dalam Pandangan Biblis
Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, sakit sering dikaitkan dengan kutuk dan
dosa. Maka penyakit dilihat sebagai kutukan dari Allah atas dosa orang. Hal ini
dapat dilihat dalam seruan pemazmur yang mohon penyembuhan dengan berdoa
sebagai berikut: “Tuhan jangan menghukum aku dalam geram-Mu, tidak ada yang
sehat pada dagingku karena amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulangtulangku oleh karena dosaku” (Mzm 38:2-4). Lebih jelas lagi dalam Mzm 107:17
diungkapkan sebagai berikut: ”Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan
mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka…”.
Masalah dan ketegangan muncul manakala yang menderita atau yang sakit
adalah orang saleh atau orang benar. Ayub sebagai seorang hamba yang setia
tertimpa kemalangan, dia diuji dalam kesetiaan dan iman. Ketika penyakit
menimpanya, orang-orang yang ia cintai malah meninggalkan dirinya serta semua
hartanya habis. Tapi dalam segala pencobaan itu, Ayub menang dan tetap setia
kepada Allah (Ayb 23: 1-17). Bahkan akhirnya Ayub mendapat ganjaran dari
Allah melebihi apa yang dia miliki sebelum menghadapi cobaan.
Dalam Mat 8:16 diceritakan bagaimana pelayanan Yesus kepada orangorang menderita sakit. Memang gagasan bahwa penyakit adalah balasan atau
hukuman atas dosa dalam Perjanjian Baru sudah tidak jelas atau bahkan ditolak.
Ketika murid-murid bertanya: “Rabi siapakah berbuat dosa, orang ini sendiri atau
orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? ”Yesus menjawab bahwa bukan dia
dan bukan orangtuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam
dia” (Yoh 9:2-3). Dalam peristiwa ini jelas bahwa gagasan yang memandang sakit
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sebagai hukuman langsung atas dosa, ditolak sekalipun masih tetap nampak
bahwa hubungan keduanya masih tampak. Yesus dalam hidup-Nya memberikan
perhatian yang besar pada orang yang menderita sakit dan menyembuhkan
mereka.

2. Perasaan Orang Sakit
Orang sakit mempunyai keadaan tertentu yang berbeda dengan situasi ketika
mereka dalam keadaan sehat. Keadaan orang sakit terisolir baik dari lingkungan,
kepribadiannya sendiri maupun dari segi religius. Karena dalam situasi sakit,
seseorang akan merasakan keterpisahannya dari lingkungan. Dirinya seakan-akan
menjadi objek penelitian alat-alat modern. Dalam situasi ini perasaan yang
dominan adalah rasa cemas, ragu, berontak dan marah karena ketidakpastian yang
dialami akibat penyakit yang diderita. Orang sakit sering mempertanyakan
keberadaan penyakitnya, apakah bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat
atau lama. Ketegangan akan muncul kalau penyembuhannya dalam waktu yang
lama. Maka biasanya mereka tegang karena memikirkan biaya (Fadly Kurniawan,
1996: 36). Saat menderita sakit seseorang dapat mengalami keraguan, kehilangan
hal yang mendasar dalam hidup keberimanannya. Situasi demikian digambarkan
dr. Andry Hartono (2006: 40), sebagai berikut: Kerap kali kita menanyakan dan
meragukan keberadaan Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan, misalnya
ketika kita sedang sakit berat atau kematian orang yang kita kasihi, padahal kita
merasa sudah memenuhi semua perintah Tuhan dengan baik.
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Orang sakit sering merasa sendirian, tidak berharga, tidak dicintai bahkan
merasa ditinggalkan Tuhan. Pada dasarnya perasaan orang sakit sangat sensitif
dibandingkan ketika ia sehat. Dalam pergulatan mengalami derita sakit, tidak
jarang orang sakit merasa bahwa penderitaannya merupakan hukuman dari Tuhan
atas dosa-dosanya. Hal ini juga dialami oleh Fransiskus Asisi pada awal ia
mengalami sakit mata (Fioretti, 1997: 86). Fransiskus merasa Tuhan telah
menghukum dia karena dosa-dosanya. Tetapi perasaan ini tidak bertahan lama.
Hal tersebut jusru menjadi suatu langkah baginya untuk mengalami kegembiraan
dalam Tuhan. Hidup keberimanan orang ditantang dengan situasi yang sedang
dialami.

3. Masalah yang Dihadapi Orang Sakit
Penderita sakit dewasa ini sangat berbeda dengan penderita sakit zaman
dulu. Dengan berbagai upaya pengobatan yang ada sekarang ini maka menderita
sakit secara medik sudah tidak ada masalah lagi. Pada waktu itu belum tersedia
obat yang secanggih sekarang, dan ilmu kedokteran juga belum maju. Zaman
sekarang sudah ada dan cara pengobatan berbagai penyakit juga sudah diketahui.
Pengobatan yang dilakukan secara teratur ke rumah sakit, berbagai penyakit dapat
disembuhkan, dan sebagian penyakit yang parah sudah dapat diringankan
(Laksmiasanti, 1984: 31).
Masalah apa yang dihadapi oleh orang sakit terutama ketika mereka sangat
merindukan kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang diderita? Masalah
orang sakit pertama-tama adalah pandangan orang sakit terhadap penyakit sebagai

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
58

gangguan, hambatan dan kekacauan. Dalam hal ini tak jarang penderita sakit
sebagai manusia kurang berjuang menyempurnakan hidupnya, untuk bisa
memberi arti positif terhadap keadaan sakitnya (Andry Hartono, 2006: 45).
Disamping itu, orang sakit yang dirawat di Rumah Sakit tak jarang dijadikan
objek bukan sebagai subjek dari profesi medis. Penderita sakit berhak untuk
bertanya tentang seluk beluk penyakitnya, serta mengerti berbagai tindakan medis
yang perlu dijalankan dalam rangka kesembuhannya.
Penderita sakit juga kurang menyadari bahwa keadaan sakit adalah suatu
keanyataan hidup yang harus dihadapi, sehingga ketika dalam keadaan sakit
seorang yang mengalami sakit kurang memaknai penderitaannya sakit, dan tidak
memberi makna baru bagi hidupnya dan bagi orang lain (Andry Hartono, 2006:
32). Dari penelitian medis diketahui bahwa kesembuhan seseorang ketika sakit
banyak dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri, yaitu sejauh mana pasien
menerima situasi sakit tersebut. Cara pandang dan sikap seseorang dalam
menghadapi penderitaan sakit sangat berpengaruh dalam memaknai suatu
penderitaan.
Keadaan sakit sering sekali membuat orang yang menderita sakit tersebut
memiliki pemahaman yang lain terhadap situasi dirinya. Ia tidak berbuat apa-apa
kecuali memberontak, marah, putus asa dan berbagai hal yang dapat melemahkan
manusia itu sendiri untuk melihat dan menyadari suatu hal berguna yang dapat
dibuat ketika mengalami penderitaan sakit. Hal inilah yang menjadi tantangan
penderita sakit dalam menghadapi situasi sakit yang dialami (Andry Hartono,
2006: 45).
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4. Kebutuhan Orang Sakit
Perawatan atau pelayanan merupakan kebutuhan utama orang sakit. Secara
fisik orang sakit harus dipenuhi kebutuhannya untuk membantu kondisi fisiknya
yang lemah. Bersamaan dengan itu orang sakit yang dirawat di rumah sakit
membutuhkan pengobatan medis yang ia yakini dapat membantu dalam proses
penyembuhan.
Orang sakit juga membutuhkan kebutuhan ekonomis yaitu untuk biaya
pengobatan dan keperluan lainnya. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan akan
kehadiran orang lain sebagai teman yang memberikan rasa aman dan mengurangi
rasa takut karena merasa sendirian. Kebutuhan emosional yaitu kebutuhan untuk
diperhatikan, dilindungi dan dijaga. Orang sakit akan merasa aman bila ada orang
yang ikut serta dalam situasinya. Kebutuhan intelektual yaitu kebutuhan akan
pengetahuan atau keterangan mengenai apa yang sedang dialaminya dan tindakantindakan yang dilakukan terhadap dirinya.
Orang sakit tidak hanya membutuhkan pelayanan secara medis tetapi
pelayanan rohani yaitu kebutuhan spiritualitas dukungan dari agama yang
diyakini. Orang sakit harus dibantu supaya ia memberi arti positif terhadap
keadannnya sehingga dapat semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Orang sakit
harus dibantu supaya mereka dengan tabah menerima penyakitnya terutama bila
penyakit yang diderita tidak dapat disembuhkan (Laksmiasanti, 1984: 42).

5. Eksistensi Orang Sakit Masa Sr. M. Mathilda Leenders dan Masa Sekarang
Perawatan orang sakit menjadi ciri khas para suster FSE. Sejak semula para
suster selalu siap sedia untuk membantu melayani orang-orang sakit dan
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menderita. Pelayanan yang penuh kasih dan penuh perhatian bagi orang sakit yang
telah dirintis pendiri sejak zaman dahulu menjadi warisan bagi para suster FSE
pada zaman sekarang.

a. Masa Sr. M. Mathilda Leenders
Sr. M. Mathilda Leenders telah mengabdikan hidupnya untuk melayani
orang-orang sakit dari rumah ke rumah. Pada zaman itu perawatan orang sakit dari
rumah ke rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat di
kota Breda, Negeri Belanda. Pada waktu itu banyak orang sakit tidak dapat
dirawat di rumah sakit dengan alasan, karena tidak mampu membayar biaya
perawatan dan ada orang sakit yang membutuhkan proses penyembuhan atau
perawatan yang cukup lama, sementara tempat di rumah sakit sangat terbatas
(Wilfrida, 2009: 176).
Perawatan dan pengobatan dari rumah ke rumah betul-betul sangat
dibutuhkan. Ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan terutama untuk jaga malam
di rumah pasien yang keluarganya tidak sanggup menjagainya. Ketika menjaga
orang sakit, kadang-kadang Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya
menemukan kemiskinan yang amat sangat di keluarga yang bersangkutan. Oleh
karena itu di rumah biara mereka mengambil sesuatu dari kekurangannya sendiri,
lalu memberikannya kepada si sakit.
Di paroki para Kapusin Belanda-Belgia pecahlah wabah tifus. Amat
perlulah membantu keluarga yang ditunjuk sebagai sumbernya. Bapak keluarga
tani itu sudah tewas. Begitu pula beberapa anak. Orang-orang di sekitarnya tidak
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berani menolong. Para pastor tidak melihat jalan keluar kecuali minta bantuan
kepada para suster. Mereka itu memang diuji di sana seperti dengan api. Dengan
daya upaya Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya menolong orang-orang
yang sakit keras ini. Mereka merawat para pasien, memberi penghormatan yang
terakhir kepada yang meninggal, mengangkat sendiri peti-peti jenazah dan
membawanya ke kereta berkuda yang tersedia sambil menjaga jarak. Dengan cara
yang demikian mereka yang telah meninggal dibawa keluar. Dengan bantuan
rahmat Allah mereka berhasil mencegah banyak kemalangan bagi seluruh
lingkungan. Akhirnya, berminggu-minggu lamanya, tiada bahaya lagi bahwa
orang akan ketularan. Orang sakit sembuh dengan cepat (Oudejans Frans, 1980:
14).
Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya dapat memikat hati orangorang sakit dengan memberikan pelayanan dan perawatan yang sangat mereka
butuhkan.

Kehadiran

Sr.

M.

Mathilda

Leenders

dan

para

susternya

menggambarkan sosok gembala yang baik yang hadir di tengah-tengah mereka.
Kehadiran Sr. M. Mathilda Leenders dan para susternya sangat membantu
meringankan beban penderitaan mereka.
Sr.M. Mathilda Leenders dan para susternya mengunjungi orang sakit dari
rumah ke rumah dan ia meniru Yesus yang berjalan berkeliling menyembuhkan
orang-orang sakit,dengan demikian Sr. M. Mathilda Leenders semakin mampu
melihat orang-orang yang ia layani sebagai identifikasi diri Yesus sendiri. Sr. M.
Mathilda Leenders berusaha menguatkan dan melayani orang-orang sakit,
mendukung dan mencintai mereka dengan tulus hati sehingga mereka merasa
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bahagia bersama Sr. M. Mathilda Leenders dan para suster lain yang melayani
orang-orang sakit. Orang-orang sakit sangat membutuhkan dukungan material dan
spiritual. Untuk itulah Sr. M. Mathilda Leenders sebagai pembimbing rohani hadir
memberikan dukungan spiritual supaya semangat menjalani hidup dan tidak
minder meskipun mereka menderita sakit (Oudejans, 1980: 14).

b. Masa Sekarang
Bila dibandingkan dengan masa sekarang orang-orang sakit sudah
mendapatkan pelayanan lebih baik. Dewasa ini, dalam situasi sakit setiap orang
akan berusaha untuk mengalami kesembuhan dengan berbagai macam usaha.
Salah satunya adalah mencari bantuan perawatan medis di Rumah Sakit dengan
harapan akan mendapatkan pelayanan lebih baik dan memuaskan dalam proses
penyembuhan dari penderitaan sakit yang dialami. Dalam hal ini, kehadiran karya
kesehatan atau Rumah Sakit yang siap melayani dan membantu sangat penting.
Perkembangan zaman dan tegnologi membuat para medis menemukan obat dan
cara mengobati orang sakit. Orang sakit sudah bisa disembuhkan dengan
pengobatan yang telah disediakan di rumah sakit atau puskesmas. Pada zaman
dahulu, orang sakit harus mengkonsumsi obat yang sangat terbatas dan dirawat di
rumah mengingat pelayanan medis pada zaman dahulu masih jarang dan terbatas.
Namun karena perkembangan zaman dan rumah sakit sudah banyak maka
pengobatan dan perawatan orang-orang sakit sudah menjadi lebih singkat dan
mudah (Laksmiasanti, 1984: 31).
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Jika diperhatikan, orang sakit di Indonesia mengalami hal-hal yang
bervariasi. Penyakit yang dialami oleh manusia zaman sekarang ini, bukan sakit
zaman dahulu tetapi sakit-sakit yang lain dan mungkin lebih parah. Bila ditelusuri
penyakit dan penderitaan manusia dewasa ini sangat komplikasi. Banyak penyakit
yang sangat berbahaya yang mewabah diberbagai belahan dunia dan menelan
banyak jiwa.
Gereja hadir untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang di
segala penjuru supaya orang selamat demi kemuliaan Allah. Dalam Gereja
terdapat berbagai macam pelayanan tetapi satu kesatuan dalam tugas perutusan.
Karya kesehatan, merupakan suatu tugas perutusan Gereja yang khusus membantu
orang-orang yang menderita sakit. Gereja senantiasa memperhatikan kebutuhan
konkrit umatnya, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan bantuan.
Perutusan Gereja ini menjadi tugas perutusan setiap orang Kristen demi suatu
karya keselamatan.

C. KARYA PELAYANAN KONGREGASI FSE BAGI ORANG SAKIT
Gerak pelayanan terutama bagi orang-orang sakit dan menderita merupakan
rahmat dan panggian dari Tuhan. Pelayanan menjadi ungkapan cinta kepada
Kristus melalui kerelaan dan kerendahan hati melayani orang-orang yang lemah
dan menderita. Maka dari itu, pada bagian ini akan di uraikan tentang pelayanan
para suster FSE bagi orang sakit, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para suster
FSE dalam melayani orang sakit, dan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan
bagi orang sakit.
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1. Pelayanan Para Suster FSE Bagi Orang Sakit
Cinta dan kasih sayang membuat manusia bersedia mengorbankan apa yang
ada padanya sesuai kemampuaanya, diwujudkan dalam pelayanan Rasa tolong
menolong merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada manusia. Para suster
FSE memiliki Inisiatif berbuat baik membantu orang yang sakit, dan
menderita.Keinginan berbuat baik timbul dari orang lain yang membutuhkan
batuan dan pertolongan.

a. Pengertian Pelayanan
Istilah “pelayanan” menurut etimologisnya merupakan turunan kata kerja
Latin ”minister”, yang berarti “melayani” atau “menerima”. O‟Collins dan Farrugia
(1996: 235) dalam Kamus Teologi mengatakan bahwa: pelayan adalah orang yang
diberi wewenang untuk melakukan peran sebagai pelayan rohani dalam Gereja.
Pelayanan kudus adalah klerus yang ditahbiskan untuk melayani sakramen (KHK,
kan. 276). Tindakan pelayanan merupakan kenyataan panggilan bagi setiap
lembaga hidup bakti. Dalam Kitab Hukum Kanonik diungkapkan bahwa: “kaum
hidup bakti dipanggil untuk mengejar kesempurnaan cinta kasih dalam pelayanan
kepada Kerajaan Allah” (KHK, kan. 573). Pelayanan demi Kerajaan Allah hadir
dalam kenyataan hidup manusia saat ini dan menjadi daya kekuatan untuk
memperbaiki dan mengubah situasi sosial manusia dari ketidakadilan kepada
penghargaan terhadap martabat hidup manusia. Tugas dan tanggung jawab lembaga
hidup bakti adalah demi evangelisasi, pewartaan Yesus Kristus dan nilai-nilai Injil
yang dibawa serta. Maka dalam perutusannya, kaum religius dituntut agar berusaha
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hidup seperti Yesus, yakni: Menghayati nilai-nilai Kerajaan Allah dan
mengamalkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam hidupnya di dunia (Darminta, 1997:
13).

b. Pengertian Pelayanan dalam Perspektif Kitab Suci
Kitab Suci memiliki nuansa yang jelas untuk menjelaskan istilah pelayanan.
Hal ini ditemukan dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus bisa
diposisikan

sebagai

seorang

pelayan

Allah.

Yesus

menghadirkan

dan

memperkenalkan Allah kepada dunia melalui tindakan pelayanan Yesus kepada
manusia sampai wafat di salib. Istilah pelayanan ditempatkan dalam konteks
pemberian diri atau cara hidup Yesus kepada Allah. Sehingga definisi pelayanan
adalah sebagai sebuah aktivitas dan sebuah tindakan diri Allah dalam Yesus.
Sebagai istilah kata “pelayanan” bisa kita temukan dalam Mrk 10:43-45: “Aku
datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani”. Dalam kalimat ini Yesus
menegaskan identitas dirinya sebagai seorang pelayan yang tidak mau dilayani
oleh orang yang dilayaniNya.
Pelayanan dalam konteks perspektif Kitab Suci memiliki arti sebagai sebuah
tindakan pemberian diri atas inisiatif dan kehendak Allah sendiri. Pelayanan
merupakan pengabdian kepada amanat Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan
kepada sesamanya yang mengubah orientasi diri sendiri dan mengarahkan kepada
kepentingan orang lain.
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c. Pengertian Pelayanan dalam Perspektif Kongregasi FSE
Pendiri kongregasi tidak memberi definisi istilah pelayanan secara explisit.
Namun, pelayanan sebagai sebuah pemahaman dapat kita telusuri dalam cara dan
panggilan hidup pendiri kongregasi FSE. Sr. M. Mathilda Leenders sudah
menunjukkan ciri dan bentuk pelayanan dalam tugas dan karyanya. Dimensi
pelayanan itu terungkap dalam keterlibatannya melayani orang-orang sakit dari
rumah ke rumah. Aspek pelayanan juga dapat kita temukan dalam konstitusi FSE,
yang menyebutkan: “menurut norma injili cinta kasih kita harus diarahkan
pertama-tama kepada orang yang diutamakan oleh Kristus sendiri. Dan sesuai
dengan semangat pendiri serta suster-suster pertama, panggilan utama kongregasi
adalah melayani orang sakit dan menderita, yang jatuh ke dalam dosa, yang
kesepian dan yang miskin” (Kons, no. 104) . Dan dikuatkan “sebagai kongregasi
kita berusaha meneruskan dan mengembangkan pelayanan yang dirintis oleh
pendiri” (Kons, no. 105). Kita mengabdikan diri kita dengan melayani orangorang sakit dan menderita orang yang miskin. Dengan pelayanan ini kita
mau/ingin menyumbang sesuatu bagi perkembangan pribadi manusia. Aspek
pelayanan juga sangat jelas dalam kharisma kongregasi “Daya kasih Kristus yang
menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafat di kayu salib”
(Sta, no. 2.1). Kharisma ini merupakan sumber inspirasi bagi hidup karya dan
pelayanan kongregasi. Orang yang bersatu dengan Allah tidak menyia-nyiakan
daya kasih Kristus dalam bentuk pelayanan yang “menyembuhkan” orang-orang
yang kecil, sakit dan menderita, seturut hidup paniten rekolek (Sta, no. 2.3).
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Konstitusi yang menjelaskan arti pelayanan baik sebagai jenis, bentuk,
motivasi, tujuan dan dasarnya. Maka arti pelayanan selalu ditempatkan dalam
konteks pemberian diri dan tindakan ambil bagian dalam misi Allah sendiri.
Panggilan hidup seorang suster FSE adalah menjadi tanda kehadiran Allah
ditengah dunia untuk mewujudkan kharisma kongregasi sesuai dengan tuntutan
zaman sengan membuka hati dan tangan untuk memberikan pelayanan yang
menyembuhkan, terutama bagi mereka yang diutamakan Kristus, yang sakit,
menderita, dan membutuhkan pertolongan (Sta, no. 2.4). Atau dalam bahasa lain
seorang suster FSE aktif “dalam” dan “bersama” Yesus di dunia terus menerus
siap sedia menjadi saksi kasih Kristus yang menyembuhkan dalam pelayanan dan
perutusan melalui karya-karya kongregasi.
Dalam hal ini para suster FSE mewujudkan karyanya di Indonesia dalam
bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan sosial karitatif, pelayanan pendidikan
formal, pelayanan asrama, pelayanan pastoral, dan pelayanan lainnya. Karya
kesehatan merupakan karya besar yang dikelola oleh kongregasi FSE sejak awal
sampai saat ini. Ada beberapa Rumah Sakit dan Poliklinik yang didirikan untuk
pelayanan kepada masyarakat umum yaitu: RSE Medan, RSE dan Poliklinik
Batam, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin Pangururan Samosir, Rehabilitasi
Kusta Galang.
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d. Pelayanan Konkrit Para Suster FSE Bagi Yang Sakit Dalam Bentuk Jasmani di
Medan
Kasih yang benar tidak pernah menutup diri. Kasih yang berasal dari Allah
selalu bergejolak dan berontak ingin keluar. Dalam injil diceritakan banyak
mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus dalam rangka menunjukkan kasih
Allah sekaligus juga mewartakan kerajaan Allah. Maka tidak asing lagi jika setiap
kali

terjadi

penyembuhan

secara

fisik,

aspek

keselamatan

sangat

kelihatan/menonjol, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau! Pada saat itu
juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya” (Mrk 10:52).
Sebagai perpanjangan tangan Tuhan Kongregasi FSE Indonesia hadir untuk
membagikan kasih penyembuhan bagi orang-orang sakit dan menderita fisik dan
yang membutuhkan. Maka untuk mewujudkan kasih Kristus itu didirikanlah karya
untuk penyembuhan orang-orang sakit secara fisik.

1) Pendirian rumah sakit St. Elisabeth Medan
Rumah Sakit St. Elisabeth Medan didirikan sebagai sarana untuk
pewartaan Kerajaan Allah. Dalam rangka pewartaan Kerajaan Allah itulah
Kunjungan Moeder Assisia 12 Oktober 1982 menjadi titik awal pendirian Rumah
Sakit bagi suster-suster FSE. Rumah Sakit Santa Elisabeth yang mulai dibangun
11 Februari 1929 dan diresmikan 17 November 1930 (FSE, 2000: 10).
Pada zaman pendudukan Jepang rumah sakit mengalami pasang surut yang
sangat menyedihkan. Akhirnya, suster-suster terpaksa mengosongkan dan
menyerahkan rumah sakit kepada tentara Jepang untuk dijadikan markas tentara.
Suster-suster tercerai-berai, ada yang ditawan di Kamp tahanan. Pada tanggal 14
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Agustus 1945, Suster-suster dibebaskan dari Kamp tahanan dan dikembalikan ke
Medan. Akan tetapi suster-suster tidak dapat kembali ke rumah sakit, sebab rumah
sakit telah dikuasai oleh tentara Inggris dan kemudian diambil alih oleh Badan
Kesehatan Pemerintah Belanda, yang disebut Dienst van Volks Gezondhied
(DVG) menyerahkan rumah sakit Santa Elisabeth kembali kepada suster-suster
atas kesepakatan Dr. Tengku Mansur dengan Dr. Steen sebagai pemimpin DVG
(FSE, 2000: 12).
Dengan dilandasi semangat dasar Suster Fransiskanes Santa Elisabeth,
dalam melaksanakan dan mengembangkan Cinta dan Nilai Kristiani, karya
pelayanan Rumah Sakit Santa Elisabeth menitikberatkan penyembuhan manusia
seutuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menuju masyarakat sehat.
Dalam pelayanannya, Rumah Sakit Santa Elisabeth lebih mengutamakan orang
paling membutuhkan tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan golongan
sesuai harkat dan martabat manusia. Dalam pengembangannya, Rumah Sakit
Santa Elisabeth memperhatikan keseimbangan yang tepat guna, antara kemajuan
teknologi informasi dan profesi dengan kesederhanaan.

a) Visi Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan
Visi RSE Medan adalah Menjadikan Rumah Sakit Santa Elisabeth mampu
berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi,
atas dasar cinta kasih dan persaudaraan sejati pada era globalisasi.
RSE diharapkan mampu untuk Berperan aktif, dengan meningkatkan
keahlian dan kesejahteraan sumber daya manusia, ikut serta dalam perkembangan
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zaman dan dalam bidang pelayanan medis. Berkualitas tinggi, pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada keahlian yang tepat guna, terampil dan
bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya, serta mengacu pada kepuasan
pelanggan. Cinta kasih, gambaran cinta kasih Allah yang hendak diwujudkan
melalui pelayan rumah sakit ini, sehingga kita memiliki semangat yang senantiasa
mengusahakan

kebaikan

bagi

yang

dilayani

tanpa

terlebih

dahulu

memperhitungkan bagaimana mereka membalasnya. Era globalisasi, situasi tanpa
batas/menyeluruh. Persaudaraan, persaudaraan diwujudkan dengan saling
menghormati dan menghargai baik antar warga maupun yang dilayani dengan
semangat cinta kasih (Petra, 2010: 2).

b) Misi Rumah sakit Santa Elisabeth Medan
Misi Rumah Sakit Santa Elisabeth: Meningkatkan derajat kesehatan, melalui
sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai,
dengan tetap memperhatikan masyarakat lemah.
Melalui misi ini RSE diharapkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan berusaha membantu dan mendukung
program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat. Profesional dimana
pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian, sehingga tepat guna, terampil dan
bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam prestasi kerja sesuai dengan
bidangnya. Sarana yang ada di fungsikan untuk segala sesuatu yang dipergunakan
dalam mencapai tujuan (alat-alat medis, perawatan dan lain-lain). Prasarana ada di
fungsikan untuk segala sesuatu yang dipergunakan sebagai penunjang
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terselenggaranya proses pelayanan untuk mencapai tujuan (gedung, transportasi,
jalan dan lain-lain). Dalam pelayanan tetap meningkatkan kepedulian kepada
masyarakat lemah sebagai orang yang sangat membutuhkan (Petra, 2010: 2).

c) Tujuan Umum dan Khusus Rumah sakit Santa Elisabeth Medan
Adapun Tujuan Rumah Sakit Santa Elisabeth didirikan adalah (Petra, 2012:
2): Tujuan umum untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan aman
dengan semangat cintakasih, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menuju
masyarakat sehat. Tujuan khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, serta terbuka pada
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pendirian poliklinik
Untuk membantu pelayanan kesehatan dalam masyarakat sekaligus juga
membantu masyarakat ekonomi lemah maka Kongregasi FSE mendirikan
beberapa poliklinik dibeberapa keuskupan. Poliklinik tersebut sangat membantu
masyarakat untuk mempermudah memperoleh pertolongan pertama sebelum ke
rumah sakit. Poliklinik ini sangat diminati oleh masyarakat terutama masyarakat
desa yang berekonomi lemah (FSE, 2005: 75).
Kongregasi FSE juga menyediakan pengobatan gratis bagi mereka yang
tidak mampu. Ini merupakan juga salah satu bentuk pelayanan bagi orang sakit di
masyarakat yang sampai sekarang ini masih berjalan dan berkembang, dengan itu
Kongregasi juga memberi kesempatan lapangan kerja sehingga membantu
pemerintah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
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3) Pendirian rehabilitasi kusta
Menjadi penyalur kasih dan menjadi sahabat bagi orang lain menuntut
keterbukaan untuk menerima orang lain apa adanya. Selain itu, menjadi sahabat
menuntut kesetiaan, artinya setia menjadi teman, baik dalam suka maupun
duka.kita lebih mudah setia kepada orang ketika mereka sedang bahagia dalam
hidupnya. Tetapi akan menjadi sulit bagi kita, untuk setia kepada mereka yang
mengalami kesusahan, menderita, padahal saat-saat seperti itulah mereka
membutuhkan kehadiran teman.
Kongregasi FSE merealisasikan kharismanya dengan mau menjadi sahabat
bagi orang-orang sakit khususnya bersahabat dengan orang-orang kusta. Semangat
ini digerakkan oleh teladan Santo Fransiskus Asisi. Dalam wasiat yang dibuat
Fransiskus menjelang akhir hidupnya, Fransiskus menulis:
Beginilah Tuhan menganugerahkan kepadaku, Saudara Fransiskus, untuk
mulai melakukan pertobatan. Ketika aku dalam dosa, aku merasa amat muak
melihat orang kusta. Akan tetapi Tuhan sendiri telah menghantar aku
ketengah mereka dan aku merawat mereka dengan penuh kasihan. Setelah
aku meninggalkan mereka, apa yang tadinya terasa memuakkan, berubah
bagiku menjadi kemanisan jiwa dan badan; dan sesudahnya aku menetap,
lalu aku meninggalkan dunia (Ladjar, 2000: 193).
Kutipan di atas menjelaskan bahwa perjumpaan Fransiskus dengan orang kusta
merupakan pengalaman akan Allah. Pada awalnya Fransiskus menganggap
penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan dan menakutkan. Pada saat ia
pulang dari Roma, ia berjumpa dengan orang kusta ia bergulat dengan batinnya
sendiri dan akhirnya Fransiskus mengalahkan dirinya. Ia turun dari kudanya
memeluk serta mencium orang kusta itu. Dengan kejadian itu Fransiskus sungguh
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memberikan perhatian kepada orang kusta, mengunjungi dan merawat orang
kusta. Sesuatu yang dahulu terasa pahit dan menjijikkan kini berubah menjadi
kemanisan.
Semangat Fransiskus Asisi itu jugalah yang menggerakkan para suster FSE
khususnya Sr. M. Laura Oosterveer FSE untuk prihatin kepada penderita kusta.
Sebagai sahabat orang kusta beliau memberikan, mengorbankan tenaga, waktu,
pikiran, obat-obatan, sandang, pangan, dan menampung penderita kusta di suatu
tempat di desa Jaharun Kecamatan Galang Medan. Tempat Rehabilitasi kusta ini
diberi nama “Gema Kasih”, karena tempat ini adalah buah nyata dari kasih yang
menggema dalam tubuh kongregasi. Pada kapitel regio tahun 1982 rehabilitasi
kusta “Gema Kasih” secara resmi diterima di kongregasi (FSE, 2000: 47).
Para penderita kusta bukan hanya ditampung tetapi dibina hidup mandiri
untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Tanah kosong yang masih tersisa
dibagikan kepada penghuni untuk dijadikan lahan pertanian dan peternakan yang
sederhana. Mereka juga dibina dan dilatih dengan keterampilan-keterampilan
tertentu misalnya membuat lemari, kursi, meja. Dan sampai sekarang banyak
pesanan-pesanan yang datang dari berbagai tempat antara lain: sekolah, paroki,
Rumah sakit,dll.
Dengan memperhatikan orang kusta yang dilakukan oleh kongregasi FSE suatu
perwujudan kasih bagi yang menderita dan membutuhkan pertolongan, untuk itu
para suster FSE turut berkarya menjadikan sesama yang menderita itu hidup
kembali secara jasmani dan rohani. Usaha untuk memanusiakan kembali
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merupakan tujuan kharisma Kongregasi yang membantu para suster menghayati
tujuan hidup panggilannya (FSE, 2000: 49).

e. Pelayanan Para Suster FSE bagi Yang Sakit dalam Bentuk Rohani
Pelayanan para suster FSE bagi orang sakit pada umumnya diwarnai dengan
pelayanan yang berciri khas Katolik, terbuka dan menghormati siapa saja dan
secara khusus memperhatikan semangat pelayanan yang ada dalam Kongregasi
Fransiskanes Santa Elisabeth yang diwariskan oleh Ibu Pendiri Sr. M. Mathilda
Leenders ”Daya kasih Kristus yang menyembuhkan…” (Wilfrida, 2009: 192).
Pelayanan para suster FSE bagi orang sakit tidak hanya dalam bentuk pelayanan
secara fisik akan tetapi para suster FSE melayani orang sakit dalam bentuk
pendampingan secara rohani . Hal ini sebagai penghormatan terhadap pribadi
pasien yang bermartabat mulia, sekalipun situasi mereka kurang menguntungkan
secara manusia. Bagi orang sakit yang membutuhkan pelayanan rohani
Kongregasi juga melayani mereka dalam bentuk pastoral orang sakit. Pelayanan
ini sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya orang sakit. Orang
sakit harus dipandang sebagai manusia yang utuh yang membutuhkan sentuhansentuhanan pendampingan pastoral dengan penuh kasih. Pendampingan pastoral
yang dimaksud disini adalah pendampingan iman (Kieser, 1984: 47).
Kehadiran para suster FSE sebagai pendamping pastoral sangat dibutuhkan.
Kehadiran mereka bukan hanya bermaksud untuk menghalau kecemasan dalam
hati orang sakit, melainkan juga mendampingi orang bertemu dengan Allah dalam
situasi hidup yang terbatas. Melalui bentuk pendampingan pastoral para suster
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FSE hadir sebagai teman menempuh jalan kepercayaan. Orang sakit tidak sematamata membutuhkan perawatan, teknik kedokteran dan acara kerohanian, tetapi
mereka juga membutuhkan teman seperjalanan pada jalan yang sulit dan gelap,
juga hadir sebagai teman yang jujur, ikut merasakan penderitaan mereka.
Pendampingan iman terhadap orang sakit sangat penting karena iman seseorang
sungguh berpengaruh untuk menumbuhkan pengharapan. Iman berperan dalam
kesembuhan karena dengan iman seseorang dapat memberi makna bagi
pengalaman penderitaannnya.
Peranan pendampingan pastoral para suster FSE bagi orang sakit bersifat
penggembalaan berperan untuk menyembuhkan, meneguhkan, mendorong dan
mendukung, sehingga orang sakit yang didampingi semakin berkembang dan
berani menghadapi pergumulan dan perjuangan hidup. Pendampingan pastoral
bagi orang sakit juga berperan untuk membangkitkan potensi-potensi dalam diri
orang sakit yang didampingi, sehingga mempunyai harapan hidup untuk bergerak
maju. Dengan pelayanan dalam bentuk ini orang yang sakit tidak merasa sendirian
dan terasing, dan beban psikis mereka diringankan (Kieser, 1984: 45).
Pendampingan dengan hati inilah yang terus menerus diperjuangkan dan
dikembangkan oleh para suster FSE, sehingga kehadiran para suster sungguhsungguh

dirasakan

sebagai

teman

dalam

ambang

ketidak

mampuan.

Pendampingan hati menuntut para suster FSE untuk peka akan suara Tuhan
tentang apa yang harus dilakukan dalam mendampingi orang-orang yang
menderita sakit.
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2. Kesulitan-kesulitan yang Dialami oleh Para Suster FSE dalam Melayani
Orang Sakit
Adakalanya dalam proses perjalanan untuk mewujudkan pelayanan terhadap
orang sakit tidak selalu mulus dan lancar. Ada banyak hambatan dan tantangan
yang menghambat dan merintangi perjuangan dalam mewujudkan pelayanan
tersebut. Kemudian pelayanan yang diberikan kepada orang sakit tidak mungkin
dapat memenuhi semua kebutuhan dari sekian banyak permintaan dan kebutuhan
yang berbeda-beda. Para suster FSE mempunyai harapan dan cita-cita supaya
orang-orang sakit yang dilayani dapat sembuh dari sakitnya secara jasmani dan
rohani. Untuk mewujudkan ini para suster FSE juga banyak mengalami hambatan,
tantangan, dan kesulitan. Hambatan dan kesulitan ini terdiri dari dalam dan di luar
diri para suster FSE.

a. Kesulitan dari dalam Diri Suster FSE
Dalam melaksanakan pelayanan bagi orang sakit kadang secara mental
para suster belum sepenuhnya siap dan mampu mendengarkan keluhan orang
sakit, mendengarkan masalah-masalah keluhan-keluhan yang sedemikian berat
dan kompleks, kadang-kadang ada rasa bosan, lelah, jenuh berhadapan dengan
orang sakit setiap hari. Kadang-kadang ada juga godaan untuk berbicara banyak
memberi nasehat kepada orang sakit sehingga kurang mampu mendengarkan.
Belum sepenuh hati menjiwai kharisma kongregasi sesuai dengan teladan Sr. M.
Mathilda Leenders sehingga muncul sikap kurang sabar, kurang setia melayani
orang sakit yang diekspresikan dengan bermacam-macam reaksi.
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b. Kesulitan dari luar Diri Suster FSE
Dalam memberikan pelayanan kepada orang sakit para suster FSE juga
mengalami kesulitan dari luar dirinya, baik itu dari pihak orang sakit itu sendiri
dan juga dari pihak lingkungan. Ada berbagai macam sikap, keluhan, dan
tanggapan orang sakit atas pelayanan para suster FSE. Adakalanya,orang sakit itu
sulit dilayani terutama yang berbeda agama. Ada tanggapan bahwa pelayanan
yang dilakukan para suster semata-mata bertujuan untuk Kristenisasi. Ada juga
orang sakit yang dilayani rewel suka marah-marah terutama ketika ada pelayanan
yang kurang pas, kurang puas.

3. Usaha-usaha untuk Meningkatkan Pelayanan bagi Orang Sakit di Medan
Dewasa ini semakin terbuka dan banyak kemungkinan untuk secara efektif
membantu orang-orang sakit dan menderita. Ada kesadaran dan tanggung jawab
untuk semakin merasakan penderitaan orang lain, sehingga muncul suatu
kerinduan

untuk

melayanani

orang-orang

sakit

dan

menderita,

serta

mengupayakan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Belajar bersama
orang-orang sakit, kongregasi FSE menyadari, bahwa perlu untuk terus menerus
berusaha meningkatkan pelayanan bagi orang sakit.

a. Usaha Kongregasi
Kongregasi FSE terus menerus berusaha berbenah diri dan mengembangkan
diri secara terus menerus baik kualitas maupun kuantitas. Melalui karya pelayanan
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itu para suster FSE mengejawantahkan kharisma dan spiritualitas kongregasi. Para
suster FSE berusaha melakukan pelayanan yang terbaik sehingga orang sakit yang
dilayani merasa berbahagia. Tahun demi tahun karya pelayanan bagi orang sakit
semakin berkembang dan perlu didukung dengan tenaga-tenaga ahli yang
memiliki skill. Oleh karena itu kongregasi FSE menyiapkan tenaga medis dan
non-medis yang ahli dan professional dalam bidangnya.sesuai dengan tuntutan
zaman dan kebutuhan orang sakit. Kongregasi FSE juga bekerjasama dengan
pihak pemerintah baik di Propinsi maupun tingkat Daerah (FSE, 2005: 66).
Tenaga-tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya tidak cukup untuk
menjamin pelayanan dengan baik dan memuaskan, tetapi perlu juga didukung
oleh sarana yang lengkap dan canggih. Kongregasi FSE menyediakan fasilitas
yang dibutuhkan oleh orang sakit.
Perkembangan karya pelayanan Kongregasi FSE bagi orang sakit
membutuhkan penambahan tenaga kesehatan. Maka kongregasi FSE mendirikan
karya pendidikan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun
1951 dibuka pendidikan non formal berupa kursus singkat tentang merawat orang
sakit bagi para pegawai perempuan yang disebut pembantu perawat dan karyawan
lain, dibangun sebuah asrama. Tahun 1960 pendidikan non formal tersebut
dikonvensi menjadi pendidikan formal, yaitu SPRA (Sekolah Pengatur Rawat A).
Tahun 1969 dibuka sekolah kebidanan untuk menyiapkan tenaga bidan di rumah
sakit dan unit-unit lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Pendidikan tahun
1978 SPRA diganti menjadi SPK. Sesuai dengan perkembangan ilmu
keperawatan tahun 1992 pendidikan SPK dikonversi menjadi AKPER.
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Selanjutnya Maret 2002 karya pendidikan kesehatan Kongregasi FSE mendapat
izin dari Departemen kesehatan untuk menyelenggarakan Akademi Bidan, setara
dengan Akademi Perawat, sehingga pendidikan kesehatan Kongregasi FSE terdiri
dari 2 (dua) Direktorat. Saat ini pendidikan AKPER dan AKBID telah mandiri
secara finansial dan administratif (FSE, 2005: 68).
Dunia keperawatan terus berkembang dan menginginkan perawat yang
semakin profesional dalam pemberian asuhan keperawatan, STIKes Santa
Elisabeth Medan membuka pendidikan perawat kejenjang yang lebih tinggi yaitu
Sarjana Keperawatan (S-1) tahun 2007. Dengan dibukanya dibuka pendidikan
Sarjana Keperawatan maka pendidikan Santa Elisabeth berubah Status/Nama
yaitu: Pendidikan Santa Elisabeth Medan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
(STIKES) Santa Elisabeth Medan dan ketiga program pendidikan (AKPER,
AKBID dan Sarjana Keperawatan) berganti nama yakni Program Studi DIII
Keperawatan, Program Studi DIII Kebidanan dan Program Studi S1 Keperawatan
yang disahkan dengan Surat Keputusan Depdiknas No:1696 D2.2/2007 pada
tanggal 13 Juli 2007 (FSE, 2005: 68).
Dalam perjalanan waktu, jumlah anggota suster FSE semakin bertambah
dan pelayanan bagi orang sakit sudah tersebar luas di Indonesia. Lewat karya
pelayanan ini Kongregasi FSE merealisasikan pengabdiannya kepada Tuhan. Agar
karya pelayanan khususnya bagi orang sakit dapat dikelola dengan baik sesuai
dengan kharisma kongregasi FSE, maka pimpinan kongregasi bekerja sama
dengan mempercayakan dan mendelegasikan tugas kepada suster FSE, yayasanyayasan, direksi, penanggung jawab pendidikan kesehatan. Pelayanan hanya dapat
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bertumbuh dan berkembang, jika semua orang yang ikut terlibat di dalamnya
menyadari bahwa dirinya hanyalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk
menaburkan benih kasih penyembuhan.

b. Usaha Pribadi Para Suster FSE di Medan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi orang sakit, masing-masing
pribadi suster FSE tidak bersikap pasif melainkan tetap mengusahakannya secara
sungguh-sungguh agar orang sakit yang dilayani dapat merasakan cinta kasih
Allah. Akan tetapi manusia tetap memiliki kelemahan dan menghadapi berbagai
tantangan serta godaan yang melemahkan. Untuk mengatasi tantangan itu perlu
suatu usaha dari tiap pribadi para suster untuk meningkatkan pelayanan khususnya
bagi orang sakit. Usaha-usaha pribadi yang dilakukan adalah mendalami
kharisma, spiritualitas, motto dan Visi-Misi kongregasi sehingga semakin terlibat
dalam karya pelayanan kongregasi khususnya dalam merawat orang-orang sakit.
Seorang suster akan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kongregasi dan
pelayanan apabila ia memahami kharisma spiritualitas, motto dan Visi-Misi
kongregasi (Wilfrida, 2009: 195).
Dalam usaha meningkatkan pelayanan bagi orang sakit, masing-masing
suster

mengusahakan

untuk

membangun

relasi

yang

mendalam

tanpa

membedakan latar belakang, suku, agama orang yang dilayani. Berusaha
menerima sesama apa adanya dengan memandangnya sebagai rahmat dan hadiah
dari Tuhan dan dasar dari semua itu adalah kasih.
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Para suster berusaha menghidupkan dan mengembangkan sikap terbuka,
saling mendukung. Bentuk konkrit dari usaha ini di antaranya adalah dalam
mengembangkan

sikap

terbuka

menerima

saran,

kritik,

nasihat

untuk

meningkatkan karya pelayanan agar lebih baik lagi. Melaksanakan tugas
pelayanan dengan tekun dan setia dan menyadari bahwa tugas perutusan dan
pelayanan adalah dari Allah. Sebagai wujud konkritnya adalah para suster belajar
mencintai pekerjaanya, melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh
tanggung jawab, berusaha mengerti dan memahami pelayanannya. Ketekunan dan
kesetiaan dalam tugas pelayanan ini diwujudkan oleh para suster melalui sikapnya
yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, mau belajar untuk
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung tugas
pelayanannya (Kons, no. 111).
Para suster FSE perlu membangun hidup rohani melalui hidup doa. Doa
merupakan hal yang mendasar bagi para suster FSE, karena melalui doa para
suster memperoleh kekuatan, semangat, peneguhan, sehingga memampukannya
untuk mengolah pengalaman hariannya atau pengalaman dalam melayani orang
sakit bersama Allah. Usaha yang ditempuh adalah : mengikuti Ekaristi, berdevosi,
adorasi, meditasi, Rosario. Dengan itu para suster dalam pelayanan mereka, juga
membawa orang-orang yang dilayani pengalaman suka dan duka dalam pelayanan
dipersatukan dalam doa pribadi dan doa bersama di komunitas (Sta, no. 23.2).
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BAB IV
RELEVANSI PELAYANAN SR. M. MATHILDA LEENDERS BAGI PARA
SUSTER FSE DALAM MELAYANI ORANG SAKIT

Daya kasih Kristus yang menyembuhkan merupakan kharisma yang telah
diwariskan Sr. M. Mathilda Leenders bagi para suster FSE. Kharisma ini
mengandung unsur iman dan harapan sebagai dasar semangat pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders bagi orang sakit.

A. KHARISMA SR. M. MATHILDA LEENDERS SEBAGAI DASAR
PELAYANAN PARA SUSTER FSE BAGI ORANG SAKIT
Seseorang yang memiliki kharisma akan terus menerus mengembangkan
kelebihan dirinya, yang bisa memancar keluar, membuat orang lain menjadi bisa
merasakannya. Seseorang yang mempunyai kharisma bisa membuat seseorang
menjadi teladan, dan pemimpin yang dikagumi, bahkan mempunyai pengikut.
Banyak tokoh yang mempunyai kharisma ternyata bukanlah seseorang yang
mempunyai kedudukan atau harta berlimpah (Jakobs, 1997: 18). Sr. M. Mathilda
Leenders merupakan salah satu tokoh yang memiliki kharisma. Beliau memiliki
perhatian khusus kepada orang-orang kecil, sakit, dan menderita. Kharisma Sr. M.
Mathilda Leenders, dipupuk dengan perbuatan baik yang terus menerus dan
membuahkan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Inilah yang menjadi teladan
dan dasar pelayanan para suster FSE dalam melayani orang-orang sakit.
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1. Daya Kasih Kristus Yang Menyembuhkan Mengobarkan Hati Sr. M.
Mathilda Leenders
Manusia tidak bisa memberikan cinta kasih kepada orang lain, kalau ia
sendiri tidak memiliki cinta kasih itu. Manusia tidak bisa berdiri dan berjalan
tegak untuk menolong orang yang sakit, bila ia sendiri secara fisik sakit, dan tidak
sehat secara emosional. Manusia juga tidak bisa mengatakan bahwa ia tulus
mencintai kalau ia sendiri tidak memiliki cinta tulus itu. Untuk bisa memiliki
hidup dan cinta kasih yang sesungguhnya, hidup haruslah diisi oleh cinta Kristus
sendiri, sebagaimana Yesus mengatakan, “Seperti Bapa telah mengasihi Aku,
demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasihKu itu.
Jikalau kamu menuruti perintahKu, kamu akan tinggal di dalam kasihKu, seperti
Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu
Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu
menjadi penuh” (Yoh 15:9-11). Yesus mengundang manusia untuk tinggal di
dalam kasih-Nya, menimba kekuatan cinta dari-Nya, karena di dalam Dia manusia
memperoleh kasih yang utuh dan total. Ketika manusia memliki kasih Yesus dan
kasih-Nya hidup dalam diri manusia, maka manusia pun dengan bisa membagikan
kasih itu kepada sesama.
Sr. M. Mathilda Leenders hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk
membagikan kasih penyembuhan kepada orang-orang sakit. Didorong dan
disemangati oleh kharismanya sendiri yang tertuang dalam rumusan daya kasih
Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafat
di kayu salib (Sta, no. 2.1), Sr. M. Mathilda Leenders dengan gigih berjuang
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untuk menghadirkan Kerajaan Allah melalui pelayanan kepada orang-orang sakit
dari rumah ke rumah (Kons, h. 3). Sr. M. Mathilda Leenders adalah orang yang
berkualitas penyembuh, baik bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang-orang yang
dilayaninya. Menjadi penyembuh bukan saja bagi penderita fisik, tetapi juga bagi
setiap orang yang menderita, baik secara fisik maupun pisikis. Sr. M. Mathilda
menyalurkan daya kasih Kristus yang mengutamakan orang-orang yang paling
membutuhkan. Oleh karena itu orang-orang kecil dan menderita menjadi prioritas
Sr. M. Mathilda Leenders. Ia hadir sebagai hamba dan menjadi hamba bagi orangorang yang dilayani. Sr. M. Mathilda Leenders mau mengikuti Sang Guru. Ia rela
memperjuangkan kasih bagi yang miskin dan lemah sekalipun ia sendiri harus
berkorban, sehingga kasih Kristus yang menyembuhkan semakin dirasakan oleh
banyak orang yang dilayaninya (Kons, h. 7).

2. Semangat Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders
Semangat pelayanan Yesus menjadi sumber dan model pelayanan manusia.
Sebagai pelayan, manusia hendaknya mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus.
Yesus adalah sumber kekuatan dan kesetiaan manusia dalam melaksanakan karya
dan pelayanannya. Manusia diundang untuk menjalin relasi yang akrab dengan
Yesus sebagaimana Yesus mempunyai relasi yang akrab dengan Bapa-Nya,
sehingga Yesus mampu melaksanakan karya penyelamatan umat manusia di dunia
ini.
Dalam perjalanan panggilannya, Sr. M. Mathilda Leenders sangat
menekankan pada aspek penyangkalan diri. Ia juga terbiasa mendengarkan suara
Tuhan yang berseru kepadanya melalui suara sesama manusia. Ia setia dalam
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melaksanakan panggilan dan karya pelayanannya. Sr. M. Mathilda Leenders rela
meninggalkan rumah biara yang sudah berpuluh-puluh tahun

ditempati, dan

memulai karya baru yakni mendirikan kongregasi dan melayani orang-orang sakit
dari rumah ke rumah. Pada saat memulai karya baru ia berusia 55 tahun untuk
memulai hidup yang baru, hidup membiara di sebuah tarekat yang belum ada,
yang masih harus didirikan, dan ia sendirilah yang diharapkan menjadi pionirnya.
Sr. M. Mathilda Leenders melayani orang-orang sakit dari rumah ke rumah. Sr.
M. Mathilda Leenders dengan jiwa yang besar rela melepaskan apa yang sekian
lama telah menjadi baginya perwujudan pembaktian diri (Coppens, 2009: 68). Ia
hadir menjadi sahabat bagi orang-orang kecil, dan melayani orang-orang sakit dari
rumah ke rumah dan juga mengawali mendirikan kongregasi. Kehadiran Sr. M.
Mathilda Leenders sangat berarti terutama bagi orang-orang sakit yang ia layani.
Sr. M. Mathilda Leenders hadir di antara orang-orang sakit dengan membawa
harapan, penghiburan dan seberkas cahaya yang dapat menyinari hidup mereka.
Apabila kita mengamati perjalanan hidup Sr. M. Mathilda Leenders melalui
peristiwa dan pengalaman hidupnya, banyak hal yang membuat Sr . M. Mathilda
Leenders tetap teguh, kuat dan bertahan melayani mereka yang menderita.
Api kasih yang bernyala di dalam hati dan diri Sr. M. Mathilda Leenders
bersumber pada daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan
menderita sampai Kristus rela wafat di kayu salib. Semangat ini kemudian
menjadi Kharisma dan diwariskan kepada Kongregasi FSE. Cintanya kepada
Kristus membuka mata hatinya untuk melayani orang-orang sakit dari rumah ke
rumah. Teladan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan dan kesetiaan bagi Sr. M.
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Mathilda Leenders untuk melaksanakan karya pelayanannya bagi orang-orang
sakit, tersisih, tersingkir dan terbuang. Daya kasih Kristus yang menggerakkan
hati Sr. M. Mathilda Leenders untuk mencintai, merangkul, merawat dan
memperhatikan mereka yang paling miskin,sakit, dan menderita (Kons, h. 7).

3. Relevansi Semangat Sr. M. Mathilda Leenders Zaman Sekarang
Akan digali mengenai relevansi semangat Sr. M. Mathilda Leenders zaman
sekarang yang sangat signifikan dalam pelayanan para suster FSE bagi orang sakit
adalah sebagai berikut:
a. Siap menghadapi tantangan zaman
Sikap Darmaputera mengungkapkan dengan jelas (2005: 32):
Jalan menuju kepada kehidupan, bukanlah jalan tol yang bebas hambatan,
melainkan jalan yang sempit. Bukan jalan yang bertabur mawar, melainkan
jalan yang sulit dan berbatu-batu. Karena itu Yesus berkata, Masuklah
melalui pintu yang sesak itu,… karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan
yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya (Mat.7:1314)
Manusia bukanlah yang mulus-mulus tanpa tantangan. Manusia cenderung
berbuat hal-hal yang berlawanan dengan cinta kasih. Untuk memasuki jalan yang
sempit itu, manusia membutuhkan perjuangan. Manusia harus berjuang keras
supaya bisa melalui batu-batu kerikil, bukit-bukit dan lembah kehidupan yang
menghalangi perjalanan hidup kita seperti yang dilakukan oleh Sr . M. Mathilda
Leenders. Hidup manusia penuh tantangan dan rintangan. Untuk itu, hidup
manusia tidak lepas dari perjuangan. Manusia harus berjuang melawan arus
zaman yang begitu deras supaya tidak masuk ke dalam jurang kehancuran yang
menghanyutkan.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
87

b. Rela berjuang dan berkorban
Kecenderungan manusia selalu mencari jalan yang gampang, mudah,
praktis, dan cepat. Hal ini lama kelamaan, membuat hidup manusia dikondisikan
dengan budaya instan sehingga daya tahan dan daya juang manusia dewasa ini
semakin berkurang. Hidup para pengikut Yesus adalah hidup yang mau
memanggul salib, menelusuri lorong-lorong penderitaan, setiap orang yang mau
mengikuti Aku, begitulah kata Yesus (Darmaputera, 2005: 32). Orang yang
mengaku sebagai pengikut Kristus harus rela berkorban, siap menderita dan rela
meninggalkan hal-hal yang menghalangi hidupnya dekat dengan Allah. Berarti
selama orang belum siap untuk menderita, tidak mau memanggul salibnya, tidak
rela berkorban dapat dikatakan belum layak menjadi pemgikut Kristus dan belum
layak dihadapan-Nya.

c. Melayani Berdasar pada Hati
Pelayanan para suster FSE bermuara pada hati. Hati menjadi pusat atau
titik sentral bagi para anggota FSE dalam menjalankan pelayanannya bagi orang
sakit. Hal ini sejalan dengan Yoh 13:34, yang menyatakan bahwa Yesus
memberikan perintah baru kepada manusia, yaitu supaya manusia saling
mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi manusia demikian pula manusia
harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa manusia
adalah murid-murid Yesus, yaitu jikalau manusia saling mengasihi.
Sebagai anggota FSE dalam hidup pelayanannya harus berdasarkan hati.
Hatilah yang paling banyak berbicara tentang penghayatan hidup yang
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mengandung banyak makna. Dengan demikian cinta kasih yang besar akan
dirasakan oleh orang sakit yang dilayani. Para suster akan saling menaruh kasih
dan hormat bagi setiap pribadi orang sakit yang dilayani. Akan berbicara dengan
lemah lembut dan ramah, menghindari segala sesuatu yang memberi kesan
kepura-puraan dalam pelayanan, danpara suster berusaha untuk tidak menonjolkan
diri dalam pelayanan tetapi selalu rendah hati dan siap sedia berusaha untuk
melaksanakan keutamaan Yesus dan keutamaan yang telah diwariskan Sr. M.
Mathilda Leenders, yaitu kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan kerendahan hati-Nya.
Dalam Yohanes 10:1-2 Yesus menegaskan bahwa Dia seperti gembala yang
mengenal domba-dombanya dan demikian juga dombanya mengenal gembalanya.
Dalam teks ini dipaparkan relasi yang begitu dekat antara gembala dan dombanya.
Seorang gembala akan memikirkan dan memberikan yang terbaik untuk
dombanya, dan juga domba akan mengikuti kemana gembala menuntun mereka.
Ada ikatan yang begitu erat dalam relasi ini. Demikianlah diharapkan dalam
melayani orang sakit, seorang suster FSE harus mengenal siapa yang dilayaninya
sehingga dan dikenal oleh orang yang dilayaninya. Dengan saling mengenal akan
tercipta persaudaraan dan saling mencintai satu sama lain.

B. IMAN DAN HARAPAN SEBAGAI DASAR SEMANGAT PELAYANAN
SR. M. MATHILDA LEENDERS
Iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari
segala sesuatu yang tidak dapat dilihat (Ibr 11:1). Dalam iman, akal budi dan
kehendak manusia bekerja sama dengan rahmat Ilahi. Sedangkan harapan
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merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Dan setiap
manusia mempunyai harapan. Harapan ini adalah suatu keinginan hati
berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai
pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung
segala macam penderitaan dan kesulitan hidup. Harapan yang membuat manusia
dapat berdiri tegak di tengah-tengah tantangan dan rintangan.

1. Iman Sr. M. Mathilda Leenders yang Terlibat dalam Sejarah dan
Persoalan Hidup Dunia
Untuk memahami dan memaknai semangat pelayanan Sr. M. Mathilda
Leenders, tidak terlepas dari imannya yang kuat dan ketabahannya yang kokoh tak
tergoncangkan. Banawiratma (1986: 36) mengungkapkan pemahaman iman lebihlebih pada tindakan konkrit dalam hidup manusia. Ia menyatakan bahwa
keterarahan dan penyerahan orang kepada Tuhan tidak hanya kelihatan dalam
ungkapan iman tetapi bisa diwujudnyatakan dengan perbuatan dan tindakan
sebagai bentuk perwujudan penghayatan iman.
Sr. M. Mathilda Leenders sangat tersentuh dengan sabda Tuhan dalam Mat
25:36 “ketika aku sakit kamu melawat aku”. Iman akan hidup bila diwujudkan
melalui tindakan. Iman akan hidup bila diwujudkan melalui tindakan. Iman tidak
sekedar kata-kata indah yang diungkapkan atau diucapkan tetapi iman dapat
disaksikan dalam tindakan (Banawiratma, 1986: 36). Dan sabda Tuhan itu telah ia
tunjukkan melalui perbuatannya merawat orang-orang sakit. Sr. M. Mathilda
Leenders mengalami banyak tantangan dan pergulatan dalam pelayanannya
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kepada orang sakit. Hal itu tidak membuat ia menyerah dan tidak menjadi
penghalang dalam melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang-orang
sakit. Memang ada kalanya, dimana Sr. M. Mathilda Leenders mengalami
goncangan tidak berdaya, terutama ketika ia diminta untuk keluar dari biara
asalnya yang kontemplatif, untuk memulai misi baru untuk melayani orang-orang
sakit dari rumah ke rumah, dan mendirikan kongregasi baru. Betapa berat
keputusan yang harus diambilnya. Iman akan Kristus dan ketekunan Sr. M.
Mathilda Leenders, membuat ia tetap mampu bertahan dan tetap setia dalam
mengahadapi segala kesulitan dan tantangan. Sr. M. Mathilda Leenders selalu
mengandalkan kekuatan Allah untuk segala pelayanan yang hendak dilakukannya
(Coppens, 2009: 68).
Sr. M. Mathilda Leenders mengungkapkan iman melalui kesaksian hidup dan
perbuatannya menolong orang-orang sakit. Teladan hidup dan semangat pelayanan
Sr. M. Mathilda Leenders yang sungguh-sungguh nyata terlibat langsung melayani
orang sakit dan menderita menjadi dasar semangat bagi para suster FSE untuk
mengabdikan diri dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang sangat
menderita. Sr. M. Mathilda Leenders menghayati dan menghidupi sabda Allah
dalam Mat 25:36 yang berbunyi “ketika Aku sakit kamu melawat Aku” dan sabda
ini menjadi motto hidupnya dan motto itu menjiwai dan api penggerak Sr. M.
Mathilda Leenders dalam mewujudkan kasih Kristus (Kons, h. 6).

2. Harapan Sr. M. Mathilda Leenders
Setiap orang mempunyai harapan dalam hidup. Harapan menunjuk pada
suatu keinginan, kerinduan, penantian supaya menjadi suatu kenyataan yang
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bukan hanya cita-cita tetapi sesuatu yang nyata, baik saat ini maupun yang akan
datang. Andry Hartono (2006: 140) memberi pengertian bahwa pengharapan
pertama-tama membuat iman semakin teguh, membuat seseorang tinggal jujur dan
sikap rendah hati. Bila manusia memahami dinamika harapan, manusia terbantu
untuk menempatkan pengharapannya dalam rangka iman, harapan, dan kasih pada
Kristus.
Dalam pengharapan, Sr. M. Mathilda Leenders melangkah ke masa depan
dengan memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan berdasarkan pengalaman
dan peristiwa yang dialami. Sr . M. Mathilda Leenders mempunyai harapan dan
cita-cita supaya orang-orang sakit yang ia layani dari rumah ke rumah dapat
sembuh dari penyakit secara jasmani dan rohani sehingga mereka dapat kembali
ke jalan yang benar.

C. SEMANGAT

PELAYANAN

SR.

M.

MATHILDA

LEENDERS

SEBAGAI DASAR PELAYANAN PARA SUSTER FSE BAGI ORANG
SAKIT
Pada dasarnya setiap orang terpanggil untuk melayani. Pelayanan
merupakan perwujudan dari penghayatan iman yang dimiliki untuk menanggapi
cinta kasih Allah. Untuk melayani orang lain perlu suatu model atau teladan dari
tokoh-tokoh kharismatis, sehingga dalam tugas pelayanan dapat termotivasi dan
disemangati melalui tokoh kharismatis tersebut. Sr. M. Mathilda Leenders
merupakan salah satu tokoh kharismatis dan sekaligus pendiri kongregasi FSE. Sr.
M. Mathilda Leenders terkenal sebagai seorang yang rendah hati, sederhana, dan
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memiliki perhatian kepada orang sakit dan menderita. Teladan dan kesaksian
hidup Sr. M. Mathilda Leenders menjadi dasar pelayanan para suster FSE bagi
orang sakit.

1. Karakter Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders Bagi Orang Sakit
Sr. M. Mathilda Leenders dikenal sebagai orang yang mempunyai karakter
yang bijaksana, tegas, lembut, pemberani, dan memiliki semangat hidup yang
menekankan penyangkalan diri dan mati raga dalam melaksanakan karya
pelayanan. Dia berpendapat bahwa, Pandangan dan kehendak sendiri harus
dikekang secara keras. Sehingga, jiwa-jiwa akan tumbuh kuat dan mampu
menghadapi setiap kesulitan yang ada. Doa yang mendalam menjadi dasar bagi
kehidupan religius. Dalam doa, ia mampu melihat wajah Kristus dalam orang
yang menderita. Karakter hidup seperti inilah yang menjadi fondasi kokoh
sekaligus pendorong pelayannnya kepada orang sakit (Wilfrida, 2009: 182).

2. Pelayanan Para Suster FSE Bagi Orang Sakit
Sifat dan karakter Sr. M. Mathilda Leenders yang lembut, tegas, bijaksana,
pemberani telah dibentuk dalam keluarganya. Jikalau Sr. M. Mathilda Leenders
tidak pemberani, tidak tegas dan tidak bijaksana dalam dirinya, mungkin ia tidak
sanggup melayani orang sakit bahkan tidak akan sampai membentuk suatu
kongregasi baru seperti sekarang ini (Wilfrida, 2009: 182). Sikap Sr. M. Mathilda
Leenders yang pemberani jusru, membuat ia sanggup untuk meninggalkan biara
pertama yang kontemplatif, untuk memulai suatu karya yang baru melayani orang
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sakit dan menderita serta sekaligus menjadi pionir dalam membentuk biara baru.
Semangat dan kehendak baik yang membara dalam diri Sr. M. Mathilda Leenders
memampukan diri untuk memberikan diri secara total kepada orang-orang sakit.
Sr. M. Mathilda Leenders telah mempersembahkan dan mengabdikan hidup
kepada Tuhan pelayanan kepada orang-orang sakit dan menderita. Ia bekerja siang
dan malam, dengan tidak kenal lelah untuk melayani orang sakit (Coopens, 2009:
68).
Sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri kongregasi FSE dan sesuai
konstitusi kongregasi FSE, panggilan utama kongregasi adalah melayani orang
sakit dan menderita. Oleh karena persaudaraan suster FSE membaktikan diri pada
Gereja dan masyarakat setempat, sesuai dengan kharisma kongregasi dalam
pelayanan kepada yang sakit (FSE, 2005: 2).
Pada umumnya setiap suster FSE ikut ambil bagian dalam pelayanan
terhadap orang sakit. Setiap suster berusaha memberikan pelayanan penuh kasih
persaudaraan dan kegembiraan sesuai dengan keahlian mereka serta berjuang
untuk memberikan pelayanan terhadap orang sakit sesuai dengan motto dan
kharisma kongregasi. Dalam proses pelayanan bagi orang sakit, para suster FSE
berusaha membantu orang sakit agar mengalami kesembuhan, baik secara medis
maupun jiwa (FSE, 2000: 68). Semangat kasih, pengorbanan, kegembiraan dan
persaudaraan selalu menjiwai para suster FSE dalam pelayanan, bagi orang sakit.
Sikap mendengarkan dan perhatian secara total menjadi suatu tuntutan dalam
pelayanan. Melalui sikap seperti ini orang sakit merasa sungguh dihargai dan
dicintai sehingga orang sakit yang dilayani mampu mengungkapkan segala
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pengalaman sakit mereka. Dengan demikian para suster FSE semakin memahami
keadaan dan situasi orang sakit sehingga terbantu dalam pelayanan (Kons, no.
111).
Pelayanan suster FSE kepada orang sakit, tidak melulu membimbing atau
menghibur orang sakit dengan kata-kata suci. Pelayanan penyembuhan dan
pengobatan secara fisik diimbangi dengan pelayanan yang penuh kasih, sehingga
mampu menyentuh perasaan dan iman para penderita sakit.
Oleh karena itu, yang menjadi orientasi utama dalam pelayanan bukan soal
kesembuhan fisik orang sakit semata-mata, melainkan bagaimana menemukan
wujud iman dalam hidup bersama dengan orang yang menderita sakit, sehingga
hidup mereka semakin berarti. Inilah yang menjadi sasaran dasar spiritualitas FSE
dalam melayani orang-orang sakit (Kons, no. 102).

3. Pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders Mendasari Pelayanan Para Suster
FSE bagi Orang Sakit
Karya-karya kemanusiaan, dan

kasih yang di praktekkan oleh Sr. M.

Mathilda Leenders, tentu saja tidak terlepas dari semangat, motto, dan kharisma,
yang menjadi teladan dan dasar pelayanan para suster FSE. Motto para suster FSE
mengambil alih dari Sr. M. Mathilda Leenders yang diambil dari injil (Mat 25:36)
“ketika Aku sakit kamu melawat Aku”. Di balik motto ini tersirat cinta kasih para
suster FSE dalam setiap orang yang dilayani dan diwujudkan dalam setiap karya
dalam pelayanan menyembuhkan setiap orang yang membutuhkan baik
penyembuhan fisik maupun penyembuhan secara rohani.
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Motto tersebut mengungkapkan kharisma Sr. M. Mathilda Leenders sebagai
pendiri kongregasi, kharisma tersebut dirumuskan sebagai: daya kasih Kristus
yang menyembuhkan orang-orang sakit dan menderita sampai rela wafat dikayu
salib (Sta, no. 2.1). Dalam melayani orang sakit dan menderita dari rumah ke
rumah, Sr. M. Mathilda Leenders meneladani Yesus yang berjalan keliling
menyembuhkan orang-orang sakit. Orang-orang sakit yang ia layani itu sebagai
perwujudan diri Yesus sendiri. Kharisma pribadi Sr. M. Mathilda Leenders ini
kemudian diwariskan kepada kongregasi FSE sebagai sumber pembentuk cara
hidup injili seluruh persaudaraan serta dasar bagi karya pelayanan untuk
menyelamatkan banyak orang dalam penderitaan. Hal ini nampak dalam seluruh
karya pelayanan dalam berbagai bidang baik dalam bidang pelayanan medis
maupun dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan pelayanan lainnya seperti
menolong orang-orang kusta dan orang terlantar yang tidak diperhatikan oleh
masyarakat.
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BAB V
SUMBANGAN KATEKESE MODEL SHARED CHRISTIAN PRAXIS (SCP)
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PARA SUSTER FSE BAGI
ORANG SAKIT BERDASARKAN SEMANGAT PELAYANAN SR. M.
MATHILDA LEENDERS

Program merupakan suatu perencanaan dari usaha-usaha yang ingin
dilaksanakan sehubungan dengan adanya suatu kegiatan. Mangunhardjana (1986:
16) menyatakan bahwa program pendampingan merupakan prosedur yang dijadikan
landasan untuk menemukan isi dan urutan acara-acara pendampingan yang akan
dilaksanakan yang menyangkut sasaran, isi, pendekatan dan metodenya. Program
dan contoh katekese model SCP dipilih sebagai sarana bagi para suster FSE untuk
meningkatkan pelayanan bagi orang sakit berdasarkan semangat pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders. Program ini membantu memberi arah pada para suster FSE
dalam merefleksikan setiap peristiwa dan pengalaman hidup mereka. Dengan
demikian para suster FSE diteguhkan dalam iman dan dapat melayani orang sakit
dengan baik sesuai dengan semangat Sr. M. Mathilda Leenders.

A. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN PENYUSUNAN PROGRAM
Sejak semula kongregasi FSE didirikan berdasar pada keprihatinan atas
penderitaan orang-orang sakit, miskin, dan menderita. Kehadiran Kongregasi FSE
memiliki misi yang sama dengan Yesus. Yesus memanggil Sr. M. Mathilda
Leenders sebagai pendiri kongregasi untuk melanjutkan karya dan misi-Nya
didunia ini secara khusus untuk menolong dan melayani orang-orang sakit dan
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menderita. Semangat dan keteladanan Sr. M. Mathilda Leenders adalah sumber
semangat bagi para suster FSE dalam melayani orang sakit. Oleh karena itu tematema yang dipilih mengarahkan para suster agar dapat semakin meneladani
semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders dalam melayani orang-orang sakit.
Para suster FSE diharapkan menyadari bahwa tugas mulia yang diemban dengan
semangat pelayanan yang penuh kasih merupakan penyembuh sejati. Para suster
FSE membutuhkan sesuatu yang dapat membantu mereka lebih baik dalam
melayani orang sakit secara khusus semangat pelayanan yang sesuai dengan
spiritualitas kongregasi FSE.
Katekese Model Shared Christian Praxis (SCP) merupakan usulan program
bagi para suster FSE untuk meningkatkan pelayanan bagi orang sakit yang
diteladankan dan disemangati oleh Sr. M. Mathilda Leenders. Katekese Model
SCP Katekese dengan pendekatan SCP dalam prosesnya memiliki lima langkah:
pertama; pengungkapan pengalaman hidup faktual, kedua; refleksi kritis atas
pengalaman hidup faktual, ketiga; menggali pengalaman tradisi dan visi kristiani,
keempat; interpretasi/ tafsir dialektis antar Tradisi dan visi kristiani dengan
Tradisi dan visi peserta, kelima; keterlibatan baru demi makin terwujudnya
Kerajaan Allah di dunia.
Program ini mengusulkan suatu model katekese melalui Share Christian
Praxis (SCP) karena model ini bersifat dialog partisipasif, yang menempatkan
peserta sebagai subyek yang bebas dan bertanggung jawab dalam pergulatan,
keprihatinan dan harapan hidupnya mampu diwujudkan (Grome, 1997:1). Penulis
berharap kiranya program ini, para suster FSE sungguh semakin mencintai
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tugasnya, semangat dalam melayani orang sakit dan mampu berbagi kasih pada
sesama yang sakit.

B. RUMUSAN TEMA DAN TUJUAN
Untuk pencapaian program katekese model SCP ini, maka disusun tema
yang dapat membantu dan berkesinambungan. Thema umum program katekese
model

SCP

ini

adalah

menghayati

panggilan

sebagai

pelayan

yang

menyembuhkan dan menghantar orang kepada Kristus seturut teladan Sr. M.
Mathilda Leenders. Thema ini dipilih agar para suster FSE menyadari
panggilannya sebagai pelayan yang tidak lepas dari motto, semangat dan
kharisma, Sr. M. Mathilda Leenders serta visi dan misi kongregasi. Pelayanan
yang benar adalah pelayanan yang mengandalkan daya penyembuhan dari Allah
yakni pelayanan denga kasih yang tulus dan universal. Penyembuhan secara
khusus bagi orang sakit bukan hanya bertumpu pada pengobatan medis, tetapi
daya afeksi yang berasal dari Allah. Dalam pelayanan, melihat wajah Kristus
dalam diri orang-orang sakit yang dilayani. Oleh karena itu selalu mengutamakan
orang-orang yang membutuhkan seperti orang sakit dan menderita.
Tema umum ini dibagi dalam tiga tema beserta tujuannya, yaitu: Panggilan
sebagai pelayan, diutus untuk menyembuhkan, dan mendalami semangat
hidup/kharisma Sr. M. Mathilda Leenders. Dengan mengetahui dan memahami
panggilan sebagai pelayan yang menyembuhkan seturut teladan Sr. M. Mathilda
Leenders, para suster FSE diharapkan semakin termotivasi dan sepenuh hati
melayani orang-orang sakit. Pengembangan dari tiga tema tersebut dibagi dalam
dua kali pertemuan yang dapat dilihat dalam table program.
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Tema umum

: Menghayati panggilan sebagai Pelayan yang menyembuhkan
dan menghantar orang kepada Kristus seturut teladan Sr. M.
Mathilda Leenders.

Tujuan umum

: Mengajak para suster FSE agar semakin mampu menyadari
panggilannya sebagai pelayan yang diutus sebagai penyembuh
dan menghantar orang kepada Kristus seturut teladan Sr. M.
Mathilda Leenders sehingga mampu mewujudkannya dalam
hidup pelayanan setiap hari.

Tema 1

: Panggilan sebagai Pelayan

Tujuan 1

: Mengajak para suster FSE untuk

semakin menyadari

panggilannya sebagai pelayan Kristus, menghayati serta
mensyukuri panggilan mereka sehingga memiliki sikap yang
tulus, jujur, mampu berkorban, dan penuh kasih dalam
melayani orang sakit.
Tema 2

: Diutus untuk menyembuhkan

Tujuan 2

: Mengajak para suster FSE untuk mendalami dan menyadari
panggilannya sebagai seorang murid Kristus yang diutus untuk
menyembuhkan dan melayani orang sakit.

Tema 3

: Mendalami semangat hidup/Kharisma Sr. M. Mathilda Leenders

Tujuan 3

: Mengajak para suster FSE mandalami semangat hidup/
Kharisma Sr. M. Mathilda Leenders yang tanggap terhadap
jeritan sesama yang membutuhkan, dengan demikian para
suster disadarkan dan dimotivasi untuk meneruskan semangat
Sr. M. Mathilda Leenders dengan menjadi penyalur kasih bagi
orang-orang sakit yang dilayani.

Tema

(2)
Panggilan
sebagai pelayan

(1)
1

(3)
Mengajak para
suster FSE untuk
semakin
menyadari
panggilannya
sebagai pelayan
Kristus,
menghayati
serta mensyukuri

Tujuan Tema

Tema
Tujuan Pertemuan
pertemuan
(4)
(5)
a. Dipanggil Mengajak para suster
sebagai
FSE menyadari
Pelayan panggilannya sebagai
pelayan Kristus,
menghayati serta
mensyukuri panggilan
mereka, sehingga
memiliki sikap yang
tulus dan jujur,

mewujudkannya dalam hidup pelayanan setiap hari.

(6)
 Arti
panggilan
 Sikap
terhadap
panggilan
 Makna
suatu
panggilan
sebagai

Materi

(7)
 Informasi
 Menggali
pengalaman
 Refleksi
 Sharing

Metode

(8)
 Lagu PS.
683
 Kitab Suci
Perjanjian
Baru
 Teks
Cerita
Santa

Sarana

(9)
 Mrk 10:3545
 Leks, (2003:
360-364)
 LBI (1982:
99)

Sumber Bahan

penyembuh dan menghantar orang kepada Kristus seturut teladan Sr. M. Mathilda Leenders sehingga mampu

: Mengajak para suster FSE agar semakin mampu menyadari panggilannya sebagai pelayan yang diutus sebagai

No

Tujuan

Sr. M. Mathilda Leenders.

Tema umum : Menghayati panggilan sebagai Pelayan yang menyembuhkan dan menghantar orang kepada Kristus seturut teladan
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(1)

(2)

(3)
panggilan mereka
sehingga memiliki
sikap yang tulus,
jujur, mampu
berkorban, dan
penuh kasih dalam
melayani orang
sakit.
b. Pengalaman
sebagai
pelayan

(4)

Mengajak para suster
FSE melihat kembali
pengalaman dalam
pelayanan bagi orang
sakit dan
merefleksikannya,
agar mampu
menghayati
pengalaman suka dan
duka dalam pelayanan
dan tetap setia dalam
memberikan
pelayanan bagi orang
sakit.

 Pengalaman
dalam
pelayanan
 Suka duka
dalam
pelayanan
bagi orang
sakit
 Makna
sebuah
pengalaman
dalam
pelayanan
 Usaha-usaha
yang
dilakukan
dalam
menghayati
pengalaman

(5)
(6)
mampu berkorban,
penyembuh
dan penuh kasih
konsekwendalam melayani orang
si panggilan
sakit.

 Informasi
 Tanya
jawab
 Refleksi
pribadi
 Sharing
pengalaman
 peneguhan

(7)

(8)
Elisabeth
Hongaria
 Teks
Panduan
pertanyaan
 Tape
Recorder
 Lagu PS.
702
 Teks Lagu
“ Aku
melayani
Tuhan”
 Kitab Suci
Perjanjian
Baru
 Teks kisah
hidup Sr.
M.
Mathilda
Leenders
dalam
pelayanan
 Tape
recorder
 Lagu: PS.
No. 702

 Mat 25:3146
 Wilfrida
(2009: 175195).

(9)
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(2)

Diutus untuk
menyembuhkan

(1)

2

Mengajak para
suster FSE untuk
mendalami dan
menyadari
panggilannya
sebagai seorang
murid Kristus
yang diutus
untuk
menyembuhkan
dan melayani
orang sakit

(3)

(5)

a. Spiritualitas Mengajak para suster
Pelayanan FSE mengolah dan
merefleksikan
spiritualitas
pelayanan sehingga
semakin termotivasi
untuk melaksanakan
tugas melayani orang
sakit.

(4)

(6)
(7)
selama
melayani
orang sakit.
 Pengertian
 Informasi
Spiritualitas  Refleksi
Pribadi
 Ciri-ciri
Spiritualitas  Sharing
 Spiritualitas  Tanya
Yesus
jawab
sebagai
 peneguhan
model ideal
untuk
spiritualitas
pelayanan
 Unsur-unsur
spiritualitas
pelayanan
dalam diri
Yesus
 Usaha yang
perlu untuk
memupuk
spiritualitas
pelayanan
 Paham
mengenai
panggilan
para murid

(9)

 Yoh 10:1115
 Lalu (2007:
150-152)
 Komkat
KWI (1997:
22-30)

(8)

 Lagu:
Video klip
Tuhanlah
Gembalaku
 Laptop
 Kitab Suci
Perjanjian
Baru
 VCD
instrumen
 Speaker
aktif
 Lagu: MB.
No. 533
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(2)

Mendalami
semangat hidup/
Kharisma Sr.
M. Mathilda
Leenders

(1)

3

Mengajak para
suster FSE
mandalami
semangat hidup/
Kharisma Sr. M.
Mathilda Leenders
yang tanggap
terhadap jeritan
sesama yang
membutuhkan,
dengan demikian
para suster
disadarkan dan
dimotivasi untuk
meneruskan.

(3)

a. Meneladani
semangat
pelayanan
Sr. M.
Mathilda
Leenders

(4)
b. Mendalami
panggilan dan
perutusan para
murid

Mengajak para suster
FSE agar mampu
mengenal dan
memahami semangat
pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders,
sehingga mampu
meneladani dan
mewujudkan dalam
melayani orang sakit.

(5)
Mengajak para suster
FSE mendalami dan
memahami panggilan
dan perutusan para
murid yang
berkeliling menabur
kebaikan dan
penyembuhan
sehingga termotivasi
untuk meneladani dan
mewujudkan dalam
pelayanan kepada
orang sakit

(7)
 Dialog
 Tanya
jawab
 Kelompok
 Sharing
Peneguhan

 Informasi
 Penggalian
Pengalaman
 Demonstrasi
 Refleksi
Sharing
peneguhan

(6)
 Paham
tugas
perutusan
para murid
 Macammacam
pelayanan
para murid

 Riwayat
hidup Sr.
M. Mathilda
Leenders
 Kharisma
Sr. M.
Mathilda
Leenders
“Daya kasi
Kristus
yang
menyembu
hkan orangorang sakit
dan

 Lagu:
Teks Mars
FSE
 Kitab Suci
Perjanjian
Baru
 Tape
Recorder
 VCD
Player
 Lagu:
LPF. No.
9

 Mat 25:3146
 Lagu
Pujian
Fransiskan
 Kons, no.
107 dan
111
 Wilfrida
(2009: 175195)
 Ang TBul
16:5-7

(8)
(9)
 Lagu: PS.  Luk 9:1-6
No. 692
 Kons, 2010:
 Kitab Suci
no. 103.
Perjanjian  Ang TBul
Baru
16:5-7
 Alat tulis
 Kertas Flep
 Lagu: PS.
No. 691
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(1)

(2)

(3)
semangat Sr. M.
Mathilda Leenders
dengan menjadi
penyalur kasih
bagi orang-orang
sakit yang dilayani
b. Refleksi
atas perwujudan
pelayanan

(4)

Mengajak para suster
FSE agar
membiasakan diri
untuk berefleksi dalam
peningkatan pelayanan
terhadap orang sakit.

(5)

Pengalaman
peserta

(6)
menderita
sampai rela
wafat
dikayu
salib”
 Sharing
 Informasi
 Peneguhan

(7)

(9)

 Kitab Suci  Mzm 42
Perjanjian
Lama

(8)
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D. PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KATEKESE
Usulan program katekese model SCP ini dimaksudkan untuk membantu
para suster meningkatkan pelayanan bagi orang sakit. Usulan program katekese
ini diharapkan agar para suster dapat semakin meneladani semangat pelayanan Sr.
M. Mathilda Leenders dalam melayani orang-orang sakit, dan agar para suster
menyadari bahwa tugas mulia yang diemban dengan semangat pelayanan yang
penuh kasih merupakan penyembuh sejati.
Program katekese model SCP ini dijabarkan enam kali pertemuan dan
pelaksanaan 3 bulan secara berkesinambungan dan saling berkaitan antara
pertemuan pertama dengan pertemuan selanjutnya. Program ini akan dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan pendalaman iman setiap bulan yaitu dimulai pada bulan
September minggu pertama 2014 sampai dengan bulan November minggu
pertama 2014. Waktu yang yang diperlukan untuk pelaksanaan proses ini kurang
lebih sembilan puluh menit. Dalam penjabaran telah diuraikan juga mengenai
tema, tujuan, sarana, sumber bahan untuk membantu fasilitator pelaksana katekese
ini. Dalam pelaksanaan ini dapat dilaksanakan oleh para suster, pastor, karena
dalam penjabaran program telah dicantumkan sarana-sarana dan sumber bahan
dan disertai contoh persiapan katekese.
Alasan untuk melaksanakan katekese model SCP dalam bentuk pendalaman
iman sebulan sekali adalah agar para suster memiliki cukup waktu untuk
mempersiapkannya dan tidak mengganggu tugas pelayanannya sehari-hari. Alasan
lain, dilakukan mulai bulan September sampai bulan November, karena pada
bulan November kongregasi FSE memperingati wafatnya ibu pendiri yaitu Sr. M.
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Mathilda Leenders. Sehingga dengan itu para suster FSE semakin mampu
meneruskan karya Tuhan bersama Sr. M. Mathilda Leenders dalam pelayanan
para suster melalui karya dan kesaksian hidup setiap hari.

E. CONTOH PERSIAPAN KATEKESE MODEL SCP
1. Identitas
a. Tema

: Dipanggil sebagai Pelayan

b. Tujuan

: Mengajak para suster FSE untuk semakin menyadari
panggilannya sebagai pelayan Kristus, menghayati serta
mensyukuri panggilan mereka sehingga memiliki sikap
yang tulus dan jujur, mampu berkorban, dan penuh kasih
dalam melayani orang sakit.

c. Peserta

: Para suster FSE yang bertugas di pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit Santa ElisabethMedan

d. Tempat

: Komunitas Santa Elisabeth, Jl. Imam Bonjol. No. 38.
Medan

e. Hari/Tanggal

: Sabtu, 6 September 2014

f. Waktu

: 90 Menit

g. Metode

: Informasi, Menggali pengalaman, Refleksi, Sharing.

h. Model

: Shared Christian Praxis.

i. Sarana

: _

Buku Puji Syukur, No. 683

 Teks Kitab Suci Perjanjian Baru
 Teks Cerita tentang Santa Elisabeth Hongaria
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 Tape Recorder
 Teks Panduan Pertanyaan
 Buku Puji Syukur, No. 702
j. Sumber bahan

: 

Mrk. 10:35-45
Leks, Stefan (2003). Tafsir Injil Markus, Yogyakarta:
Kanisius. Hal. 360-364

 Lembaga Biblika Indonesia (1982). Injil Markus,
Yogyakarta: Kanisius. Hal. 99.
 Sumarno

Ds.,

M.

(2008).

Praktek

Pengalaman

Lapangan Pendidikan Agama Katolik. Diktat Mata
Kuliah Praktek Pengalaman Lapangan Pendidikan
Agama Katolik untuk Mahasiswa Semester VII.
2. Pemikiran Dasar
Dipanggil dan diutus untuk melayani dialami oleh setiap suster dalam
pengalaman dan perjalanan hidupnya sebagai seorang religius. Pada dasarnya
panggilan itu diikuti oleh suatu tugas penting. Panggilan dan perutusan untuk
melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan. Panggilan untuk melayani orang
sakit juga merupakan suatu panggilan yang bertujuan untuk membantu, melayani
baik dalam bentuk medis maupun non medis, mendampingi, memperhatikan serta
mendengarkan orang sakit. Pada kenyataannya sering sekali terjadi dalam
panggilan dan pelayanan para suster kurang memiliki kerelaan hati untuk
memberikan diri dan lupa akan tujuan pelayanannya. Seringkali dalam melayani
orang sakit dianggap sebagai rutinitas yang harus dilaksanakan karena tuntutan
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pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh para suster FSE. Padahal orang
sakit perlu sapaan kasih penyembuhan, perlu seseorang yang memperhatikan dan
menemaninya dalam menghadapi penderitaannya. Untuk menggugah kembali
semangat melayani, para suster perlu menyadari bahwa pelayanan bukan sekedar
rutinitas, tetapi panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan melalui sesama.
Dalam Injil Markus 10:35-45 Yesus berbicara tentang kisah anak-anak
Zebedeus yang mendekati Yesus sambil meminta kedudukan dan kemuliaan.
Anak-anak Zebedeus berharap mulia bersama Yesus dengan menjadi orang
penting, tangan kanan Yesus. Mereka belum mampu melihat konsekwensi
menjadi murid Yesus yakni menjadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Yesus
tahu bahwa manusia ingin berperan sebagai yang besar dan pertama di antara
orang lain. Ia mengakui kerinduan manusia akan kebesaran, tetapi Yesus
mengarahkannya kepada tujuan yang baru, yaitu pelayanan/perhambaan. Pelayan
dan hamba ialah manusia yang aktivitasnya tidak terpusat pada dirinya sendiri
melainkan pada orang lain. Yang menjadi pegangan bagi orang yang terpanggil
untuk melayani ialah kasih yang terungkap dalam bentuk pelayanan. Yang harus
dipikirkan bukan status atau kedudukan, melainkan tugas melayani dan mengabdi.
Maka dalam pertemuan ini diharapkan agar para suster menyadari panggilan
dan perutusannya sebagai seorang yang melayani khususnya melayani orang sakit
dan dalam melayani diharapkan para suster memiliki motivasi, iman yang dalam,
semangat, memiliki cinta kasih, dan terbuka akan karya Allah. Sehingga orang
sakit yang dilayani merasa dikasihi, dicintai, diperhatikan, mampu menjadi
saudara yang siap membantu orang sakit sehingga mampu memaknai penderitaan
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yang mereka alami, Seperti yang diteladankan Sr. M. Mathilda Leenders kepada
kita.

3. Pengembangan Langkah-langkah
a. Pembukaan
 Lagu Pembukaan: PS No. 683. “Kau dipanggil Tuhan”
 Doa Pembukaan
Allah Bapa yang mahakasih, kami bersyukur dan berterimakasih kepadaMu, atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Secara khusus kami
berterimakasih karena Engkau berkenan mengumpulkan kami di tempat ini untuk
mendalami sabda-Mu. Bapa, Engkau telah mendampingi jalan hidup kami sampai
saat ini. Teguhkanlah keinginan kami untuk mengikuti panggilan-Mu dengan
menjadi saksi dan pelayan-Mu bagi sesama yang sakit dan menederita. Kami
percaya, Engkau sendiri yang telah memanggil kami menempuh jalan
keselamatan. Dampingilah kami, agar selalu mengikuti kehendak-Mu dan ajarilah
kami Ya Tuhan agar kami dapat semakin mampu untuk memberikan keteladanan
hidup yang baik bagi sesama kami terutama dalam menghayati panggilan kami
dalam melayani orang sakit . Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala
masa. Amin.
 Pengantar
Para suster yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul
di tempat ini untuk bersama-sama mencoba menyadari, dan melihat kembali
panggilan dan perutusan kita dalam melayani orang sakit. Melayani orang sakit
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adalah suatu tugas perutusan yang kita terima sendiri dari Tuhan yang telah
memanggil kita. Pengetahuan dan keterampilan belumlah cukup untuk melayani.
Akan tetapi dibutuhkan pengabdian yang tulus dan total dalam melayani dan
memiliki

rasa

cinta

kasih

sehingga

pelayanan

itu

sungguh-sungguh

menyembuhkan dan dapat dirasakan dan dialami oleh sesama yang kita layani
khususnya mereka yang sakit. Marilah dalam pertemuan ini kita mencoba melihat
kembali dan berusaha untuk menyadari, merenungkan, dan merefleksikan
bagaimanakah sikap yang seharusnya kita miliki dalam menanggapi panggilan
Yesus dalam melayani orang-orang sakit.

b. Langkah I: Pengungkapan Pengalaman Hidup Faktual
 Membagikan sebuah teks cerita yang berjudul “Santa Elisabeth Hongaria
Pelayan Orang Sakit, Miskin, dan Menderita” (Lampiran, h. 2).
 Penceritaan kembali isi cerita: pendamping memberikan kesempatan kepada
salah seorang peserta untuk menceritakan apa yang ia pahami setelah membaca
dan merenungkan teks cerita di atas.
 Intisari dari teks cerita “Santa Elisabeth Hongaria Pelayan Orang Sakit, Miskin,
dan Menderita”.
Elisabet adalah orang-orang kudus pelindung Ordo Ketiga sekular Santo
Fransiskus. Kalau Santo Ludovikus IX adalah seorang raja, maka Santa Elisabet
adalah seorang puteri raja dan istri seorang pangeran. Pada masa remajanya
Elisabet dikatakan memiliki tubuh yang sempurna, menarik; cara-caranya
menampilkan diri serius tapi sederhana; tutur katanya halus; tekun dalam doa dan
selalu dipenuhi kebaikan dan cintakasih ilahi. Dua insan itu menjadi suami-istri

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
111

yang sungguh ideal dan dianugerahi tiga orang anak. Selama hidupnya sebagai
suami Elisabet dan menerima banyak kritikan, karena karya karitatif Elisabet dan
juga hidup kerohaniannya yang mendalam. Elisabet hidup secara sangat sederhana
dan terus bekerja menolong kaum miskin. Ludwig tidak pernah menghalanghalangi karya karitatif istrinya, kehidupannya yang sederhana maupun kehidupan
rohaninya yang dipenuhi jam-jam doa yang panjang.
Dalam hidupnya yang relatif pendek, Elisabet mewujudkan cintakasihnya
yang besar kepada orang-orang miskin dan menderita, sehingga oleh Paus Leo XII
dia dijadikan orang kudus pelindung bagi karya amal Gereja Katolik yang
dilakukan oleh para perempuan. Sebagai seorang puteri raja, Elisabet memilih
hidup pertobatan dan asketisme, meskipun sebenarnya dengan mudah dia dapat
menikmati kehidupan santai dan mewah. Pilihan hidupnya ini membuat Santa
Elisabet dicintai oleh rakyat biasa.
Sebagai religius kita diutus untuk melayani orang-orang kecil disekitar kita
khususnya orang sakit. Terutama pada zaman kita sekarang ini mendesak
kewajiban menjadikan diri kita sendiri sesama bagi setiap orang, siapa pun dia itu,
dan bila ia datang melayaninya secara aktif, entah itu orang sakit, entah ia itu
orang lanjut usia yang sebatang kara, entah tenaga kerja asing yang dihina tanpa
alasan, entah seorang perantau, atau anak yang lahir dari hubungan haram dan
tidak sepatutnya menderita karena dosa yang tidak dilakukannya, atau orang lapar
yang menyapa hati nurani kita.
 Pengungkapan Pengalaman: Pendamping mengajak peserta untuk mendalami
cerita di atas dengan tuntunan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
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 Ceritakanlah pengalaman suka dan duka santa Elisabeth Hongaria
dipanggil melayani orang sakit.
 Ceritakanlah pengalaman baik suka maupun duka para suster dalam
melayani orang-orang sakit .
 Suatu Contoh Arah Rangkuman
Para suster yang terkasih, kalau dicermati keinginan Santa Elisabeth
melayani orang sakit, kecil, dan menderita timbul karena keinginan hatinya
sendiri yang tergerak untuk membantu sesama yang menderita. Santa Elisabeth
ingin menunjukkan kesaksian dan keteladanan hidup

yaitu

penuh kasih,

menolong, ramah dan dekat dengan orang-orang yang menderita. Dengan melihat
orang-orang yang sakit dan menderita, Santa Elisabeth sangat terkesan hatinya,
sehingga timbul keinginan di hati untuk melayani mereka.
Melihat dan menyaksikan penderitaan seseorang dapat menumbuhkan
keinginan dan menggerakkan hati orang lain untuk membantu meringankan
penderitaannya. Demikian juga dengan pengalaman dalam melayani orang-orang
sakit. Ada berbagai macam motivasi untuk melayani orang-orang sakit. Ada
karena tuntutan tugas dari pimpinan, hanya sekedar rutinitas kerja. Namun ada
juga karena kesadaran seseorang yang percaya bahwa melayani mereka yang sakit
dan menderita merupakan sarana menuju jalan keselamatan. Melalui pengalaman
yang disharingkan tadi menyadarkan akan keterbatasan pengetahuan, wawasan,
dan keterampilan yang kita miliki. Meskipun demikian kita tetap berusaha untuk
tetap setia dalam panggilan dan tugas perutusan untuk melayani orang-orang sakit
agar mereka sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan.
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c. Langkah II: Refleksi Kritis Atas Pengalaman Hidup Faktual
 Pendamping mengajak peserta untuk merefleksikan sharing pengalaman
terhadap teks cerita yang telah dilakukan oleh peserta pada langkah
sebelumnya dengan dibantu pertanyaan berikut ini.
 Mengapa para suster melayani orang-orang sakit ?
 Dari jawaban yang diberikan oleh peserta pendamping memberikan
rangkuman singkat.
Sebagai seorang religius sikap peka sangat penting dalam melayani.
Keadaan orang yang menderita sakit menjadi penggerak untuk

turun dan

merendahkan diri untuk melayani orang-orang yang kecil, sakit, dan menderita.
Tentunya itu semua dilakukan dengan iman dan cinta kepada orang yang dilayani.
Seorang religius yang sadar akan panggilannya tidak hanya melayani tetapi
dengan suatu aksi yang nyata dan penuh pengorbanan memberikan diri secara
total demi orang-orang sakit, dan menderita. Suatu kesadaran bahwa sesama yang
kecil, sakit dan menderita harus dicintai dan diselamatkan. Cinta yang tulus dan
penuh pengorbanan baik tenaga, waktu, membuat orang sakit merasa tertolong
dan merasa dicintai.
Para suster dapat meningkatkan pelayanan untuk melayani orang sakit
dengan berbagai cara lewat pengalaman hidup, pengorbanan, kesabaran dan
kesiapsediaan. Keinginan untuk melayani orang sakit, terdorong karena suatu
peristiwa yang menyentuh hati dalam perjumpaan yang dialami dengan mereka.
Dalam perjumpaan inilah seseorang dijumpai Allah dan dipanggil Allah untuk
melayani sesamanya. Para suster dapat meningkatkan pelayanan terhadap orang
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sakit dapat dimulai dengan memeperkuat hidup iman dengan membuka hati untuk
mengenal sesama lebih dalam, menerimanya dengan segala keadaannya dan
percaya dengan penuh iman dan pengharapan

bahwa orang sakit ini akan

merasakan kegembiraan bahwa ia diterima, dihargai, dan terlebih dicintai.
d. Langkah III: Menggali Pengalaman Tradisi dan Visi Kristiani
 Pendamping meminta bantuan salah seorang dari peserta untuk membacakan
sebuah perikop, langsung dari Kitab Suci, yaitu Injil Markus 10:35-45.
(sebelumnya pendamping membagikan kepada seluruh peserta, teks fotocopy
perikop yang akan dibaca).
 Pendamping memberikan waktu sesaat kepada peserta untuk hening sejenak
sambil secara pribadi merenungkan dan menanggapi pembacaan Kitab Suci
dengan dibantu beberapa pertanyaan sebagai berikut :
 Ayat manakah yang menunjukkan pelayanan?
 Pesan inti pelayanan yang ditunjukkan Injil Markus?
 Pendamping memberikan kesempatan kepada peserta untuk merenungkan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga peserta dapat
menemukan pesan itu dari perikop tersebut.
 Pendamping memberikan tafsir dari perikop, yaitu Injil Markus 10:35-45 dan
menghubungkannya dengan tanggapan peserta dan dalam hubungannya dengan
tema dan tujuan.
Injil Markus 10:35-45 berbicara tentang kisah anak-anak Zebedeus yang
mendekati Yesus sambil meminta kedudukan dan kemuliaan. Anak-anak
Zebedeus berharap mulia bersama Yesus dengan menjadi orang penting, tangan
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kanan Yesus mereka belum mampu melihat konsekwensi menjadi murid Yesus
yakni menjadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Dalam ayat-ayat Markus
10:43-44 Yesus mengajak murid-murid agar menjadi pelayan dan hamba. Katakata Yesus dalam ayat 43 dan 44 itu bermaksud mengatakan agar para murid
saling menjadi pelayan dan saling mengutamakan. Murid-murid diimbau agar
menjadi pelayan bagi satu sama lain dan agar saling menganggap penting.Ajakan
dan ajaran tadi diberi penjelasan "karena Anak Manusia datang bukan untuk
dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi
tebusan bagi orang banyak". "Memberikan nyawanya" berarti memberikan diri
sepenuhnya, punya komitmen total, dan bila perlu sampai berkurban jiwa
walaupun ini bukan hal yang pokok.
Mengikuti

Panggilan

Yesus

memang

bukanlah

soal

kedudukan,

mendapatkan pujian. Sikap yang selalu mementingkan kedudukan, hormat, dan
pujian di dalam pelayanan dapat menjerumuskan orang pada cinta akan diri
sendiri, sikap angin-anginan tergantung situasi disekitar. Sebagai suster FSE
dapat belajar dari Yesus. Ia memiliki sikap sebagai hamba, pelayan dan segala
aktivitasnya tidak terpusat untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain yang
membutuhkan. Sebagai orang yang terpanggil untuk melayani orang sakit dituntut
meneladani kesederhanaan dan kerendahan hati Yesus. Bacaan injil ini menjadi
pedoman dalam menjawab panggilan Tuhan, agar dalam melayani tidak karena
semata-mata ingin mendapat pujian, kedudukan, rutinitas kerja. Panggilan dan
tugas sebagai suster FSE melayani orang-orang sakit memang tidak mudah
mengingat keadaan orang sakit beraneka situasi, sosial, ekonomi, dari keluarga
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yang berbeda-beda. Terkadang merasa berat, kecewa, hanaya mau melayani yang
ekonomi kelas atas, mau meninggalkan. Namun di balik semua kendala dan
kelemahan-kelemahan itu diajak untuk merefleksikan rencana Tuhan untuk karya
pelayanan para suster FSE.
Sebagaimana Yesus yang rendah hati mau menjadi hamba untuk sesamanya,
para suster FSE harus siap dengan segala keberadaan, kemampuan dan usaha
melayani dan merawat orang sakit, seperti yang telah di lakukan oleh Santa
Elisabeth Hongaria yang melayani dengan sepenuh hati.

e. Langkah IV: Interprestasi/Tafsir Dialektis antara Tradisi dan Visi Kristiani
dengan Tradisi dan Visi Peserta.
 Pengantar
Para suster yang terkasih, melalui proses yang telah kita lewati bersama tadi
kita sudah mengetahui apa pesan pokok yang ingin disampaikan lewat teks cerita
“Santa Elisabeth Hongaria melayani orang sakit dan menderita” bahwa Santa
Elisabeth melayani orang sakit, kecil, dan menderita timbul karena keinginan
hatinya sendiri yang tergerak untuk membantu sesama yang menderita. Santa
Elisabeth ingin menunjukkan kesaksian dan keteladanan hidup

yaitu

penuh

kasih, menolong, ramah dan dekat dengan orang-orang yang menderita. Dengan
melihat orang-orang yang sakit dan menderita, Santa Elisabeth sangat terkesan
hatinya, sehingga timbul keinginan di hati untuk melayani mereka.
Demikian juga dengan pengalaman kita untuk melayani orang-orang sakit.
Melayani merupakan tugas perutusan dan panggilan hidup untuk mengikuti Yesus
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Kristus. Dalam melayani orang-orang sakit kita perlu memperkuat hidup iman kita
akan Yesus dengan mau mengikuti cara hidupNya, dengan meningkatkan hidup
doa, mau menjadi hamba yang lebih mementingkan orang lain, tidak mencari
kuasa, dan pujian. Dari perikop Injil Markus 10:35-45 tadi menceritakan tentang
kisah anak-anak Zebedeus berharap mulia bersama Yesus dengan menjadi orang
penting, tangan kanan Yesus mereka belum mampu melihat konsekwensi menjadi
murid Yesus yakni menjadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Murid-murid
dihimbau agar menjadi pelayan bagi satu sama lain dan. Ajakan dan ajaran tadi
diberi penjelasan "karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang
banyak". "Memberikan nyawanya" berarti memberikan diri sepenuhnya, punya
komitmen total, dan bila perlu sampai berkurban jiwa.
Para suster yang terkasih sikap dan teladan Yesus ini juga sebaiknya
diterapkan dalam kehidupan konkrit. Sebagai seorang suster FSE ketika
melakukan pelayanan terkadang banyak hal yang selalu mempengaruhi sehingga
kurang setia pada pelayanan, kurang memberi hati dan dalam melayani terkadang
mengharapkan pujian, mengandalkan kekuatan diri sendiri, berpusat pada diri
sendiri. Namun melalui pendalaman ini kiranya para suster merasakan rahmat dan
semakin disadarkan akan panggilan yang mulia untuk melayani orang sakit
dengan penuh cinta kasih. Kasih yang memampukan kita untuk selalu mencintai,
peduli dan memampukan kita bersikap seperti Yesus yang datang untuk melayani
dan memberi diri untuk setia dalam tugas perutusannya didunia ini.
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 Untuk dapat menanggapi panggilan hidup untuk melayani dan mengikuti
Yesus Kristus perlulah kita bersama berefleksi dan merenungkan beberapa
pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang sekiranya dapat membantu kita agar
dapat menanggapi panggilan Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan.
 Sikap-sikap mana saja yang dibutuhkan agar selalu menanggapi panggilan
untuk melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan?
 Apakah para suster semakin diteguhkan, disemangati, disadarkan dalam
melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan?
(Saat hening diiringi instrument, pendamping memberikan waktu kepada
peserta untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang telah
diberikan )
 Suatu contoh rangkuman penerapan pada situasi peserta
Para suster yang terkasih, kita semua mengalami panggilan untuk melayani
orang sakit. Maka marilah kita menyadari diri sebagai pribadi yang terpanggil
untuk mengikuti Yesus dan menjadi perpanjangan tangannya untuk melayani
orang-orang sakit. Dan kita dapat belajar dari keteladanan hidup Yesus dalam
melayani umatnya, lewat sikap terbuka, apa adanya, polos, jujur, kritis, jernih dan
bersih nuraninya, tidak menginginkan kehormatan atau pujian. Kita diajak untuk
mau mewartakan Kabar Gembira serta berani menjadi saksiNya dengan memberi
keteladanan hidup yang baik bagi sesama khususnya orang sakit yang kita layani.
Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, hanya Rahmat dan KuasaNyalah
yang dapat memampukan kita untuk menjawab dan melaksanakan panggilanNya.
f. Langkah V : Keterlibatan Baru Demi Makin Terwujudnya Kerajaan Allah
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Para suster yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah bersama-sama
menggali pengalaman kita lewat teks Cerita “Santa Elisabeth Hongaria melayani
orang-orang miskin, sakit, dan menderita”, kita semua juga dipanggil untuk
melayani orang-orang sakit dan menjadi saksiNya. Lewat kesaksian dan
keteladanan hidup seseorang dapat menumbuhkan keinginan orang lain untuk
mengikuti jalan hidup yang dipilihnya. Demikian juga dengan pengalaman kita
untuk menjalankan tugas panggilan melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa
Elisabeth Medan.
Dalam mempertahankan panggilan hidup untuk mengikuti Yesus Kristus
seorang suster FSE perlu memperkuat hidup iman akan Yesus dengan mau
mengikuti cara hidupNya, meningkatkan hidup doa dan berani memberikan
keteladanan hidup serta kesaksian iman kepada sesama

terutama dalam

memberikan pelayanan kepada orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth
Medan. Seringkali kita kurang menyadari untuk menghayati panggilan hidup
dalam melayani orang sakit. Dalam kenyataan tidak banyak orang yang memberi
keteladanan hidup yang baik dalam melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa
Elisabeth Medan. Lewat Injil Markus 10:35-45 kita disadarkan oleh keteladanan
dari Yesus yang terbuka, tulus, berani, apa adanya, serta rendah hati. Kita dapat
belajar dari Yesus yang segala aktivitasnya tidak terpusat untuk dirinya sendiri
melainkan untuk orang lain yang membutuhkan. Sebagai orang yang terpanggil
untuk melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan kita dituntut
meneladani kesederhanaan dan kerendahan hati Yesus yang secara total taat
kepada Allah, tidak memperhitungkan pujian atau kedudukan. Bagi kita bacaan
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injil ini menjadi pedoman dalam menjawab panggilan Tuhan, agar dalam
melayani tidak karena semata-mata ingin mendapat pujian, kedudukan, rutinitas
kerja. Dialah yang dapat memampukan kita untuk mengikutiNya dan memberikan
kesaksian atau menyebarkan

kabar gembira pada semua orang serta berani

memberi teladan hidup yang baik kepada sesama terutama dalam melayani
sesama khususnya orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan .
 Secara bersama-sama memikirkan niat apa yang akan dilakukan setelah
mengikuti pertemuan ini, terutama dalam memberikan pelayanan kepada orang
sakit
 Niat apa yang akan kita lakukan agar kita dapat menjadi teladan yang baik
dalam melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan?
 Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mewujudkan niat-niat
tersebut terutama dalam melayani orang sakit di Rumah Sakit Santa
Elisabeth Medan?
(pendamping memberikan kesempatan bagi peserta sejenak untuk
memikirkan dan merenungkan niat apa yang akan mereka lakukan dengan
pertanyaan dan mengungkapkan niat tersebut baik niat pribadi ataupun
niat bersama kepada peserta lain. Untuk niat pribadi dapat disharingkan
dan niat bersama dapat didiskusikan untuk membuat niat konkrit bersama.)

g. Penutup
 Setelah selesai mengungkapkan niatnya baik yang bersifat pribadi ataupun
bersama kepada peserta lain, pendamping mengajak peserta untuk duduk
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melingkar dan bergandengan tangan sebagai tanda satu panggilan, satu
keluarga dan satu semangat dalam mewujudkan panggilannya melayani orang
sakit khususnya di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. Sebelum
bergandengan tangan pendamping meletakkan salib dan lilin dan menjelaskan
maknanya. Salib menunjukkan Kristus memanggil kita, Dia yang memberi
teladan kepada kita dengan seluruh hidup dan pengabdianNya demi
keselamatan manusia yang dicintai-Nya. Sementara lilin yang menyala
melambangkan iman kita bahwa Kristus senantiasa membimbing kita untuk
mewujudkan panggilanNya menjadi pengikut Kristus.
 Pendamping

memberikan

kesempatan

kepada

peserta

untuk

sesaat

merenungkannya .
 Setelah itu, pendamping memberikan kesempatan kepada para peserta untuk
menyampaikan doa umat secara spontan yang terlebih dahulu diawali oleh
pendamping yang menghubungkan dengan kebutuhan dan situasi peserta.
Setelah peserta menyampaikan doa-doa permohonannya, pendamping menutup
dengan doa penutup yang isinya merangkum keseluruhan langkah yang telah
dilewati dalam proses tadi.
 Doa Penutup
Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami haturkan syukur dan pujian
padaMu, karena Engkau telah membimbing kami selama pertemuan ini
berlangsung. Terimakasih ya Bapa atas pengalaman iman yang kau anugerahkan
kepada kami. Dari kisah “Santa Elisabeth Hongaria melayani orang miskin dan
sakit” kami boleh belajar untuk menjawab panggilanMu dengan melayani sesama
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kami yang miskin dan menderita sakit. Juga melalui pengalaman kami sendiri,
kami semakin melihat dan mengalami kasih dan rahmat-Mu yang memampukan
kami untuk setia dan menghayati panggilan untuk melayani orang-orang sakit
sebagai perpanjangan tangan-Mu. Engkau juga memberikan kami Yesus Putramu
sebagai teladan hidup yang senantiasa memberikan diri mengabdi untuk melayani
semua orang dan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu. Dalam penyerahan
dirinya Yesus Putramu memberikan semangat dan teladan kepada kami untuk
senantiasa setia melayani dan melaksanakan tugas yang Engkau percayakan
kepada kami. Dampingilah kami selalu, agar dapat tahan uji dalam menhadapi
segala tantangan dalam pelayanan kami. Ajarilah kami agar kami dapat sanggup
memberi teladan hidup yang baik bagi sesama terutama dalam tugas pelayanan
kami setiap hari khususnya bagi orang-orang sakit dan curahkanlah Roh
KudusMu Ya Tuhan serta berilah kami kekuatan agar kami dapat memperkuat
hidup iman kami dan hidup doa kami, sehingga kami dapat menjawab dan
melaksanakan penggilanMu dengan baik dan penuh kesungguhan. Demi Kristus
Tuhan dan pengantara kami. Amin.
 Setelah doa penutup, pertemuan diakhiri dengan menyanyikan lagu dari
 Puji Syukur no. 702 “Yang kau perbuat bagi saudara-Ku”
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI merupakan bagian terakhir dari seluruh rangkaian penulisan skripsi
tentang semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders

yang menjadi dasar

pelayanan para suster FSE bagi orang sakit. Sebagai bagian akhir dari penulisan
skripsi ini diuraikan hal-hal pokok yang merupakan inti tulisan mulai dari bab II
sampai bab VI. Setelah menarik kesimpulan sebagai inti yang mewakili seluruh
tulisan ini, maka akan disampaikan juga saran yang kiranya penting dan
bermanfaat bagi semua para pembaca untuk mendukung karya dan pelayanan
dalam memperhatikan orang kecil dan menderita khususnya orang sakit, sehingga
pelayanan tersebut semakin bermutu dan berguna bagi orang lain.
Semoga melalui tulisan ini, para pembaca semakin mengenal semangat
pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders , sehingga dapat memotivasi dan menggugah
hati para pembaca untuk melayani mereka yang kecil, menderita, dan sakit serta
membantu mereka yang sangat membutuhkan pertolongan.

A. Kesimpulan
Sr. M. Mathilda Leenders sebagai teladan dan menjadi dasar semangat para
suster FSE dalam melayani orang-orang sakit, karena Sr. M. Mathilda Leenders
memiliki keberanian untuk melepaskan kehidupan yang sudah mapan di biara
Alles Voor Allen/Mater Dei dan memulai karya kasih merawat orang sakit dari
rumah kerumah. Karena keberanian dan semangat hidupnya, Sr. M. Mathilda
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Leenders menjadi teladan dan kharismanya menjadi dasar semangat pelayanan
para suster FSE bagi orang sakit. Sr. M. Mathilda Leenders selalu mengutamakan
relasi dengan Tuhan dalam doa , Ekaristi. Relasi dengan Tuhan dalam doa dan
keheningan mendorong Sr. M. Mathilda Leenders untuk berani menerima tawaran
memulai karya kasih yang baru dan keakraban dengan Tuhan melalui Ekaristi
menjadi sumber kekuatan baginya untuk menjalankan tugas dan pelayanannya
setiap hari. Dalam keseluruhan hidupnya Sr. M. Mathilda Leenders sangat rajin
dan gembira dalam pelayanan. Sr. M. Mathilda Leenders menanamkan keyakinan
bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang mengandalkan daya
penyembuhan dari Allah yakni pelayanan dengan kasih yang tulus dan universal.
Penyembuhan bagi orang sakit bukan bertumpu pada pengobatan medis, tetapi
daya afeksi yang berasal dari Allah. Dalam pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders
melihat wajah Kristus dalam diri orang-orang sakit yang dilayani dan menjadi
hamba bagi orang yang dilayani.
Sr. M. Mathilda Leenders mendapat tempat yang sangat istimewa dalam
kongregasi FSE yakni sebagai pendiri kongregasi, model, teladan hidup, dan
kharismanya menjadi dasar pelayanan bagi para suster FSE dalam melayani orang
kecil dan menderita khususnya orang sakit. Para suster FSE meneladani dan
menghormatinya dalam membagi kasih melayani orang-orang kecil dan sakit yang
dihayati dalam tugas perutusan dan kesetiaan dlam menjalani hidup panggilan
sebagai religius. Dengan meneladani dan menghormati Sr. M. Mathilda Leenders
dapat memotivasi, menginspirasi, dan membuahkan semangat bagi para suster
FSE dalam hidup panggilan sebagai religius dan dalam melaksanakan tugas
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perutusan melayani orang-orang yang kecil, miskin, menderita, dan orang sakit.
Dan berkat teladan Sr. M. Mathilda Leenders telah membuahkan harapan dan
semangat bagi para suster FSE, dimana sikap keberaniannya, merendahan hatinya,
penyerahan dirinya, sikap lepas bebas, kepasrahannya memperlakukan sesama
sebagai saudara dan menjadi hamba bagi sesamanya menjadi sikap hidup dan
dasar pelayanan para suster FSE.
Semangat Sr. M. Mathilda Leenders menjadi teladan dan menjadi dasar
pelayanan yang perlu dilaksanakan terus menerus. Sr. M. Mathilda Leenders telah
terbukti menunjukkan cintanya kepada orang-orang yang lemah, menerima serta
memperlakukan sesama saudara sebagai saudara, dengan ikhlas berbagai harapan,
kegembiraan, demi kebahagiaan orang yang dilayani. Sr. M. Mathilda Leenders
telah setia melaksanakan tugas luhur yang dipercayakan Allah kepadanya yakni
sebagai perpanjangan tangan kasih Allah untuk melayani dan memperhatikan
orang-orang yang kecil, sakit, dan menderita. Dalam tugas pelayanan secara
khusus pelayanan bagi orang sakit hendaknya para suster FSE menempatkan Sr.
M. Mathilda Leenders dan belajar dari sikap beliau yang melayani tidak melulu
penyembuhan pengobatan secara fisik, membimbing, menghibur orang sakit
dengan kata-kata suci melainkan diimbangi dengan pelayanan yang penuh kasih,
perhatian, tulus, sederhana, sehingga mampu menyentuh perasaan, hati orang sakit
dengan demikian hidup mereka pun semakin berarti. Inilah yang menjadi sasaran
dasar pelayanan para suster FSE dalam melayani orang sakit.
Spiritualitas kongregasi menjadi daya gerak pendiri selama hidupnya
menjadi spiritualitas Kongregasi turun-temurun sesuai dengan perkembangan
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zaman. Sr. Mathilda Leender memilih motto “ketika Aku Sakit kamu melawat
Aku” untuk mempertegas keyakinannya akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama.
Bahwa pelayanan yang sungguh kepada Tuhan dapat dibuktikan dengan
pelayanan kasih yang ikhlas kepada sesama. St. Yohanes berkata: “Jikalau
seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia
adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita
terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi
saudaranya” (1Yoh 4:20-21). Sr. Mathilda menyadari bahwa pelayanan kepada
sesama akan sungguh

ikhlas, penuh kasih dan ketulusan bila dilandasi oleh

keyakinan akan kehadiran Yesus yang diabdinya di dalam diri sesama yang
dilayani itu.Motto Kongregasi yang diwariskan pendiri itu kemudian dirumuskan
kembali dalam kharisma kongregasi yaitu: “Daya kasih Kristus yang
menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita, sampai rela wafat di kayu
salib”. Kharisma ini mau menggambarkan unsur kemuridan suster FSE yang mau
mengikuti Sang Guru. Mereka rela memperjuangkan kasih bagi yang miskin dan
lemah sekalipun mereka sendiri harus berkorban dan menderita. Karena kharisma
yang sejati tidak pernah terpisahkan dari salib, yaitu menanggung derita karena
memperjuangkan manusia yang biasanya ditentang oleh hidup duniawi.
Gerakan religius Sr. M. Mathilda Leenders menjadi dasar pelayanan para
suster FSE dalam melayani orang-orang sakit. Bagi para suster FSE teladan,
semanagat, kharisma, motto Sr. M. Mathilda Leenders mesti dihidupi dibaktikan
kepada Allah melalui karya pelayanan Kongregasi yang disadasari kasih Allah.
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Hidup religius pada umumnya dibaktikan demi Kerajaan Allah yang dinyatakan
didunia, perutusan dan pelayanan dalam kesaksian hidup dirasakan sangat berat
untuk dihadapi. Karya pelayanan bagi orang sakit merupakan salah satu tantangan
dalam arus globalisasi saat ini yang perlu dihadapi, diintegrasikan, dan
diinternalisasikan dalam karya pelayanan khususnya bagi orang sakit agar
semakin matang dengan demikian karya pelayanan semakin berkualitas dan
menjadi cahaya bagi dunia
Katekese model Shared Christian Praxis (SCP) adalah salah satu cara yang
tepat untuk para suster FSE agar semakin mencintai tugasnya, dan bersemangat
dalam melayani orang sakit dan mampu berbagi kasih pada sesama yang sakit,
dengan dasar pertimbangan karena model ini bersifat dialog partisipasif, yang
menempatkan peserta sebagai subyek yang bebas dan tanggung jawab dalam
pergulatan, keprihatinan dan harapan hidupnya mampu diwujudkan. Oleh karena
itu tema-tema yang dipilih mengarahkan para suster agar dapat semakin
meneladani semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders dalam melayani orangorang sakit. Para suster FSE diharapkan menyadari bahwa tugas mulia yang
diemban dengan semangat pelayanan yang penuh kasih merupakan penyembuh
sejati. Para suster FSE membutuhkan sesuatu yang dapat membantu mereka lebih
baik dalam melayani orang sakit secara khusus semangat pelayanan yang sesuai
dengan spiritualitas kongregasi FSE.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai
berikut:
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1. Sehubungan dengan semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders sebagai
dasar pelayanan para suster FSE bagi orang sakit, maka sebaiknya para suster
FSE perlu mengadakan pendalaman tentang semangat pelayanan Sr. M.
Mathilda Leenders dalam iman, kesetiaan, pengorbanan, dan semangat lepas
bebasnya untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari.
2. Kemampuan untuk mendengarkan bisikan Tuhan akan semakin memampukan
para suster untuk merasakan kehadirannya dalam setiap pelayanan bagi orang
sakit, sebagaimana yang telah diteladankan Sr. M. Mathilda Leenders. Maka
bertekun dalam doa akan membuat kita semakin peka akan bisikan Tuhan
melalui sesame yang dilayani.
3. Agar para suster FSE menggali semangat para pendahulu sehingga dapat
memberikan semangat baru bagi pelayanan para suster FSE bagi orang sakit
zaman sekarang.
4. Agar karya perutusan dan pelayanan Kongregasi FSE berkembang dengan baik
maka dari pihak kongregasi perlu mengevaluasi karya-karya yang sudah ada,
dan seorang suster FSE diharapkan mampu memancarkan kasih persaudaraan
dalam pelayanan tanpa memandang orang dari latar belakang, menerima orang
yang dilayani dengan segala kondisi dan situasi, dan melihat mereka sebagai
saudara dan saudari.
5. Program katekese yang sudah dijabarkan, hendaknya dapat dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang sudah direncanakan, agar para susuter FSE secara khusus
yang terjunlangsung melayani orang-orang sakit semakin mampu meneladani

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
129

semangat pelayanan Sr. M. Mathilda Leenders dalam penyerahan diri serta
kesetiaannya melayani orang-orang yang sakit dan menderita.
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Lampiran:Teks Cerita Santa Elisabeth Hongaria Pelayan Orang Sakit,
Miskin, danMenderita
Elisabeth ialah puteri raja Hungaria.Ia dilahirkan pada tahun 1207. Elisabeth
dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia, ketika ia masih amat muda. Tuhan
mengaruniakan kepada mereka tiga anak dan mereka hidup berbahagia selama
enam tahun. Santa Elisabeth sangat solider kepada sesamanya. Hal ini bermula
ketika ia melihat situasi orang di luar istana yang begitu menderita, miskin, sakit
dan tersingkir. Hatinya tergerak untuk membantu dan memperhatiakan mereka.
Tetapi keluarga istana tidak mendukung dan tidak menyukai pelayanan karitatif
Elisabeth bagi orang sakit dan menderita yang berada di luar istana. Pada suatu
hari Elisabet sedang bergegas untuk melaksanakan karya karitatifnya. Ludwig
mendekati dia dan menanyakan apa yang disembunyikan di balik rok kerjanya.
Elisabet membuka rok kerjanya, maka terlihatalah bunga-bung amawar yang
indah, padahal yang dibawanya tadi adalah roti.Sungguh sebuah keajaiban.
Pada suatu saat Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Sanak-saudara
Louis tidak pernah menyukai Elisabeth karena ia biasa membagikan banyak
makanan kepada kaum miskin. Santa Elisabeth, beserta ketiga anaknya diusir dari
kastil. Mereka menderita kelaparan serta kedinginan. Namun, Elisabeth tidaklah
mengeluhakan penderitaannya yang berat itu. Elisabeth menerima penderitaannya
sama seperti ia menerima kabahagiaannya. Santa Elisabeth bertekad untuk
mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladani semangat
kemiskinan St. Fransiskus. Elisabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan
menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan melayani mereka yang sakit
serta miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh
tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Santa Elisabeth mempunyai
cintakasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun
dipanggil untuk tergerak oleh belaskasihan melihat penderitaan sesama.
Di kastil Wartburg di kaki bukit karang yang terjal Santa Elisabet
mendirikan sebuah rumah sakit. Disanalah dia sering memberimakan orang
miskin dengan tangannya sendiri; membersihkan serta merapihkan tempat tidur
mereka dan menemani mereka di musim panas yang tidak nyaman. Santa Elisabet
mendirikan sebuah rumah sakit lagi yang dapat menampung 28 orang. Dia juga
memberimakan 900 orang di pintu gerbang istananya, di samping tak terhitung
jumlahnya yang tersebar di berbagai tempat lain di negerinya. Karya amal-kasih
Santa Elisabet juga tidak sembarangan dapat dikatakan penghamburan atau
pemborosan, karena Santa Elisabet tidak akan mentolerir terjadinya pengangguran
di kalangan orang miskin yang masih dapat bekerja. Dia akan memperkerjakan
mereka pada tugas-tugas yang cocok dengan kekuatan mereka masing-masing.
Sebagai seorang bangsawan pada zamannya, Santa Elisabet dapat dengan mudah
memperbudak para warganya. Akan tetapi dia melayani mereka dengan hati yang
sedemikian penuh cintakasih, sehingga hidupnya di dunia yang begitu singkat
membuat dia memperoleh tempat di hati banyak orang.(sumber: Mgr. Nicolas
Martinus, CICM. Orang Kudus SepanjangTahun, Jakarta: Obor, hal. 576)

