
KKS 2 Lingkungan St. Michael
Last Updated Friday, 14 September 2018 13:58

  

  Pertemuan Kerasulan Kitab Suci ke-2 Lingkungan Santo Michael dilaksanakan di rumah Ibu
Frida dengan tema mengatasi konflik dalam keluarga. KKS ini dipimpin oleh Pak Elias.
Pertemuan membahas mengenai bagaimana Tobit dan istrinya mengatasi konflik dalam rumah
tangganya (Tob 2:9-14). Tobit adalah seorang yang menempuh jalan kebenaran, saleh dan
banyak berbuat kebajikan seperti menguburkan orang-orang Israel yang dibunuh Raja
Sanherib, hingga ia pernah dicari-cari untuk dibunuh oleh raja. Pada suatu ketika ia menjadi
buta. Dua tahun lamanya ia dipelihara oleh Ahikar hingga ia pindah. Ketika itu istrinya Hana
mulai memborong pekerjaan, dan diberi tambahan upah seekor anak kambing. Konflik muncul
ketika Tobit tidak percaya kepada Hana dan mulai marah. Apa yang dapat kita pelajari dari
cerita alkitab tersebut? Siapakah yang bersalah? Siapakah yang bertindak bijaksana?
Permasalahan tersebut disebabkan karena apa? Bagaimana permasalahan tersebut
diselesaikan?   Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka diskusi dan sharing antara umat
lingkungan.       

Seorang ibu mensharingkan kehidupan rumah tangganya dikala ia masih muda dan baru
mengarungi rumah tangga. Dengan penuh perhatian umat memperhatikan sharing tersebut,
salah satu tips yang dapat diambil adalah: dikala suami marah-marah, istri mengalah terlebih
dahulu walauoun hati masih panas. keesokan harinya, suguhi suami dengan sarapan dan kopi
hangat sambil menanyakan mengapa kemarin marah-marah. suami biasanya setelah
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mengambil waktu tenang untuk berpikir akan dapat menjelaskan permasalahan yang
mendasari kemarahannya tersebut. pada saat itulah, permasalahan dapat dibahas dengan
lebih baik dan bisa terselesaikan dengan baik.    Sharing kemudian ditutup dengan sesi doa
umat dan makan-makan. Ibu Frida dkk menyiapkan kue pisang kismis, agar pandan, mie
goreng, dan pastel. Tidak terasa pertemuan 1 jam ditutup dengan perut kenyang, hati riang,
dan jiwa yang memuji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Elias - pembicara, Bu Nana - Ketua
Lingkungan, Bu Frida - tuan rumah, dan seluruh umat lingkungan St. Michael
(Oma/Opa/Bapak/Ibu/Adik-adik). Sampai jumpa lagi dalam pertemuan KKS berikutnya.
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