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Berdiri dan pergilah! 
   

Saya adalah salah satu dari siswa program bahasa Inggris 2019 SND. Mewakili kelompok kami, saya ingin 
membagikan renungan saya tentang waktu kami di Roma menurut kisah orang Samaria yang kembali 
dan bersyukur kepada Tuhan sebagai orang asing. Saya harap Anda juga dapat melihat dan merasakan 
benih-benih Tuhan tumbuh di dalam diri kami.  

“Ia seorang Samaria. Lk 17: 16” 
Saya masih ingat ketika saya tiba di Roma, saat itu tanggal 31 Januari. Semua suster sepenuh hati 

menyambut kami, kami menyanyikan ‘Te Deum’ dalam 
bahasa Korea. Itulah kesan pertama saya tentang Roma: 
sambutan hangat dan suasana komunitas antar budaya. 
Saya bertemu semua suster dalam kelompok saya yang 
datang dari berbagai negara. Demikian juga, pada 
awalnya, kami hanya mengenal satu sama lain sejauh 
asal negara. Seiring berjalannya waktu, kami menyadari 
bahwa kami dapat berkomunikasi satu sama lain 
melalui bahasa hati. Kami semakin mengenal 
kepribadian satu sama lain, lebih dari bahasa dan 
budaya.  

 
 “.. tetapi orang asing ini kembali dan memuji 

Allah? Lk 17:18 “ 
 Tuhan memberi kami waktu yang sangat 
istimewa selama 10 bulan. Kami telah belajar dari 5 guru 
yang berbeda, kami mengalami dua konferensi besar: 
Pertemuan Para Suster Muda dan Konferensi 
Pembinaan, dan kami bertemu dua kelompok suster 
pilgrim dari Amerika Serikat dan India. Karena itu, kami 
tidak hanya bertemu dengan para suster Casa Madre, 
tetapi juga lebih dari 70 suster dari seluruh dunia 
Keadaan unik ini telah membuat kami lebih fleksibel. 
Kadang-kadang kami berjuang bersama: kadang-kadang 
kami saling menyeka air mata, kami saling memberi 

semangat, dan kami juga banyak tertawa. Kami semua sangat bangga dengan diri kami sendiri. Jika kami 
adalah orang-orang dengan kusta dalam Injil, kami akan kembali untuk bersyukur kepada Tuhan bersama, 
tidak hanya satu dari kami. Tuhan telah mengajarkan kita bagaimana menjadi satu SND, bahkan jika kita 
memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Dan kami mengidentifikasi akar kami di Gereja 
Katolik melalui ziarah kami ke tempat-tempat khusus dan Sinode Amazon. Pengalaman hidup ini adalah 
hadiah paling berharga dari Tuhan. Sebagai murid yang sudah dicerahkan bagaimana kami hanya diam 
saja dan tinggal dalam zona nyaman kami?   

 
“Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Lk 17:19”   

 Kami sangat berterima-kasih kepada Suster Mary Kristin, and semua dewan umum dan para 
suster di Cara Madre untuk kesempatan ini. Mereka semua telah mendukung dan mendorong kami. Kami 
juga berterima-kasih kepada Tuhan sebagaimana orang Samaria yang tersungkur di depan kaki Yesus. 
Sekarang kami mulai perjalanan kami dengan kata-kata dari Yesus dalam hati kami masing-masing:  
Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu! Saya akan selalu berdoa untukmu!   

Suster Marie Sowha Theresa SND 


