Waktu Yang Diprioritaskan
Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Sibuk
Diambil dari “Twelve Tools for Missionary Life,” oleh Kelly O'Donnell
dalam Doing Member Care Well, halaman 317-318
Waktu yang diprioritaskan merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh suami dan
isteri supaya saling menyediakan waktu minimal dua jam setiap minggunya, secara
khusus untuk membagikan kehidupan mereka secara bersama-sama.
Tuntutan dalam pekerjaan misi kadangkala memberikan tekanan tambahan pada
hubungan perkawinan. Hal ini berarti bahwa, kita harus memberikan perhatian yang
khusus terhadap hubungan perkawinan ini. Banyak pasangan suami isteri mendapatkan
bahwa, kalau mereka tidak membuat komitmen untuk mengatur waktu bersama
sebelumnya, maka komunikasi akan diabaikan dalam perkawinan, dan hubungan mereka
akan mengalami kemerosotan.
Waktu yang diprioritaskan tersebut harus dijadwalkan untuk menghindari interupsi,
seperti pada saat anak-anak tidur atau pergi ke sekolah. Waktu bersama tersebut harus
direncanakan bersama-sama agar cocok dengan jadwal masing-masing.
Beberapa masukan untuk apa yang dapat dilakukan dalam waktu tersebut:
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Membaca bersama dan mendiskusikan sebuah buku mengenai pernikahan atau
keluarga.
Pergi keluar untuk berjalan santai, atau pergi keluar untuk minum kopi dan makan.
Santai bersama-sama.
Saling bertanya, “apakah tekanan-tekanan yang menekan anda baru-baru ini?”
Saling mendoakan. Jangan saling mengkonseling. Dengarkan dengan seksama dan
doakan.
Saling mendoakan untuk pelayanan masing-masing. Mencoba untuk saling menolong
supaya mengenali karunia rohani dan talenta masing-masing. Mendiskusikan
bagaimana caranya anda bisa saling menolong supaya menjadi lebih efektif dalam
melayani Tuhan.
Diskusikan dan doakan kebutuhan keuangan anda dan pemberian anda kepada orang
lain.
Diskusikan kebutuhan-kebutuhan anak-anak anda. Doakan mereka: untuk
pertumbuhan karakter mereka, untuk hubungan mereka dengan Tuhan, untuk
hubungan mereka dengan teman-temannya, untuk kegiatan sekolah mereka, dan lain
sebagainya.
Saling menanyakan pertanyaan, “Apakah saya melukai anda melalui segala sesuatu
yang telah saya katakan atau lakukan baru-baru ini?” Menyelesaikan luka-luka yang
ada dengan meminta maaf dan saling mengampuni.
Masing-masing menuliskan mengenai kekuatan karakter pasangan masing-masing;
kemudian saling membagikannya. Saling membesarkan hati.
Masing-masing menuliskan mengenai kelemahan karakternya sendiri. Mintalah
pasangan anda untuk berdoa kepada Allah supaya anda dikuatkan dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kelemahan karakter anda.

•

Bermain bersama-sama.

Penerapan
Khususkan waktu untuk mendiskusikan masukan-masukan diatas dengan pasangan anda.
Ambilah keputusan kapan waktunya anda bisa bertemu bersama secara teratur, untuk
mulai menerapkan hal-hal yang diusulkan diatas.
Berkumpul bersama-sama dengan pasangan suami isteri yang lainnya yang ada dalam
team anda di tempat anda berada. Saling membesarkan hati untuk membagikan beberapa
tekanan yang anda rasakan dalam hubungan pernikahan anda. Saling menolong dengan
cara membagikan bagaimana anda telah menangani tekanan-tekanan tersebut.
Kami telah menemukan bahwa, persekutuan bersama dengan pasangan suami isteri
lainnya bermanfaat untuk bisa saling bertumbuh dan bertanggungjawab. Hal ini
merupakan kunci untuk memastikan bahwa, waktu yang diprioritaskan sungguh
bermanfaat.
Kami juga suka mengusulkan agar pasangan suami-isteri memulai waktu yang
diprioritaskan dengan sebuah sarana yang dikembangkan oleh Maces (1977) dalam
bukunya How to Have a Happy Marriage, yang menyoroti sejauh mana suatu pasangan
merasa mereka sudah mengembangkan potensi yang ada dalam perkawinan mereka.
Setiap hal yang tertulis dibawah ini diberikan nilai dengan skala mulai dari 1 sampai 10.
Nilai yang lebih tinggi berarti lebih banyak potensi terasa telah digenapi. Yang dinilai
adalah perkawinan, bukan pribadi suami atau isteri. Pada awalnya memang hal ini
dikerjakan secara pribadi, kemudian saling dibagikan/dibandingkan. Biasanya, kemudian
akan terjadi sebuah diskusi yang bermanfaat. Hal-hal lain yang relevan dengan situasi
anda bisa ditambahkan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Tujuan-tujuan dan nilai-nilai bersama
Kemampuan berkomunikasi
Cara yang efektif dalam menangani konflik
Komitmen untuk mengembangkan hubungan dalam pernikahan
Penyataan penghargaan dan kasih sayang
Kerjasama
Persetujuan atas peran yang berdasarkan jenis kelamin
Pemenuhan seksual
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan waktu
Membuat keputusan
Interaksi dengan anak-anak
Interaksi dengan keluarga besar
Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan: olahraga, makanan, dan lain sebagainya
Kegiatan dalam pekerjaan atau dalam waktu senggang
Pertumbuhan rohani

