




“Pernikahan yang Dahsyat adalah kisah tentang pasangan yang 
belajar dan berusaha untuk menempatkan Kristus di atas segalanya, 
dalam semua masalah pernikahan ... Ketika dua penulis muda me
ngerti akar ini dengan benar, Anda pasti bisa memercayai buahnya.”

—Gary Thomas, penulis buku laris Sacred Marriage

“Ryan dan Selena adalah salah satu pasangan yang benarbenar 
menjalani hari ini apa yang mereka tulis. Pernikahan yang Dahsyat 
adalah bacaan luar biasa yang akan menginspirasi, mendorong, dan 
membawa harapan bagi hubungan Anda.”

—Jefferson Bethke, penulis buku laris versi New York Times

“Dalam Pernikahan yang Dahsyat, Ryan dan Selena dengan berani 
terbuka tentang apa yang mereka hadapi dalam pernikahan, mema
kai pengalaman mereka untuk menjelaskan prinsipprinsip alki
tabiah yang harus menjadi dasar bagi setiap pernikahan. Kerentanan 
mereka menawan. Kisah pernikahan mereka tidak terdengar asing 
dan nyambung dengan kita semua. Ryan dan Selena dengan penuh 
semangat membagikan kebenaran Tuhan tentang pernikahan, men
dorong para suami dan istri untuk mengejar dan memenuhi tujuan 
mereka untuk memiliki pernikahan yang dahsyat yang mengarahkan 
orang lain ke hati Tuhan.”

—Aaron dan Jennifer Smith, pendiri HusbandRevolution.com  

dan UnveiledWife.com 

“Pernikahan yang Dahsyat mengokohkan dengan benar alasan un
tuk memiliki pernikahan perjanjian dan memilih untuk dengan pe
nuh doa dan luwes melewati berbagai kekacauan dari pilihanpilihan 
buruk kita sendiri, baik dalam sikap maupun kekurangan kita. Buku 
ini akan membantu setiap pasangan bekerja untuk menjadi diri me
reka yang terbaik dalam hidup dan pernikahan. Ini menunjukkan 
kepada pasangan bagaimana masingmasing bisa berperan dalam 



membantu satu sama lain untuk bertumbuh sampai ke potensi me reka 
yang sepenuhnya, seperti besi menajamkan besi. Keluarga Frederick 
memberikan penerapan praktis yang akan membantu Anda men
jaga Tuhan tetap sebagai pusat pernikahan dan kehidupan Anda.”

—Fawn Weaver, pendiri The Happy Wives Club

“Ryan dan Selena adalah contoh yang menginspirasi tentang betapa 
menyenangkan dan berkembang pesatnya pernikahan yang berpu
sat pada Kristus! Pernikahan kami sendiri diberkati karena hikmat 
mereka. Buku ini akan menghibur Anda, menantang Anda, meng
in spirasi Anda, dan membekali Anda dengan alatalat praktis yang 
bisa Anda pakai untuk mulai membangun hubungan yang lebih kuat 
dengan Tuhan. Pernikahan yang Dahsyat akan berdampak besar pada 
pernikahan Anda!”

—Dave dan Ashley Willis, pendiri StrongerMarriages.com  
dan penulis 7 Days to a Stronger Marriage

“Tantangantantangan yang kita hadapi sebagai pasangan suami
istri sangatlah berat, jadi kita harus mengejar satu sama lain dengan 
kasih yang radikal. Ryan dan Selena Frederick tahu semua tentang 
apa artinya itu, dan buku mereka Pernikahan yang Dahsyat menan
tang pasangan untuk mengasihi satu sama lain dengan cara yang 
sama. Dengan kombinasi sempurna dari fondasi yang berpusat pada 
Injil, keontetikan pernikahan, dan dorongan praktis, Pernikahan yang 
Dahsyat akan membantu pasangan mana pun untuk tumbuh dalam 
hubungan mereka saat mereka diingatkan akan panggilan perni
kahan yang tinggi.”

—Scott Kedersha, direktur pelayanan pernikahan,  

Watermark Community Church



“Saya sering mendengar orangorang banyak bicara tetapi pada akhir
nya tidak benarbenar mengatakan apapun. Kita memakai banyak 
kata tetapi akhirnya berputarputar di sekitar topik yang banyak orang 
menginginkan pengertian singkapan dan jawabannya yang lang
sung dan jelas. Saya telah menyaksikan apa yang dibangun Ryan dan 
Selena dengan Pernikahan yang Dahsyat selama bertahuntahun dan 
saya terkesan dengan pekerjaan mereka. Buku ini akan memberi Anda 
solusi langsung dan konkrit bagi pernikahan Anda, tua atau muda.” 

—Craig Gross, StrongerMarriages.com dan XXXchurch.com

“Ryan dan Selena saling mengasihi, mencintai pernikahan, dan meng
asihi Kristus. Membaca tentang kasih itu saat mengalir keluar ha
laman demi halaman adalah dorongan yang sangat besar bagi siapa 
pun yang ingin mengejar pasangan mereka seperti Kristus mengejar 
kita.” 

—Adam Griffin, gembala pemuridan rohani,  

The Village Church, Dallas, Texas 





Pernikahan 
yang Dahsyat
Mengejar satu sama Lain secara radikal 

dalam terang kasih kristus yang Gigih

ryan Dan seLena FreDerick
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Untuk Yesus,  
yang kasih satu arahnya yang dahsyat  

adalah satu-satunya alasan kami masih  
membina rumahtangga. 
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Kata Pengantar

Pernikahan Anda bukanlah tentang Anda. 
Bahkan ini bukanlah tentang pernikahan Anda. 
Pada akhirnya, pernikahan Anda adalah tentang mem

proklamirkan kuasa dan kemuliaan Yesus Kristus. 
Itulah dasar Ryan dan Selena menulis Pernikahan yang Dahsyat. 

Ketika membahas konflik, Selena dengan bijak menunjukkan, “Yesus 
bukan hanya jalan untuk kehidupan yang lebih baik; Dia adalah ke
hidupan yang lebih baik itu ... Kristus adalah jawaban bagi segala nya.”

Masalah kebanyakan kita adalah kecenderungan hidup kita. 
Kristen adalah agama yang luar biasa, tetapi kita mencoba untuk 
hidup biasabiasa saja. Yesus mengatakan agar mengasihi Tuhan, 
Allah kita dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, tetapi 
kita menganggap ini hiperbola. Kita berpikir, Yah, setengah-setengah 
lebih baik daripada tidak sama sekali.

Kehidupan Kristen adalah tentang berpusat pada Tuhan (Matius 
6:33). Kita berusaha untuk mengasihi dengan kasihNya, memikir
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kan pemikiranpemikiranNya, dan hidup bagi kehendakNya. Ketika 
jiwa diserahkan kepada Tuhan, itu difokuskan untuk menyembah 
dan melayani. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Memuji 
Tuhan dan rajin berbuat baik (Titus 2:14). Itu adalah dua engsel yang 
menjadi dasar kehidupan Kristen.

Pernikahan hancur ketika kita berhenti bertanya, “Apa artinya 
menyembah Tuhan dalam situasi ini?” dan “Pekerjaan baik apa yang 
bisa saya lakukan dalam situasi ini?” dan mulai bertanya, “Bagaimana 
saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan?”

Satusatunya “perbaikan” adalah dengan satu atau kedua pasang
an memusatkan kembali kehidupan mereka di sekitar penyembahan 
dan pelayanan kepada Tuhan. Jika suamiistri menyadari komitmen 
untuk menyembah dan melayani, maka pernikahan mereka akan 
berbahagia. Jika hanya satu pasangan yang menyadari komitmen 
untuk menyembah dan melayani, maka hanya satu pasangan itulah 
yang akan memiliki paling banyak sukacita dalam pernikahan me
reka dan tidak terlalu rentan terhadap kekecewaan di dalamnya.

Pikirkan seperti ini: Apakah ada orang yang pernah hidup de ngan 
lebih damai, lebih bahagia, dan lebih puas daripada Yesus? Tentu saja 
tidak. Namun temanteman terdekatnya termasuk seorang yang ragu
ragu, sepasang pemarah yang bersemangat, dan pencuri yang men
jadi pengkhianat. Tidak satupun dari keegoisan mereka mewarnai 
harihari atau sikapnya, karena Yesus menjalani kehidupan yang 
menyembah dan melayani.

Pernikahan yang Dahsyat adalah kisah tentang pasangan yang 
belajar dan berjuang untuk menempatkan Kristus di atas segalanya, 
dalam semua masalah pernikahan. Dalam katakata keluarga 
Frederick, “Anda tidak memperjuangkan pernikahan Anda seba
nyak Kristus memakai pernikahan Anda untuk memperjuangkan 
Anda. Anda tidak mengejar hati pasangan Anda sebanyak Kristus 
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memakai pasangan Anda untuk mengejar hati Anda. Anda tidak 
menghargai kasih sayang pasangan Anda dengan keganasan yang 
hampir sama seperti Kristus menghargai kasih sayang Anda ... Itu ada
lah aspek pernikahan yang paling menarik (meskipun berlawanan 
dengan intuisi)! Ini bukan tentang Anda. Ini semua tentang Yesus. 
Selalu begitu.”

Gary Thomas
Penulis Sacred Marriage dan Cherish
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Pendahuluan

Ini bukan buku tentang pernikahan biasa. Setidaknya, demikian 
yang kami pikir. Menurut pengalaman kami, ada banyak sum
ber berharga tentang pernikahan, khususnya dalam kekristenan 

modern. Kami telah mengamati bahwa bukubuku dalam kategori 
pernikahan Kristen cenderung berada di kedua sisi dari apa yang kami 
sebut persimpangan penuh harapanmembantu, yang terkadang 
terbukti bermasalah. Inilah yang kami maksud.

Bukubuku yang penuh harapan menawarkan apa yang kita 
butuhkan untuk harapan kekal: pengingat Injil, eksplorasi men da
lam tentang kebenaran alkitabiah, dan prosa yang kaya teologis. Mes
kipun luar biasa, bukubuku ini bisa membuat kita bertanyatanya ke 
mana kita harus pergi dari sana. Hati dan kepala kita dipenuhi tetapi 
tangan kita dibiarkan bertanyatanya apa selanjutnya. Pembaca ditu
gasi untuk menemukan halhal khusus tentang bagaimana mene
rapkan pengetahuan yang baru mereka temukan. 
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Bukubuku yang membantu adalah kebalikannya. Bukubuku ini 
menawarkan banyak nasihat praktis—langkahlangkah tindakan—
tanpa terlalu mempermasalahkan kebenaran teologis yang menda
sarinya. Yang menyedihkan dengan bukubuku ini adalah bahwa 
pembaca jarang mengetahui alasan di balik tindakan yang mereka 
lakukan. Kita mendengar apa yang harus dilakukan tanpa mengerti 
mengapa kita melakukannya—tidak benarbenar mengerti. Perilaku 
kita berubah untuk suatu waktu tetapi keyakinan kita sebagian besar 
tidak terpengaruh. Dalam tahuntahun kami berbicara dan mela
yani pasangan yang sudah menikah, ini terbukti merepotkan.

Kami ingin menulis buku yang berbeda. Jika kami akan me nam
bahkan buku lain ke dalam persediaan buku pernikahan Kristen, 
kami menginginkan semuanya. Kami menginginkan sebuah buku 
yang menanamkan kebenaran Injil yang indah dan kekal ke dalam 
pembaca sambil melengkapi mereka dengan nasihat yang teruji 
oleh waktu dan didorong oleh hikmat tentang bagaimana menerap
kannya. Singkatnya, kami membayangkan sebuah buku yang bisa 
me menuhi pembaca di persimpangan yang penuh harapan dan 
membantu.

Pernikahan yang Dahsyat adalah upaya kami untuk mewu jud
kannya. Itu adalah “manifesto pernikahan” kami. Penceritaan modern 
kami. Sebuah pengungkapan yang menyingkapkan semua yang kami 
percaya bahwa pernikahan bisa sesuai dengan Alkitab. Kami telah 
melakukan penafsiran ayatayat, membaca berbagai tafsiran, me
nyusun penelitian, dan melakukan yang terbaik untuk memper
satukan pertolongan yang berpusat pada Injil yang berakar pada 
harapan Kristus yang tidak pernah gagal. Kami telah bekerja keras 
untuk mengetahui seberapa banyak yang bisa Anda harapkan dari 
Anda, seberapa banyak yang bisa Anda harapkan dari kami, dan apa 
yang bisa Anda harapkan setelah Anda menyelesaikan buku ini. 
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Kami membuat keputusan sejak awal untuk berharap banyak 
dari Anda, pembaca yang budiman. Kami berharap Anda ingin me
ngetahui lebih dari sekadar beberapa teknik baru untuk membantu 
pernikahan Anda. Kami berharap Anda ingin bertumbuh lebih jauh 
dalam pengertian Anda tentang firman dan bagaimana itu berlaku 
dalam pernikahan Anda. Dan kami berharap Anda ingin belajar lebih 
percaya kepada Yesus—dengan hati Anda, dan dengan pasangan 
Anda.

Dari kami, Anda bisa mengharapkan pekerjaan terbaik kami. 
Anda bisa mengharapkan kejujuran. Kami telah berbagi cerita di da
lam buku ini yang kemungkinan besar tidak akan pernah Anda baca 
di tempat lain—ini adalah ceritacerita yang biasa dibagikan saat 
makan malam bersama. Ceritacerita tentang rasa sakit, sukacita, 
romansa, kemarahan, dan keyakinan yang dalam. Kami telah mem
bagikan semuanya di sini, semoga bermanfaat bagi Anda. Akhirnya, 
dan yang terpenting, Anda bisa mengharapkan dari kami ketergan
tungan yang besar pada Alkitab dan komitmen pada apa yang di ka
takannya.

Awalnya susunan buku ini acakacakan. Katakata berikut ada
lah penyulingan gagasan yang telah melewati lapis demi lapis peng
awasan teologis dan editorial. Kami bukan jebolan sekolah teologi, 
jadi kami telah meminta orangorang yang lebih pintar dari kami un
tuk menjaga kami tetap sejalan. Kami berharap hasil akhirnya adalah 
penafsiran yang relevan tentang kebenarankebenaran pernikahan 
abadi yang berakar di dalam Alkitab. Babbab dalam buku ini diatur 
dengan longgar tetapi dengan tujuan agar menjadi pertamapertama 
penuh harapan dan yang kedua membantu.

Kita akan mulai dengan berbagi peristiwa penting dalam hidup 
dan pernikahan kami yang selamanya membentuk kami. Bab 2, 3, dan 
4 membongkar konsep dasar dan tak tergantikan bagi pernikahan 
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Kristen (makna Injil, perjanjian, dan kasih). Bab 5 sampai 9 diba ngun 
di atas prinsipprinsip dasar yang dipenuhi harapan itu untuk mem
berikan bantuan yang berpusat pada Injil di bidangbidang utama 
pernikahan: prioritas, komunikasi, uang, seks, dan konflik. Terakhir, 
bab 10 memberikan sebuah visi tentang apa yang bisa diperoleh dan 
menyampaikan undangan kepada mereka yang menginginkannya.

Meskipun kami tidak tahu segalanya, kami berjanji untuk mem
bagikan apa yang kami ketahui dengan jujur. Kami bukan konselor 
atau pendeta yang ditahbiskan, juga tidak mengklaim memiliki semua 
jawaban. Yang kami miliki hanyalah Yesus dan lebih dari separuh 
hidup kami bersama, dan yang bisa kami lakukan hanyalah berbi
cara tentang apa yang telah Dia lakukan. Kami tahu satu hal yang 
pasti: kami tidak akan menikah hari ini jika bukan karena kasih setia 
dan anugerah Kristus yang tak terbatas.

Terakhir, terima kasih. Terima kasih telah mengundang kami 
ke dalam hidup Anda saat Anda membaca buku ini. Dan terima kasih 
telah mengizinkan kami berbicara untuk pernikahan Anda, hubung
an Anda yang paling sakral dan pribadi. 

Kami berharap dan berdoa agar buku ini memberkati Anda dan 
pernikahan Anda di tahuntahun mendatang. 

Tetaplah dahsyat,

Ryan dan Selena
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Petualangan swiss kami
Tahun-tahun Awal

Penderitaan bersikeras untuk diperhatikan. Tuhan berbisik 
kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nu
rani kita, tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Ini adalah 
megafonNya untuk membangunkan dunia yang tuli.

—C. S. Lewis

I
RYAN

Selena dan saya merayakan ulang tahun pernikahan kedua 
kami dengan pesawat jet jumbo di suatu tempat di Samudra 
Atlantik. Pada saat kami naik penerbangan itu, kami sudah 

menghadapi keraguan, perpecahan, dan kehancuran finansial. Dan 
saya hampir mati. Sungguh. Begini ceritanya.
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Kami menikah pada awal September tepat sebelum tahun per
tama kami kuliah. Hampir dua tahun kemudian dan hanya beberapa 
minggu sebelum kelulusan, tidak satu pun dari kami yang memiliki 
prospek karier yang kuat. Saya adalah seorang petugas kebersihan 
untuk gedung apartemen bertingkat menengah tempat kami tinggal 
(sebagai catatan, saya lebih suka disebut Master of the Custodial Arts). 
Selena bekerja sebagai barista di Starbucks.

Di tengahtengah antara belajar untuk ujian akhir dan berle
ngahlengah, Selena menemukan peluang kerja di situs perekrutan 
berkuda. Dia selalu bersemangat tentang kuda—menunggang kuda, 
melompat, merawat kuda, dan yang lainnya.

Ketika dia menemukan tawaran pekerjaan untuk posisi “au pair/
groom” di fasilitas showjumping pribadi dekat Zurich, Swiss, dia 
tertarik. Dia pikir saya tidak akan mau melakukannya karena bayar
annya sama sekali tidak realistis. Namun, ketika dia dengan setengah 
bercanda mengusulkan kesempatan itu, tanggapan saya mengejut
kannya: “Ayo lakukan!”

“Tunggu. Apa maksudmu?” tanyanya, terkejut. 
“Aku serius, ayo kita lakukan!” 
Malam itu Selena mengirim email kepada orang yang mem

posting pekerjaan tersebut, dan dalam waktu kurang dari seminggu 
dia dipekerjakan untuk posisi itu. Saya adalah karyawan “ikutikutan” 
yang akan melakukan berbagai tugas acak di sekitar fasilitas berkuda 
itu. Bersamasama kami menghasilkan dua ribu franc Swiss per bulan, 
sekitar delapan ratus dolar pada saat itu. Jumlah yang tidak cukup 
untuk hidup, tetapi kami tidak peduli. Kami akan membuatnya ber
hasil.

Setelah upacara kelulusan perguruan tinggi, harapan kami me
luapluap saat kami mengemasi tas, menjual semua yang kami bisa, 
dan memarkir VW Bus 1977 saya yang berwarna kuning cerah di 
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garasi ibu Selena. (Saya tidak sanggup menjualnya.) Saya merin du
kannya, tetapi “The Twinkie” harus menunggu di sana sampai kami 
kembali. Tiga hari kemudian kami naik pesawat untuk mengha bis
kan satu tahun di Eropa.

Disanalah kami, pasangan berusia awal dua puluhan menuju 
petualangan yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami telah me
lihat fotofoto tempat kami akan bekerja dan tinggal, dan fasilitas itu 
tampak seperti mimpi—terletak di pedesaan Swiss dengan peman
dangan pegunungan Alpen yang menakjubkan. 

Kami tidak tahu bahwa petualangan itu akan menjadi malape
taka beberapa minggu sebelum kami menaiki pesawat pertama itu.

Disabotase oleh Penyakit

Gejala saya pertama kali menjadi jelas saat kami singgah di Kopen
hagen. Saya sudah mengalami batuk berkepanjangan selama dua 
bulan sebelum keberangkatan kami, tetapi bisa diatasi sampai saat 
itu. Saya menganggap itu hanya alergi atau, paling buruk, kasus bron
khitis ringan. Terlepas dari itu, saya bisa bekerja melewati giliran kerja 
saya sebagai petugas kebersihan, minum sedikit minuman energi, 
belajar sepanjang malam, dan pergi ke kelas di pagi hari.

Tidur benarbenar sebuah pilihan selama kuliah, dan yang sudah 
terlalu sering saya pilih. Pada satu titik selama minggu final, saya ter
jaga selama tiga hari berturutturut untuk menyelesaikan presentasi 
batu penjuru saya. Saya dengan setia menjalani moto kehidupan kam
pus saya: “Saat ragu, minum kopi.”

Saya terjebak berjamjam bekerja dan belajar di Eropa. Pada saat 
kami tiba di bandara Zurich, tubuh saya sakit, saya kedinginan terus
menerus, dan tidak ada yang saya lakukan yang membuat saya me
rasa lebih hangat. Kami berdua beranggapan bahwa saya hanya kena 
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flu atau virus dan akan sembuh dalam beberapa hari. Saya pikir itu 
adalah detoksifikasi tubuh saya dari jam kerja yang panjang dan 
diet yang mengerikan dari bulanbulan sebelumnya (dan maksud 
saya seluruh karier kuliah saya).

Bos baru kami, Dani, menemui kami di bagian pengambilan 
bagasi. Kami memasukkan barang bawaan kami ke dalam mobilnya 
dan pergi ke rumahnya—tempat kerja kami—di kota kecil yang ber
jarak sekitar tiga puluh menit. Kami akan menetap, berkenalan, dan 
dalam tiga puluh enam jam, mulai bekerja. Saya memberitahu Dani 
tentang penyakit saya dan dia setuju bahwa saya bisa mengambil cuti 
beberapa hari untuk merasa lebih baik sebelum memulai pekerjaan 
saya.

Seperti yang kami temukan, etos kerja Swiss di luar kemampuan 
manusia biasa! Jam kerja kami adalah pukul 06.00 sampai setelah 
19.00, Senin sampai Sabtu. Pada satu titik, kami menghitung tarif per 
jam kami adalah sekitar tiga puluh sen per jam. Konyol, saya tahu, 
tetapi sungguh suatu petualangan!

Minggu demi minggu berlalu, dan bukannya merasa lebih baik, 
saya malah merasa lebih buruk. Dani jadi curiga dengan penyakit saya. 
Dia adalah pria dengan perawakan yang mengesankan, baik secara 
fisik maupun sosial, dan hal yang paling dekat dengan Terminator ke
hidupan nyata yang pernah saya lihat. Tingginya 190 cm, mengena
kan jaket kulit hitam sobeksobek, berbicara setidaknya tiga bahasa, 
dan telah berhasil membangun kerajaan komersial kecil melalui kerja 
keras dan kecerdasan bisnis. Dia adalah pria yang berhasil dengan 
usahanya sendiri yang meremehkan para pemalas.

Jujur saja, saya tidak menyalahkan kecurigaannya. Kami telah 
berada di sana selama beberapa minggu, dan saya belum bekerja se
harian penuh. Sejauh yang dia tahu, saya adalah “orang Amerika yang 
pemalas.” Saya tentunya merasa seperti itu. Kami telah terbang ke 
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belahan dunia lain untuk mengejar mimpi Selena menunggang kuda 
di Eropa, dan saya bahkan hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. 

Atas saran seorang teman (dan karena kami tidak ingin mem
bayar penuh biaya obatobatan), kami telah membeli asuransi per
jalanan seharga tiga puluh lima dolar per bulan. Itu tidak ada dalam 
anggaran, tetapi kami pikir akan menjadi investasi yang bagus. Kami 
memutuskan sudah waktunya untuk memakainya. Dengan bantuan 
terjemahan dari Dani, saya menjadwalkan janji untuk hari ber ikut
nya dengan kantor dokter kecil beberapa kilometer jauhnya. 

Kami tidak tahu apa yang salah, dan ternyata, para dokter juga 
tidak tahu. Dokter saya melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan 
peralatan yang dia miliki di tempat. Dia menyimpulkan bahwa saya 
menderita infeksi bakteri agresif yang paling baik diobati dengan 
antibiotik, obat pereda nyeri, dan istirahat. Dia meresepkan obat yang 
sesuai dan menyuruh saya menelepon kembali dalam seminggu.

Saya pergi, langsung menuju apotek terdekat, dan menelan pil 
itu secepat mungkin. Obatnya membantu! Akhirnya saya merasa lebih 
baik dan energi saya pulih. Saya melanjutkan tugas saya sebagai buruh 
tani: menyekop kotoran, membangun dan memperbaiki lumbung, 
dan hal lain yang ditugaskan Dani. Saya tidak menikmati pekerjaan 
itu, tetapi menghirup udara segar terasa luar biasa.

Antusiasme saya tidak bertahan lama. Meskipun obat pereda 
nyeri membuat saya merasa lebih baik, antibiotik tidak menyem buh
kan saya. Gejala saya mereda sementara masalahnya—apapun itu—
semakin parah. Meskipun demikian, saya tetap bertahan. Saya bekerja 
setiap hari sampai kekuatan saya lenyap.

Setiap pagi saya bangun, meminum obat penghilang rasa sakit, 
meminum amoxicilin, dan mulai bekerja. Menjelang siang, tubuh 
saya berdenyutdenyut dan lemah. Jadi saya tidur siang selama tiga 
puluh menit, minum obat penghilang rasa sakit lagi, dan keluar ke 
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gudang. Terkadang saya akan menyelesaikannya sepanjang hari; di 
lain waktu saya terlalu lemah untuk melanjutkan. Akhirnya saya jadi 
tidak mampu bekerja karena penyakit membuat tubuh saya lemah.

Suatu pagi, Dani mengadakan pertemuan dengan kami dan istri
nya, Sabine. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari ke mana arah 
pembicaraan itu. Dani dan Sabine tidak puas dengan kinerja kami. 
Meskipun Selena bekerja sangat keras, Dani mengatakan dia hanya 
menyelesaikan tugas “sepertiga dari yang bisa dilakukan seseorang.” 
Mereka telah mempekerjakan dua pekerja dan, dalam pikiran mereka, 
kerja kami berdua sama saja dengan kerja dari kurang satu orang. Saya 
hampir tidak berguna dengan beberapa penyakit tak dikenal dan 
Selena, meskipun bermaksud baik, tidak cocok untuk pekerjaan itu. 
(Sejujurnya, ada beberapa dinamika yang terjadi dengan para pekerja 
lain di fasilitas tersebut yang mungkin memengaruhi persepsi mereka. 
Tetapi tidak ada gunanya menjelaskan panjanglebar. Selain itu, 
persepsi adalah kenyataan, bukan?)

Saya merasa tidak berdaya. Saya mengerti kekecewaan Dani 
dengan hasil saya, tetapi saya tidak berdaya untuk melakukan apa pun. 
Apakah saya adalah alasan mimpi kami—mimpi Selena—akan ber
akhir di sini? Apakah saya adalah alasan kegagalan kami?

Lebih buruk lagi, kami harus mengajarkan bahasa Inggris kepada 
putri mereka yang berusia lima tahun di waktu senggang kami. Dia 
sangat pemalu dan tidak ramah pada kami. Kami berhasil mengajari 
dia sepuluh kata. Dani dan Sabine menambahkan itu ke tumpukan 
harapan yang gagal.

Setelah dua puluh menit mendengar kekecewaan mereka, kami 
membuat kesepakatan. Kami punya waktu dua minggu untuk mem
buktikan bahwa kami layak dipertahankan. Kalau tidak, kami dipecat 
dan harus kembali ke Amerika Serikat.
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Bencana Semakin Dalam

Selena dan saya menghabiskan malam itu membahas kemungkinan 
cara untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat. Bagaimana jika kami 
bangun lebih awal dan mengurangi tidur? Bagaimana dengan me
nyapu dan mengosongkan kios dengan pola baru untuk mengurangi 
waktu yang dibutuhkan? Butuh beberapa jam untuk sampai di sana, 
tetapi akhirnya kami melepaskan semua harapan untuk tetap tinggal.

Setiap peningkatan kecepatan tidak akan berkelanjutan dan 
bayarannya tidak sepadan. Kami hampir tidak mampu membeli 
bahan makanan, apalagi bepergian ke seluruh Eropa. Bahkan jika 
kami bisa, kami tidak akan pergi jauh dengan satu hari libur setiap 
minggu. Juga pinjaman mahasiswa kami, meskipun ditangguhkan, 
akan segera menutup pintu keuangan kami, jadi uang apa pun yang 
mungkin telah kami “selamatkan” sudah diminta. 

Realita benarbenar membunuh semangat.
Setelah sekitar dua jam berunding, kami memutuskan untuk 

mengusulkan rencana baru kepada Dani dan Sabine. Kami akan 
menghabiskan dua minggu berikutnya untuk bekerja sangat keras, 
lalu kami akan mengemas barangbarang yang tidak penting ke dalam 
peti plastik mereka dan melemparkannya ke ruang bawah tanah 
mereka sebelum naik kereta untuk menjelajahi Eropa selama dua 
hingga tiga minggu. Kami tidak tahu bagaimana kami akan membayar 
perjalanan tersebut, tetapi itu tidak penting. Saya mulai merenca
nakan perjalanan kami di spreadsheet Excell, dengan cermat me
metakan hari, waktu kereta, dan opsi hostel satu persatu.

Kami di ambang kebokekan. Rencana awal kami telah gagal, 
tetapi setidaknya kami akan keluar dalam kobaran kemuliaan! 

Keesokan paginya, kami berbicara dengan Dani dan memberita
hukan ide kami kepadanya. Dia setuju untuk membiarkan kami 
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menyimpan barangbarang kami di tempat mereka. Saya tahu dia lega 
selesai mengurus kami.

Kekuatan saya mungkin kurang, tetapi saya masih memiliki rasa 
harga diri. Saya ingin membuktikan kepada Dani bahwa saya tidak 
malas—bahwa dia telah membuat kesalahan besar saat meragukan 
keluarga Frederick. Saya ingin dia berharap kami tetap tinggal.

Kami kembali ke pekerjaan kami dengan semangat yang segar. 
Tugas terakhir saya sangat besar: saya harus memindahkan, merata
kan, dan membangun kembali lantailantai empat kandang kuda. 
Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi untuk seorang pria yang 
belum pernah melakukan hal seperti itu, akan memakan waktu 
selama dua minggu. Saya bertekad untuk menyelesaikannya. Saya 
harus meyakinkan diri saya sendiri—dan Selena, saya pikir—bahwa 
saya bukanlah alasan kami tidak bisa menyelesaikannya.

Saya memulai dengan membongkar alas karet tua yang berjejer 
di lantai setiap kandang. Bau air kencing kuda begitu menyengat se
hingga saya harus menahan napas sambil menarik setiap 60 x 60 cm2 
untuk menyisihkannya.

Langkah selanjutnya adalah meratakan lantai, yang sekarang 
berantakan, berlumpur, dan basah dengan air kencing. Dani mengi
rim setumpuk kerikil dan menunggu di dekatnya. Saya menyekop 
kerikilkerikil itu ke dalam gerobak dorong, membuang banyak muat
an di setiap kandang, dan memadatkan alas baru dengan bagian 
bawah sekop. Setelah beberapa penyesuaian, fondasi sudah siap. 
Semua ini memakan waktu sekitar tiga hari, dan saya pergi tidur 
dengan kelelahan setiap malam.

Tugas saya selanjutnya adalah menaruh batubata pelapis jalan 
segi enam 30 cm di atas kerikil untuk membuat lantai yang kokoh bagi 
kuda. Batubata telah dikirim sejauh lima belas meter dari lokasi 
proyek. Saya mulai bekerja memasukkannya ke dalam gerobak do
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rong dan membawanya melintasi medan yang berat ke tempat saya. 
Kerjanya berat, tetapi dengan penyakit misterius saya, rasanya tidak 
mungkin.

Tentunya saya akan segera merasa lebih baik. Saya hanya harus 
bekerja lebih keras. Saya harus membuktikan bahwa saya bukanlah 
alasan kehancuran mimpi kami. 

Sekali lagi, saya berusaha terus bertahan dengan bantuan obat 
nyeri saya. Satusatunya masalah adalah obat antibiotik saya habis 
pada hari Jumat dan kantor dokter saya tutup pada akhir pekan. Jadi 
saya melipatgandakan obat penghilang rasa sakit dan menyelesaikan 
pekerjaan hari Sabtu sebaik mungkin.

Sepanjang cobaan yang berat itu, saya mengalami rasa panas dan 
dingin yang silih berganti. Suatu waktu saya menggigil begitu hebat 
karena kedinginan sehingga saya perlu berendam di bak mandi air 
panas yang membara. Di waktu lainnya saya merasa sangat kepa
nasan, sampaisampai keringat saya bercucuran seperti berada di kelas 
CrossFit bergaya militer. Pada hari Minggu di mana obat penghilang 
rasa sakit saya habis adalah yang terburuk. Siklus panas/dingin 
semakin kuat dan tidak ada kesempatan saya untuk bekerja keesokan 
harinya. Saya memberitahu Dani bahwa saya perlu istirahat dan me
ngatakan saya harus pergi ke kota untuk menemui dokter saya dan 
meminta resep lagi. Dia memberitahu saya kalau saat itu Hari Nasional 
Swiss dan tidak ada bisnis yang buka. Saya kurang beruntung.

Saya menghabiskan hari Senin mencoba untuk beristirahat, 
dan ternyata saya merasa lebih buruk dari sebelumnya. Selena dan 
saya mulai khawatir. Apapun ini, penyakitnya semakin cepat dan 
tidak ada tempat yang bisa dituju dan tidak ada yang bisa membantu. 
Saya mencangkung malam itu dan memutuskan untuk menghu
bungi dokter saya segera setelah kantornya buka.
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Keesokan paginya jauh lebih dingin dari biasanya, dan hujan 
sudah mulai turun. Saya segera menelepon kantor dokter saya setelah 
jam kerja dilanjutkan, tetapi tidak ada yang mengangkat. Saya ber
tanya kepada Dani apakah dia bisa memberi saya tumpangan; dia 
minta maaf tetapi tidak bisa. Saya minta dipinjamkan sepeda, tetapi 
Sabine telah mengambilnya hari itu. Satusatunya pilihan saya adalah 
berjalan sejauh empat kilometer sendirian di tengah hujan. 

Saya sudah tidak tahan lagi hari ini, jadi saya keluar dengan 
berjalan kaki.

Kebenaran yang Mengerikan

Sekitar empat puluh menit kemudian saya tiba di lobi kantor dokter 
saya. Biasanya saya akan memakai bahasa Jerman saya ketika berbi
cara dengan resepsionis dan perawat. Hari ini berbeda; Saya tidak 
bisa berbicara bahasa Jerman. Untungnya, kebanyakan orang Swiss 
bisa berbicara bahasa Inggris dengan cukup baik. 

“Saya butuh bantuan, sekarang!” kata saya dengan nada men
desak dan volume tinggi. 

“Tapi Anda belum membuat janji,” jawab resepsionisnya, sedi
kit bingung. 

Saya yakin saya adalah pemandangan yang menyedihkan untuk 
dilihat: menggigil tak terkendali, basah kuyup dari ujung kepala hing
ga ujung kaki, dan warna wajah saya putih pucat seperti tembok.

“Saya tidak peduli, saya perlu bertemu dokter sekarang,” kata 
saya bersikeras. 

“Wah, dokter Anda sedang libur pada Hari Nasional Swiss dan 
tidak akan kembali selama seminggu lagi,” katanya.

Resep saya tidak hanya habis pada Jumat sore tetapi kantor dokter 
saya juga tutup pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin—dan sekarang 
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dia akan pergi selama seminggu penuh. Jujur saja, saya tidak pernah 
berpikir akan bertahan selama itu. 

“Tolong saya,” kata saya, sambil menggigil.
Si resepsionis merasa kasihan. Dia menyuruh saya untuk duduk 

di lobi agar dia bisa menilai situasinya. 
Setelah beberapa menit, seorang perawat mengundang saya kem

bali ke bagian klinik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia 
melakukan tes rutin yang biasa saya lakukan: memeriksa denyut nadi 
(selalu cepat), mengukur suhu (selalu panas), menusuk jari untuk tes 
darah (masih terinfeksi). Tidak ada yang baru.

Namun, yang baru saya alami adalah berkeringat banyak, ge
metar, dan panik. Saat itu dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. 
Dia meminta saya untuk menunggu beberapa menit lagi supaya dia 
bisa berbicara dengan dokter lain dan menjelaskan tentang kasus saya.

Saya perlu berbaring. Saya duduk di atas meja logam seukuran 
tubuh saya jadi saya memutar, mengangkat kaki, dan berbaring. 
Rasanya menyenangkan untuk beristirahat setelah berjalan jauh di 
tengah hujan. Namun, saat itu, saya gemetar begitu hebat sehingga 
sulit untuk bertahan di atas meja. Saya hampir tidak berhasil untuk 
tidak jatuh. Akhirnya dokter yang satunya masuk kamar.

“Silakan duduk,” katanya dengan kesigapan Swiss. 
Saya menurut. 
Dia menempelkan stetoskop yang dingin ke dada saya dan men

dengarkan. Dia memindahkannya dan mendengarkan lagi, sekarang 
dengan ekspresi khawatir di wajahnya.

Dia menarik alat pendengar stetoskop dari telinganya, mendo
rong kacamatanya kembali ke pangkal hidungnya, dan melihat sekilas 
daftar medis saya lagi. Lalu dia berhenti.

Sekali lagi dengan stetoskop. Kali ini dia sama sekali tidak meng
gerakkannya; dia hanya mempertahankan posisinya di tempat yang 
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sama. Setelah dua menit mendengarkan, dia menarik keluar alat 
pendengar stetoskop lagi dan melangkah mundur.

“Kami harus segera membawamu ke rumah sakit,” katanya. Saya 
langsung memikirkan gaji kami yang sangat kecil dan asuransi yang 
terbatas. “Berapa biayanya?” 

Dia menjawab dengan sesuatu yang tidak akan pernah saya 
lupakan. 

“Kau harus ke rumah sakit atau kau akan mati. Kau pilih. Ada 
yang tidak beres dengan jantungmu.” Saya langsung teringat pada 
Selena.

 I
SELENA

Ryan telah pergi lebih dari satu jam, tetapi saya tidak memikirkannya. 
Hujan turun dengan deras, dan saya baru saja selesai melatih salah 
satu kuda yang lebih muda. Basah, berlumpur, dan sedikit frustrasi 
karena berbagai kejadian minggu lalu, saya lebih dari siap untuk me
nyingkirkan kudakuda dan mulai memberi mereka makan siang 
supaya saya sendiri bisa makan siang dan tidur.

“Selena?” Dani memanggil saya di gudang. 
“Ya, di sini,” saya balas berteriak sambil menyikat kuda muda 

yang gelisah. 
“Kita harus pergi ke rumah sakit. Seorang dokter menghubungi 

kami. Mereka mengatakan Ryan sakit dan kita harus pergi.” Kegeli
sahan dalam suaranya membuat jantung saya berdegub kencang.

“Oke, saya akan ke sana sebentar lagi ....” 
“Kita harus pergi sekarang,” kata Dani lebih tegas. “Pekerjaan 

mengurus kuda selesai dulu sampai di sini.” 
Saya segera pergi bersama Dani—dengan celana bernoda, sepatu 

bot berlumpur, kaos basah, dan dompet saya. Kami berangkat ke 
rumah sakit setempat.
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Saya ingat saat itu saya berpikir, Saya harap dia baik-baik saja. 
Saya bertanya-tanya mengapa kita semua harus pergi ke sana. Mungkin 
dia terlalu lelah untuk berjalan kembali dan hujan benar-benar turun. 
Saya tidak tahu harus mengharapkan apa. 

Tumbuh bersama seorang ibu yang merupakan perawat terdaf
tar menunjukkan kepada saya bagaimana menjaga ketenangan kepala 
ketika penyakit atau cedera terjadi dalam keluarga kami. Tingkat ke
khawatiran saya terhadap kesehatan Ryan adalah sekitar tiga dari 
skala sepuluh. Sebagai istri berusia dua puluh tiga tahun yang masih 
muda dan naïf, saya pikir Ryan dan saya akan memiliki banyak waktu 
untuk mengobrol dan memproses berbagai peristiwa hari itu di 
apar temen kecil kami di pertanian malam itu (antibiotik di tangan, 
tentu saja). 

Setelah sampai di rumah sakit, saya dan Dani masuk ke ruang 
tempat Ryan duduk di ranjang. Dokter masuk dan menjelaskan bah wa 
mereka akan melakukan USG jantungnya (ekokardiogram) karena 
mendengar gumaman saat pemeriksaan.

Keparahan situasinya mulai meredam setelah teknisi memberi 
kami hasil USG. Ada bakteri yang bertumbuh, kirakira dua senti
meter panjangnya, yang menempel pada katup mitral Ryan. Setiap 
kali jantungnya berdetak, dan katupnya terbuka dan tertutup, per
tumbuhannya akan mengepak seperti bendera. Itulah gumaman 
yang mereka dengar.

“Oke, jadi bagaimana kita mengobati ini?” tanya saya dengan 
suara takut. “Apa yang kita lakukan?” 

Setelah teknisi menjelaskan hasil USG, dokter mengatakan bah
wa kami harus pergi sekarang ke rumah sakit utama di Zurich dengan 
ambulans agar staf di sana bisa memantau Ryan. Mereka telah me
nelepon untuk berkonsultasi dengan kepala kardiologi di rumah 


