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Kata Sambutan

Sambutan
Ketua Panitia Natal 2015
Wilayah Santo Paulus
Paroki Santo Thomas Rasul
SALAM damai sejahtera bagi kita semua.
Romo, Bruder, Suster, Bapak/ Ibu, dan Saudara/Saudari
semua yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas
nama Panitia Natal 2015, ijinkanlah kami mengucapkan:
“Selamat Natal dan Tahun Baru 2016! Semoga Sang
Juru Selamat yang kita rayakan pesta kelahiran-Nya ini
mengaruniakan berkat melimpah dan damai sejahtera
bagi kita semua.”
Rasanya waktu begitu cepat berlalu sejak kami menerima
tugas kepanitiaan Natal 2015 melalui surat penunjukan
no: 061/B/DP/2015 tanggal 04 Maret 2015. Tanpa kita
sadari semua aktivitas persiapan dapat berjalan mulus dan
pesta Natal pun sudah kita rayakan dengan lancar. Dan
sekarang kita sudah berada di pengujung 2015, menyambut
datangnya tahun 2016.
Kami panitia sangat berharap semoga jerih payah kami
sungguh bisa membantu kita semua untuk lebih menghayati
betapa Tuhan mencintai kita semua melalui perayaan Natal
ini, sehingga kebahagiaan yang kita dapatkan bisa kita bawa
pulang bersama menyongsong kehidupan baru yang lebih
bahagia dan sejahtera.
Tangan Tuhan Sungguh Berkarya dalam Kepanitiaan
Sesungguhnya tugas kepanitiaan Natal ini sangatlah berat
mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami.
Bahkan saat ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah pada
akhir tahun 2014, kami sempat berkeberatan karena selama
melayani di Gereja Bojong sejak tahun 1981 kami belum
pernah berhubungan dengan hirarki Gereja seperti Dewan
Paroki atau kepanitiaan apa pun.
Bahkan di tengah-tengah aktivitas kepanitiaan, kami
sempat berpikir untuk mengundurkan diri. Tetapi, dukungan
yang sangat kuat dari anggota panitia yang lain, dan juga
kutipan dari Kol 3:23: “Apa pun yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia” sungguh menyentuh hati kami
dan akhirnya mampu membuat kami bertahan.
Sejujurnya, kami salut dan memberikan apresiasi yang
sangat tinggi serta ucapan terima kasih kepada semua
anggota panitia Natal yang telah bekerja keras dan pantang
menyerah. Tanpa mereka semua, ini tidak akan terlaksana!

Kami
menyadari
sepenuhnya
bahwa perayaan
Clemens Sumartono [Foto : Matheus Hp.]
Natal ini adalah
aktivitas
kita semua, milik kita semua, dan tanggung jawab kita
semua. Panitia hanyalah kepanjangan tangan umat untuk
mengkoordinasikannya. Untuk itu, kami harus bekerja
dengan hati tulus ikhlas, tetap gembira walau lelah, dan
pro aktif “menjemput bola” dalam melayani.
Mengakhiri sambutan ini, kami atas nama Panitia
Natal 2015 Wilayah Santo Paulus mengucapkan bayak
terima kasih atas uluran tangan, bantuan, dan kerjasama
semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu
per satu, sehingga perayaan Natal ini bisa terlaksana
dengan lebih meriah. Tak lupa kami mohon maaf bila ada
kekhilafan yang kami lakukan dan mungkin menyebabkan
ketidaknyamanan.
Semoga Tuhan yang Maha Penyayang memberkati kita
semua!
Teriring salam,
Clemens Sumartono
a/n Panitia Natal 2015
Wilayah Santo Paulus
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Foto : Sinta, Stefanie
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Surat Pembaca

Surat dari Surabaya

SYALOM Majalah MeRasul!
Isi majalah MeRasul yang pernah saya baca sudah baik. Lay-out dan
kavernya juga baik. Usul saya: ada rubrik kuliner, perlu kira-kira 10%
dari isi majalah. Karena yang saya tahu, jika keluarga mau berlibur
yang dituju pasti tempat-tempat seperti Poh Sarang (sambil ritual),
yang akhir-akhirnya... makan yuk!
Awie Soebroto - Surabaya

Jawaban Redaksi MeRasul:
Syalom, Bapak Awie!
Terima kasih banyak atas saran Bapak yang menarik.
Kami akan catat dalam agenda kami sebagai bahan
pertimbangan.

Sedikit Koreksi dari Bogor

DEAR Redaksi,
Kesan saya majalah MeRasul baik karena menginformasikan kegiatankegiatan di dalam paroki dengan lengkap. Dalam salah satu nomor ada
istilah Romo Kepala. Saya rasa tidaklah tepat. Seharusnya adalah Romo
Paroki. Dan menurut penjelasan dari seorang Romo, istilah Romo Pembantu
nantinya disebut Vikaris Paroki. Terima kasih.

Cynthia Rozyandra, Bogor

Jawaban Redaksi MeRasul:
Sdri. Cynthia yang baik,
Kami senang sekali karena Anda sangat teliti dalam
membaca berita-berita yang kami sajikan. Koreksi Anda
akan kami perhatikan betul-betul, sehingga tidak terjadi
lagi kesalahan yang sama. Terima kasih banyak atas
koreksinya. Tuhan memberkati.
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Kebersamaan Tim MeRasul - [Foto : Chris Maringka]

SUATU Rabu malam, setelah rapat rutin redaksi.
“Teman-teman, Raboan minggu depan kita foto bersama di mal. Baju
bebas colourful. Nanti kita semua memakai topi St. Claus ya!” Demikian Sinta
mengumumkan di grup WA MeRasul, kepada rekan-rekan yang waktu itu tidak
dapat hadir. Wow... tentu saja kami sangat antusias.
Desember telah tiba!
Bulan ini sangat istimewa karena ada perayaan Natal yang selalu dinantikan
umat Nasrani. Natal adalah momen indah yang selalu diekspresikan dengan kasih
sayang, berbuat baik, dan berbagi kebahagiaan kepada sesama.
Banyak kisah klasik Natal yang menyentuh hati diceritakan kepada anak-anak
sebagai dongeng sebelum tidur. Mengantarkan mereka ke alam mimpi yang tidak
akan terlupakan hingga dewasa.
Pernak-pernik Christmas Gift nan cantik ditata rapi di semua toko. Pohon Natal
menjulang tinggi dengan lampu-lampu kecil berkelap-kelip. Putihnya salju
menutupi pohon cemara dan atap rumah Santa Claus. Rudolph, si rusa berhidung
merah, berdiri sambil mengunyah rumput. Lagu-lagu Natal nan syahdu atau
gembira berkumandang silih-berganti. Inilah suasana yang selalu hadir setiap
Desember.
Kita patut menghargai para seniman akan karyanya nan artistik dan
mengagumkan. Berkat mereka, romantisme dan keceriaan suasana Natal tidak
hanya dinikmati oleh mereka yang merayakan Natal saja, melainkan segala
bangsa pun ikut terbawa suasana pula. Oleh karena itu, tanpa bermaksud
mengurangi nilai religius Natal yang sesungguhnya, kami ingin “berbagi
kekaguman” kepada para pembaca MeRasul, bagaimana indahnya dekorasi Natal
buatan mereka di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Juga cerita kenangan
manis akan tradisi Natal di beberapa keluarga. Artikel “Tapak Tilas Tempat
Kelahiran Yesus di Betlehem” yang diliput oleh George, menghadirkan kereligiusan
Natal di samping gegap-gempita suasana Desember.
Ada lagi yang menarik. Di Sathora, ada seorang anak muda yang berhasil
menjadi asisten editor dalam film Brush with Danger di Holywood, dan berhasil
masuk seleksi nominasi Piala Oscar. Siapakah dia? Silakan ikuti hasil interview tim
MeRasul, Lily Pratikno.
Pembaca MeRasul nan terkasih,
Marilah kita tularkan “virus” kebahagiaan Natal kepada semua orang di sekitar
kita. Mengulurkan tangan dan senyum manis kepada yang tua dan yang muda,
kaya miskin, kepada para saudara, sahabat, dan tetangga. Seperti senyum
bahagia kami yang terpancar ketika bahu-membahu mewartakan kabar sukacita,
karena Juru Selamat kita telah lahir untuk menyelamatkan semua orang yang
percaya kepada-Nya. S. Monika
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Sajian Utama

Natal mengusung
banyak makna.
Merayakannya
bersama keluarga, di
gereja, di mal atau
langsung di lokasi
kelahiran Yesus di
Betlehem, semuanya
memancarkan aura
sukacita.

Natal Nan Universal,
Natal Nan Kudus
Pohon Natal Kreatif dari Panitia Natal terbuat dari koran bekas [Foto : Maxi Guggitz]
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Dekorasi Mall Taman Anggrek - [Foto : Stefanie]

SEPASANG muda-mudi bergandengan
mesra sambil menatap diorama rumah
Santa Claus yang berada di Mal Taman
Anggrek. Lalu, sang gadis menyodorkan
handphone-nya, meminta kekasihnya
untuk mengambilkan foto berlatar
belakang diorama itu.
Setelah itu, mereka beralih ke
diorama sebelahnya. Si gadis bersandar
manja pada lengan kekasihnya, sambil
tangan satunya memotret mereka
berdua. Selfie.
Anak-anak kecil melompat-lompat
sambil menunjuk ke arah seseorang
yang mengenakan kostum Santa
Claus. Ibunya mengikuti dari belakang,
membiarkan anaknya bersalaman
dengan Santa Claus.

Ada sepasang kakek-nenek yang
berjalan perlahan dan tertatih-tatih. Si
nenek menggandeng lengan si kakek.
Tampaknya mereka hanya berduaan
saja. Pandangan mata mereka tertuju
pada boneka-boneka lucu dalam
diorama Natal tersebut.
Semua pengunjung memandangi
deretan diorama Natal itu dengan
ekspresi kagum. Tanpa disadari, mata
mereka membesar tanpa berkedip,
atau tersenyum sendiri melihat lucunya
boneka-boneka yang bergerak-gerak.

Pohon Natal di Mall Taman Anggrek - [Foto : Patricia]

Di Pacific Place, ada miniatur Menara
Eiffel dikelilingi pohon Natal berwarna
biru dengan salju menempel di tiap
rantingnya. Tampak Santa Claus

Salah satu diorama A Reindeer Christmas di Mall Taman Anggrek - [Foto : Sinta]
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sedang berusaha memanjat hingga ke
pucuk menara itu.
Para pengunjung spontan
mengambil handphone-nya untuk
memotret anaknya, orang tuanya,
atau diri mereka sendiri. Sepasang
ABG yang kelihatannya baru mulai
pacaran, dengan sopan sekali meminta
tolong penulis untuk memotret
mereka. Dengan senang hati, penulis
membantunya berpose. Si cowok
malu-malu merangkul pundak
ceweknya, sementara kepala si cewek
mendekat ke arah pipi cowoknya.
Penulis melanjutkan langkah,
menyusuri salah satu koridor di mal itu.
Sebuah toko menggelar pernak-pernik
suvenir Natal.
Mulai dari aneka
hiasan pohon
Natal, hingga
barang-barang
cantik yang
pantas sekali
untuk dijadikan
hadiah Natal.
Lagu berirama
riang dan meriah
“All I want for
Christmas is You”
yang dinyanyikan
oleh Mariah Carey
terus-menerus
terdengar. Last
Christmas, Silent
Night, Jingle Bells,
dan lagu-lagu
Natal lainnya
terus-menerus
dikumandangkan

Sajian Utama

Christmas Gift di Pacific Place - [Foto : Sinta]

Santa Claus sedang berusaha memanjat Menara
Eiffel di Pacific Place - [Foto : Sinta]

di pusat perbelanjaan itu,
menggerakkan suasana hati setiap
pengunjungnya.
Pemandangan suasana “deep
winter”, kelihatan dingin sekali di
Plaza Senayan. Santa Claus duduk
di kursinya di atas hamparan salju
tebal, ditemani Rudolf si Rusa Hidung

Merah yang setia berdiri di sebelahnya.
Santa Claus siap diajak berfoto
bersama pengunjung yang ingin
mengabadikannya sebagai kenangkenangan.
Pada umumnya anak-anak kecillah
yang berfoto bersama Santa Claus.
Namun, semua orang dari segala
umur juga senang berfoto dengan
latar belakang dekorasi itu. Sambil
memuaskan mata melihat keindahan
hiasan Natal, telinga pengunjung pun
dibuai dengan alunan suara emas grup
penyanyi terkenal Il Divo.
Rasanya, cukup tiga mal besar
ini saja yang diliput MeRasul untuk
menggambarkan suasana Natal dalam
versi global.

Nuansa musim dingin di Plaza Senayan menampilkan Santa Claus dan rusa di atas salju - [Foto : Sinta]

Keceriaan pada bulan Desember
selalu dinantikan orang. Bahkan pada
pertengahan November, mal-mal besar
sudah mulai bersiap-siap, mengerahkan
imajinasi mereka seindah mungkin.
Pengelola mal pada umumnya berani
mengalokasikan dana yang sangat
besar untuk pengadaan dekorasi Natal,
guna menarik pengunjung.
Mungkin, tak ada yang menyadari
bahwa komersialisme pernak-pernik
Natal berperan cukup kuat dalam
menyebarkan ekspresi kegembiraan
Natal dan Tahun Baru hingga ke
berbagai belahan dunia. Bila kita mau
berpikir positif, berarti “budaya Natal”
ini sudah diterima sebagai sesuatu
yang universal oleh berbagai kalangan
manusia walaupun bukan
penganut Kristiani.
Namun, bagi umat Katolik
yang mengimani makna
Natal sesungguhnya, tentu
penghayatan Natal tidak
akan berhenti sampai pada
kemeriahan suasana di malmal saja. MeRasul mengajak
Para Pembaca semua beralih
meninggalkan gemerlapnya
mal-mal tadi, dan “pergi
ke Betlehem” untuk lebih
meresapi suasana Natal
secara religius. Semoga
artikel berikut ini dapat
menghadirkan kekhidmatan
upacara peringatan kelahiran
Sang Juru Selamat di dalam
hati Para Pembaca.
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Merayakan Natal
di Tempat Peristiwa
Sebenarnya Terjadi
Oleh George Hadiprajitno
DALAM Gereja Katolik, Natal
merupakan perayaan yang terpenting
kedua setelah Hari Raya Paskah. Tetapi
bagi umat, Natal lebih ditunggu-tunggu
karena perayaan Natal lebih penuh
keceriaan dan mungkin juga karena
datangnya bersamaan dengan libur
akhir tahun yang menyatu dengan
perayaan pergantian tahun.
Kelahiran Yesus, sebagai Putra Allah
yang lahir di dunia diasosiasikan
dengan suatu awal atau permulaan
yang baik, Allah karena kasih-Nya
kepada kita mengutus Putra-Nya
datang ke dunia sebagai manusia biasa;
bukannya sebagai raja atau bangsawan
tapi sebagai manusia sederhana, dari
keluarga sederhana yang tidak jauh dari
keseharian kebanyakan orang.
Sudah menjadi rencana Allah Bapa
bahwa Yesus dilahirkan bukan di istana
ataupun tempat yang megah, tapi
dalam kesahajaan Yesus dilahirkan di
tempat yang paling sederhana dan
hina, yaitu di gua tempat para gembala
berteduh dan beristirahat di Betlehem.
Maka, Betlehem menjadi tempat yang
bersejarah bagi kita umat Kristen,
terkait dengan Hari Raya Natal.
Tapak Tilas Tempat Kelahiran Yesus di
Betlehem
Betlehem merupakan kota kecil,
terletak sekitar 10 kilometer di selatan
Yerusalem yang menjadi ibu kota Israel.
Saat ini, Betlehem berada di bawah
otoritas Palestina. Orang Israel tidak

bisa sembarangan masuk ke wilayah
ini. Betlehem tidak terpisahkan dari
Kelahiran Yesus. Setiap bulan ribuan
peziarah datang ke kota ini untuk
mengunjungi dan berdoa di tempat
Yesus dilahirkan.
Di mana lokasi gua tempat Yesus
dilahirkan dua ribu tahun yang lampau?
Pada saat itu Kaisar Agustus di Roma
memerintahkan diadakan sensus.
Setiap orang harus kembali ke daerah
asalnya pada periode waktu yang
ditentukan untuk mendaftarkan diri.
Yusuf dan istrinya Maria yang sedang
hamil tua harus pergi ke Betlehem
karena Yusuf keturunan Daud berasal
dari sana (Betlehem disebut sebagai
Kota Daud). Yusuf sebagai seorang
Yahudi yang saleh, memilih datang dari

Nazaret bertepatan dengan hari raya
di mana menurut Hukum Taurat setiap
laki-laki wajib berziarah ke Yerusalem.
Jarak Nazaret ke Betlehem sekitar 160
kilometer, harus ditempuh melewati
daerah berbukit-bukit. Tetapi, ketika
mereka tiba di Betlehem dan perlu
menginap di sana, mereka tidak
mendapat penginapan. Akhirnya,
mereka menginap di gua gembala
yang letaknya tidak jauh dari pusat
kota Betlehem. Di tempat itulah
Maria melahirkan Yesus. Dalam
Alkitab tidak disebutkan bahwa Yesus
dilahirkan di sebuah gua, tetapi ada
catatan sejarah dari martir Justin dan
“Protoevangelium” dari Yohanes yang
menyebutkan Yesus dilahirkan di dalam
gua.

Bintang 14 di mulut lubang tempat lahir Yesus - [Sumber: vicbethlehem.files.wordpress.com]
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Prosesi melewati lorong gereja - [Sumber: i.dailymail.co.uk]

Di atas tempat yang diperkirakan
sebagai gua tempat lahir Yesus
dibangun Nativity Church atau Gereja
Kelahiran. Tempat tersebut yang
disebut Grotto of the Nativity atau
Holy Crypt, sekarang menjadi ruang
basemen Gereja Kelahiran. Tepat di
atasnya adalah altar Gereja Ortodoks
Mesir yang menjadi gereja utama di
kompleks tersebut. Di dalam Grotto
atau Gua Kelahiran yang tidak terlalu
luas ruangannya terdapat lantai batu
yang diyakini sebagai tempat Yesus
dilahirkan. Lantai gua sudah dilapisi
dengan marmer. Pada titik kelahiran
Yesus para peziarah dapat menyentuh
lantai batu asli dengan memasukkan
tangannya ke dalam lubang yang
berdiameter sekitar 20 sentimeter, yang
letaknya di bawah meja altar kecil.
Di sekeliling mulut lubang dipasang
bintang empat belas dari metal, yang

Uskup Jerusalem menggendong patung Bayi Yesus - [Sumber:
occupiedpalestine.files.wordpress.com]

melambangkan silsilah Yesus. Menurut
Injil Matius 1:1-17, 14 keturunan sejak
Abraham hingga Daud, 14 keturunan
dari Daud hingga masa pembuangan
ke Babel, dan 14 keturunan dari masa
pembuangan ke Babel hingga Yesus
lahir sebagai anak Yusuf. Beberapa
meter dari titik Kelahiran terdapat lokasi
palungan di mana bayi Yesus pernah
dibaringkan setelah dilahirkan.
Gereja Katolik memiliki Gereja
Santa Catherine, beserta ruang-ruang
penunjangnya termasuk beberapa
kapel persis di samping Gereja Nativity.
Bangunan-bangunan milik Gereja
Katolik ini menyatu dengan Gereja
Nativity dan fasilitas lain dari Gereja
Ortodoks Mesir. Properti Gereja Katolik
tersebut dikelola oleh biarawan dari
Ordo Fransiskan (OFM).
Tradisi Perayaan Natal di Betlehem

Misa Malam Natal di Gereja St. Catherine. - [Sumber: i.dailymail.co.uk]

Merayakan Natal di tempat peristiwa
yang sebenarnya terjadi merupakan
kesempatan istimewa dan diharapkan
oleh banyak orang. Sudah menjadi
tradisi setiap 24 Desember, Gereja
Katolik menyelenggarakan Misa Malam
Natal di Gereja St. Catherine. Misa Natal
dipersembahkan secara konselebrasi
oleh beberapa imam dan uskup,
dipimpin oleh Uskup Yerusalem. Misa
ini disiarkan lewat jaringan televisi
ke seluruh dunia. Ratusan umat dari
seluruh dunia memenuhi Gereja St.
Catherine. Banyak peziarah yang hanya
bisa mengikuti Misa dari luar karena
tidak kebagian tempat di dalam gereja.
“Lots of pilgrims from around the world
are coming to be here on Christmas,”
kata seseorang dari Amerika yang ikut
hadir di situ bersama keluarganya. “ We
wanted to be part of the action. This is the
place, this is where it all started. It doesn’t

Suasana saat Misa Malam Natal di Gereja St. Catherine - [Sumber: eappiblog.
files.wordpress.com]
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any more special than that.” (“Banyak
peziarah dari segala penjuru dunia
datang di sini pada saat Natal. Kami
ingin menjadi bagian dari peristiwa. Ini
adalah tempatnya, ini adalah tempat
di mana semua dimulai. Tidak ada lagi
yang lebih spesial dari ini.”)
Sebelum Misa diadakan prosesi.
Prosesi melewati Manger Square dan
beberapa lorong dan bagian dalam
Gereja Nativity. Dalam Misa selain dapat
menerima Ekaristi Kudus, umat yang
hadir juga diberi kesempatan mencium
kaki patung Bayi Yesus.
Di luar Gereja Nativity dan St.
Catherine, di Manger Square dihiasi
dengan ornamen-ornamen Natal,
juga dipasang pohon Natal yang
tingginya sekitar 15 meter, dan ada
panggung pertunjukan. Pada malam
Natal tersebut, diadakan panggung
gembira untuk perayaan Natal, 5070 puluh ribu orang dari berbagai
penjuru, dari berbagai bangsa dan
agama. Baik warga lokal maupun
peziarah mancanegara memenuhi
Manger Square. Mereka hanyut
dalam kemariahan perayaan Natal
di “Lapangan Palungan” ini. Pernah
tercatat sekitar 100.000 orang hadir
pada perayaan Natal serupa, beberapa
tahun lalu.
Malahan pada beberapa tahun
terakhir, penyanyi-penyanyi Indonesia
seperti Ruth Sahanaya, Harvey
Malioholo, Angel, Sam Simorangkir,

Panggung gembira di Manger Square - [Sumber : media.themalaysianinsider.com]

dan lain-lain ikut memeriahkan acara di
Manger Square dengan ikut menyanyi
di sana. Artis-artis ini menjadi bagian
dari rombongan besar peziarah dari
Indonesia. Rombongan peziarah dari
Indonesia dari berbagai denominasi,
umumnya tiap rombongan terdiri
dari puluhan peserta. Tetapi, ada juga
rombongan besar dengan 200-500
peserta. Peziarah dari Indonesia tercatat
yang terbanyak di Tanah Suci.
Catatan tambahan: Manger Square
adalah lapangan atau alun-alun.
Letaknya persis bersebelahan dengan
kompleks Gereja Kelahiran (Church
of Nativity). Manger yang berasal dari
bahasa Inggris, artinya palungan.
Selain kemeriahan malam Natal di
sekitar Gereja Kelahiran dan Manger
Square, ada suatu tempat lain di
Betlehem yang penting dan ramai

Natal di Betlehem - [Sumber : google.com]
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dikunjungi orang pada saat merayakan
Natal, yaitu Gereja Padang Gembala
(Church of Shepherd Field). Gereja
Padang Gembala berada di Beit Sahour,
pinggiran kota Betlehem. Tempat yang
letaknya dipercaya sebagai tempat di
mana para gembala mendapat kabar
dari malaikat Tuhan bahwa Yesus Sang
Juru Selamat telah lahir (Lukas 2:8-18).
Gereja Padang Gembala yang
letaknya 2.5 km di sebelah barat
Gereja Kelahiran juga dikelola oleh
biarawan OFM. Pada Malam Natal dan
Hari Natal Gereja Padang Gembala
dan Kapel Grotto (gua) yang terletak
di dekat gereja sangat diminati orang.
Secara bergantian dipergunakan
oleh kelompok-kelompok peziarah
Katolik dan Kristen dari berbagai
negara, termasuk dari Indonesia untuk
menyelenggarakan Misa atau Kebaktian
Malam Natal atau Hari Natal. Peziarah
yang hanya datang berkunjung juga
banyak dan jauh lebih ramai dari harihari lain.
Di lokasi-lokasi di atas juga
berlangsung acara religius penting
lainnya yang juga menjadi tradisi
di Betlehem. Kebaktian dan prosesi
diadakan oleh denominasi Kristen
lainnya, seperti Protestan, Ortodoks
Mesir, Ethiopia, Armenia, dan masih
banyak lainnya. Perayan Natal di
Betlehem akan perlangsung cukup
lama karena denominasi yang berbeda
merayakan hari Natal pada tanggal
yang berbeda. Katolik Roma dan
Protestan pada 25 Desember, Gereja
Ortodoks Mesir, Syria, dan lain-lain
pada 6 Januari, dan Kristen Armenia
merayakan Natal pada 18 Januari.

Sajian Utama
Merayakan Natal di Betlehem,
sungguh merupakan pengalaman
yang tak terlupakan dan punya kesan
dan makna khusus yang tidak dapat
ditemukan di tempat lain.
Natal banyak meninggalkan
kenangan yang mendalam di hati
manusia, terutama bagi umat yang
merayakannya. Sambil bekerja
menyusun artikel demi artikel dalam
edisi ini, tim MeRasul teringat akan
masa lalu ketika masih kanak-kanak
atau masih ikut orang tua.
Dekor Natal di tahun 1990-an - [Foto : doc. pribadi]
Dalam keluarga Astrid, semangat
untuk menghadiri Misa Natal membuat
kosnya. Pohon Natal karyanya
mereka tak keberatan untuk datang
ternyata berhasil menggerakkan
dua jam sebelum Misa dimulai agar
suasana sehingga Natal yang selama
bisa mendapat tempat duduk di dalam
ini berlalu dengan hampa, pada tahun
gereja. Setelah Misa selesai, mereka
berikutnya sesama penghuni kos dan
pulang dan makan malam bersama.
induk semangnya malah memutuskan
Selalu ada hidangan istimewa, biasanya untuk merayakan Natal bersama
berupa masakan Eropa, seperti pastel
dengan penuh kehangatan. Mereka
tutup.
menghidangkan sajian makanan sesuai
Bagi Anas, Natal berarti waktunya
kemampuan memasak masing-masing.
temu kangen keluarga. Kakak-kakak
Sungguh, kenangan indah sebagai
yang berada di luar kota entah karena
anak kos.
sekolah atau bekerja, pasti pulang ke
George memiliki seorang ayah yang
kampung halaman. Orang tuanya
religius. Pada Masa Adven ia diwajibkan
memasak makanan kesukaan anakbermati raga, tidak boleh jajan, tidak
anaknya. Tak lupa, mereka membagikan boleh terpancing emosi, dan harus
masakan mereka kepada para tetangga mau membantu orang lain. Setiap kali
yang mayoritas Muslim. Pergi ke
berhasil menjalankan mati raga, George
gereja dan makan malam bersama
dan saudaranya boleh memindahkan
pada Malam Natal tentu menjadi
satu batang jerami ke palungan Bayi
agenda utama. Kumpul keluarga
Yesus. Semakin banyak berkorban,
berlangsung hingga tahun berganti.
semakin banyak jerami menjadi alas
Sesudah tahun baru, mereka berpisah
tidur Yesus. Berarti semakin empuk Bayi
kembali ke kota masing-masing untuk
Yesus berbaring di palungan. Betapa
menjalani kehidupannya sendiridalam makna Natal yang ditanamkan
sendiri. Walau tersirat rasa sedih,
ayahanda George itu.
namun hati tetap diliputi kebahagiaan
Rekan kami, Lily, pada tahun
karena sudah mendapat kesempatan
2002, bersama keluarga besarnya
indah merayakan Natal
bersama keluarga dan
kerabat.
Lain lagi yang dialami
oleh Venda. Ia pernah
merasakan sepinya
Natal tanpa keluarga,
karena ia harus kos
di Tomang selama
kuliah. Supaya hati tak
terlalu nelangsa karena
kesepian, ia memasang
Bersantai di Bandungan - [Foto : doc. pribadi]
pohon Natal di tempat

menghadiri Misa Natal di gereja
kecil di Bandungan, Jawa
Tengah. Tentu saja suasana Natal
di kota kecil jauh berbeda dengan
suasana di Jakarta. Umat Katolik di
sana datang dengan berpakaian rapi,
menandakan bahwa mereka sangat
menghormati perayaan kelahiran
Tuhan Yesus. Gereja kecil mendadak
penuh karena kehadiran rombongan
dari Jakarta yang berjumlah 50 orang
lebih. Romo yang memimpin Misa pada
saat itu secara khusus mengucapkan
selamat datang kepada mereka.
Suasana Misa Malam Natal
berlangsung khidmat dan syahdu.
Kehadiran rombongan Lily
memberikan hasil kolekte yang
lebih besar dari biasanya. Natal pada
tahun 2002 merupakan berkah bagi
gereja di Bandungan, dan tentu saja
menyemaikan rasa bahagia di hati
setiap anggota keluarga besar Lily.
Kenangan indah ini masih melekat kuat
hingga sekarang.
----Natal dalam arti universal berarti
bulan Desember nan indah di sanubari
setiap manusia. Entah gelak tawa ceria
karena berkumpul dengan keluarga
sambil bertukar kado, entah suasana
romantis sepasang muda-mudi
seperti yang terlihat di Mal Taman
Anggrek dan Pacific Place, ataupun
suasana sendu karena dalam keadaan
“sebatang kara” atau putus cinta.
Sedangkan Natal yang kita jalani
sebagai umat Katolik sejati, menjurus
pada kesederhanaan dan kekudusan
yang meneguhkan iman. Yang
jelas, suasana Natal selalu istimewa,
selalu dinantikan, dan selalu... akan
meninggalkan kenangan. Sinta/George
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Games Natal Keluarga Lily - [Foto : doc. pribadi]
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Bakti Sosial Panitia Natal 2015 - Anak-anak peserta Baksos sedang mengikuti
permainan di Kidzania - [Foto: Daniel Amor]

Bakti Sosial
Panitia Natal
2015
WILAYAH Paulus selaku Panitia Natal
2015 menyelenggarakan bakti sosial
bertema “Keluarga Penuh Syukur”. Tema
tersebut sesuai dengan tema KAJ dalam
Bulan Keluarga 2015.
Tema ini dipilih guna mengingatkan
kembali bahwa kita adalah saudara
di dalam Yesus Kristus. Kita harus
senantiasa bersyukur dan selalu
berusaha untuk menjadi berkat bagi
sesama, terutama bagi mereka yang
hidupnya kurang beruntung.
Bakti sosial berlangsung di Kidzania,
Mal Pacific Place Jakarta pada Minggu,
8 November 2015. Didampingi oleh
para pendamping dan panitia, 39 anak
dari Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati dan
para murid berkebutuhan khusus dari
Panti Asuhan Graha Murni Luhur diajak
untuk belajar dan bergembira bersama.
Mereka tampak sangat gembira
karena bisa menjadi apa yang mereka
cita-citakan, seperti menjadi dokter,
pilot, koki, dan masih banyak profesi
lainnya. Melalui simulasi tersebut,
secara dini mereka diperkenalkan
dengan dunia kerja dan bagaimana
caranya bekerja melalui profesi yang
mereka pilih.
Meski terkadang harus menunggu,
mereka tetap bersemangat mengantre.
Keceriaan tampak di wajah mereka.
Setelah lelah bermain, semua
menyantap makan siang bersama

sebelum
kembali ke panti
dan rumah
masing-masing.
Bakti sosial ini
mengajak kita
untuk selalu
bersyukur apa
pun kondisi kita.
Karena masih
banyak orang
yang kondisinya
lebih sulit
daripada kita.
Panitia Natal
2015

Sekilas Info Misa Malam Natal

Terang
Mendatangi
Manusia

Natal, terbuat dari ratusan gulungan
koran bekas. Sayapnya dibuat dari
karton dan tisu. Pohon Natal unik ini
adalah rancangan Venda Tanoloe, staf
Redaksi MeRasul.
Menurut Erdinal, salah satu anggota
panitia Natal, ia dan kawan-kawannya
telah menyicil mengumpulkan
gulungan koran bekas tersebut sejak
November. Sementara pembuatan
kerangka dimulai pada Minggu, 20
Desember. Sekitar sepuluh orang
bekerja keras menyelesaikan patung
malaikat besar tersebut hingga baru
selesai pada 24 Desember pagi.
Sebelum Misa mulai, MeRasul sempat
berkeliling gereja sebentar. Rupanya,
sebagian besar umat sudah mengikuti
Misa pada pukul 18.00. Alhasil, umat
yang hadir pada Misa kedua tidak lagi
membludak.
Misa dimulai tepat pukul 21.00,
dipimpin oleh Romo Aldo. Tema
homilinya: Bukan manusia yang
mencari terang, melainkan teranglah
yang mendatangi manusia. Yesus lahir
ke dunia untuk menerangi kehidupan
manusia yang sedang berada dalam
kegelapan.
Lagu-lagu Natal yang dilantunkan
Paduan Suara Wilayah St. Klara
bergema anggun, membuat suasana
Misa Malam Natal terasa khidmat dan
agung. Misa berjalan lancar, berakhir
pada pukul 22.30. Umat bubar
dengan tertib. Seraya tersenyum
bahagia, mereka saling bersalaman
mengucapkan “Selamat Natal”. Sinta

KAMIS, 24 Desember 2015, pukul
20.30 WIB, MeRasul cukup senewen
karena masih dalam perjalanan menuju
gereja. Antrean mobil dari Carina
Sayang berjalan sangat lambat. Puji
Tuhan! Akhirnya, MeRasul bisa sampai
di gereja pada pukul 20.45 dan masih
mendapat tempat duduk di dalam
gereja.
Di depan meja altar terpajang
dekorasi gua Natal di mana Bayi Yesus
berbaring di palungan, dengan Maria
dan Yosef, serta
para gembala
yang berlutut
di hadapanNya. Indah
sekali! Dekorasi
ini adalah hasil
kreativitas
Benedicto, orang
muda dari Wilayah
St. Paulus.
Di bagian kanan,
ada sesosok
“malaikat” tinggi
besar berwarna
putih. Tubuhnya
Terang Mendatangi Manusia - Kandang Natal - [Foto: Maxi Guggitz]
berbentuk pohon
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Foto - foto: Daniel Amor, Maxi Guggitz, Matheus Hp.
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Foto - foto: Maxi Guggitz, Matheus Hp.
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Profil

Chandra & Enita [Foto : doc. pribadi]

Memberi Tidak
Kekurangan,
Tidak Memberi
Tidak Berlebih
Ku tak membawa apa pun juga
Saat kudatang ke Jakarta...
Kutinggal semua pada akhirnya...
Hidup lamaku di kota Padang...
Inilah yang kupunya hati sbagai hamba.
Yang mau taat dan setia pada-Mu,
Bapa...
ITULAH cuplikan lagu yang sudah
sedikit diubah oleh Bapak yang satu
ini dalam obrolan. Karena kesaksian
iman mereka yang luar biasa, dalam
perjalanan pelayanan retret ke Puncak
beberapa waktu lalu, terbersit dalam
benak penulis untuk mengangkat
keluarga ini menjadi Profil MeRasul
terbitan Desember, edisi Natal.
Sepulang retret, kami membuat janji
untuk wawancara.
Perawakannya biasa saja, selalu

tampil sederhana dan sering kembaran
warna baju dengan sang istri tercinta
di berbagai acara. Seperti siang itu
ketika penulis mendatangi tokonya
untuk wawancara, mereka tengah
bersiap pergi reuni dengan teman SMA,
warna baju mereka pun sama. Agak
terlambat penulis datang, sehingga
kami diajak ikut reuni supaya di dalam
mobil menuju tempat reuni masih bisa
ngobrol.
Mengawali kisah sebelas tahun yang
lalu, dalam kondisi ekonomi yang
terpuruk, Chandra Haryanto, ayah dua
anak ini dengan penuh tekad datang
ke Jakarta. Ia menumpang di rumah
kakak perempuannya di kawasan
Taman Permata Buana Lingkungan
Katarina 3. Selang beberapa bulan,
ia memulai usaha membuka toko

triplek (bahan baku untuk furniture) di
kawasan Klender, tepatnya pada bulan
Desember. Walaupun istrinya, Enita
Taher, kurang mendukung saat itu tapi
dengan penuh percaya diri dan tekun
dia tetap menjalani usaha tersebut.
Beberapa bulan kemudian, melihat
tokonya sepi, sang istri memintanya
untuk kembali bekerja lagi di tempat
adiknya agar tiap bulan bisa terima
gaji seperti yang dilakukannya ketika
pertama kali ke Jakarta. Tapi, Chandra
pantang menyerah. Enita melihat
semangat suaminya begitu luar biasa.
Ia pun selalu berdoa untuk kelancaran
usaha suaminya.
Mereka mengalami suka-duka
bersama. Untuk mendekati tempat
usaha, ketika harus mengontrak rumah
petak di belakang toko dengan hidup
seadanya, Ibu ini setia mendampingi
bersama putri bungsunya, Agnes.
Saat itu, anak laki-lakinya mendapat
beasiswa untuk studi di Beijing.
“Bapak itu nggak pernah mengeluh dan
fokus kalau punya keinginan. Jadi, saya
selalu doakan dia, saya mohon kepada
Yesus untuk tolong dia. Segala doa
saya lakukan, walaupun toko sepi saya
tetap berdoa rosario dan Novena. Ada
teman Bapak yang bilang, bersyukur
memiliki istri seperti Ibu Een, kalau
yang lain pasti sudah pergi,” sela Ibu
Enita yang biasa disapa Bu Een, di
tengah pembicaraan. Lalu, Chandra
menambahkan, “Mungkin nggak ada
perempuan yang seperti dia, mau ikut
bersusah-payah bersama saya.”
Kehidupan doa Enita tidak diragukan
lagi. Dia selalu berserah pada kehendak
Tuhan, apa pun yang dia alami. Dia
pernah diundang suster di daerah
Lasem Jawa Tengah untuk sharing
tentang doa. Merasa tidak mampu,
dia hanya berbekal salib Kristus dan
pengalaman doanya. Ternyata, sharing
yang dia sampaikan membuat banyak
umat yang hadir terkesan dan minta
didoakan. “Praise The Lord! Saya ini
siapa, kok Tuhan kirim banyak orang
datang untuk minta saya doakan,”
kenangnya.
Kesetiaan Enita dalam doa juga
ditunjukkan ketika ia harus menunggu
selama 24 tahun, sejak pernikahan
pada 6 Juni 1982, untuk membawa
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sang suami menjadi Katolik. Enita dan
anak-anak sudah Katolik sejak kecil,
tapi suaminya belum Katolik walaupun
pada awal pernikahan dia sudah bilang,
nanti dia akan masuk Katolik.
“Saya masih merasa belum
pantas untuk menjadi Katolik saat
itu. Tapi, ketika tiba di Jakarta dan
Ibu mengingatkan kembali, saya
mengiyakan untuk mengikuti katekisasi
di rumah Pak Frans Soewandi,” jawab
Chandra ketika ditanya mengapa mau
menjadi Katolik .
“Dari sinilah iman saya bertumbuh.
Bahkan Pak Frans Soewandi
menawarkan diri menjadi wali baptis
saya. Saya sungguh bersukacita,
karena saat itu saya bukan siapa-siapa
dan tidak kenal siapa-siapa selain
Pak Frans.” Beruntung pula dalam
perjalanan mencari Kristus, ada teman
satu wilayah, pasutri Rudy dan Eni,
yang selalu mengajaknya datang ke
Persekutuan Doa.
Puji Tuhan, setelah Chandra
mengenal Kristus, mereka bergabung
dalam komunitas, aktif di lingkungan,
bahkan saat ini mereka juga menjadi
prodiakon di Paroki Sathora. Hari demi
hari, tahun demi tahun, berkat Tuhan
bertambah dan selalu berlimpah,
bahkan mereka dapat berbagi dengan
orang lain. “Percaya bahwa kalau tidak
ada Tuhan, saya tidak ada hari ini.” Itulah
kata-kata yang berkali-kali dia katakan
dalam wawancara. “Saya yang tidak
membawa apa-apa ketika datang ke
Jakarta, umur sudah di atas 50 tahun di
mana seharusnya sulit untuk memulai
usaha dari nol (modal dengkul), tapi
Tuhan berkenan memberikan semua
ini kepada saya,” ucap Chandra penuh
keyakinan.
Lagu “Hati Sebagai Hamba” selalu
menginspirasinya. Saat ini, dia memiliki
tujuh toko di sepanjang jalan di daerah
Klender, Jakarta Timur, dan sedang
membangun toko baru yang lebih
luas. “Mudah-mudahan tahun depan
sudah jadi,” katanya. “Nanti datang ya
saat pemberkatannya,” imbuh Chandra,
sementara penulis mengiyakan.
Mengenal pasutri Chandra dan
Enita lebih jauh, semakin membuat
penulis merasa terberkati. Di sela
wawancara, kami menanyakan kepada

putra sulungnya,
bagaimana sosok
sang ayah. “Papa itu
luar biasa, dalam
usaha, dalam iman
dan perbuatannya.
Papa mendidik kami
anak-anaknya untuk
lebih baik dibanding
Chandra dan keluarga [Foto : doc. pribadi]
anak-anak lain dan
kami selalu pegang
Penuh Syukur”, sepertinya sudah
itu sampai sekarang,” kata Rudi yang
lengkap dilakukan oleh Chandra dan
bersama adik perempuannya, Agnes,
Enita beserta anak, menantu, dan
mulai meneruskan usaha sang ayah.
cucunya. Syukur atas iman, karena
Dalam hal berbagi, pasangan yang
mereka percaya Tuhanlah yang
sudah dikaruniai satu cucu bernama
berperan dalam kehidupan mereka.
Jacqueline ini, luar biasa. Banyak sekali
Syukur atas keluarga yang tetap
komunitas di paroki kita bahkan di luar
bersama menjalani suka duka, pahit
paroki yang selalu dibantu. Mereka
manis kehidupan hingga sekarang
berdua juga mempunyai banyak anak
mereka dapat menikmatinya, syukur
asuh, dari usia SD sampai ada yang
atas pelayanan di mana keluarga ini ikut
sudah jadi dokter.
ambil bagian dalam kegiatan gereja;
Bapak dari dulu memang suka
menjadi prodiakon, menjadi tim suatu
menolong orang, bahkan saat kami
komunitas, memiliki anak asuh, dan
jatuh pun Bapak masih mau menolong
menjadi donatur di berbagai acara
orang yang membutuhkan. “Harta ini
gereja. Mereka melakukan semuanya
titipan Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan dengan penuh syukur. Keluarga ini
untuk menerima, maka kita juga harus
adalah contoh Keluarga yang Penuh
menggunakannya untuk kemuliaan
Syukur. Beberapa tanggapan rekan
Tuhan. Dengan memberi saya tidak
Chandra dan Enita dari Komunitas
kekurangan, kalau tidak memberi saya
Kasih Kristus, komunitas Sekolah
juga tidak berlebih, karena Tuhan yang
Don Bosco yang ada di Jakarta. Roby
tentukan. Semua yang saya beri untuk
salah satu anggotanya, berkomentar
orang lain Tuhan selalu kembalikan
bahwa “Pasangan Chandra – Enita,
dalam waktu singkat. Sering sekali saya
kehidupannya sangat harmonis,
mengalami hal itu, walaupun dalam
mereka menjadi panutan bagi kami”.
pikiran saya nggak pernah terbersit
Sikap harmonis ini juga terlihat saat
akan pamrih, tapi sering saya alami,”
Chandra-Enita kalau pergi sering
katanya.
menggunakan pakaian yang hampir
Dia berkisah, suatu hari dia
senada warnanya juga terlihat selalu
menyumbang satu komunitas.
sukacita, demikian yang sering dilihat
Sepulang dari bank/ATM setelah
dan dirasakan rekan komunitas lainnya,
transfer uang yang lumayan besar
Jessy menambahkan, “Saya melihat
jumlahnya, anak sulungnya bilang
Chandra-Enita, mereka sangat taat
bahwa ada pelanggan yang mau
dan dekat dengan Tuhan”. Tak kalah
membeli barang dalam jumlah besar.
komentarnya tentang Chandra-Enita,
Jika dihitung, keuntungannya dua kali
Lay menambahkan bahwa, “... suami
lebih besar dari uang yang baru saja dia istri ini saling mendukung dalam
transfer ke komunitas tersebut. Hanya
kegiatan sosial dan sangat attention
dalam hitungan jam, Tuhan Yesus sudah sama teman-teman”. Dan masih
mengembalikannya. “Jadi, bukan saya
banyak kata-kata lain seakan tak
yang menyumbang, tapi Tuhan yang
habisnya menilai bagaimana pasangan
memakai saya,” ungkapnya. Merinding
Chandra – Enita ini, menggunakan
mendengar jawaban itu, penulis dibuat
waktunya beraktivitas di komunitas dan
speechless sejenak. Amazing!
pelayanan pribadinya. Rinnie & Berto
Masa Adven bertema “Keluargaku
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Prestige News

Kevin dan Livi - [Foto : doc. pribadi]

Kisah Sukses
Anak Bangsa di
Hollywood
PAROKI Sathora patut berbangga
dengan Kevin Febryan, putra Soenyoto
dan Brigitta Karmila, warga Lingkungan
Petrus satu. Prestasi Kevin sebagai
asisten editor dalam film “Brush with
Danger” yang masuk seleksi nominasi
piala Oscar kategori Best Picture dan
membawa nama harum bagi Indonesia
di ajang perfilman Hollywood. Film itu
juga disutradarai dan diperankan oleh
anak bangsa, Livi Zheng dan adiknya
Ken Zheng.
Jumat sore, 4 Desember 2015,
MeRasul mendapat kesempatan untuk
mewawancarai Kevin dan Livi. Di
tengah kesibukan mereka dalam acara
Meet and Greet Livi Zheng di St. Moritz
XXI Lippo Mall Puri Indah. Banyak fans
minta untuk foto bersama Livi.
Pribadi Menarik
Sosok Kevin adalah pribadi yang
menarik, sopan, supel, dan berbakat
seni. Kevin sudah terlibat dalam
pelayanan di Paroki Sathora sejak SMA.

Ia menyalurkan bakat bernyanyi dan
bermain alat musik di Padus Laudate
Dominum (koor Wilayah Petrus).
Pelayanan gereja di Indonesia terhenti
ketika ia lulus SMA pada tahun 2012
dan berangkat menuju Amerika untuk
studi lebih lanjut. Di Amerika, Kevin
ternyata tidak berhenti untuk pelayanan
gereja. Kevin bernyanyi di Padus
gerejanya di Amerika, USC Caruso
Catholic Church dan Padus kampusnya
USC Thornton Chamber Singers. Karena
ketertarikan Kevin dalam industri film,
ia mengambil beberapa kelas film
(editing) walaupun majornya adalah
Business Administration.
“Saya bertemu Livi sebenarnya tidak
disengaja. Agustus 2012, saya sedang
berbincang dengan mama via skype.
Mama mendengar sayup-sayup suara
orang Indonesia berbicara di depan
apartemen saya. Mama langsung
menyuruh saya untuk menghampiri
dan berkenalan karena saya baru tiba
di Amerika dan teman saya masih

terbatas. Ternyata, orang itu adalah
Livi Zheng. Perkenalan itu berlanjut
sampai akhirnya saya diajak kerja di
film-film yang digarap oleh Livi,” ungkap
Kevin ketika MeRasul menanyakan
pertemuannya dengan Livi.
Dengan bermodal tekad, Kevin
menjadi editor dalam film Livi.
“Sebenarnya modal pengetahuan
editing saya hanya minim.” Lebih
karena bakat dan tekad yang kuat,
Kevin berani menjadi editor film. “Saya
belajar sambil bekerja. Saya berupaya
agar hasil kerja keras saya dapat
membuahkan hasil baik. Berkat doa
mama juga maka saya dapat menjadi
seperti saya sekarang ini,” ujar lulusan
University of Southern California (USC)
Los Angeles USA dengan bangga.
Livi sudah membuat beberapa film.
Akhirnya, film “Brush with Danger”
dapat menembus Hollywood. “Livi
mempercayakan saya sebagai asisten
editor untuk film ini. Saya bekerjasama
dengan editor kondang John
Rosenberg. Pengalaman ini menambah
ketertarikan saya pada dunia film,” kata
adik Cindy Mareyta ini.
Kevin di Mata Livi
“Kevin is a hard worker, he goes above
and beyond for everything. Etos kerjanya
sangat baik. Tugasnya berperan penting
dalam keberhasilan sebuah film. Divisi
Post Production meliputi: editing,
musik, sound effect. Kevin mempunyai
good sense dalam musik dan sound
effect. Ia juga seorang seniman yang
mengerti teknologi baru. Kerja dengan
sepenuh tenaga, rajin, dan gigih
menjadikannya seperti seorang editor
berpengalaman,” papar Livi memuji
kinerja Kevin yang patut dicontoh
generasi muda Sathora.
Tugas Editor film adalah transfer data,
proses edit: edit dialog, sound effect,
musik, mix, dan finishing. Teknologi
baru yang dipakai adalah digital cinema
package (DCP), bukan roll film seperti
dulu lagi.
Saat Kuliah
Setelah menunggu 30 menit, akhirnya
MeRasul berjumpa dengan Livi. “Saya
kuliah di Jurusan Ekonomi University of
Washington, Seattle, USA, tahun 2007
sampai 2010. Pada saat saya kuliah
Ekonomi, saya mulai bekecimpung di
dunia perfilman. Saya pernah bekerja
sebagai asisten sutradara dan asisten
produser. Saya sangat mencintai
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Kevin dan keluarga - [Foto : doc. pribadi]

Premier dengan Deddy Corbuzier - [Foto : doc. pribadi]

pekerjaan saya di dunia perfilman
sehingga pada Januari 2012, saya
melanjutkan studi S2 Jurusan Film di
University of Southern California (USC)
Los Angeles, USA,” papar Livi membuka
percakapan dengan MeRasul.
Brush with Danger (BwD)
Proses pembuatan film BwD
memakan waktu cukup panjang. “Saya
mempunyai ide cerita sejak tahun 2011.
Tahun 2012, ide cerita saya tuangkan
menjadi tulisan, selesai proses menulis,
dibuat skenario untuk dijadikan film.
Setelah semua dibuat, saya bawa
ke Production House (PH). Sampai
bertemu dengan PH yang cocok,
akhirnya musim panas 2012 proses
syuting dimulai.”
Livi menjadi artis sekaligus sutradara
dalam film BwD, karena terinspirasi
Bruce Lee yang kebetulan satu
almamater di University of WashingtonSeattle, tempat dimana ia mendapatkan
gelar S1 di bidang Ekonomi. “Ternyata,
Bruce Lee bukan hanya di depan
kamera sebagai aktor, tetapi juga di
belakang kamera sebagai filmmaker.
Maka dari itu, saya terinspirasi menjadi
sutradara yang merangkap sebagai
pemeran utama,” ujar Livi.
Setelah proses syuting yang
melelahkan, akhirnya film BwD berhasil
di-release pada September 2014 di
bioskop-bioskop Amerika. Sebagai
Pemeran Utama, Livi dan adiknya, Ken
Zheng (20 tahun) yang memiliki latar
belakang sebagai atlet wushu, yang
sudah ditekuni sejak kecil,” ungkap ahli
ilmu bela diri wushu itu.
“Saya dan Ken belajar Wushu di
Beijing Shi Cha Hai Sport School yang
merupakan sekolah wushu ternama.
Bintang film laga, Jet Li juga bersekolah
di sana,” lanjutnya bersemangat.
Bagaimana dengan pendanaan?“
Executive producer bertugas mencari
sponsor untuk dana pembuatan film.
Juga menangani area distribusi.
Selanjutnya, Livi mengadakan tour
untuk film BwD di berbagai kota di

Amerika, seperti Seattle, New York, Los
Angeles, San Fransisco, Dallas, Austin,
dan negara lain seperti di Indonesia.
“Khusus di Indonesia, semua saya
kerjakan sendiri. Mulai dari ijin sampai
promosi di berbagai kota di Indonesia,”
papar gadis kelahiran Malang, 3 April
1989 itu.
Anak pasangan Gunawan Zheng
dan Lily Zheng ini telah menyelesaikan
syuting film keduanya. Film ini
akan tayang di bioskop-bioskop
Amerika pada April 2016. Film ini
merupakan film action thriller. Livi
belum mendapatkan judul yang
tepat, sehingga sampai saat ini masih
dipikirkannya. Film ketiga masih
dalam proses development, akhir
tahun 2016 direncanakan untuk mulai
proses syuting. Livi berencana akan
menuntaskan kuliah S2 pada tahun
2016 ini.
Bagaimana peran orang tua dalam
karir di film? “Saya ambil S1 ekonomi
tetapi terjun dalam dunia film. Orang
tua sangat mendukung. Mereka hanya
berpesan kepada saya untuk tidak
menyerah apa pun yang terjadi. Bila
sudah terjun ke suatu bidang, lakukan
dengan sungguh-sungguh sehingga
dapat berhasil. Orang tua merasa
bahwa di bidang apa pun kalau kita
bekerja keras dan pantang menyerah,
kita pasti bisa berhasil. Walaupun
jarak memisahkan kami, tetapi saya
selalu ‘make time’ untuk melakukan
hubungan dengan orang tua via google
voice setiap hari 30 menit dan weekend
satu sampai dua jam,” tutur gadis yang
gemar mengajar bahasa Inggris dan
wushu ini.
Setelah berkarir selama lima tahun,
Livi berpendapat bahwa pelajaran yang
paling penting adalah bahasa, akunting,
dan hukum. Pesan Livi untuk anak
muda Indonesia, khususnya anak muda
Sathora, “Always follow your dream,
it’s okay to fail, it’s okay to be rejected,
because you only need one “YES” to be
successful.”
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Premiere Brush with Danger di
Jakarta dan Surabaya
Pada 20 November 2015, premiere
Brush with Danger di Indonesia untuk
pertama kalinya berlangsung di
Plaza Senayan dan Grand Indonesia.
Banyak tokoh- tokoh penting yang
turut menghadiri gala premiere ini, di
antaranya Anies Baswedan (Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan), Djarot
(Wakil Gubernur Jakarta), dan artis- artis
terkenal seperti Deddy Corbuzier, Desi
Anwar, dan Yayan Ruhian.
Setelah melihat atraksi Livi Zheng
dan adiknya Ken Zheng yang begitu
hebat di film Brush with Danger
ini, tanggapan tokoh-tokoh ini pun
sangatlah bagus. “Semua film kalau
premiere selalu undang saya, saya
gak pernah datang. Film ini baru saya
datang,” ujar Deddy Corbuzier ketika
diwawancara pada hari premiere.
Desi Anwar mengatakan, “I like the
storyline. Good action.”
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan, mengatakan, “Bagus
sekali… salut sekali… saya sebagai
orang Indonesia bangga.”
Tidak hanya di Jakarta, premiere juga
diadakan di Tunjungan Plaza, Surabaya,
pada 22 November 2015. Lobi bioskop
XXI sangatlah penuh, membuat para
pengunjung sulit bergerak. Begitu
banyak fans yang ingin berfoto dengan
Livi. Pada kesempatan itu Wakil
Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf,
turut menghadiri acara premiere ini.
Dengan supel dan ramah, Saifullah
Yusuf menyediakan waktu untuk
fans Livi yang tak henti-hentinya
mendatangi mereka untuk meminta
foto bersama.
Di lain kesempatan, Livi pernah
bertemu dengan Gubernur Jakarta,
Ahok, yang sangat mendukung Livi
dan filmnya. Ahok pun tidak segansegan menjanjikan bahwa ia pasti
akan menonton filmnya pada saat
tayang nanti. Jika Ahok saja menonton,
mengapa kita tidak? Lily Pratikno
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Berita

Bina Lanjut
KEP
BINA Lanjut Kursus Evangelisasi Pribadi
(BL KEP) merupakan kegiatan lanjutan
KEP. KEP dan BL KEP berada di bawah
naungan Seksi Kerasulan Kitab Suci
(Sie KKS) Paroki. Untuk pertama kali
Sie KKS bekerjasama dengan Sekolah
Evangelisasi Pribadi (SEP) Shekinah
menyelenggarakan BL KEP di Paroki
Sathora.
Evangelisasi merupakan tugas
perutusan yang diamanatkan oleh
Yesus sebelum kenaikan-Nya ke surga.
“Kepada-Ku telah diberikan segala
kuasa di surga dan di bumi. Karena
itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala
sesuatu yang telah Kuperintahkana
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman“ (Matius 28:18-20).
Wacana untuk menyelenggarakan
BL KEP sudah bergulir cukup lama dan
juga untuk menjawab kerinduan warga
Paroki Sathora dan para alumni KEP
akan adanya kegiatan lanjutan setelah
KEP. Saat ini, KEP sudah memasuki
angkatan ke-20 di Paroki Sathora.
Akhirnya, secara resmi BL KEP dapat
terlaksanakan di Paroki Sathora pada 3
Agustus 2015.
Intinya, BL KEP merupakan kegiatan
berkesinambungan dalam rangka
pewartaan kabar gembira, baik bagi diri
sendiri, keluarga, lalu menyebar kepada
siapa saja yang ingin mengalami kasih
Allah.
Dalam KEP, iman akan bertumbuh
dan para peserta dipanggil oleh Yesus
Kristus untuk di-Injili (oleh Yesus
Kristus) dan juga mau meng-Injili, yaitu
menjawab panggilan Kristus. Pada
tahap ini, manusia menjawab panggilan
Kristus untuk menjadi murid-Nya.
Menjadi murid Yesus harus memiliki
komitmen yang utuh. Manusia adalah
ciptaan Tuhan yang segambar dengan
diri-Nya. Hal ini dapat diartikan,

diciptakan
menyerupai Tuhan.
Tetapi, manusia
jatuh ke dalam
dosa sehingga citra
Tuhan di dalam diri
mereka menjadi
rusak.
Karena rusak,
manusia menjadi
minder, merasa
tidak aman, tidak
Bina Lanjut KEP - Suasana saat Retret - [Foto: George]
dihargai, kesepian,
maupun dalam perkembangan semasa
frustrasi, dsb.
anak, remaja ataupun setelah dewasa
Kondisi tersebut menjadi penghalang
dan tua.
manusia untuk menjadi murid Yesus
Banyak hal-hal tak terduga bisa
yang berkomitmen seutuhnya. Oleh
dialami dalam hidup ini, yang bisa
karena itu, manusia harus mengalami
pertobatan sejati agar relasinya dengan mengakibatkan luka batin. Dan luka
batin sering tidak bisa disembuhkan
Tuhan Yesus dapat dipulihkan.
dalam sekali “pengobatan” tapi harus
dilakukan secara bertahap dalam
Retret Penyembuhan
beberapa kali penyembuhan. Apalagi
Pembelajaran BL KEP berlangsung
kalau luka batin itu merupakan kasus
selama 18 kali; dimulai sejak 3 Agustus
2015 hingga 23 November 2015. BL KEP berat.
Sumargo, lulusan KEP 1 Sathora yang
ditutup dengan Retret Penyembuhan
ikut dalam BL KEP1 berpendapat, “BL
Luka Batin pada 27-29 November
KEP Angkatan ini sudah kompak dan
2015 di Rumah Retret Lembah Karmel,
bagus, tapi harus ditingkatkan lagi
Cikanyere.
pada angkatan-angkatan selanjutnya.
Peserta BL KEP terdiri dari alumni
Lulusan BL KEP harus menjadi yang
KEP angkatan 1 hingga angkatan 19,
terbaik dalam spirit dan kasih kepada
berjumlah 123 peserta. Para pengajar
sesama.” Sampai saat ini Sumargo masih
berasal dari Shekinah. Sesi Iman Katolik
aktif sebagai katekis dan pernah aktif di
diisi oleh pastor Paroki Sathora dan
Dewan Paroki Sathora.
awam yang berkompeten.
Romo Suherman dalam homili
Sedangkan Retret Penyembuhan
Misa penutupan retret menyatakan,
Luka Batin diikuti sekitar 90 % peserta
“Selanjutnya, para lulusan BL KEP perlu
BL KEP 1, yaitu 106 orang. Acara
merawat iman dan rajin berdoa.”
berlangsung lancar dalam suasana
hening, tenang, dan damai. Sejak hari
pertama, para peserta diajak untuk
melihat kembali hidupnya sejak dari
kandungan, masa kecil sampai masa
kini, untuk menggali kenangankenangan pahit yang membuat luka
batin. Ternyata, banyak luka batin
yang tidak disadari oleh orang yang
mengalaminya.
Banyak peserta yang merasa lega
karena luka batinnya disembuhkan
pada sesi Penyembuhan Luka Batin.
Hampir semua orang memiliki luka
batin, baik yang ringan maupun yang
berat. Luka batin ini ada yang sudah
terbentuk pada saat mereka masih
berada di dalam kandungan, saat kecil

Suryandi/George

Family
Gathering
Lingkungan
Antonius
1 dan 2
BERKAT anugerah Tuhan, umat
Lingkungan Antonius 1 dan 2
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menyelenggarakan Family Gathering di
Hotel Pesona Bambu Lembang pada
8-9 Agustus 2015. Jumlah peserta 62
orang (dewasa dan anak-anak). Lokasi
Hotel Pesona Bambu sangat strategis
dan sangat menunjang terlaksananya
Family Gathering karena bersebelahan
dengan Gereja Karmel.
Acara diawali dengan bimbingan
rohani yang dipimpin oleh Romo
Dwi dari Gereja Karmel. Sore harinya,
dengan berjalan kaki para peserta
mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja
Karmel. Selanjutnya, mereka mengikuti
acara kebersamaan dan kekeluargaan.
Para peserta menjadi lebih akrab satu
dengan yang lain, penuh canda dan
tawa, dengan game semacam Family
100 dan Tebak Wajah.
Pada hari kedua, pagi-pagi benar,
peserta mengikuti Jalan Salib singkat
di Gereja Karmel. Selanjutnya, mereka
berkemas meninggalkan hotel untuk
melanjutkan perjalanan ke Floating
Market (Pasar Apung), lalu kembali ke
Jakarta.
Warga Lingkungan Antonius 1 dan
2 yang mengikuti acara ini merasa
terkesan karena mereka dapat lebih
akrab sementara mengikuti bimbingan
rohani, perayaan Ekaristi, dan Jalan
Salib bersama. Diharapkan, acara
semacam ini dapat membawa umat
Paroki Santo Thomas Rasul, khususnya
umat Antonius 1 dan 2 untuk selalu
bersyukur kepada Tuhan, saling
berbagi, saling melayani sebagaimana
teladan Kristus. Meity

Ziarek Lingkungan Yohanes 2 - Sukacita dalam Ziarek Lingkungan Yohanes 2 - [Foto: doc. pribadi]

Ziarek
Lingkungan
Yohanes 2

LINGKUNGAN Yohanes 2 melakukan
ziarek ke Bandung pada 23 Agustus
2015.
Tujuan utamanya ke Lembah Karmel
Lembang.
Pada pukul 05.00 warga Lingkungan
Yohanes 2 sudah berkumpul di Jalan
Manggis Raya, dekat Apotik Bojong.
Mereka bersiap-siap berangkat dengan
bus. Perjalanan diawali dengan
doa rosario bersama. Pada pukul
09.30 mereka sudah tiba di Lembah
Karmel. Mereka langsung menuju gua
Maria untuk Jalan Salib dan berdoa.
Selanjutnya, acara bebas. Para peserta
berwisata kuliner dan berbelanja oleholeh di sekitar Gereja Karmel.
Acara berikutnya, menuju Taman
Bunga Begonia, dilanjutkan ke Floating

Family Gathering Lingkungan Antonius 1 dan 2 - Umat Lingkungan Antonius 1 dan 2 foto bersama [Foto: Sasmita]
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Market Lembang dan makan siang
bersama. Sore hari, warga Lingkungan
Yohanes 2 kembali menuju Jakarta
dengan sukacita. Agnes/Wati

Stefanus 2

WARGA Lingkungan Stefanus 2
berziarah ke Yogyakarta dan sekitarnya.
Kamis, 24 September 2015 malam,
dengan kereta api Taksaka 22 peserta
berangkat menuju Yogyakarta.
Setibanya di Stasiun Tugu, Jumat 25
September pukul 4.20, mereka sudah
ditunggu bus. Mereka langsung
menuju Resto Grafika (yang ada kamar
mandinya) dan membersihkan diri.
Setelah istirahat dan makan pagi,
bus membawa para peziarah menuju
Gua Maria Tritis, yang letaknya di
lereng Gunung Kidul. Di sana mereka
berdoa rosario bersama. Setelah itu,
mereka menuju Ganjuran, Bantul, dan
dilanjutkan dengan makan siang di
Gudeg Bu Tjitro. Lalu, para peziarah
check in di Hotel @Hom, Jl. Gowongan
Kidul No. 12. Setelah beristirahat,
mereka bersantap malam di Resto
Pelem Golek
Sabtu, 26 September 2015, setelah
makan pagi di hotel, para peserta
ziarah menuju Gua Maria Sendang
Sono di daerah Kulon Progo. Mereka
menggunakan shuttle bus menuju
Sendang Sono. Setelah doa masingmasing karena banyaknya peziarah,
mereka melanjutkan perjalanan ke
Kampung Ulu Resort Magelang untuk
foto-foto bersama. Setelah itu, mereka
makan siang di Resto Jejamuran.
Tidak lupa mereka berbelanja oleholeh bakpia dll, lalu kembali ke hotel.
Setelah mandi dan istirahat sebentar,
mereka makan malam ke Resto
Omah Duwur. Sekembalinya ke hotel,

Berita
sebagian peserta masih mengunjungi
Resto Raminten hingga pukul 24.00.
Minggu, 27 September 2015,
setelah makan pagi, sebagian pergi
ke Malioboro untuk mencicipi jajan
pasar. Setelah itu, para peserta ziarah
langsung check out dari hotel, menuju
Gua Maria Kerep Ambarawa. Di sana
mereka berdoa rosario bersama dan
berkeliling taman yang mengisahkan
perjalanan hidup Yesus.
Dari sana, mereka makan siang
di Resto Sate Sapi Pak Kempleng.
Perjalanan dilanjutkan menuju
Semarang. Tidak lupa mereka
berbelanja oleh-oleh di Jalan
Pandanaran, lalu diantar ke Stasiun
Gubeng untuk kembali ke Jakarta
naik kereta api malam. Para peserta
ziarek berharap, tahun 2016 akan
diadakan lagi acara serupa. Terlebih,
karena peziarahan ini dapat lebih
mengakrabkan warga lingkungan.
KO, Umat Lingkungan Stefanus 2

Angels in Bible
KEBANYAKAN umat tentu pernah
mendengar tentang Malaikat
Pelindung. Tapi, tahukah kita siapa saja
malaikat-malaikat itu?
Dalam acara Life night, Sabtu petang,
19 September 2015, tema Angels in
Bible disampaikan oleh Rafael A. Dikdik
Sugiharto.
Siapakah Malaikat ?
Malaikat adalah utusan Allah dan
pelindung manusia.
Katekismus Gereja Katolik
mengajarkan, “Sejak masa anak-anak
sampai pada kematiannya malaikatmalaikat mengelilingi kehidupan
manusia dengan perlindungan dan
doa permohonan” (No.336). Dalam
perayaan Gereja, Pesta Para Malaikat
Agung dirayakan setiap 29 September
dan Pesta Para Malaikat Pelindung pada
2 Oktober.
Tujuh Malaikat Allah
Yang pertama adalah Malaikat Agung
Mikael pemimpin pasukan perang
balatentara surga. Mikael disebut

Penjaga Sakramen
Mahakudus Ekaristi.
Ia digambarkan
memegang pedang
terhunus.
Kedua adalah
Malaikat Agung
Gabriel yang
menyampaikan
pesan Tuhan.
Malaikat Gabriel
Angels in Bible - Dikdik selaku pembicara dalam acara Angels in Bible Life
adalah penjaga
night - [Foto: Aditrisna S]
Sakramen Baptis.
membawa bunga mawar. Ia juga
Ia digambarkan
menjadi pemimpin seluruh malaikat
memegang bunga lili yang
pelindung dan penjaga Sakramen
melambangkan jiwa murni yang
dihasilkan melalui Sakramen Baptis dan Perkawinan. Venda
Sakramen Tobat; dua sakramen yang
menjadi buah penebusan Kristus.
Ketiga adalah Malaikat Raphael yang
melakukan penyembuhan terhadap
segala jenis penyakit. Ia adalah
penjaga Sakramen Tobat, digambarkan
membawa wadah minyak pengurapan
PAGI menjelang siang. Udara
dan ikan.
tidak terlalu panas namun penuh
Yang keempat, Malaikat Agung
kehangatan. Beberapa pasutri datang
Uriel adalah archangel pertobatan.
berdua. Ada pula yang datang sendiri.
Namanya berarti “Terang (Api) Tuhan”.
Pagi itu, 4 Oktober 2015, Marriage
Ia digambarkan memegang pedang
Encounter (ME) bersama Seksi
api yang melambangkan kebenaran
Kerasulan Keluarga (SKK) Paroki St.
bagi prajurit Kristus melalui Sakramen
Thomas Rasul mengadakan rekoleksi
Krisma. Api merupakan lambang
bertema “Married Single” di Gedung
turunnya Roh Kudus pada hari
Karya Pastoral (GKP) lantai 4.
Pentakosta.
Apa yang dimaksud dengan Married
Kelima adalah Malaikat Agung
Single?
Selaphiel, penjaga Misa Kudus.
Untuk memahami tema tersebut tiga
Selaphiel merupakan simbol rendah
pasutri,
yakni Elly-Rusly, Lucas-Baby,
hati dan sikap doa. Ia digambarkan
Kristiawan-Lelly
berbagi pengalaman
membawa dupa lambang doa dan
ketika
mereka
mengalami
married single
penyerahan kepada pengorbanan
dalam
kehidupan
berkeluarga.
Tuhan dalam Misa.
RD Yus Noron juga menyampaikan
Yang keenam adalah Malaikat
pengalaman
pribadi bagaimana dia
Yehudiel, penolong dalam sakratul
seolah-olah
hidup
sendiri. Padahal,
maut dan penjaga Sakramen
sebagai
imam,
ia
juga
hidup bersama
Pengurapan Orang Sakit. Ia
dengan
rekan
imam
dan
umat. Dalam
digambarkan membawa sebuah
rekoleksi
sehari
ini,
peserta
diajak
mahkota yang membara, lambang
untuk
menghayati
dan
memahami
arti
penebusan dan belas kasih Tuhan,
married
single.
dan juga kemenangan yang menanti
Married single lebih pada pengertian
pada kehidupan selanjutnya, sekaligus
hidup
berkeluarga, tetapi masih merasa
lambang penderitaan Yesus Kristus di
sendiri-sendiri,
merasa “bujangan”.
salib.
Lucas-Baby
menyampaikan
bahwa ada
Dan yang ketujuh adalah Malaikat
tiga
jenis
sikap
married
single.
Pertama,
Agung Barachiel, yakni malaikat
lari
dari
pasangan
karena
kekecewaan
yang memberikan berkat. Barachiel
yang mendalam, terjadi pertengkaran.
berarti “Berkat Tuhan”. Ia digambarkan

Rekoleksi
Married Single
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Kedua, melakukan kesibukan
berlebihan (pekerjaan, hobi).
Dan, ketiga, tidak melibatkan
pasangan (mengelola keuangan
sendiri-sendiri, beli sesuatu, membantu
keluarga).
Elly-Rusli menyampaikan betapa
pentingnya saling memuji pasangan;
apa yang aku kagumi dari dulu sampai
sekarang? Mencintai itu memang suatu
pilihan. Bila terjadi married single
dalam keluarga biasanya yang menjadi
korban adalah anak. Ia biasa menjadi
keras dan pembangkang.
Pertanyaan refleksinya: apakah saat
ini aku masih bersikap bujangan atau
married single? Apakah yang bisa aku
ubah agar menjadi lebih baik?
Perlu Keseimbangan
Peserta diajak mengkalkulasi waktu;
delapan jam di kantor, delapan jam
istirahat/tidur, delapan jam untuk
kegiatan lainnya sesuai pilihan. Lalu,
coba kelompokkan dalam empat
kwadran prioritas.
Kwadran 1 : Urgent & Important
(segera dan penting).
Kwadran 2 : Important But Not Urgent
(penting tetapi tidak segera).
Kwadran 3: Urgent But Not Important
(segera tetapi tidak penting).
Kwadran 4 : Not Important & Not
Urgent (tidak penting dan tidak segera).
- Buat daftar kegiatan sehari-hari di
luar delapan jam kerja dan delapan
jam istirahat.
- Kegiatan apa yang sebaiknya

kita keluarkan dari kwadran 1
(Urgent & Important) agar terjadi
keseimbangan dalam prioritas kita?
Seluruh pasutri pembicara
menyampaikannya secara bergilir dan
mengalir, termasuk Romo Yus Noron
yang melengkapi sharing pengalaman
pribadinya ala ME. Lima Bahasa Cinta
juga disampaikan sebagai akhir dari
rekoleksi Married Single ini.
Diharapkan, para peserta bisa
memahami makna hidup perkawinan
dalam kebersamaan, bukan masih
berpikir dan berjalan sebagai bujangan.
Pada pukul 16.00 semua peserta
mengikuti perayaan Ekaristi bersama
umat lainnya. Anton Burung Gereja

Rangkaian
Rekoleksi
dan Ziarah
Prodiakon/nes

JUMAT, 9 Oktober 2015. Fajar
belum lagi menyingsing. Waktu
menunjukkan pukul 03.40, ketika bus
yang ditumpangi para prodiakon/nes
meninggalkan halaman Gereja Sathora
menuju Bandara Sutta. Tepat pada
pukul 05.35 pesawat Batik Air yang
ditumpangi para prodiakon/nes, bruder
dan suster yang berjumlah 59 orang
berangkat menuju
Semarang untuk
rekoleksi dan ziarah.
Setelah tiba di
Bandara A. Yani,
rombongan menuju
Girisonta, Ungaran,
tempat para romo
Yesuit menikmati
usia lanjut. Tema
rekoleksi dan ziarah
kali ini “Meneladani
Bunda Maria
dalam Pelayanan”.
Pada pukul 8:45
rombongan
mengikuti Misa yang
Rekoleksi Married Single - Kesatuan hati, pasangan yang sehati- [Foto:
dipersembahkan
Chris Maringka]
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oleh Romo R.Wahana Wegig SJ di
Gereja Girisonta. Semula para peserta
akan bertemu dengan Kardinal Julius.
Namun sayang, Kardinal sedang
berobat ke Semarang. Kemudian
mereka menemui romo-romo lainnya.
Di antaranya, Romo Kulman yang
pernah berkarya di Jakarta dan Romo
Yongky kelahiran Mangga Besar Jakarta.
Pukul 10.40, mereka menuju Gua
Maria Kerep Ambarawa. Mereka
bersama-sama berdoa rosario di
depan gua Maria. Tepat pada pukul
13.00 mereka beranjak dari Gua Maria
Kerep menuju Rumah Retret Salib
Putih di kota Salatiga. Sejak tahun
2014, namanya berubah menjadi Hotel
Agrowisata. Sejarah tempat ini sungguh
menarik.
Keberadaan Salib Putih tidak lepas
dari peranan suami-istri berbeda
kebangsaan.Yaitu, Adolf Theodorus
Johanes van Emmerick (Belanda)dan
Alice Cleverly (Inggris). Mereka datang
ke Indonesia pada tahun 1882 sebagai
ambtenaar (pegawai sipil Hindia
Belanda).
Tahun 1901, Gunung Kelud di Jawa
Timur meletus. Sekitar 300 orang
mengungsi sampai ke Salatiga.
Tergerak oleh belas kasihan, pasutri
ini menampung para pengungsi ini
di barak-barak di atas tanah seluas
42 ha pada 14 Mei 1902.Tempat
penampungan ini bertambah luas
dengan hibah seorang wedana dan
pembelian tanah oleh keluarga Van
Emmerick sehingga menjadi sebuah
desa.
Pada waktu penduduk mengolah
tanah untuk bertani, ditemukan sebuah
batu putih berbentuk Salib di dalam
tanah. Maka, desa ini dinamakan Salib
Putih. 99 % penduduk beragama Kristen
(50 % Katolik, 50 % Kristen non-Katolik).
Dengan suhu cukup sejuk, siang hari
22°C dan malam hari 20°C, kawasan ini
cocok sekali untuk tempat retret dan
hotel. Hotel mulai dibangun pada tahun
2007 dan dibuka tahun 2010.
Di Desa Salib Putih terdapat panti
asuhan, panti wreda, perkebunan, dan
peternakan sapi perah. Di tempat inilah
para prodiakon/nes mengikuti rekoleksi
pada Jumat sore sampai Sabtu siang.
Rekoleksi dibawakan oleh Romo Joseph

Berita
menuju Solo dan
tiba di hotel Dana
untuk bermalam.
Keesokan harinya,
Minggu pukul
07,00 mereka
check-out lalu
sarapan di dekat
sebuah taman
yang luas dengan
pohon-pohon
besar yang
rindang. Suasana
Rangkaian Rekoleksi dan Ziarah Prodiakon/nes - Jalan Salib di Gua Maria
Marganingsih Klaten - [Foto: Erwin Harjadi]
kebersamaan
diselingi dengan
Darminta SJ. Pengajaran yang diberikan
senda gurau menambah keakraban di
tentang Bunda Maria. Malam Sabtu,
antara para prodiakon/nes Sathora.
setelah pengajaran, diadakan Fellow
Pukul 08.30, mereka mengikuti
Ship dengan sejumlah permainan.
Misa di Gereja St.Antonius Purbayan,
Sayangnya, turun hujan sehingga acara
Solo, yang dipimpin Romo Antonius
api unggun tidak bisa dilaksanakan.
Mardi SJ. Di layar ditayangkan
Dilanjutkan dengan permainan yang
video Uskup Agung Semarang yang
dipimpin Dikdik. Tujuan permainan
berbicara tentang Hari Pangan
untuk mengembangkan talenta yang
Sedunia. Dalam homili, Romo Mardi
telah diberikan Tuhan Yesus agar dapat
meminta OMK terlibat dalam gerakan
menjadi garam dan terang dunia bagi
membersihkan sungai. Bukan karena
alam dan sesama. Peserta dibagi dalam
sungai kotor, tetapi untuk menjaga dan
tiga kelompok. Setiap orang diberi 17
memperjuangkan kelestarian alam.
huruf dan harus membuat kalimat yang
Dalam video ditayangkan tentang
mengandung kata-kata:Yesus, Maria,
sebuah desa yang gersang. Penduduk
dan kasih. Setiap satu huruf diberi satu
setempat mandi hanya satu kali sehari
lilin sehingga indah sekali.
dengan air satu ember kecil saja. Lalu,
Sabtu pagi diadakan pemberian
Romo Mardi mengutip pernyataan Paus
hadiah bagi pemenang permainan.
Fransiskus: “Setiap orang yang makan
Ada yang mendapatkan benda rohani,
tidak habis, berarti merampok hak
ada yang mendapat bunga nan harum.
pangan orang miskin.” Setelah makan
Siang hari, rangkaian acara ditutup
siang, seluruh peserta menuju Bandara
dengan Misa yang dipimpin Romo
Adi Sumarmo untuk kembali ke Jakarta.
Darminta.
Fatolly Panarto
Setelah makan siang, rombongan
menuju Gua Maria Marga Ningsih
Klaten. Begitu tiba, para peserta
langsung jalan salib.Di situ terdapat
dua gua Maria, yang kecil dan besar.
Gua Maria yang kecil dibangun pada
tahun 1956. Awalnya, suami-istri Max
Sumomiharjo sudah sekian lama
DALAM Bulan Rosario, PDS St.
menikah tapi tak kunjung memperoleh
Fransiskus Assisi mengundang umat
keturunan. Lalu, mereka berkaul
dengan berjalan kaki ke Sendangsono.
Wilayah Dominikus, Katarina, Petrus,
Dalam perjalanan mereka mendapat
Lukas, dan Matius untuk bersama-sama
bisikan supaya membangun gua
berdoa Rosario. Acara dilanjutkan
Maria di tempat yang sekarang ini.
dengan mendengarkan renungan
Mereka mewujudkankannya dengan
dari Romo Silvester Hari Pamungkas.
membangun gua Maria yang kecil.
Acara berlangsung di kediaman Frans
Baru belakangan dibangun yang
Suwandi di Taman Permata Buana,
besar. Doa mereka dikabulkan Tuhan
Rabu, 14 Oktober 2015.
Yesus, dengan 13 anak. Putera yang
Sebelum memberikan renungan
pertama menjadi pastor, yaitu:Romo
bertajuk “Bersyukur dalam Setiap
Sunarwijoyo (Almarhum).
Tantangan”, Romo Sil mengundang
Pukul 17:40, rombongan berangkat

Tujuh Dukacita
Bunda Maria

umat untuk menyanyikan lagu “Bagi
Tuhan Tak Ada yang Mustahil”.
“Lagu ini sangat berarti bagi saya.
Saya juga memilih lagu ini karena
Bunda Maria dekat dengan Firman
Tuhan, seperti semboyan Bunda,
‘Sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan; jadilah padaku menurut
perkataan-Mu itu’,” kata Romo Sil.
Selama tiga puluh tiga tahun lamanya
Bunda Maria harus menanggung
dukacita. Namun, Bunda Maria tidak
pernah mengeluh. “Mari belajar dari
Bunda Maria melalui tujuh dukacita
yang dilaluinya bersama Putranya
Yesus,” kata Romo Sil memulai
renungannya malam itu.
Dukacita Pertama: Nubuat Nabi
Simeon
Ketika di Bait Allah, sementara
menatang Kanak-kanak Yesus dalam
tangannya, Nabi Simeon menubuatkan
kepada Maria. “Sesungguhnya Anak
ini ditentukan untuk menjatuhkan
atau membangkitkan banyak orang di
Israel dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan dan
suatu pedang akan menembus jiwamu
sendiri, supaya menjadi nyata pikiran
hati banyak orang” (Lukas 2:34-35).
Saat menerima nubuat Nabi Simeon
ini, Bunda Maria merasa segala
sukacitanya berubah menjadi dukacita.
Bunda Maria telah mengerti bahwa
hidup Putranya akan dikorbankan demi
keselamatan dunia. Ia melihat secara
lebih jelas dan lebih detail sengsara dan
wafat yang menanti Putranya. Ia tahu
bahwa Putranya akan ditolak dalam
segala hal. Ditolak dalam ajaran-ajaranNya bahkan dikatakan gila.
“Ketika Yesus menyembuhkan orang
pada hari sabat, Ia menjadi pribadi yang
menimbulkan perbantahan. Pedang
akan menembus jiwamu sendiri, artinya
mau mempersiapkan Bunda Maria
agar ia kuat. Pada masa kini hal yang
menimbulkan perbantahan ketika
orang Katolik dianggap menyembah
patung dan mendaraskan doa
kontemplasi atau doa yang diulangulang,” kata romo yang pernah berkarya
di Paroki Sathora ini.
Dukacita Kedua: Melarikan Yesus ke
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Mesir
Bunda Maria yang baru
melahirkan harus berjalan
jauh. Perjalanan sepanjang
300 mil ditempuh dalam
waktu tiga puluh hari tanpa
bantuan siapapun. Mereka
menetap selama tujuh
tahun tanpa ada orang yang Tujuh Dukacita Bunda Maria - Umat yang hadir menerima berkat
dikenal. Semua dilakukan
seperti orang tua melayani anak-anak
demi menjaga bayi Yesus dari
ketika mereka masih kecil,” tambah
kejaran Herodes.
Romo Sil.
Apakah kita pernah lari dari
kehidupan ini? Jangan lari, hadapi
dengan mengandalkan Tuhan. “Namun, Dukacita Kelima: Yesus Wafat
Bagaimana perasaan Bunda Maria
kita tidak bisa hanya mengandalkan
ketika Anaknya wafat dalam kekejian
Tuhan tanpa perjuangan. Hidup tanpa
penderitaan adalah hidup tanpa rahmat para serdadu? Merupakan penderitaan
yang terdalam, ketika orang tua
Tuhan. Karena rahmat Tuhan turun
ketika ada penderitaan,” lanjut Romo Sil. menyaksikan kematian anaknya sendiri
walaupun tanpa melalui siksaan. Bunda
begitu tegar menyaksikan Putranya
Dukacita Ketiga: Hilangnya Yesus di
begitu menderita sampai akhirnya
Bait Allah
Selama tiga hari Bunda Maria mencari wafat di kayu salib.
Yesus. Ketika bertemu, Yesus menjawab,
Dukacita Keenam: Lambung Yesus
“Mengapa kamu mencari aku?” (Lukas
Ditikam dan Jenazah-Nya Diturunkan
2:49). Bagaimana perasaan Bunda
dari Salib
Maria sebagai orang tua yang khawatir
Semua belum tuntas, penderitaan
terhadap anaknya? Tetapi, Bunda Maria
Yesus memanggul salib sampai di
hanya menyimpan semuanya itu di
Kalvari belum memuaskan hasrat
dalam hatinya dan merenungkannya.
serdadu untuk mendera. Lambung
“Kalau hanya menyimpan dalam hati
Yesus ditikam dengan tombak. Tapi,
saja akan menjadi depresi. Belajarlah
dari Bunda, menyimpan dalam hati dan misi Yesus belum selesai hingga
akhirnya Yesus naik ke surga.
merenungkannya,” ujar Romo Sil.
Dukacita Keempat: Perjumpaan Bunda
Maria dengan Yesus saat Ia menjalani
hukuman mati
Yesus harus memanggul salib, jalan
terseok-seok, dan berdarah-darah.
Saat pertemuan Bunda Maria dengan
Yesus, mereka hanya terdiam dan
saling memandang saja, tetapi itulah
kontemplasi yang paling dalam. Sejak
awal Yesus lahir, Yesus sudah membuat
ibu-Nya menderita. Bunda Maria
sebagai orang tua terus membela
anaknya walaupun Anaknya salah
sekalipun (hidup berbeda dengan
Hukum Taurat). Sebenarnya, peristiwa
penyaliban merupakan saatnya bagi
Yesus untuk menanggung penderitaan.
“Untuk jaman ini, jika anak-anak
sudah beranjak dewasa, mereka akan
membalas dengan melayani orang tua

setia mengikuti
Yesus sampai wafat
di kayu salib. Tetapi,
orang yang pertama
kali ditemui Yesus
ketika bangkit
bukan Bunda
Maria melainkan
Maria Magdalena.
- [Foto: Ade]
Sebelum
Yesus wafat,
Ia menyerahkan Bunda Maria
kepada Yohanes. Sekarang Yohanes
dilambangkan sebagai Gereja-Nya.
“Saat ini yang masih perlu dipertegas
adalah kita berdoa bukan kepada
Bunda Maria tetapi bersama Bunda
Maria. Doa-doa kita tetap ditujukan
kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus.
Demikian juga dengan devosi yang kita
lakukan bersama Bunda Maria, bukan
kepada Bunda Maria,” ungkap Romo
Sil memperbaiki sikap dan cara berdoa
yang benar.
Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari
Bunda Maria?
“Satu, komitmen. Dalam pelayanan
yang kita lakukan, hendaknya kita
mempunyai sikap seperti Bunda.
Seperti tim pujian dan keyboardis di
sini, mau melayani yang susah bukan
hanya yang senang, yang bau bukan
hanya yang wangi. Di sini komitmen
kita diuji. Dua, kesadaran diri terus
menerus dalam penderitaan. Ingat
semboyan Bunda “Aku ini hamba
Dukacita Ketujuh: Yesus Dimakamkan
Tuhan” Tiga, kesetiaan. Harus setia
Ada oma yang menolak ketika tiba
terus-menerus seperti Bunda Maria
saatnya untuk menutup tutup peti
yang setia menemani Yesus. Empat,
mati suaminya. Sungguh merupakan
membangkitkan semangat orang
sesuatu yang menyedihkan bila
lain. Demikian pribadi Bunda Maria
ditinggal orang yang dikasihi. Siapa
yang luar biasa, walau dihajar habisbisa tahan hidup dalam penderitaan
habisan tetapi masih tetap menghibur
seperti Bunda Maria? Melihat Putranya
dan menguatkan murid-murid Yesus.
menderita, Bunda menjalani semua
“Menyimpan dan merenungkannya
itu tanpa mengeluh. Bagi manusia
dalam hati, apa pun yang terjadi dalam
tidak mungkin tapi bagi Tuhan tak
hidupmu, percayakan semuanya
ada yang mustahil. Di balik senyum
kepada Tuhan seperti seorang anak
orang tua ketika anak lulus sekolah, ada kepada ibunya,” pungkas Romo Sil.
penderitaan dan perjuangan.
Setelah persembahan dan doa St.
Fransiskus Assisi, persekutuan malam
Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku
itu ditutup dengan lagu Bunda Maria.
Lily Pratikno
menurut perkataan-Mu. Dengan
demikian, Bunda Maria mempunyai
harapan yang tak pernah putus. Bunda
Maria setia pada panggilannya, dengan
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Berita

Peringatan
Seratus Hari
Pastor Gilbert
Berpulang

Bakti Sosial Balai Pengobatan Sathora - Salah
satu dokter gigi Sathora sedang memeriksa gigi
pasiennya - [Foto: Chris Maringka]

Bakti
Sosial Balai
Pengobatan
Sathora
SEKSI Kesehatan Paroki Santo Thomas
Rasul Bojong Indah, Jakarta Barat,
menyelenggarakan Bakti Sosial, antara
lain berupa pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan gratis, di Auditorium Lantai
4 Gedung Karya Pastoral (GKP). Acara
yang berlangsung pada Minggu, 18
Oktober 2015 ini dimulai pukul 07.30
WIB. Adapun tema yang diusung adalah
“Melayani dengan Kasih Menjadi Berkat
bagi Sesama”.
Menurut Ketua Seksi Kesehatan
Paroki Sathora, dr. Mardi Bunawan,
pada hari itu ada 132 pasien yang
berobat. Mereka dilayani oleh enam
dokter yang bertugas, yaitu dr. Kumala,
dr. Brigitta, dr. Suryani, dr. Suryo, dr.
Hendri, dan dr. Iwan
Selain pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan gratis, juga diadakan
menyuluhan tentang “Gizi Balita”,
penimbangan dan pembagian susu
untuk balita, di Balai Pengobatan
Sathora lantai dua dan tiga. Marito

JUMAT sore, 23 Oktober 2015, hampir
seluruh bangku di dalam Gereja
Sathora terisi. Sore itu, dipersembahkan
Misa untuk mengenang seratus hari
wafatnya Pastor Gilbert.
“Kita bersyukur memiliki iman bahwa
kematian tidak berarti memisahkan.
Melalui doa-doa yang dipanjatkan,
kita masih dekat dengan yang wafat.
Kematian Pastor Gilbert mengingatkan
bahwa kita harus selalu berjaga-jaga.
Kebaikan Pastor Gilbert mendekatkan
rahmat Tuhan dalam hidup kita,” tandas
Pastor Herman.
Selanjutnya, Pastor Paulus CICM
mengenang pertemuan pertama kali
dengan Pastor Gilbert saat ia masuk
seminari. Sebagai orang daerah, ia
sempat kesasar dan diantar ke seminari
oleh seorang bapak dari Paroki Kare.
Ketika pintu gerbang dibuka, ia
disambut orang bertubuh tinggi besar.
Saat itu, ia membawa dua tas, satu
berukuran besar dan satu lagi kecil.
“Orang yang bertubuh tinggi besar
itu membawakan tas saya yang besar.
Tentu terasa aneh karena hal ini tidak
terjadi di daerah asal saya,” ujar Pastor
Paulus.

Selanjutnya, Pastor Paulus
mengisahkan interaksi sehari-hari
dengan Pastor Gilbert yang memanggil
nama saja jika hanya untuk kalangan
internal. Juga dialognya dengan Pastor
Gilbert dalam mimpi. “Apakah di surga
enak, Gilbert?” jawabannya, “Enak,
tetapi tugasmu belum selesai, Paulus.”
Masih banyak yang dikisahkan oleh
pastor yang menempati kamar Pastor
Gilbert ini, tentu saja setelah mendapat
ijin pimpinan. Saat itu, suasana gereja
sedikit lebih semarak dibanding saat
Misa peringatan 40 hari. Selain foto
gembala dipasang, juga ada rangkaian
bunga bernuansa pink dan hijau.
Paduan suara mantan OMK asuhan
Pastor Gilbert saat di Makassar, yang
saat ini sudah tinggal di Jakarta,
mengiringi konselebrasi tujuh pastor;
dua di antaranya adalah pastor
Paroki Sathora. Selain mengenang
Pastor Gilbert, Misa malam itu juga
mendoakan dua pastor CICM yang pada
bulan Oktober dipanggil Tuhan.
Sebelum berkat penutup, dibacakan
surat dari Noel Keirsbilck, adik
Pastor Gilbert. “Sementara kami
biasa mengucapkan selamat tinggal
kepadamu setiap tiga tahun di ruang
pemeriksaan Airport Brussel atau di
peron kereta TGV di Brussel Selatan,
sekarang telah menjadi ucapan selamat
tinggal yang terakhir, dan bagi saya,
ini sangat berbeda…, benar-benar
berbeda…!” demikian antara lain bunyi
surat yang secara lengkap dapat dibaca
di www.sathora.or.id.
Misa berakhir pada pukul 20.15
diiringi lagu “Yesus, Juruselamat Kami”.
Anastasia

Peringatan Seratus Hari Pastor Gilbert Berpulang - Anak didik alm. Romo Gilbert foto bersama - [Foto:
Maxi Guggitz]
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KRK “Catholic
Family is
Beautiful”
KEBANGUNAN Rohani Katolik (KRK)
yang diadakan oleh BPN PKKI bersama
BPK PKK KAJ, Lumen Indonesia,
dan Pemikat KAJ, menghadirkan Fr.
Raniero Cantalamessa OFMCap, pastor
pengkhotbah pada Rumah Tangga
Kepausan pada 24 Oktober 2015.
Paus Yohanes Paulus II menunjuknya
sebagai pengkhotbah sejak tahun
1980. Pada tahun 2013 Paus Benediktus
XVI mengukuhkan kembali Fr.
Cantalamessa untuk menduduki posisi
yang sama.
KRK yang berlangsung di Istora
Senayan ini bertema “Catholic Family is
Beautiful”. Acara yang dihadiri sekitar
9.000 orang ini juga menghadirkan
beberapa pembicara yang telah
dikenal dari Keuskupan Agung Jakarta,
seperti Romo Andang Gunawan SJ,
Esther Kandou, Cun Wahono, Winny
Setjadi, Romo Felix Supranto SSCC,
Joseph Tedjaindra, Jopie Taroreh, dan
Benyamin Ratu.
Dalam pengantar khotbahnya, Fr.
Cantalamessa menandaskan bahwa
kasih Kristus merupakan dasar dari
hidup suami-istri. Ia mengajak umat
yang hadir untuk memahami indahnya
kehidupan suami-istri dengan melihat
di bagian awal Kitab Suci. Hubungan
suami dan istri menjadi satu tubuh, satu
hati, dan satu jiwa walaupun mereka
berbeda pribadi. “Hubungan suami-istri
bukan lagi aku atau kamu, melainkan
kami.”
Allah memiliki cara untuk
menciptakan ketertarikan antara
laki-laki dan perempuan. Dalam
seksualitas ada ketergantungan, lakilaki tergantung pada perempuan
dan sebaliknya. “Hal ini mengajarkan
bahwa kita tidak dapat hidup sendiri,
kita akan saling tergantung dan saling
membutuhkan,” lanjutnya.
Fr. Cantalamessa juga memberikan
cara mengelola amarah. “Jangan biarkan
amarahmu tetap ada sebelum matahari

tenggelam. Jika satu mengeluh kepada
yang lain, belajarlah untuk mengalah,
saling memaafkan, bersabarlah
satu dengan yang lain.” Dalam
perumpamaan pernikahan di Kana,
Yesus mengubah air menjadi anggur.
“Air berubah menjadi anggur manis,
artinya jika kita mengundang Yesus
dalam pernikahan kita maka Yesus akan
mengubah ketiadaan sukacita menjadi
sukacita, mengubah keadaan menjadi
bergairah.” Fr. Cantalamessa juga
mengulas relasi orang tua dan anak.
Relasi ini dibangun serupa seperti relasi
kita dengan Allah Bapa.
Penderitaan bersifat timbal balik.
Bagi orang tua, penderitaan terberat
adalah ditolak atau diabaikan
oleh anak-anaknya, demikian pula
sebaliknya. Penderitaan anak adalah
ketika ia merasa diabaikan oleh orang
tuanya. Seperti halnya Allah Bapa,
Dia mengasihi kita, menerima kita
apa adanya. Demikian pula orang tua
hendaknya menerima anak apa adanya
meskipun anak itu tidak seideal yang
diharapkan.
“Anak-anak, jangan menunggu
sampai ayah ibumu meninggal untuk
berterima kasih kepada mereka atas
hidup yang diberikan untuk kita,
pengorbanan, kasih, dan perhatian
mereka kepada kita,” tegas Fr.
Cantalamessa.
“Katakanlah kepada orang tuamu rasa
terima kasihmu. Ini pasti akan membuat
mereka bahagia. Allah tidak hanya
menyampaikan kewajiban orang tua
kepada anak, tetapi juga menurunkan
rahmat-Nya agar pasangan suamiistri dapat menurunkan rahmat Allah
kepada anak-anak mereka.”
Lebih lanjut Fr. Cantalamessa
mengungkapkan bahwa tidak ada yang
dapat memecah suami-istri menjadi
satu dalam Roh Kudus, satu tubuh
dan satu roh. Suami-istri hendaknya
berdoa bersama, saling mengingatkan,
menguatkan, menghibur, bersamasama ke gereja, ambil bagian dalam
Gereja Allah, menderita bersama,
tidak saling mendukakan, tidak saling
mencelakakan, saling membuat tanda
salib, di sinilah Allah bersukacita.
“Di mana Yesus hadir maka kejahatan
pergi. Tentu kita membutuhkan Roh
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KRK “Catholic Family is Beautiful - Father
Cantalamessa - [Sumber: google.com]

Kudus untuk mencapai hal ini. Terutama
sekarang, kita sering diserang dari
berbagai sisi yang membuat kita goyah
dari ketaatan. Roh Kudus selalu mampu
memperbarui pernikahan, bahkan
pernikahan yang sudah mati sekalipun.”
Di akhir khotbahnya, Fr. Cantalamessa
mengimbau umat yang memenuhi
Istora, “Undanglah Yesus dalam
kehidupan kalian, berdoalah bersama,
baca Firman bersama, sampaikan
kebutuhan kalian dalam doa, Dia selalu
tahu dan memahami kita. Kembalilah
kepada Yesus dalam pernikahan
kalian.... “ Berto

Berani
Berentrepreneur,
Yuk
APA impian kalian selepas kuliah
dan mendapatkan gelar sarjana?
Mendapatkan pekerjaan? That’s cool.
Tapi, ada nggak sih terlintas dalam
pikiran kalian buat buka usaha sendiri?
Nah, ini yang dibahas dalam Seminar
Catholic Youth Preneurship pada
Minggu, 25 Oktober 2015. Bertempat
di Aula Yustinus Universitas Atma Jaya,
seminar ini diprakarsai oleh panitia
Keuskupan Agung Jakarta Youth Day
(KAJYD) 2015, dengan tema utama “Gue
OMK, Gue Berani Plus”.
Ada keprihatinan besar, saat melihat
angka lulusan sarjana universitas

Berita
ternama ternyata sama tingginya
malam, peserta
dengan angka pengangguran.
berangkat
Nggak sedikit lho sarjana yang
menuju
kemudian jadi driver ojek; bukan
gua Maria.
yang punya armada ojeknya.
Perjalanan
Dan banyak juga sarjana yang
ziarah pada
pada akhirnya nggak kerja sesuai
malam hari itu
dengan bidang kuliahnya, simple
mengingatkan
karena sebenarnya minatnya
ziarah masa lalu
sama bidang kuliahnya itu
di Gua Maria
jauh banget. Kalau udah gitu,
Sendangsono.
Ziarah Para Guru dan Karyawan SMP Vianney - Suasana Jalan Salib - [Foto: Andreas]
kita mentok dengan urusan
Cuaca cukup
‘kantor mana yang bisa terima
dingin dan
gue kerja?’. Terus kita terjebak kerja
cukup ada penerangan. Ziarah
bertahun-tahun dalam bidang yang kita
didampingi petugas setempat. Ziarah
nggak suka, tapi mesti kita jalani karena
diakhiri dengan doa di gua Maria.
tuntutan hidup. Atau lebih buruk, jadi
Suasana dan cuaca sangat
kutu loncat tahunan.
mendukung para guru dan karyawan
Pertanyaannya, mengapa kita nggak
untuk khusyuk berdoa, khususnya
coba buka usaha saja? Masalahnya, kita
kepada Bunda Maria, dan bersyukur
sering kebanyakan mikir, apa yang bisa
atas segala kanuria yang telah diberikan
kita ciptakan untuk menjadi sebuah
oleh-Nya. Tepat pada pukul 01.00
peluang usaha. Tapi, hei, jangan takut
peserta meninggalkan lokasi menuju
MENJELANG akhir Bulan Maria pada
duluan. Selama kreativitas kita dibarengi
penginapan. Keesokan harinya, usai
30-31 Oktober 2015, para guru dan
sama penerimaan pasar, apa pun bisa
sarapan, peserta meninggalkan
karyawan SMP Vianney berziarah ke
jadi peluang usaha. Hal ini disebut
kuningan, kembali menuju Jakarta.
Gua Maria Sawer Rahmat Cisantana
sebagai inovasi yang berkelanjutan.
Andreas
Kuningan. Kegiatan ini merupakan
Sisi keren-nya menjadi seorang
program sekolah guna meningkatkan
entrepreneur bukan cuma kita jadi
iman, memberi kesempatan untuk
bos atas diri dan usaha kita sendiri.
berdevosi kepada Bunda Maria bersama
Tapi, lebih dari itu, daya kreativitas
rekan kerja, serta menjalin keakraban.
kita nggak dibatasi sama apa pun,
Usai menjalankan tugas mengajar
kecuali penerimaan pasar. Kita bebas
pada hari Jumat, para guru dan
menuangkan segala ide kita dalam
karyawan berkumpul di samping
usaha. Dan biasanya sih, kita paling suka
Walikota (karena jalan arteri sedang
kalau dikasih kebebasan berekspresi
direnovasi). Mereka berangkat menuju
semacam ini ‘kan? Hayo, ngaku…
lokasi dengan menggunakan bus.
Ribet sama urusan perijinan bikin
Perjalanan cukup cepat karena adanya
badan usaha? Relax on it. Yang penting,
Tol Cipali yang
ada ide dulu dan bisa bertahan
memperlancar lalu
dalam jangka waktu lama. Karena
lintas ke Kuningan.
permasalahannya bukan ijin bikin
Tujuan pertama
badan usaha, tapi gimana bikin usaha
adalah penginapan
ini bisa bertahan, setidaknya lima tahun
di Susteran
dulu deh. Mengawali itu memang
Ursulin Kuningan,
sulit, namun yang tersulit adalah
yang letaknya di
mempertahankan. Kayak hubungan aja
belakang Gereja
(eh, –red)…
Kristus Raja Cigugur.
So, sekarang tinggal kita sebagai
Penginapan yang
generasi muda Gereja Katolik, berani
sederhana dan
nggak kita coba ambil peluang usaha
cukup bersih
dengan ber-entrepreneur? Karena Gue
itu mendukung
OMK, Gue Berani Plus… Astrid
suasana ziarah.
Tepat pada pukul Ungkapan Cinta bagi yang Telah Tiada - Romo Aldo memerciki foto-foto
yang didoakan dalam Misa Arwah 2 November 2015 dengan air suci di Gereja
20.30, usai santap

Ziarah Para
Guru dan
Karyawan
SMP Vianney

Ungkapan
Cinta bagi
yang Telah
Tiada

Sathora - [Foto: Matheus Hp.]
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agar terpilih
KASIH sayang, ikatan batin, serta
pemenangnya.
penghormatan terhadap orangMisa penutup
orang tercinta yang telah dipanggil
bersama sekitar
Tuhan tak terputuskan oleh kematian.
100 imam
Ungkapan cinta yang mampu
menjadi puncak
menembus batas itu tertuang dalam
Perayaan Syukur Ardas 2011-2015 - Penggagas “AYO SEKOLAH AYO KULIAH
(ASAK)”, Yanto Jayadi Wibisono menerima Piagam Penghargaan dalam acara
keseluruhan
doa memohon belas kasih serta
Perayaan Syukur Ardas KAJ 2011-2015. - [Foto: Matheus Hp.]
acara. Pembacaan
kerahiman Allah agar mereka masuk
Pancasila
ke dalam keabadian kekal.
mengingatkan semua hadirin bahwa
Demikian inti “Misa Peringatan Mulia
keadilan sosial menjadi titik berat
Arwah Semua Orang Beriman” yang
utama dalam Ardas KAJ periode 2016berlangsung di Gereja Sathora pada 2
2020. Astrid
November 2015. Puluhan foto orangorang yang dicintai diletakkan di sekitar
altar bersama kertas-kertas daftar nama
yang hendak dimintakan intensi doa.
RD Reynaldo Antoni H. yang
SEKITAR 12 ribu orang dari seluruh
mempersembahkan Misa mengatakan
paroki se-Keuskupan Agung Jakarta
bahwa kita, yang masih hidup sebagai
(KAJ) memenuhi Hall A dan B
Gereja dalam Peziarahan, wajib
JIExpo Kemayoran pada Sabtu, 7
memohon kepada Allah agar arwah
November 2015. Di lokasi tersebut
mereka sebagai Gereja dalam Penantian diselenggarakan Puncak Perayaan
PAROKI Santo Thomas Rasul
segera bersatu dengan-Nya. “Semoga
mempunyai beragam Seksi Kategorial.
Syukur Arah Dasar (Ardas) KAJ periode
mereka mengalami kebangkitan
Salah satunya, Komunitas Meditasi
2011-2015, yang dipimpin langsung
bersama Kristus untuk memperoleh
Sathora atau disingkat KM Sathora.
oleh Uskup Agung Jakarta, Mgr.
keselamatan kekal di surga sebagai
Meski usianya masih seumur jagung
Ignatius Suharyo. Turut hadir Gubernur
Gereja yang Telah Jaya dan melihat
tapi hubungan yang terjalin erat di
DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama
keabadian,” harap Romo Aldo.
antara sesama peserta KM Sathora
yang biasa disapa Ahok.
Iman dan cinta kita, lanjut Pastor
terlihat jelas. Acara Meditasi atau Doa
Yang unik, seluruh hadirin diajak
Aldo, akan dipandang oleh Allah dan
Hening yang diadakan setiap Sabtu
melihat pameran foto per dekanat.
dimurnikan atau disucikan untuk
telah membawa dampak nyata dalam
Pameran foto ini mewakili kegiatan
penebusan mereka yang sedang dalam
keseharian para peserta KM Sathora.
paroki selama empat tahun Ardas.
penantian. Selanjutnya, semua foto
Intinya, memperdalam iman akan Yesus Kerjasama yang erat dan penuh
pengertian telah berhasil dijalankan
serta kertas-kertas intensi didupai serta
Kristus, membangun persaudaraan
oleh para anggota komunitas.
diperciki air suci. Selesai Misa, kertassejati, dan terlibat dalam pelayanan
Pada 9 November 2015 KM Sathora
kertas intensi dibakar di halaman depan kasih di tengah masyarakat. Setiap
mengadakan jamuan makan malam
gereja.
dekanat ditantang untuk dapat
untuk semua anggota, di sebuah rumah
Pastor Aldo juga memberi
membuat stand foto pameran sekreatif
makan di bilangan Pesanggrahan,
kesempatan kepada umat untuk berdoa mungkin dengan bahan daur ulang.
Jakarta Barat. Dalam acara ini, semua
secara khusus bagi arwah keluarga
Para hadirin yang datang diminta
peserta turut pula merayakan hari ulang
mereka guna mengenang kebaikanuntuk ikut voting dekanat terkreatif
tahun Herny,
kebaikan mereka, bersyukur dan
salah seorang
berterima kasih atas kebahagiaan
anggota tim KM
yang telah diperoleh ketika
Sathora.
berada di tengah-tengah mereka.
Sebelum
“Tak lupa untuk mohon maaf
makan malam
atas kesalahan-kesalahan kita
dimulai, semua
terhadap mereka. Mohon agar
anggota
mereka pun mendoakan kita,
mendaraskan
dan akhirnya, mohon Tuhan
doa sebelum
berkenan mengampuni mereka
makan dan Doa
serta mengantar mereka masuk
Syukur kepada
ke dalam kebahagiaan sejati di
Tuhan Yesus
surga,” tandas Romo Aldo.
Ekatanaya
yang telah
Jamuan Malam KM Sathora - Makan bersama - [Foto: Penny S]
memberikan

Perayaan
Syukur Ardas
2011-2015

- 49 - MERASUL EDISI 11 # November - Desember 2015

Jamuan
Malam KM
Sathora

Berita
berkat-Nya bagi KM Sathora. Tak lupa,
dipanjatkan doa bagi anggota yang
berulang tahun.
Acara makan malam bersama ini
berjalan dengan penuh kegembiraan,
sambil menikmati lezatnya hidangan
ala Thai. Lagu “Selamat Ulang Tahun”,
acara peniupan lilin dan pemotongan
kue yang disajikan bagi semua anggota
yang hadir, menambah meriahnya
acara.
Doa penutup mengakhiri acara
malam itu pada pukul 22.00. Penny

tetapi di belakang menjelekkan. Antara
hati, ucapan, pikiran tidak nyambung.
“Bukan hanya kaum senior saja, tetapi
sejak muda antara hati, ucapan, dan
pikiran tidak nyambung.”
Bacaan Injil hari itu adalah Lukas
17:11-19 tentang “Sepuluh Orang
Kusta”. Semuanya sembuh tapi yang
kembali kepada Yesus hanya satu orang
saja, yaitu orang Samaria. Ke mana
sembilan orang yang tidak kembali itu?
“Sembilan orang yang tidak kembali
itu adalah kita. Karena sering kali kita
melupakan Yesus. Gue banget gitu loh
yang sembilan orang itu,” lanjut imam
yang tinggal di Serang ini.
Orang kusta yang kembali
adalah orang yang bersyukur dan
memperlihatkan kemuliaan Allah.
Berapa kali kita mengucap syukur
DI kediaman keluarga Frans Suwandi,
kepada Tuhan? Tiap hari. Bila demikian,
di Taman Permata Buana, Rabu, 11
biarlah Dia semakin besar dan kita
November 2015 pukul 18.30 sudah
semakin kecil. “Bersyukurlah sungguhbanyak pengurus PDS siap menyambut
sungguh karena kita telah mengalami
lansia dari Wilayah Dominikus, Katarina, kasih Kristus.”
Petrus, Lukas, dan Matius. Acara yang
Romo bersuara bagus itu
sedianya akan dimulai pada pukul
melanjutkan, “Mengapa sulit bagi kita
19.30, dapat berlangsung lebih awal
untuk kembali kepada Yesus? Karena
karena sudah banyak umat senior yang
bila berhasil, selalu kita katakan bahwa
hadir sejak pukul 19.00.
itu merupakan hasil kerja kita. Tapi
Worship leader, Vera Taufik, membuka
kalau gagal, kita tidak mau mengakui
persekutuan doa malam itu dengan
kegagalan kita. Karena segala suatu
lagu “Sungai Sukacita-Mu”. Setelah
yang dapat kita lakukan, tidak dianggap
doa pembuka, Vera mengundang
sebagai anugerah Tuhan tetapi karena
RD Thomas Peng An yang akan
kemampuan kita. Sedangkan penyebab
membawakan renungan dengan tema
setiap kegagalan adalah orang lain.”
“Tuhan Adalah Gembalaku”.
Maksud Sabda bahagia Yesus adalah
Di awal renungannya, Romo Peng An
segala suatu yang kita alami walaupun
mengemukakan bahwa kebanyakan
membuat kita bergumul adalah
orang mengatakan baik di depan,
anugerah Tuhan. Di situlah kebahagiaan
sejati lahir karena
kita belajar
menyandarkan
hidup kepada
Allah. Belajarlah
kepada sembilan
orang yang tidak
kembali, karena
mereka tidak
membesarkan
nama Tuhan
tapi diri sendiri.
“Bagaimana
dengan kita; mau
kembali atau
Hidup Berkemenangan - Duet Romo Peng An dan Romo Lulus - [Foto: Ade]
tetap melarikan

Hidup

Berkemenangan

diri? Tuhan sudah menggembalakan
kita tetapi sering kali kita tidak tahu
bersyukur.”
Di pengujung renungannya, Romo
Peng An mengatakan bahwa sebagai
senior, jangan merasa ini akhir dari
segalanya. Bersyukurlah bahwa ini
semua adalah anugerah. Masih bisa
angkat tangan, masih bisa tarik napas.
“Mari kita terus-menerus membesarkan
nama Tuhan. Bersyukurlah karena
Tuhan setia menggembalakan kita
sampai saat ini.”
Setelah persembahan, Vera
memanggil Romo Peng An untuk
menghibur para senior dengan
mempersembahkan dua lagu.
Selanjutnya, Romo Lulus juga
memberikan sharing.
Mengalami Penderitaan
“Siapa yang tidak pernah menderita?”
tanya Romo Lulus di awal sharing-nya.
Tidak ada yang angkat tangan. “Artinya,
semua pernah mengalami penderitaan.”
Romo Lulus mengemukakan
penderitaannya selama empat tahun
pertama di seminari. “Saya tidak bisa
berkhotbah dan bernyanyi. Sampai
akhirnya, saya kumpulkan semua CD
pengkhotbah hebat sampai AA Gym,
hingga saya bisa berkotbah. Awalnya,
ketika mempersembahkan Misa saya
tidak bisa nyanyi. Lalu, saya belajar
menyanyi sampai akhirnya saya bisa
bernyanyi walaupun tidak sebagus
Romo Peng An,” ujar pastor yang pandai
bermain sulap ini.
“Penderitaan harus dijalani dan
disiasati agar kita memperoleh
kemenangan. Anda dan saya
seperti kertas tisu, karena di bawah
penderitaan, ditempa dan dipukulpukul akhirnya dibentuk menjadi…
burung,” kata Romo Lulus sambil
menyulap kertas tisu menjadi burung
kertas.
“Dalam kondisi banyak orang stres
bahkan mau bunuh diri, selalu katakan
‘Sungai Sukacitaku’,” Kata Romo
Lulus sambil menyanyikan lagu itu.
Kemudian Romo Lulus mengundang
Romo Peng An untuk berduet di
pengujung acara, menyanyikan lagu
“Setia”. Lily Pratikno
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hiburan dari
Titiek Puspa.
Sebelum
acara
hiburan, ada
Family Gathering Lingkungan Lucia 3 - Umat Lingkungan Lucia 3 mengabadikan
sambutanmoment kebersamaan - [Foto: Andreas]
sambutan,
antara lain
perjalanan sangat lancar. Para peserta
dari F.H. Djoko Kirmanto (Ketua Umum
tampak antusias menikmati perjalanan.
UNTUK memperingati Hari Kesehatan
Komunitas Lansia KAJ), RP Al. Andang
Sayangnya, ketika sampai di Jagorawi,
Nasional (Harkesnas) tahun 2015,
I. Binawan, SJ (Vikaris Episkopalis KAJ),
kemacetan tak terhindarkan akibat
bersamaan dengan Tahun Syukur yang
RD Martinus Hadiwijoyo (Moderator
terjadinya kecelakaan.
bertema “Tiada Syukur Tanpa Peduli”,
Lansia KAJ), dan staf Kementerian
Perjalanan pun terasa membosankan
pengurus lansia se-Keuskupan Agung
Sosial.
karena kendaraan sempat tidak
Jakarta (KAJ) menyelenggarakan acara
Dalam kesempatan itu pula,
bergerak dalam waktu yang cukup
di Kebun Wisata Pasirmukti Bogor pada
Kementerian
Sosial Republik Indonesia
lama. Yang bisa dilakukan hanya
12 November 2015.
menyerahkan secara simbolis delapan
bersabar dan berdoa agar kemacetan
Hal ini sesuai dengan rencana
kursi roda kepada para Ketua Dekenat.
segera berlalu dan aman sampai
pendataan lansia di KAJ yang
Marito tujuan. Setelah melalui lokasi tersebut,
cenderung meningkat. Peningkatan
perjalanan kembali lancar. Para peserta
usia harapan hidup berdampak
kembali antusias menuju Villa Ghitari
pada masalah sosial, ekonomi, dan
Cisarua, sekitar 1 km dari kawasan
kesehatan lansia sejalan dengan
Taman Safari.
proses menua. Sebagian besar lansia
Suasana sejuk menyambut
mengalami gangguan kesehatan. Maka,
kedatangan para peserta di tempat
para pengurus lansia di KAJ tergerak
tujuan. Mereka langsung berbenah dan
hati untuk berbuat sesuatu guna
mulai mencari kamar masing-masing.
memberikan motivasi dan semangat
Acara dilanjutkan dengan berdiskusi,
kepada para lansia yang selama ini
bercerita, dan bersenda-gurau di
dianggap tidak produktif dan kurang
teras penginapan. Dan ketika hari
mendapat perhatian.
sudah siang, mereka santap bersama,
SABTU, 14 November 2015, warga
Dalam perayaan Harkesnas itu, tiapdilanjutkan dengan acara santai, entah
Lingkungan Lucia 3 punya gawe family
tiap paroki mendapat jatah satu bus
mengobrol atau bermain bahkan
gathering. Lokasi tujuannya adalah
atau 50 peserta. Komunitas Lansia
berenang, menikmati fasilitas yang ada.
kawasan Puncak. Sesuai rencana,
Maria-Yusuf Paroki Bojong Indah
Setelah menyantap jamuan malam,
mereka berkumpul di Jalan Anggur
mendapat bus dengan nomor 24 dan
tanda warna Biru untuk Dekanat Jakarta Raya pada pukul 05.00, lengkap dengan acara dilanjutkan dengan bernyanyi
bersama, diiringi organ tunggal.
perlengkapan masing-masing, berikut
Barat Dua. Acara dimulai pada pukul
Pengiringnya adalah ketua wilayah.
konsumsi dan perlengkapan wisata.
08.00 sampai pukul 13.00 WIB dengan
Lagu demi lagu dilantunkan, dengan
Mereka berusaha
sedikit berjoget ria. Waktu juga yang
berangkat pagi
akhirnya memaksa untuk mengakhiri
agar dapat
kegiatan ini karena kebutuhan fisik
menghindari
untuk beristirahat.
macetnya jalur
Keesokan paginya, setelah sarapan
Jagorawi yang
bersama, peserta langsung chek out.
cenderung padat
setiap akhir pekan. Mereka melanjutkan perjalanan ke
Lembah Karmel Cikanyere tempat
Tepat pukul
Romo Yohanes Indrakusuma CSE
05.15, setelah
berkarya. Misa bersama warga
diawali dengan
Lingkungan Lucia 3 di tempat yang
doa bersama,
berbeda, jauh dari rumah, memberi
rombongan
warna tersendiri. Terlebih, dengan
beranjak dari
cara dan suasana yang berbeda dari
Bojong Indah.
Peringatan Harkesnas di Pasirmukti - Anggota Lansia Maria-Yusuf dari
biasanya. Hal ini memberikan wawasan
Tiga
puluh
Sathora membawakan tarian diatas panggung dalam acara Harkesnas 2015
baru bagi para peserta, menambah
yang dirayakan oleh Komunitas Lansia KAJ, dipusatkan di Kebun Wisata
menit pertama,

Peringatan
Harkesnas di
Pasirmukti

Family
Gathering
Lingkungan
Lucia 3

Pasirmukti, Bogor - [Foto: Erwina]
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Berita
rasa syukur akan kasih-Nya yang begitu
melimpah terhadap umat-Nya. Andreas

Dukung
Gerakan
Adorasi
TAK terasa retret Seksi Liturgi terakhir
diadakan dua tahun yang lalu, di
Hening Grya, Purwokerto bersama
Romo Aloysius Budeng Pr. Tahun
2015, para pengurus dan anggota
Seksi Liturgi Paroki Sathora Bojong
Indah kembali mengikuti retret. Retret
diadakan di Wisma Tugu Soverdi
(SVD) pada 27-29 November 2015.
Retret diikuti oleh 27 orang. Para
peserta mendapat masukan yang
bagus sebagai bekal dalam pelayanan
maupun kehidupan pribadi.
Retret dipimpin oleh Romo Emanuel
Martosujito Pr, dosen teologi dogmatik
dan liturgi di Fakultas Teologi
Universitas Sanata Dharma dan Staf
Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan,
Yogyakarta. Retret mengusung tema
“Mewartakan Misteri Iman”. Romo
Marto membawa buku untuk dibahas
bersama dalam retret, yaitu Seri
Perjalanan Jiwa yang berjudul Karya
Allah dalam Keterbatasan Manusia.
Para peserta berangkat dengan bus
dari Gereja Sathora pada Jumat pukul
12.00 dan tiba di lokasi retret sekitar
pukul 15.00. Retret dibuka dengan
perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh
Romo Martosujito Pr. Hari pertama diisi
dengan dua sesi yang diselingi dengan
nyanyi bersama agar suasana tetap
gembira dan meriah. Pada malam hari
para peserta diajak untuk melakukan
Adorasi selama satu jam.
Pada hari kedua Romo Marto
mengisi dengan dua sesi pada pagi
hari sebelum makan siang. Mereka
diberikan waktu istirahat sore agar
tetap bersemangat meneruskan
acara pada sore dan malam harinya.
Sesi kelima berupa tanya jawab. Para
peserta tampak antusias; terlihat dari
banyaknya pertanyaan yang diajukan.
Tanya jawab yang dijadwalkan hanya

satu jam, molor
menjadi lebih dari satu
setengah jam.
Setelah makan
malam, pada pukul
20.00 semua peserta
diajak kembali
melakukan Adorasi
selama satu setengah
jam. Romo Marto
Dukung Gerakan Adorasi - Adorasi - [Foto: Lucas Wibowo]
menyediakan waktu
diakui atau bahkan terkenal sebagai
bagi peserta yang ingin menerima
orang yang hebat dan sukses. Dinamika
Sakramen Tobat. Hari terakhir, Minggu,
hidup rohani dan warta Injil justru
29 November 2015, diisi dengan Misa
merupakan kebalikan dari sikap
meriah pada pukul 06.00. Pada pukul
tersebut. Seluruh hal yang baik dan
09.00 dilanjutkan dengan sesi akhir
patut dipuji hanya dipandang sebagai
dan pemutaran film Pengalaman
karya Allah, seberapapun hebat atau
akan Misteri Ekaristi, yang di dalamnya
terbatasnya diri manusia.
Romo Marto menjadi salah seorang
Romo Marto menyadarkan bahwa
narasumber.
manusia sangat terbatas dan rapuh.
Dari evaluasi seluruh peserta,
“Hanya karena Allah saja, kita dapat
terungkap bahwa retret kali ini
menjadi seperti sekarang ini.”
memberi kesan yang sangat positif.
Lucas Wibowo
Hal tersebut ditandai dengan tekad
untuk selalu mendukung gerakan
Adorasi di paroki. Meski saat ini ruang
khusus untuk Adorasi belum tersedia
di Gereja Sathora, Seksi Liturgi akan
berusaha untuk merealisasikannya.
Pengurus Seksi Liturgi akan memulai
dengan Adorasi terjadwal setiap hari,
yang waktunya akan ditambah seiring
dengan perkembangan.
Pokok Pikiran
Beberapa pokok pikiran dari Romo
Marto antara lain, saat kita menatap
dan merenungkan sejarah hidup
kita. Orang dapat mempunyai dua
kemungkinan sikap. Pertama, gembira,
bahagia bahkan bangga atas semua hal
baik yang dicapai dan dialami. Kedua,
sedih, kecewa atau tidak sedikit yang
marah atas semua kegagalan atau hal
yang memalukan yang dialami.
“Semua yang telah terjadi tidak
dapat diubah, tetapi kita selalu dapat
mengubah cara pandang kita terhadap
hal yang terjadi itu,” ungkap Romo
Marto. Dari perspektif iman kristiani,
seluruh sejarah hidup kita selalu
merupakan perjalanan bersama Allah.
“Aku menyertai kamu senantiasa sampai
pada akhir jaman” (Mat 28:20).
Realitanya, hampir semua orang
senang apabila dirinya dikenal dan

PKK Sathora
Menghibur
Penghuni Bina
Bhakti

SEBANYAK 35 orang Tim Baksos PKK
Sathora, yang diketuai oleh Diana
Widyastuti, mengunjungi Panti Lansia
Bina Bhakti Serpong, Tangerang,
pada Minggu pagi, 6 Desember 2015.
Rombongan tiba di panti yang dihuni
oleh 42 oma dan 34 opa itu pada
pukul 09.15. Acara dimulai pukul 09.30
dengan lagu pembukaan ”Hari Ini
Kurasa Bahagia” dan “Kasih Pasti Lemah
Lembut”, dilanjutkan dengan sambutan
Koordinator PKK Sathora, Ferdinandus.
Selanjutnya, acara hiburan. Dengan
bersemangat, opa-oma berjoget diiringi
lagu “Yesus Kekasih Jiwaku”. Diteruskan
dengan tari “Poco-poco” yang sangat
dinamis seakan-akan opa-oma lupa
usia. Siapa yang menari mendapat
hadiah. Ada juga permainan mengoper
tongkat diiringi lagu. Ketika lagu
berhenti, yang memegang tongkat
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PKK Sathora Menghibur Penghuni Bina Bhakti - Tim PKK Sathora menjalin kebersamaan dengan
penghuni Bina Bhakti - [Foto: Fatolly]

harus menyanyi.
Ketika ditawarkan siapa yang mau
bernyanyi, beberapa opa-oma langsung
maju. Oma Yana menyanyikan lagu
“Que sera-sera”. Opa Adrian menari
sambil diiringi lagu “Bila Roh Allah Ada
di Dalamku”. Opa Yatmoko (80 tahun)
menyanyikan “Bapa Engkau Sungguh
Baik”. Opa Andreas (72 tahun) yang
masih sangat enerjik menyanyikan lagu
“You Raise Me Up” dan “Ye’ liang tay
piau wo te’ sin” sambil diiringi dansa
opa-oma.
Oma Telly (86 tahun) juga tidak
mau ketinggalan menyanyikan lagu
”Bersinar” (dalam bahasa Belanda)
dan “Huhate” (artinya, memancing
ikan). Oma Sonia (73 tahun)
menyanyikan”Kasih yang Sempurna”.
Oma Alman(79 tahun) membawakan
lagu “Kumau Cinta Yesus”, Oma
Iyan(82 tahun) menyanyikan lagu
Mandarin, dan Opa Lemuel (80 tahun)
menyanyikan lagu “Allah Kuasa”.
Mewakili rekan-rekannya, Opa
Andreas mengemukakan bahwa
dengan kunjungan tim PKK ini mereka
merasa gembira, diperhatikan, terhibur,
dan tidak kesepian lagi. Kalau tidak,
mereka hanya rewel, cerewet, ngeyel
(RCN). Oma Telly juga tak kalah
gembira. “Gembira, sukacita, saya bisa
ikut bernyanyi. Jangan lupa nanti tim
PKK datang lagi ya,” ungkapnya.
Lalu, pembagian bingkisan dan
angpau. Secara simbolis, Ferdinandus
menyerahkannya kepada penghuni
tertua, Oma Cecilia (96 tahun),
yang mewakili teman-temannya.
Sebagai tanda sukacita, Oma Cecilia
menyanyikan lagu “Hati yang Gembira”
dan “Allah Kuasa”.
Acara ditutup dengan sambutan
Fatolly (bidang pelayanan) yang
mewakili PKK Sathora. Lagu penutup
“Kapan-kapan” dan “Sayonara” pun
berkumandang. Setelah doa makan,

seluruh tim dan opa oma bersantap
siang bersama. Tepat pada pukul
12 seluruh tim PKK Sathora kembali
keJakarta. Fatolly Panarto

Pembukaan
Tahun Suci
Luar Biasa
Kerahiman
Allah
KEUSKUPAN Agung Jakarta (KAJ)
membuka Tahun Suci Luar Biasa
Kerahiman Allah di Gereja Katedral
dengan Misa yang dipimpin oleh Mgr.
Ignatius Suharyo, pada 8 Desember
2015. Hari itu bertepatan dengan Hari
Raya Santa Perawan Maria Dikandung
Tanpa Noda. Umat yang memadati
Gereja Katedral berasal dari berbagai
paroki yang berada di wilayah KAJ,
karena Tahun Kerahiman Allah
dipusatkan di Gereja Katedral.
Tahun Kerahiman Allah akan

berakhir tepat pada Hari Raya
Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta
Alam, 20 November 2016. Paus
menyampaikan tulisannya pada Hari
Minggu Kerahiman Ilahi, 11 April 2015,
berjudul “Misericordiae Vultus” (Wajah
Kerahiman), sebagai pengumuman
resmi diadakannya Tahun Kerahiman
Allah. Hal ini ditandai dengan
dibukanya Pintu Suci di Basilika St.
Petrus Vatikan, yang hanya dilakukan 25
tahun sekali.
Seiring dengan Arah Dasar KAJ yang
baru (ArDas KAJ 2016-2020) yang
bertema “Amalkan Pancasila” maka
tema khusus tahun 2016 ini “Kerahiman
Allah Memerdekakan”, cocok dengan
pencanangan Tahun Kerahiman Allah.
Sebagai penanda sebuah Gerakan
Rohani, KAJ menyarakankan kepada
umat untuk melakukan penerimaan
Sakramen Tobat di luar Masa Adven dan
Prapaskah, melakukan Adorasi Jumat
Pertama, Adorasi, Rekoleksi, Novena,
dan Amal Kasih. Umat juga disarankan
melakukan Ziarah Sembilan Gereja di
KAJ. Semua gereja di KAJ dapat dapat
menjadi tempat ziarah. Gereja Katedral
wajib menjadi tempat kunjungan dan
diutamakan gereja-gereja yang sedang
berjuang dan membutuhkan bantuan
umat.
Paroki Sathora berkesempatan
untuk berpartisipasi di dalam Misa
Pembukaan Tahun Kerahiman Allah
dengan mengirimkan kelompok
paduan suara. PS Gabungan ini terdiri
dari beberapa kelompok paduan
suara yang ada di Paroki Sathora.
Jumlah pesertanya sekitar 60 orang.

Pembukaan Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah - PS Paroki Sathora berpartisipasi mengisi Misa
Tahun Kerahiman Allah di Katedral - [Foto: doc. pribadi]
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Berita
Bersama umat yang hadir di dalam Misa
tersebut, mereka mampu membawa
suasana lebih khidmat. Berto

Syukur Atas
Persaudaraan
PDS yang berlangsung pada 9
Desember 2015 mengusung tema Masa
Adven Minggu Kedua. Acara dipimpin
oleh Romo Erwin Santoso MSF.
Pertemuan yang diadakan di kediaman
Frans Suwandi, Taman Permata Buana,
ini dihadiri oleh umat dari lima Wilayah
Permata Buana dan Permata Media.
Galatia 6:1-6
Di awal renungan, Romo Erwin
mengungkapkan ketika dirinya
sakit, ia lari ke rumah mamanya. Ia
merasakan mama adalah orang
yang selalu siap menolong. Karena
ia sering menghadapi kemacetan
maka kakaknya memberikan motor.
Ini merupakan bentuk persaudaraan
dalam keluarga.
“Kita bisa gembira atau sedih
karena keluarga. Maka, ada baiknya
kita melakukan pembasuhan kaki
pada keluarga sendiri, akan ada
sukacita karena saling melayani dan
mengampuni.”
Jika tidak ada hubungan yang baik
di dalam keluarga, yang terjadi hanya
ikatan darah semata. Hubungan
biologis adalah suatu kenyataan,
tapi yang harus diciptakan adalah
persaudaraan. “Jangan aggap remeh
persaudaraan. Bila kita merasa hidup
berkeluarga sangat penting,maka
jika ada ganjalan, perbaiki sekarang,”
tandas Romo Erwin.
Lalu, apakah saya dekat dengan
orang yang terlahir sebagai anak saya?
Tidak ada rumusan bahwa orang tua
atau anak atau pasangan harus dekat.
“Tetapi, kalau kita mau disayang, kita
harus menyayangi. Mau diperhatikan,
kita harus memperhatikan.
Persaudaraan harus dibangun, ada
hubungan timbal balik.”
Apakah saya dekat dengan orang
yang saya pilih menjadi pasangan

saya? Kenyataannya,
semakin tua kebutuhan
perawatan lebih
dibutuhkan oleh kaum
pria. Maka, sebaiknya
para bapak bersikap
baik kepada istri.
“Ketika saya mau jadi
romo, mama tidak
Syukur Atas Persaudaraan - Romo Erwin menyanyi lagu natal - [Foto:
setuju. Papa saya cuma
Ade]
bilang, ‘Kamu mau jadi
dengan lagu Keluarga Cemara.
apa silakan, asal jangan
Lily Pratikno
sakiti hati mamamu. Kalau mau masuk
seminari, harus bicara baik-baik dengan
mama’.”
Bagi orang yang menikah, tanggung
jawabnya yang pertama kepada
pasangan, baru kemudian kepada
anak-anak. Persaudaraan harus
dibangun pertama-tama dengan istri,
bukan dengan anak-anak. Ada yang
lebih menyayangi orang tua daripada
PDS bersama umat Wilayah Dominikus,
pasangan. Ketika orang tua meninggal
Katarina, Petrus, Lukas, dan Matius
dunia, mereka kesepian. “Pasangan
berkesempatan mengunjungi oma dan
harus baik kepada pasangannya.
opa yang tinggal di Panti Werda Marfati,
Orang yang bertekun akan mendapat
Tangerang, Sabtu, 12 Desember 2015.
mahkota surgawi. Roh Kudus yang
Panti ini tampak terawat dengan baik,
dianugerahkan jauh lebih besar
menjadi tempat yang nyaman bagi oma
kuasanya daripada emosi, luka batin.
Kuasa Tuhan dapat mengubah hati kita.” dan opa mengisi masa senja dengan
sukacita.
Bagaimana saya dapat hidup
Ganda S. Kurnia, Ketua Baksos PDS,
bersaudara dengan orang-orang?
Tahun ini merupakan Tahun Kerahiman, sibuk mempersiapkan kunjungan;
menyusun kursi, sound system, dan
ciptakan budaya kerahiman. Karena
keperluan lainnya. Setibanya di Panti
Allah begitu Maharahim kepada kita.
Werda Marfati pada pukul 09.30,
Bunda Maria membuat dosa kita
rombongan langsung berbaur dengan
dihapuskan. Hubungan kita dengan
oma opa. Mereka tampak gembira
Allah sebelum Yesus lahir, error. Bunda
mendapat kunjungan kasih, yang
Maria mau dipakai rahimnya untuk
kebanyakan dilakukan setiap Desember,
melahirkan Yesus, karena Yesus adalah
menjelang Paskah dan Tahun Baru
pengampun dosa. “Pintunya adalah
Imlek.
Bunda Maria. Tirulah cara Bunda Maria
Panti Werda Marfati terdiri dari
bersaudara dengan Yusuf dan Yesus.”
dua bangunan yang lokasinya
“Saya harus menunjukkan tandaberseberangan. Di gedung besar
tanda kerahiman dalam berinteraksi
berdiam 46 oma opa mandiri dengan
dengan sesama. PR kita adalah cinta
kategori 60 tahun ke atas. Sedangkan
kasih. Ciptakan supaya damai Natal
di gedung yang lebih kecil ada 20
terjadi di rumahmu dulu. Saya sudah
oma opa tidak mandiri. Pengelolaan
diterangi Firman, maka saya harus
panti dilakukan oleh 35 personil. Biaya
menjadi Firman yang hidup,” ujar Romo
pengelolaan panti tidak kecil, berkisar
Erwin menutup renungan malam itu.
Rp 60 juta per bulan. Dana didapat dari
Selanjutnya, Romo Erwin memberi
dana bulanan YMY dan iuran bulanan
kejutan dengan menyanyikan lagu
oma opa yang besarnya bervariasi
Natal. MC merangkap WL, Aching,
antara Rp 0 – Rp 1.500.000 per bulan,
mendaraskan doa umat, doa St.
dan sumbangan tidak tetap.
Fransiskus Assisi, dan menutup acara

Kunjungan
Kasih ke Panti
Werda Marfati
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kertas yang
sudah ditulis.
Kemudian
mereka
memasukkan
tiga bola
pingpong yang
melambangkan
Kunjungan Kasih ke Panti Werda Marfati - Serah terima sumbangan - [Foto:
Iman, Harapan,
Ade]
dan Kasih. Inti
Tepat pada pukul 10.00 acara
permainan,
dimulai. Dengan bersemangat, MC
bahwa dalam melayani orang lain apa
Aching dkk, membuka pertemuan.
pun perasaan kita, landasan dasarnya
Sambil menyanyikan lagu-lagu,
adalah tiga hal penting tersebut.
mereka bergoyang. Iin sangat antusias
Tanpa terasa tiba waktunya bagi oma
mengajak oma opa untuk bergembira
opa untuk makan siang. Rombongan
bersama. Di luar dugaan, banyak oma
membagikan nasi boks dan kartu Natal
opa berlomba mengangkat tangan
berisi uang kepada oma opa. Sungguh
untuk maju ke depan dan bernyanyi.
mengharukan sekaligus senang,
Dengan suara terbata-bata, oma opa
melihat oma opa menyimpan angpao
menyanyikan lagu-lagu kenangan masa dan menikmati hidangan dengan
lalu. Ada seorang opa yang pintar sekali sukacita.
menyanyikan lagu pop bahasa Inggris
Pukul 12.30, rombongan
jaman dulu. Ternyata, oma opa punya
meninggalkan panti dengan terlebih
bakat yang tidak kalah dengan kawula
dulu berfoto bersama Suster Maria
muda. Sayangnya, cukup banyak oma
dan Suster Riana. Serah terima
opa yang duduk di kursi roda. Mereka
dilakukan oleh Theo selaku Ketua PDS
tidak bisa ikut menari bersama.
kepada Suster Maria. PDS bersyukur
Theo T. Gazali memberi sedikit
atas sumbangan dari para donatur di
renungan dengan ayat andalan Filipi
Taman Permata Buana dan Permata
4:6-7. Tuti mengajak oma opa bermain.
Media yang mau berbagi kasih dalam
Peserta PDS menanyakan apa perasaan
baksos PDS 2015. Dana yang terkumpul
oma opa yang ditulis pada selembar
sebesar Rp 69.300.000. Lily Pratikno
kertas. Ada yang menjawab senang,
tapi ada juga yang menjawab sedih
karena teringat keluarga yang tidak
kunjung datang.
Tuti memanggil beberapa oma opa
untuk maju dan memegang gulungan

Perayaan
Santa Lucia

Perayaan Santa Lucia - Romo Aldo, Ketua Wilayah dan para ketua lingkungan
Lucia meniup lilin - [Foto: Airin]

MINGGU, 13
Desember 2015,
sesuai jadwal
Wilayah Lucia
mendapat tugas
koor untuk Misa
pada pukul 08.30,
di Gereja Santo
Thomas Rasul.
Ternyata, hari itu
adalah perayaan
Santa Lucia, santa
pelindung Wilayah
Lucia.
Perayaaan kecil
pun disiapkan.
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Umat Wilayah Lucia melalui ketua
lingkungan masing-masing diberi
undangan untuk mengikuti Misa
tersebut dengan menempati delapan
baris depan di dekat podium Romo,
serta memenuhi kursi koor.
Misa dipimpin oleh Romo Aldo.
Usai Misa, dilanjutkan dengan acara
warga Wilayah Lucia ber-snack ria,
yang merupakan sumbangan dari
masing-masing lingkungan. Acara
berlangsung di kapel lama, ditemani
oleh Romo Aldo. Baik Misa maupun
acara selanjutnya berlangsung lancar.

Andreas

Berbagi Kasih
di Rutan
Jambe
HUJAN rintik-rintik tidak menghalangi
umat Lingkungan Petrus Lima untuk
mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan)
Jambe, Balaraja, Tangerang pada Sabtu
pagi, 19 Desember 2015. Rombongan
diketuai oleh Thomas Hidayat
Setiawan, Ketua Lingkungan Petrus
Lima. Rombongan yang mengenakan
kaos hijau cerah, terlihat ceria dan
bersemangat untuk berbagi kasih
kepada sesama.
Setibanya di lokasi pada pukul 08.50,
rombongan disambut oleh Novi,
Pembina Rutan Jambe. Bersamaan
dengan rombongan Petrus Lima,
hadir pula rombongan dari Paroki St.
Odilia Citra Raya, Tangerang. Segera
setelah Romo Siprianus Tukan, SS.CC
tiba, rombongan menuju Gereja Yesus
Kristus yang terletak di dalam kawasan
Rutan Jambe.
Gereja kecil sudah tertata rapi. Pohon
Natal sudah berdiri dengan indahnya.
Altar untuk Misa sudah tertata dengan
lilin, bunga, dan salib. Tepat setahun
lalu, ketika MeRasul berkunjung, gereja
ini belum mempunyai fasilitas keyboard,
sound system, infocus, dan AC. Tapi, kali
ini semua sudah lengkap.
Pukul 09.45, Misa diawali dengan
menyanyikan lagu pembukaan diiringi
keyboard yang dimainkan oleh Oki

Berita
Tanto. Bacaan Injil dari Lukas 1:39-45
tentang Maria dan Elisabet. “Siapa
tokoh di dalam bacaan Injil pagi ini?”
tanya Romo Siprianus membuka
homili. Umat menjawab, “Elisabet,
Maria, Yohanes Pembaptis, dan Yesus.”
Lalu Romo melanjutkan, “Dalam
bacaan digambarkan ada dua wanita
mengandung. Seperti yang kita ketahui,
Elisabet seorang yang mandul dan
sudah tua. Sedangkan Maria seorang
wanita belia yang belum bersuami.
Suatu hal mustahil tapi terjadi.”
Siapa yang pertama kali menyadari
kehadiran Yesus? “Yohanes Pembaptis
yang ada di dalam rahim Elisabet,” ujar
Romo Siprianus. Yesus lahir di mana?
Kandang. Siapa yang datang pertama
kali ketika Yesus lahir? Para Gembala.
Siapa yang pertama kali melihat Yesus
bangkit? Maria Magdalena, seorang
wanita pendosa.
Romo Siprianus melontarkan
retorikanya. “Allah memakai orangorang sederhana untuk menyatakan
kemuliaan-Nya. Seperti halnya kita
semua di sini juga dipakai Tuhan untuk
dapat menjadi berkat bagi sesama,” kata
Romo Siprianus menutup homili pagi
itu.
Seusai Misa, Indra kembali
beraksi sebagai MC. Rina dan Lely
mempersiapkan kue ulang tahun.
“Siapa yang berulang tahun pada
bulan Desember?” Lilin pun dinyalakan
dan semua hadirin menyanyikan
lagu “Panjang Umurnya”. Mereka
memberikan suatu persembahan
dengan menyanyikan lagu “Only by
Your Grace”. Suasana terasa penuh
sukacita.
Acara dilanjutkan dengan kesaksian
dari seorang pemuda yang berasal
dari keluarga broken home. Ia tidak

tinggal bersama
orang tuanya
karena perceraian,
lalu ia masuk
sekolah teologi.
Namun, hidupnya
bertentangan
dengan apa yang
dipelajarinya di
sekolah hingga
akhirnya ia masuk
Pelantikan Katekis Baru - Romo Suherman memakaikan Kalung Salib
sebagai tanda Pelantikan kepada para Katekis Baru - [Foto: Chris Maringka]
Rutan. Ia menyesali
perbuatannya dan
saja, bukan tujuan. Berbeda dengan
berjanji setelah keluar Rutan tidak akan
berdoa, tujuan akhir dari meditasi
melakukan hal yang memalukan nama
adalah melakukan komunikasi dengan
Tuhan. Kesaksian dilanjutkan dengan
Tuhan, saatnya membiarkan Tuhan
pujian. Sungguh besar kasih Tuhan
berbicara kepada kita dalam suasana
sehingga anak yang hilang akhirnya
tertentu.
kembali.
Meditasi yang diajarkan oleh Romo
Pukul 11.30, mereka makan siang
Robby berdasarkan metode Penyadaran
bersama. Sebelumnya, Romo Siprianus
Diri untuk mencari Firdaus yang hilang.
memimpin doa makan. Selesai makan,
Dalam kehidupan sehari hari, kita
para penghuni Rutan sudah bersiapsebagai insan ciptaan Tuhan selalu
siap menjual hasil karya mereka kepada disibukkan dengan urusan duniawi.
rombongan. Mereka menjual kaos
Untuk bisa merasakan suasana hening
Natal, pembersih cair, serta hiasan yang dan tenang sungguh susah, apalagi
terbuat dari kertas koran berbentuk
untuk dapat berkomunikasi dengan
perahu layar. Pukul 12.30, rombongan
Tuhan. Oleh karena itu, menurut Romo
bersiap kembali ke Jakarta. Indahnya
Robby, alangkah baiknya meditasi
berbagi. Lily Pratikno
diawali dahulu dengan latihan

Mencari
Firdaus yang
Hilang

KOMUNITAS Meditasi Sathora (KM
Sathora) kembali mengadakan acara
meditasi atau Doa Hening bersama
Romo Robby Wowor OFM pada 19
Desember 2015. Ada bermacam-macam
cara untuk melakukan
meditasi, tapi
sebaiknya umat hanya
mengikuti meditasi
yang diakui oleh
Gereja Katolik. Romo
dari Ordo Fransiskan
yang giat mengadakan
meditasi di Samadi
Emaus, Jakarta Timur,
Berbagi Kasih di Rutan Jambe - Bersukacita dalam persaudaraan sejati
ini menekankan bahwa
dengan saudara Rutan Jambe - [Foto: Eviliana]
meditasi hanya alat

pernapasan, yaitu menarik napas
panjang dan menghembuskannya
pelan-pelan. Dengan cara demikian,
pikiran dapat berpusat pada Tuhan.
Hal ini dapat dilakukan berulang-ulang
sebanyak tiga kali.
Bacaan Kitab Suci dapat juga
dijadikan dasar untuk bermeditasi. Hal
ini dilakukan menurut metode Sadhana,
yaitu bermeditasi tidak hanya memakai
hati saja tapi juga mempergunakan
pikiran. Romo Robby memberikan
contoh dari Bacaan Yohanes 21:15
-17, belajar dari Simon Petrus dalam
menjawab panggilan Tuhan. “KasihNya kepada kita tidak pernah dapat
disangsikan. Meski tidak kita tanggapi,
tapi Tuhan akan terus-menerus
mengasihi umat-Nya,” tandas Romo
Robby.
Waktu dua jam begitu cepat berlalu.
Doa Penutup dibawakan oleh Romo
Robby, disambung dengan lagu pujian
“Allah itu Baik”. Penny Susilo
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Pelantikan
Katekis
Baru
Sathora

The Ultimate NIght 2016 - Seluruh Maskot The Ultimate Night dari OMK Wilayah Paulus
dengan Romo Aldo - [Foto: Rio Otish]

SETELAH melewati 27 kali
pengajaran secara intensif dari para
pengajar Komisi Kateketik Keuskupan
Agung Jakarta (KAJ) pada 17 April-6
November 2015, pada 21 Desember
2015 diadakan pelantikan delapan
katekis baru. Pelantikan berlangsung di
Gereja Sathora dalam Misa malam yang
dipimpin oleh Romo Suherman.
Dalam homilinya, Romo Suherman
menggarisbawahi bahwa katekis bukan
hanya mengajarkan pelajaran agama
Katolik saja. “Dengan mensharingkan
pengalaman iman akan Yesus, katekis
bisa membawa katekumen mempunyai
relasi yang baik dengan Yesus.”
Menurut Romo Suherman, katekis
juga harus fleksibel jika menghadapi
katekumen yang benar-benar sibuk.
Bicarakan baik-baik untuk mencari
waktu melayani kelompok kecil seperti
ini. Bagi katekumen yang masih muda,
sehat jasmani rohani, dan terpelajar,
seyogianya katekis meminta mereka
untuk menghafalkan doa-doa yang
sering didaraskan dalam Gereja Katolik,
seperti Bapa Kami, Salam Maria,
Kemuliaan, dan Doa Tobat. “Tetapi,
tetap dengan prinsip tidak mempersulit
katekumen untuk dibaptis di Gereja
Katolik.”
Katekis juga mesti menjadi teladan,
terang, dan garam dunia. Meskipun
katekis mempunyai batasan periode,
sesungguhnya katekis melayani seumur
hidup di manapun dia berada.Tetapi,
apa pun yang dilakukan katekis dalam
melayani katekumen harus di bawah
koordinasi Seksi Katekese Paroki.
Setelah homili, Romo Suherman
memerciki katekis baru dengan air suci.
Lalu, sambil mengucapkan selamat
Romo Suherman mengalungkan salib
pada katekis baru. Setelah Misa, Romo
Suherman berfoto bersama dengan

katekis baru, didampingi Ketua Seksi
Katekese Sathora, Theo Gazali. Fatolly

The Ultimate
Night 2016
KEBERSAMAAN dan kekeluargaan!
Dua kata ini menjadi penyemangat
dan pedoman Orang Muda Katolik
(OMK) Wilayah Paulus. Mereka diberi
kepercayaan menjadi Panitia Tahun
Baru untuk Orang Muda Katolik Santo
Thomas Rasul (OMK Sathora) 2016.
OMK Paulus yang sering dijuluki
komunitas “mini” dengan 23 orang
muda sebagai penopangnya, sukses
menyelenggarakan acara “The Ultimate
Night 2016” dengan tag line “Be
Different, Be You, Be The Best” pada 31
Desember 2015 sampai dengan puncak
acara pergantian tahun, 1 Januari 2016.
The Ultimate Night berlangsung
setelah Misa tutup tahun selesai.
Saat itu berlangsung opening acara
yang dimeriahkan oleh Flash Mob dan
Colorful Smoke Bomb dari teman-teman
lifeteen di parkiran samping gereja.
Kemudian dilanjutkan dengan makan
malam bersama dan serangkaian acara
di Gedung Karya Pastoral lantai 4.
The Ultimate Night mengusung
tema “Old and New”. Tema ini
divisualisasikan dalam bentuk Maskot
Person; semua panitia berdandan ala
Old and New. Untuk versi Old, beberapa
panitia wanita dirias dengan rambut
berkepang dua dengan dandanan khas
“Jeng Kelin” dan panitia pria ala Charlie
Chaplin yang menggunakan suspender
dan brewok serta kumis jadul alias
jaman dulu.
Sementara versi New, beberapa
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panitia wanita
lainnya dirias dengan
dandanan ala vocalis
band rock dengan
poni berjambul dan
bibir ungu kehitaman,
dipasangkan dengan
panitia pria yang
berdandan ala anak
“punk” atau sering
disebut-sebut anak
band gaul dan

“funky”.
Acara yang dihadiri hampir 100
Orang Muda Katolik (OMK) Sathora
ini berlangsung sangat meriah dan
penuh antusiasme baik panitia, MC,
maupun peserta. The Ultimate Night
juga dimeriahkan oleh beatboxer muda
berbakat yang berasal dari OMK Paulus,
yaitu Michael. Tak hanya itu, panitia
juga menyajikan sebuah karya dekorasi
yang luar biasa berupa sebuah stand
photo booth yang didekorasi sendiri
sebagai tempat atau wadah untuk bisa
mengabadikan The Ultimate Night
2016.
Puncak acara count down jelang
tahun baru menjadi semarak dengan
adanya simbolisasi penembakan
kembang api yang disaksikan oleh
seluruh peserta acara dari jendela
lantai 4, bersamaan dengan kegaduhan
confetti dan terompet serta tabuhan
drum dari Band OMK Sathora yang
turut menjadi pengisi acara.
The Ultimate Night menjadi salah satu
bukti nyata bahwa sebuah keyakinan,
kebersamaan, dan kekeluargaan
dapat menghasilkan sebuah sajian
yang istimewa. Semoga semangat
kebersamaan dan kekeluargaan ini
dapat “menular” kepada komunitaskomunitas atau OMK–OMK Wilayah
lainnya. Bukan kuantitas sumber daya
manusia yang perlu diperhitungkan,
tapi terlebih komitmen, tanggung
jawab, rasa memiliki, keyakinan,
dan semangat kebersamaan dan
kekeluargaan untuk terus memuji dan
memuliakan nama Tuhan.
Semoga pelayanan The Ultimate
Night 2016 akan menjadi sebuah
kenangan manis bagi seluruh OMK
Sathora. Jessica
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Opini

Bangga dengan Produk Sendiri
Oleh Astrid
BUKAN tanpa
alasan aku
menulis hal
ini tiba-tiba.
Ceritanya, sekian
minggu yang lalu
aku menghadiri
sebuah rapat.
Salah satu
hidangan yang
tersaji saat itu
adalah sekantong
keripik singkong,
dengan kemasan
yang jelas banget
bukan produk
Cinta Indonesia (2.bp.blogspot.com)
lokal.
Sebuah
pertanyaan
iseng terlontar dariku saat aku sedang mencicipinya, “Hum,
kok rasanya sama saja dengan yang kita (produk lokal, -red)
punya? Apa bedanya nih?” Aku kaget ketika aku melihat
kemasannya dan menemukan tulisan all ingredients are from
Indonesia. Wait, apa? Jadi ini bahan bakunya dari Indonesia?
Kok kemasannya beda?
Buru-buru aku iseng buka mbah google, dan aku
menemukan bahwa produk itu memang diekspor ke luar
negeri. Itu berarti temanku yang pergi ke sana membeli
oleh-oleh tanpa melihat labelnya? Dan kepalaku pun penuh
dengan pertanyaan seputar produk lokal. Apa yang salah dari
produk lokal kita, hingga kita kadang merasa kurang bangga
terhadapnya?
Aku tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat
luar biasa kaya. Kita punya sumber daya alam yang nyaris
lengkap, hasil bumi yang melimpah, dan pemandangan
yang nggak kalah kerennya sama negeri antah berantah. Kita
cuma kurang musim dingin dan musim semi aja, kalau untuk
kekayaan negara. Tapiii, kita nggak punya satu hal yang
sangat penting, sumber daya manusia. Semua kekayaan yang
tadi aku sebutkan di atas nggak akan ada gunanya jika itu
nggak bisa diolah dengan sumber daya manusia yang tepat.
Dan inilah masalahnya.
Masih inget nggak Taman Bunga Wonosari yang rusak
parah hanya dalam waktu beberapa jam setelah itu dibuka?
Masih inget nggak komentar yang muncul dalam foto-foto

selfie dengan latar
belakang taman
itu? Secara pribadi,
aku berpendapat
bahwa hal
itu sangat
menyedihkan.
Begitukah mental
kita terhadap
sesuatu yang
kita punya?
Atau, kita punya
kebiasaan untuk
mendapatkan hasil
terbaik dengan
harga terendah, jika
kita tahu bahwa
yang membuatnya
adalah orang lokal.
Tidakkah kita bisa sedikit menghargai proses jerih payah di
balik jadinya sebuah produk tersebut?
Nggak bisa dipungkiri, bahwa mental kitalah yang salah.
Ada cerita menarik seputar produk lokal yang diubah seolah
menjadi produk impor. Siapa nggak tahu pepaya California?
Manis ‘kan yak? Tapi, tahu nggak kalau aslinya pepaya itu
adalah varitas hasil temuan Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati
MS, dengan nama asli pepaya callina? Pihak penjual yang
mengganti nama aslinya dengan nama yang kita kenal
sekarang. Alasannya? Simpel, karena apa pun yang berbau
label asing pasti akan laku di Indonesia. Menyedihkan,
bukan?
Aku akui, bahwa pengerjaan lokal memang tidak serapi
pengerjaan asing, tidak sedetail pengerjaan asing, juga tidak
setepat pengerjaan asing. Bahkan pengerjaan lokal tidak
dapat memberikan garansi apa pun terhadap produknya.
Tapi, kurasa ini bukan sebuah alasan yang kuat untuk tidak
merasa bangga dengan produk lokal. Karena sebenarnya, itu
adalah keahlian yang bisa kita pelajari kalau kita mau. Dan
masalahnya, kita nggak demen sama yang namanya proses.
Kita lebih suka melihat sesuatu yang instan.
Tidak, aku tidak bermaksud ingin menjelekkan atau
menjatuhkan konsumen Indonesia. Ini hanya opiniku pribadi,
di mana aku merasa prihatin dengan sebuah sikap mental
yang ada. Kita semua tahu kok apa yang harus kita lakukan.
Cuma kita suka nggak mau dan cari alesan. Iya ‘kan?
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Gita Surga Bergema
Oleh Hendra I.A. Sumakud
TAMPAKNYA sudah menjadi kebiasaan tahunan, bahwa sejak
awal Desember di berbagai pusat perbelanjaan yang ada
di megapolitan seperti di Jakarta, bergema lagu-lagu Natal.
Tidak hanya itu saja. Dekorasi berbagai pusat perbelanjaan
pun disesuaikan dengan nuansa Natal. Pohon terang
dengan berbagai hiasan sering kali disandingkan dengan
figur rekayasa Negeri Paman Sam, Santa Claus. Suasana
Natal sangat terasa, padahal kita baru saja memasuki bulan
Desember.
Sebagian Gereja malah sudah merayakan Natal pada
awal Desember. Kita tidak perlu merasa heran karena
mereka memiliki pemahaman dan penghayatan yang
berbeda dengan Gereja Katolik mengenai Natal. Alasan
yang seringkali dilontarkan oleh Gereja-gereja non-Katolik
adalah Yesus Kristus tidak lahir pada 25 Desember. Perayaan
Natal pada 25 Desember dianggap sebagai perayaan yang
diadaptasi dari perayaan bangsa Romawi terhadap dewa
matahari. Padahal, sesungguhnya perayaan Natal yang
dirayakan Gereja Barat pada 25 Desember, merupakan
adaptasi dari perayaan Yahudi, yakni Hanukkah yang
dirayakan setiap tanggal 25 bulan Kislew, bulan kesembilan
dalam perhitungan bulan Yahudi (Adolph Adam, The
Liturgical Year: Its Historical and Its Meaning afteer the Reform
of the Liturgy, Collegeville, MN, The Liturgical Press, 1990,
hlm.5).
Penetapan masa pra Natal atau yang sering disebut Adven
memiliki makna kateketis dan pedagogis. Tujuannya agar
umat Kristen merayakan Natal dengan penuh penghayatan
dan semakin mengalami pendewasaan iman. Sukacita Natal
bukan hanya sekadar sukacita yang mengumbar emosi
dan sensasi belaka. Itulah yang menjadi alasan mengapa
lagu-lagu yang digunakan dalam berbagai ibadat liturgis
harus disesuaikan dengan masa yang sedang berlangsung
(Sacrosanctum Concilium, Konstitusi tentang Liturgi Suci, No.
13).
Lagu memang memiliki fungsi yang bersifat menghibur
dan menjadi sarana yang efektif dalam memulihkan berbagai
masalah emosional. Di sisi lain, lagu juga memiliki peran
edukatif yang sangat efektif. Itu pula sebabnya mengapa
pimpinan Gereja mengatakan bahwa lagu atau musik harus
mengabdi pada liturgi. Ini berarti bahwa yang paling penting
adalah makna liturgis ketimbang indahnya melodi atau
syair yang puitis. Setiap aktivitas liturgis bertujuan pada
pemuliaan Allah (anabatis) yang tertuju pada Allah Bapa
melalui Sang Putra dan di dalam pimpinan Roh Kudus, serta
pada pengudusan manusia (katabatis). Oleh karena itu,
syair yang digunakan harus memenuhi syarat secara biblis,
teologis, liturgis, dan eklesiologis.

Dalam konteks
lagu-lagu Natal yang
membombardir
pendengaran kita
sejak awal Desember,
bagaimana dan
kapan kita sebagai
umat Katolik dapat
menggunakan laguHendra Sumakud [Foto : doc. pribadi]
lagu Natal tersebut
dalam berbagai perayaan liturgis? Kita sering kesulitan dan
menjadi bingung karena ada lagu-lagu Natal yang tidak
dapat dinyanyikan dalam perayaan liturgi. Mengapa?
Tidak semua lagu yang bertema Natal dapat dinyanyikan
di dalam perayaan liturgi, karena syair lagu-lagu tertentu
tidak memiliki makna liturgis. Beberapa di antaranya adalah:
Rudolph the Red Nose Reindeer, Winter Wonderland, Jingle
Bells, White Christmas, Blue Christmas, Santa Claus is Coming
to Town, dan masih ada sederet lagu Natal lainnya yang
memiliki syair yang mendeskripsikan suasana hati, suasana
lingkungan, pesan moral tertentu namun tidak memiliki
muatan atau tidak terarah pada makna liturgis. Mungkin lagu
Little Drummer Boy dapat digunakan karena memiliki makna
penyerahan atau persembahan.
Oleh karena itu, dalam hal memilih lagu, kita harus
melihat syairnya terlebih dahulu. Kemudian, bila lagu
tersebut memenuhi kriteria liturgis, di mana lagu itu dapat
ditempatkan dan kapan dinyanyikan? Penggunaan lagu
Silent Night dan lagu Holy Night kurang sesuai, bila perayaan
liturgis dilaksanakan pagi atau siang hari.
Merayakan Natal berarti merayakan hidup yang baru
bersama Kristus. Demikian juga dengan lagu-lagu. Yang
terpenting bukan soal banyaknya tampilan lagu, tetapi
apakah lagu yang ditampilkan sesuai dengan kriteria liturgis.
Natal dapat dirayakan di pertengahan bulan Januari. Gereja
Timur, baik yang bersatu dengan Katolik Roma (Katolik Timur)
maupun yang tidak bersatu dengan Katolik Roma (Ortodoks
Timur), justru merayakan Natal pada 6 Januari.
Ada banyak kesempatan untuk mengeksplorasi khazanah
lagu-lagu Natal, baik di Puji Syukur maupun Madah Bakti
atau di Kidung Jemaat yang diterbitkan oleh Yamuger atau
di Nyanyikanlah Kidung Baru Badan Pengerja Majelis Sinode
(BPMS) Gereja Kristen Indonesia yang merupakan pelengkap
Kidung Jemaat dan lagu-lagu pop rohani lainnya, asalkan
memenuhi persyaratan liturgis. Dengan demikian, kita akan
menjadi gita surgawi yang bergema bagi sesama di mana
pun kita berada.
Penulis merupakan pemerhati pujian dan liturgi
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Refleksi

Dimensi Sosial-Politik
dari Natal
Oleh RD Simon Petrus L. Tjahjadi

(Romo Diosesan KAJ yang bekerja sebagai dosen STF Driyarkara)
DEWASA ini banyak orang merayakan Natal dengan
pelbagai cara yang menarik, menyenangkan, dan jenaka.
Misalnya, orang memasang aneka lampu, memasang
pohon terang, bertukar hadiah, berkostum atau bermain
Sinterklas. Di dunia bisnis, banyak tawaran yang mengaitkan
Natal dengan diskon dan aneka pesta, dinner and exclusive
entertainments.
Tetapi, jika Natal sering dan kuat dikaitkan dengan halhal seperti itu, ada bahaya, bahwa kesan orang mengenai
Natal adalah sebuah perayaan kalender belaka yang sarat
dengan gaya hidup konsumeristik. Maka, jangan heran di
Barat sendiri sementara orang mengalami stres menjelang
Natal, sebab mereka merasa harus membelikan hadiahhadiah yang belum pernah diberikan pada tahun-tahun
sebelumnya untuk orang-orang yang dikasihinya.
Jika kita menengok kisah-kisah sekitar Natal Pertama,
seperti ditulis di dalam Kitab Suci, kita akan memperoleh
kesan berbeda, terkadang tidak memiliki hubungan bahkan
bisa jadi bertentangan dengan aneka-aneka perayaan Natal
yang ditawarkan oleh gemerlapnya dunia hiburan bisnis
dewasa ini.
Bagaimana itu? Harus dikatakan lebih dahulu: perlu kita
ingat, bahwa meskipun kisah-kisah itu memuat beberapa
fakta historis (Kaisar Agustus, sensus pertama, kekuasaan
Kerajaan Romawi, dan lainnya), namun bukan kebenaran
historis yang menjadi pusatnya, melainkan makna iman
yang menjadi inspirasi hidup kita dewasa ini, lebih dua
puluh abad setelah semua peristiwa itu.
Pada kisah-kisah sekitar Natal Pertama ternyata memuat
semacam Teologi Pembebasan yang memuat pesan
keberpihakan Allah pada mereka yang kecil, tersingkir, dan
tertindas.
1. Tidak ada aneka pesta dan perayaan kemeriahan. Yang
ada ialah palungan, kain lampin yang membalut si bayi,
kandang hewan; semua ini adalah signal-signal konkret
dari sebuah dunia kemiskinan dan kekurangan
2. Sang Penyelamat yang dilahirkan di kandang itu jelas
memperlihatkan kekhususan perhatiannya pada mereka
yang tidak dianggap oleh masyarakat umum waktu itu
(= para gembala), berhadapan dengan tokoh-tokoh
sejarah yang disebut dalam kisah-kisah itu (Kaisar Agustus,
Walinegeri Quirinius, Herodes, Abilene)
3. Kidung Magnificat Maria (Lk 2: 46-55), “Hamba Tuhan”
yang terberkati itu, mewartakan pemutarbalikan statusstatus dan gengsi sosial yang dikejar-kejar orang waktu

itu: “Tuhan
menurunkan
orang yang
berkuasa dari
takhtanya dan
meninggikan
orang rendah;
RD Simon Petrus L Tjahjadi [doc. pribadi]
orang lapar
dikenyangkan
dengan kebaikan, orang kaya disuruh pergi dengan tangan
kosong.”
4. Sudah pada masa kecilnya, si bayi dibayang-bayangi orang
yang haus kekuasaan dan mau menghancurkan Dia, yakni
Herodes dan para pengikutnya. Si bayi itu katakanlah
sudah membawa tanda salib pada dahinya!
5. Sudah pada saat dikabarkan kepada Maria, dan nanti
diwartakan oleh para malaikat si bayi itu menyandang
titel-titel yang memberikan kepada si bayi itu (bukan
kepada Kaisar Agustus atau Herodes!): Putra Allah, Juru
Selamat, Mesias, Raja, ya Tuhan.
Dengan demikian kiranya jelas, bahwa bukan kelahiran
Yesus saja yang diwartakan di sini, melainkan seluruh hidup
Yesus, dengan hidup, pewartaan, dan karya-Nya akan
merupakan “kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai-sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepada-Nya” (Lk 2:14). Ini dikatakan oleh para malaikat
sebagai bala tentara surga(!). Berbeda dari dan melawan
ideologi Pax Romana (“Damai Romawi”, bhs. Latin) yang
dikoar-koarkan Kerajaan Romawi, tapi dalam kenyataannya
merupakan penindasan, kekerasan, dan perang. Raja Baru ini
akan membawa pujian bagi Allah dan damai sejahtera bagi
setiap orang siapapun dia (melawan keyakinan eksklusif
orang Yahudi sebagai “Bangsa Pilihan Tuhan”), seperti
para Majus yang mengambil jalan baru sesuai peringatan
malaikat itu kepada mereka dalam mimpi (Mat 2: 1-12,
khususnya ay 12).
Kesimpulannya jelas: Kisah-kisah Natal merupakan
refleksi tingkat tinggi dan mendalam dari para pengarang
Injil tentang Allah yang melalui Yesus memperhatikan dan
berpihak pada mereka yang miskin dan tertindas. Kisahkisah ini mempunyai pesan yang selalu relevan untuk cara
kita menghayati iman dengan konkret di tengah-tengah
realitas masyarakat kita.
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Perjuangan Hidup

Berdagang
Keliling
Tanpa Alas
Kaki
“PISANGNYA jelek seperti orangnya…”
Atau, “Bersyukur sajalah, musim begini
masih ada pisang”. Begitulah pria
berperawakan sedang itu berkomentar
jika ada pelanggannya complain.
Sekali waktu, saat gerobaknya
tidak membawa pisang, ia akan
menyampaikan alasan berbeda, “Pisang
sedang mahal, mau dijual berapa?”
Sarnawi, nama pria itu. Kulitnya
gelap akibat tersengat matahari. Setiap
hari ia berkeliling dari Rawa Buaya
sampai ke daerah Kembangan. Pria
kelahiran Pekalongan, 15 Februari 1946
ini menempati rumah berukuran 3 x
10 m2 di daerah Rawa Buaya. Rumah
yang dibeli pada tahun 1987 itu, dihuni
bersama istri dan putri bungsunya.
Saat ini, si bungsu duduk di kelas 8
Sekolah Menengah Kejuruan. Demi
memenuhi kebutuhan uang sekolah
sebesar Rp. 300 ribu per bulan serta
biaya transportasi, menjadi motivasi
utama Sarnawi mengais rejeki. “Anak
saya tidak menuntut, diberi Rp 15 ribu
atau Rp 20 ribu, diterima saja. Kalau
tidak ada uang, Rp. 10 ribu pun ia tidak
protes,” ceritanya dengan bangga.
Semangat sang anak untuk maju
dan hidup lebih baik dibanding orang
tua dan ketiga kakaknya, membuat
Sarnawi makin giat mencari uang. Ia
tidak bersedia berbincang-bincang
terlalu lama, “Kalau tidak bekerja, biaya
sekolah anak dari mana?” katanya pada
8 Desember 2015. Sarnawi baru berhasil
ditemui setelah hampir seminggu ia

tidak ada di
tempat ia biasa
beristirahat,
di daerah
Kembangan.
Gerobak Tua
Setiap subuh,
kira-kira pukul
lima, tanpa
sarapan terlebih
dahulu, Sarnawi
Sarnawi bersama gerobag dan dagangannya - [Foto : Anas]
mengantar
barang dagangan
Barang-barang sisa pembangunan
istrinya ke pasar di dekat PLN. Ia
rumah itu digunakan untuk bahan
menggunakan gerobak tuanya atau
bakar pembuatan tongkol dan ikan
bersepeda untuk mengangkut tahu,
pindang. Anaknya biasa membeli ikan
sayur-mayur, dan lain-lain. Setelah itu,
mentah di daerah Angke dan mengolah
Sarnawi menuju Pasar Rawa Buaya
sendiri menjadi pindang.
untuk kulakan pisang, yang kemudian
Bagi Sarnawi, hidup harus bekerja. Ia
dijualnya lagi dari rumah ke rumah.
biasa berjuang. Hal ini tercermin dari
Ia berkeliling tanpa batasan waktu
caranya mengumpulkan kayu bekas.
tergantung dagangannya masih ada
Tak mau menunggu stok kayu bakar
atau tidak.
habis, berapapun orang memberinya,
Sekali waktu, jika sedang ada
ia akan menerima dengan senang hati.
keperluan, Sarnawi pulang lebih awal.
Jika ada yang memberi saat dagangan
Seperti saat ditemui untuk kedua
belum habis, ia akan menaruh pisang di
kalinya pada 9 Desember 2015, ia ingin
bagian atas gerobak. Sementara bagian
cepat-cepat pulang karena anaknya
bawah gerobak digunakannya untuk
mau pindah rumah. “Saya harus pulang
menaruh kayu-kayu bekas.
untuk mendampingi anak pindahan,” ia
memberi alasan.
Perjalanan Hidup
Kalau harga pisang sedang mahal, ia
Anak ketiga dari lima bersaudara
tidak berjualan tetapi tetap berkeliling
ini sempat mengenyam bangku SR
dengan gerobaknya. Dengan senang
selama tiga bulan pada tahun 1958.
hati, ia menerima pemberian orang
Keinginannya untuk terus bersekolah
berupa kayu atau bambu bekas.
terpaksa dihentikan karena tidak
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memiliki baju. Namun begitu,
ingatannya cukup baik. Ia mampu
menyebut nama-nama Gubernur DKI;
dari Ali Sadikin sampai Ahok.
Saat masih kecil, ayahnya ditangkap
dan dibawa ke Belanda. Belakangan
diketahui bahwa ayahnya tidak bersalah
sehingga dipulangkan kembali ke
Indonesia. Berbekal pengalaman kerja
selama di Belanda, ayahnya berperan
dalam pembangunan Stasiun KA di
Semarang dan beberapa bangunan
lainnya. Sarnawi pun memilih ikut
ayahnya ketika orang tuanya berpisah.
Berbekal uang Rp 600, Sarnawi muda
merantau ke Jakarta pada tahun 1973.
Ongkos kereta waktu itu Rp 550. Demi
penghematan, ia tidak jajan seharian.
Satu bulan Sarnawi menumpang di
rumah kakaknya di Jiung, kampungnya
Benyamin Sueb. Akhirnya, ia hidup
mandiri dengan berdagang tahu
dan tempe di daerah Rawa Buaya
sampai tahun 1993. Saat pedagang
sejenis makin banyak, persaingan pun
meningkat. Sarnawi beralih profesi
menjadi pekerja di proyek
bangunan. Tahun 1994, ia
beralih menjadi pedagang
pisang hingga saat ini. “Kalau
tidak laku, pisang masih dapat
dijual esok harinya, sementara
tahu dan tempe akan busuk,”
ujarnya memberi alasan.
Sebenarnya, sampai tahun
1999 Sarnawi menjalankan
dua profesi sekaligus, pekerja
proyek dan pedagang pisang.
Tahun 1980, Sarnawi
menikah dengan Suri, sesama
perantau asal Pekalongan.
Mereka dikaruniai empat
anak; satu laki-laki dan tiga
perempuan. Kini, ketiga
anaknya sudah menikah
dan hidup mandiri. Tinggal
putri bungsunya yang masih
menjadi tanggungannya
beserta istri tercinta.
Ciri Khas
Meski era komunikasi serba
mudah dan cepat, Sarnawi
tidak mau memanfaatkannya.
Ia tidak memiliki handphone.
“Rugi, cuma setor terus

(maksudnya isi pulsa) dan krangkring…,” katanya.
Selain itu, meski setiap hari berjalan
kaki cukup jauh, Sarnawi tidak
memakai alas kaki. “Tidak betah pake
sandal,” katanya. Tertusuk paku atau
kaca adalah risikonya. “Semua salah
saya,” ungkapnya. Sarnawi tidak mau
menyalahkan siapapun. Anak bahkan
pelanggannya pernah membelikan
sandal. Tetap saja ia berjalan tanpa
alas kaki. Lucunya, karena sungkan, ia
memakai sandal tersebut hanya saat
melewati rumah pelanggannya itu.
Setelah itu, sandal dilepas dan ditaruh
lagi di gerobak. Tanpa disadarinya,
sandal itu hilang entah kapan dan di
mana, karena hampir tidak pernah
dipakainya.
Ciri khas lainnya, Sarnawi selalu
memakai helm selama berkeliling
sambil mendorong gerobak. Tak
heran apabila beberapa pelanggan
memanggilnya “Pak Helm”. “Kalau
memakai plastik, kabur tertiup angin,”
katanya memberi alasan. “Ini sama-

sama dari plastik tetapi lebih tebal, jadi
aman.”
Suatu ketika, seorang polisi
di daerah Cengkareng bertanya,
“Setiap hari memakai helm, mana
sepeda motornya?” Dengan lugu,
dia menjawab: “Tidak punya.” Polisi
itu menyarankan agar ia mengambil
kredit di dealer motor, tetapi ditolaknya.
“Setiap bulan harus mengangsur,
lagi pula anak saya tidak menuntut
dibelikan motor,” katanya.
Suka Duka
Bertemu dengan banyak orang setiap
hari adalah kegembiraan tersendiri
bagi Sarnawi. “Bisa becanda, bergantiganti dengan orang yang berbeda,”
katanya. Dukanya? Ia berpikir sejenak
sambil tersenyum, sebelum menjawab,
“Dagangan ditawar orang saja sudah
senang.”
Suatu kali, ia hampir ditipu orang.
Ada “pembeli” seorang ibu muda,
cantik, berpakaian rapi dengan sepatu
hak. Pisang satu tandan dibawa
pergi tanpa dibayar.
Ia tidak menyadari
sampai akhirnya
pisang dagangannya
dikembalikan setelah
dilakukan pengejaran. Tak
hanya Sarnawi, orangorang yang melihat pun
terheran-heran, “Akiaki saja hampir ditipu,”
katanya.
Harus bekerja dan
biasa berjuang. Itulah
prinsip hidupnya.
Sarnawi memelihara
kesehatan dengan makan
apa adanya. Tempe,
tahu atau ikan akan ia
santap dengan nikmat.
Sekali waktu, istrinya
membelikan jamu untuk
menjaga kesehatan.
“Kata orang, saya
terlihat sehat dan awet
muda. Kuncinya, hidup
apa adanya, tidak ngoyo
dan jujur,” katanya
menutup pembicaraan.
Anastasia

Memakai Helm dan Tanpa Alas Kaki - [Foto : Anas]
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Komunitas

Tim ME yang memberikan rekoleksi Married Single - [Foto : Chris Maringka]

Bukan Bengkel Cinta
PADA tahun 1962, seorang imam
muda bernama Gabriel Calvo bertugas
di Barcelona, Spanyol. Ia mendapati
kesulitan-kesulitan dari para remaja
yang dibimbingnya ternyata terkait
erat dengan keadaan orang tua mereka
sebagai suami-istri.
Akhirnya, Pastor Calvo
menyelenggarakan retret akhir minggu
bagi pasangan suami-istri (pasutri).
Retret berjalan dengan sukses. Pada
tahun 1968 Marriage Encounter (ME)
resmi berdiri di Amerika Serikat. Lalu,
kegiatan ME menyebar di beberapa
negara di dunia.
Marriage Encounter di Indonesia
Di Indonesia, ME pertama kali
diperkenalkan oleh Suster Patricia dari
Gembala Baik. Sepulangnya mengikuti
WeekEnd ME di Amerika Serikat, ia
memperkenalkan ME kepada Uskup
Agung Jakarta, Mgr. Leo Soekoto SJ
(Alm).
Pada 25 – 27 Juli 1975 untuk pertama
kalinya WeekEnd ME diselenggarakan
di Evergreen Tugu, Puncak. Hingga kini,
ME tersebar di kota-kota di Indonesia

dengan sebutan Distrik, antara lain:
Jakarta, Semarang, Yogya-Solo-Malang,
Surabaya, Purwokerto, Bandung, Ende,
Manado, Makassar, Malang, Pontianak,
Denpasar, Cirebon, Banjarmasin,
Pangkal Pinang, Maumere, dan
Samarinda
Marriage Encounter di Sathora
Di antara kesibukan sehari-hari,
MeRasul dapat bertemu dengan
pasutri Riyanto-Tantya pada Minggu,
6 Desember 2015, pukul 10.00, saat
pegawai di Excelso Lippo Mal Puri baru
membuka gerainya di pagi hari yang
cerah. Cerita pun bergulir, diselingi
sharing pasutri Riyanto-Tantya yang
ramah dan akrab.
Ternyata, ME di Sathora pun melewati
jalan yang cukup panjang, dimulai
oleh KORMEP (Koordinator ME Paroki)
pasutri Lily-Hendra pada tahun 19841992, dilanjutkan oleh pasutri AntonLena tahun 1992-2002, kemudian
pasutri Lanny-Budi tahun 2002-2003,
lalu tahun 2003-2007 dilanjutkan oleh
pasutri Paul-Maria, tahun 2007-2015
oleh pasutri Yuni-Yayang, akhirnya

layaknya sebuah tongkat estafet maka
tongkat tersebut dipegang oleh pasutri
Riyanto-Tantya saat ini.
Bersama team staffing, mereka juga
didampingi oleh team pendamping
yang mewakili Koordinator Distrik
(Kordis) Jakarta, dan bekerjasama
dengan Seksi Kerasulan Keluarga (SKK)
Paroki Sathora.
Pasutri Riyanto-Tantya sempat ragu
ketika diminta untuk melanjutkan
Komunitas ME di Sathora. Mereka
khawatir tidak mempunyai pengalaman
yang cukup.
Namun, pasutri yang sudah
mempunyai dua putra dan satu putri
yang sudah dewasa itu dengan rela
mempertimbangkan hal tersebut
karena terngiang-ngiang amanat
Pastor Gilbert (Alm) yang disampaikan
sebelum kepergiannya. “... Paroki kita
sangat membutuhkan wadah awal
untuk membangun komunikasi yang
baik di antara pasutri sehingga dapat
menghindari terjadinya perceraian.”
Akhirnya, pasutri Riyanto-Tantya
bersedia menerima tongkat estafet
itu. Dengan kerendahan hati, mereka
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meminta dukungan dan kerjasama
team pendamping dan staffing untuk
mewujudkannya, supaya komunitas ME
bisa berkembang dan berjalan baik.
Komunitas ini mulai menggeliat
kembali dan memulai kegiatannya
dengan mengadakan acara Temu
Kangen di GKP lantai 4 pada 22 Agustus
2015, ME Walk Cibodas memperingati
40 tahun ME di Indonesia pada 29
Agustus 2015, dan menyelenggarakan
Seminar bertajuk Married Single pada 4
Oktober 2015 di GKP.
Mengenai ME
ME adalah singkatan dari Marriage,
artinya perkawinan, dan Encounter
berarti pertemuan. Marriage Encounter
adalah pertemuan dua hati dalam
sebuah perkawinan. Pasutri RiyantoTantya sedikit meluruskan bahwa sering
pasangan yang mereka ajak ikut ME,
umumnya mengatakan: “ Perkawinan
kami tidak bermasalah kok”.
Banyak yang belum mengerti bahwa
ME bukanlah bengkel cinta (istilah
untuk memperbaiki perkawinan yang
bermasalah berat). “Para pasutri yang
bergabung bukanlah mereka yang
bermasalah, karena yang bermasalah

Hatiku...hatimu...hati kita satu dalam acara temu kangen ME - [Foto : Erwina]

dapat di-counseling secara terpisah,”
demikian penjelasan Riyanto-Tantya.
ME adalah suatu gerakan Gereja
Katolik untuk pasutri yang ingin
relasinya lebih baik. Memberi
pandangan baru, menghayati
komunikasi yang benar antara
dua pribadi yang berbeda.
Mengembangkan kemampuan
untuk saling berbagi beban dan
mengampuni, menyadarkan akan arti
Sakramen Perkawinan. Karena keluarga
merupakan unsur yang paling berperan
dalam menentukan Gereja. Dan peran
suami-istri adalah yang paling utama di
dalam sebuah keluarga.
Berikut ini sharing dari pasutri
Riyanto-Tantya mengenai awal
mereka mengikuti WeekEnd ME.
Mereka sempat berpikir apakah
perlu? Karena mereka merasa
tidak punya masalah dan jarang
berantem. Namun, ternyata setelah
mengikuti sesi demi sesi, terkuaklah

bahwa selama ini ada perasaan yang
ternyata tidak dapat diungkapkan
sebelumnya.
“Sharing pembimbing sangat
mengena di hati kami berdua, sehingga
retret itu menjadi sangat berbeda dan
luar biasa...! Hidup perkawinan kami
diubah menjadi semakin manis.” Pada
usia 25 perkawinannya, pasutri ini ingin
mempersembahkan pelayanannya
di dalam komunitas ME, supaya bisa
melayani berdua, saling mengingatkan,
dan bertumbuh bersama di dalam
pelayanan. Sungguh indah....
” I place much of my hope for the
future in Marriage Encounter... “ (Paus
Johanes Paulus II). Semoga komunitas
ME dapat berkembang, menyentuh
setiap hati pasutri dan kehidupan yang
harmonis dengan anak-anaknya. Seraya
mengacungkan tangan lambang ME,
pasutri Riyanto-Tantya mengakhiri
perbincangan dengan mengatakan, “
We love you... We need you...!” Venda

Acara ME Walk cibodas dalam rangka 40th ME masuk
Indonesia - [Foto : Tantya]

Acara ME Walk cibodas dalam rangka 40th ME masuk
Indonesia - [Foto : Tantya]

Acara temu kangen ME Sathora, tambah mesra, tambah lengket, tambah ceria - [Foto : Erwina]
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Konsultasi Keluarga

Keluargaku Penuh Syukur
bersyukur menandakan
BERBICARA tentang
ungkapan iman. Bersyukur
keluarga sungguh
atas penyelenggaraan
banyak ceritanya.
Ilahi, bersyukur atas
Dari perjuangan
kehadiran Yesus, dan
membangun
selalu menghadirkan
keluarga sampai
Tuhan dalam keluarga.
memperjuangkan
Ungkapan syukur akan
keutuhan dan
terpancar dari sikap hidup
kebahagiaan keluarga
doa sendiri maupun doa
itu sendiri. Gereja
bersama, menjalin relasi
juga memberikan
baik antarkeluarga, saling
porsi dan perhatian
menghargai, dan saling
khusus terhadap
memperhatikan satu
keluarga. Keluarga
dengan yang lain. Contoh
bukan hanya
ada anggota keluarga
sebagai keluarga
yang berulang tahun,
yang berdiri sendiri,
Bersyukur dan berdoa bersama dalam keluarga [Sumber : wikihow.com]
maka ucapan selamat
tetapi keluarga
bahkan tanda kasih juga
yang bertumbuh
bisa diberikan. Pada saat ulang tahun perkawinan orang tua,
dan berkembang dalam cinta dan mencintai antaranggota
anak-anak juga memberi dukungan dan support bagi kedua
keluarga.
orang tuanya. Bagi anak yang masih sekolah, orang tua tetap
Adven tahun ini, Gereja mengangkat tema “Keluargaku
memberi waktu dan perhatian serta pelayanan; bisa berupa
Penuh Syukur”. Figur keluarga tetap pada “Keluarga Kudus
memberi bekal sarapan, maupun mengantar ke sekolah.
dari Nazaret”, Maria, Yusuf, dan Yesus. Kelahiran Yesus
Anak yang sudah berkeluarga, orang tua tetap mendoakan
sungguh menjadi terang bagi dunia yang penuh kegelapan
, telepon, dan sekali-kali bisa berkunjung ke rumah anak
dan bersimbah dosa. Yesus sebagai Juru Selamat, lahir dan
dan menantu bahkan cucu, tanpa harus mencampuri terlalu
datang sebagai penyelamat keluarga kita pula.
dalam urusan keluarganya.
Keluargaku Penuh Syukur. Tema Adven dibagi dalam
Rasa syukur selalu memancarkan kegembiraan dan
empat sub tema, yakni Syukur Atas Iman, Syukur Atas
sukacita. Ungkapan syukur memang tidak selalu dapat
Persaudaraan, Syukur Atas Pelayanan, dan yang terakhir
diukur besar kecilnya, semua sesuai dengan keadaan
Keluargaku Penuh Syukur. Bagaimana dengan keluargaku?
keluarga itu sendiri, yang penting ada ketulusan. Apa yang
Pertanyaan reflektifnya ditujukan kepada keluargaku
keluargaku terima, dan apa yang dapat keluargaku berikan
masing-masing. Bagaimana pertumbuhan iman keluargaku,
juga bagi sesama? Kami bersyukur, kita bersyukur, dan
bagaimana relasi persaudaraan dalam keluargaku,
terutama Keluargaku Penuh Syukur. Anton Burung Gereja
bagaimana peran serta anggota keluargaku dalam
pelayanan bagi keluarga, lingkungan Gereja, masyarakat?
Nah, bagaimana pula keluargaku mensyukuri segala rahmat
dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi keluarga kita
Bagi anda yang mau berbagi
sendiri.
pengalaman keluarga
Keluargaku Penuh Syukur. Kata penuh punya arti berisi,
terberkati, supaya bisa menjadi
padat, dalam, mantap, positif, bermakna, berbobot, dan
contoh keteladanan, maupun
sesuai harapan. Jadi, jelas kata ‘penuh’ meneguhkan bahwa
ada yang ingin bertanya/
diharapkan keluargaku mempunyai semua unsur yang
konsultasi silahkan kontak Seksi
diperlukan dalam hidup ini. Keluargaku bisa menjadi teladan
Kerasulan Keluarga email ke :
bagi keluarga lain, menjadi terang dan garam dunia.
skksathora@ymail.com
Keluargaku Penuh Syukur. Keluarga yang selalu
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Konsultasi Kesehatan

Musim Sakit
MUSIM hujan telah tiba...
Pagi ini, kita bangun dengan matahari
yang tersenyum menyapa. Tapi, tibatiba, langit menjadi gelap dan hujan
lebat turun.
Hujan memang identik dengan
simbol rezeki. Contohnya, hujan
menguntungkan bagi petani dan
daerah-daerah yang kekurangan
air. Nah, kalau di Jakarta bagaimana
ya? Suasana Jakarta jadi mencekam
ketika musim hujan tiba. Hujan identik
dengan banjir bukan? Semua warga
menjadi waspada untuk keluar rumah
dan melakukan aktivitasnya.
Bukan hanya banjir yang perlu
kita waspadai saat musim hujan, tapi
juga penyakit. Musim hujan adalah
musim yang paling menguntungkan
bagi banyak bibit penyakit untuk
berkembang biak. Kelembaban pada
musim hujan merupakan kondisi yang
menguntungkan bagi berbagai macam
penyakit.
Apa saja penyakit yang perlu kita
waspadai saat musim hujan? Dan
bagaimana kita mencegahnya? Mari
kita simak...
Diare
Penyakit ini sangat terkait erat
dengan kebersihan individu. Diare
banyak disebabkan oleh bakteri e.coli
yang terdapat di dalam kotoran. Pada

image.slidesharecdn.com

musim hujan
dengan curah yang
tinggi dan potensi
banjir meningkat,
sumber-sumber air
minum masyarakat,
khususnya sumber
air minum dari
sumur dangkal,
akan banyak ikut
tercemar. Selain itu,
pada saat banjir,
biasanya akan
terjadi pengungsian
sehingga fasilitas
dan sarana serba
terbatas, termasuk
ketersediaan air
bersih. Semua
itu potensial
menimbulkan
penyakit diare
securitymatters.com.ph
disertai penularan
yang cepat. Oleh
karena itu, sebagai langkah antisipasi
agar terhindar dari serangan diare,
sebaiknya kita selalu membiasakan cuci
tangan dengan sabun setiap kali akan
makan atau minum, serta sehabis
buang hajat. Biasakan pula merebus air
minum hingga mendidih setiap hari,
serta menjaga kebersihan lingkungan,
menghindari tumpukan sampah di
sekitar tempat tinggal. Dan bila ada
gejala-gejala diare,
segera ganti cairan
dan elektrolit yang
hilang dengan
minum oralit dan
hubungi petugas
kesehatan terdekat.
Leptospirosis
Penyakit ini
disebabkan oleh
bakteri yang
disebut leptospira,
dan termasuk
salah satu penyakit
zoonosis karena
ditularkan melalui
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hewan. Di Indonesia, hewan penular
utama adalah tikus melalui kotoran
dan air kencingnya. Pada musim hujan,
terutama saat terjadi banjir, tikus-tikus
yang tinggal di liang-liang tanah akan
ikut keluar menyelamatkan diri. Tikus
tersebut akan berkeliaran di sekitar
manusia, di mana kotoran dan air
kencingnya akan bercampur dengan
air banjir. Seseorang yang memiliki
luka, kemudian terendam air banjir
yang sudah tercampur dengan kotoran
atau kencing tikus yang mengandung
bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi
dan jatuh sakit.
Untuk menghindarinya, Anda bisa
melakukan langkah-langkah antisipasi,
yaitu menekan dan menghindari
tikus yang berkeliaran di sekitar Anda,
dengan selalu menjaga kebersihan.
Hindari bermain air saat terjadi banjir,
terutama bila ada luka. Gunakan
pelindung, misalnya sepatu, bila
terpaksa harus ke daerah banjir, dan
segera berobat ke sarana kesehatan
bila sakit dengan gejala panas tiba-tiba,
sakit kepala, dan menggigil. Samantha

Konsultasi Iman
RD Reynaldo Antoni Haryanto

Sumber dan Puncak Hidup
Kristiani

Perayaan Ekaristi - [Sumber : parokiyakobus.files.wordpress.com]

Pertanyaan:
HARI Natal dan Paskah adalah inti
spiritual kristiani. Ada orang-orang yang
berpendapat, mengikuti Misa pada
saat Natal dan Paskah (NaPas) adalah
wajib, selebihnya pada hari Minggu dan
perayaan lain cukup mengikutinya di
internet, radio atau media elektronik.
Bagaimana pendapat Romo terhadap
masalah ini?
Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaan tersebut
di atas. Saya berpendapat, sebetulnya
sederhana. Mari kita renungkan saja
apa makna perayaan Ekaristi bagi kita
sampai saat ini. Sikap merelativir Ekaristi
seperti itu (wajib saat NaPas - yang lain
fakultatif ) mungkin saja berangkat dari
pemahaman yang belum mendalam
tentang Ekaristi. Bisa jadi Ekaristi hanya
dianggap sebagai pengisi waktu luang
atau bahkan sebuah kewajiban saja,

lebih karena menuruti peraturan. Bukan
karena lahir dari sebuah kesadaran
dan kerinduan yang mendalam untuk
mengalami persekutuan cinta kasih
dengan Allah Tritunggal.
Gereja mengajarkan dan menegaskan
bahwa perayaan Ekaristi adalah sumber
dan puncak seluruh hidup kristiani.
Dalam Ekaristi, seluruh umat dipimpin
oleh imam mempersembahkan
diri dan korban Anak Domba Ilahi
bersama Kristus kepada Allah (Lumen
Gentium art. 11). Ekaristi menjadi
sumber kehidupan kita karena
dari sanalah mengalir kekuatan,
peneguhan, semangat iman kita untuk
menjalani kehidupan. Ekaristi menjadi
puncak karena dalam Ekaristilah kita
mempersembahkan kembali dengan
syukur segala usaha kehidupan,
pelayanan, pekerjaan entah yang sukses
maupun yang gagal kepada Allah.
Inilah pemahaman tentang

Ekaristi yang perlu dimiliki oleh
setiap umat beriman Katolik. Selama
pemahamannya belum sampai ke arah
ini, wajar saja kalau ada umat yang
berpendapat cukuplah menghadiri
Misa pada saat yang diwajibkan saja,
yaitu Natal dan Paskah.
Mungkin Anda masih ingat contoh
yang pernah saya berikan dalam Rubrik
Tanya Jawab majalah MeRasul beberapa
edisi yang lalu. Sepasang kekasih
yang saling mencintai akan selalu
mengusahakan perjumpaan sesering
mungkin. Kalau sedang jauh, mereka
selalu berusaha mencari waktu kapan
bisa bertemu, ngobrol, bertukar cerita,
nonton, makan, dan jalan bareng. Aneh,
jika pasangan sudah tidak memiliki
kerinduan untuk saling bertemu.
Aneh juga, jika pasangan lebih
nyaman menjalin komunikasi lewat
media daripada bertemu langsung.
Perjumpaan antarpribadi tidak pernah
bisa digantikan oleh media apa pun.
Nah, Ekaristi adalah undangan cinta
Allah untuk berjumpa dengan kita (lih.
Mat 22:1-14). Dalam Ekaristi, Allah mau
“ngobrol-ngobrol” dengan kita melalui
sabda-Nya. Allah mau mengajak kita
“makan bersama” dan bahkan mau
bersatu dengan kita dalam Komuni
Kudus. Nah, kalau demikian, apakah
bertemu dengan Allah cukup melalui
sambungan internet, radio atau media
elektronik? Apakah cukup menghadiri
Ekaristi hanya dua kali setahun saat
Natal dan Paskah? Silakan direnungkan
jawabannya. Tuhan memberkati.

Bagi umat yang ingin menanyakan segala hal yang terkait Gereja, Iman, tata cara ibadat dan
hal-hal lain yang sifatnya religius, silahkan mengirim pertanyaan ke Redaksi MERASUL. Romo
Paroki akan menjawab pertanyaan saudara dengan sebaik-baiknya.
- 84 - MERASUL EDISI 11 # November - Desember 2015

Konsultasi Karir

Rekreasi dan
Bekerja
Hobbies [Sumber : stepsnyc.com]

DI pengujung tahun 2015, suasana
kantor mulai terasa sepi. Menurunnya
aktivitas kerja disebabkan karena
sebagian karyawan sudah mulai
mengambil cuti dan liburan terkait
Natal dan Tahun Baru.
Suatu hal yang menarik untuk kita
bahas dan renungkan, khususnya para
profesional kerja setelah berjuang
sepanjang tahun ini. Masa yang penuh
tantangan dan kesempatan telah
dilalui dengan berbagai kesuksesan
maupun beberapa area yang harus
dikembangkan.
Kini, saatnya kita memasuki masa
rekreasi yang berasal dari bahasa latin
“re-creare” yang secara harafiah berarti
“membuat ulang”. Pada umumnya
pengertian tentang rekreasi adalah
kegiatan yang dilakukan untuk
penyegaran kembali rohani dan
jasmani seseorang. Kegiatan yang
umum dilakukan untuk melakukan
rekreasi adalah pariwisata, olah raga,
permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi
umumnya dilakukan pada akhir pekan,
pada saat kantor tutup atau libur
tiap Minggu. Banyak di antara kita
berpandangan bahwa kegiatan rekreasi
hanya untuk mengisi waktu senggang.
Apakah benar hanya untuk mengisi
waktu senggang? Ya, mungkin ada
benarnya, namun kegiatan rekreasi
dapat dimaknai sebagai penggunaan
berharga dari waktu luang. Rekreasi
merupakan kegiatan seseorang sebagai
suatu hal untuk memperbarui ulang
kondisi fisik dan jiwa, sehingga rekreasi
tidak berarti hanya membuang-buang
waktu atau membunuh waktu.
Saya mempelajari beberapa perilaku

rekan kerja dari
negara maju. Setiap
hari mereka bekerja
optimal delapan jam dengan fokus
penuh pada pekerjaannya. Namun,
pada saatnya libur mereka benar-benar
meninggalkan seluruh pekerjaannya.
Pada akhir tahun biasanya mereka
mengambil cuti dua minggu dan benarbenar meninggalkan seluruh pekerjaan,
dan nanti saat mereka masuk kerja,
mereka memulai pekerjaan dengan
penuh konsentrasi dan semangat.
Namun, biasanya kita masih
membawa beban pekerjaan ke rumah
setiap hari, bahkan pada akhir pekan,
dan terlebih lagi pada saat libur
panjang. Cara bekerja mereka perlu
kita tiru dalam menyelesaikan setiap
pekerjaan dengan penuh keseriusan
dan mengambil waktu luang untuk
rekreasi sehingga pada saat memulai
hari baru dipenuhi dengan kreasi baru.
Kreasi dan inovasi baru biasanya
muncul dan berkembang pada saat
kita meninggalkan rutinitas seharihari. Berkumpul dengan keluarga
dan teman-teman, berolah raga, dan
berwisata dengan sepenuh hati tentu
akan membawa kebahagiaan tersendiri.
Banyak hal biasanya akan terjawab
pada saat kita berekreasi.
Saya pernah mendapatkan salah satu
karyawan yang hampir tidak pernah
cuti dengan alasan tanggung jawab
terhadap pekerjaaan. Benarkah? Belum
tentu, dan biasanya akan menghasilkan
sesuatu yang kontra produktif. Biasanya
saya atur waktu cuti team supaya
mereka tersegarkan untuk memulai
pencapaian hasil kerja yang optimal.
Pekerjaan selalu akan datang dan
wajib kita selesaikan tentunya dengan

optimal dan produktif.
Kebiasaan mengatur masa berhenti
sejenak pun biasa dilakukan dengan
menciptakan ruang kerja yang baik,
seperti perkembangan dewasa ini
dengan adanya coffee corner di kantorkantor bahkan di beberapa gedunggedung kantor berkembang cafe-cafe.
Intinya, semua itu dilakukan sebagai
sarana rekreasi, namun tetap perlu
diingat bahwa waktu istirahat kerja
hanya satu jam. Tentunya diusahakan
tanpa harus melebihi waktu yang
diberikan kepada kita.
Pada umumnya kita lupa waktu
untuk sesuatu yang tidak berguna dan
kewajiban kita sebagai pekerja. Mari
kita rekreasi untuk memutar ulang
semangat kerja kita menjadi produktif.
Jadi, rekreasi dalam pengertian
memutar ulang pun bisa kita lakukan
tiap hari tentunya dengan disiplin
maupun pada saat liburan panjang ini.
Rekreasi dan bekerja memiliki kaitan
erat apabila kita semua memaknainya
dengan tepat. Dengan rekreasi, kita
disegarkan dan mempunyai spirit baru
untuk melakukan sesuatu melebihi
target pencapaian.
Sukses adalah hasil kreasi yang
dilakukan dengan penuh kesungguhan
dan semangat terus-menerus dalam
pekerjaaan.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru
2016, selamat berlibur dan rekreasi
untuk menyambut tantangan baru
yang akan datang dalam pekerjaan
kita. Mari kita memutar ulang kreasi
kita untuk masa depan yang lebih
baik. Lupakan setiap kegagalan dan
kesuksesan yang lalu, mulailah dengan
tekad baru untuk pencapaian karir pada
tahun 2016. Mursosan

Rubrik karir menerima segala pertanyaan seputar karir dan pekerjaan, silahkan kirimkan
pertanyaan yang ingin ditanyakan ke alamat redaksi.
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Kitab Suci

Apakah Kamu Tidak
Mau Pergi Juga?
oleh Daniel Julianto (Seksi Kerasulan Kitab Suci Sathora)
Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid-Nya setelah
kebangkitan-Nya. Sesudah sarapan bersama, Yesus berdialog dengan Petrus.
Percakapan itu membawa kesadaran Petrus akan kasih Kristus yang begitu
besar. Kasih-Nya mampu memulihkan pengakuan dan penyangkalannya.
Bahkan panggilannya diulang kembali, “Ikutlah Aku” (Yoh 21:1-23).
(4). Pertobatan Petrus (Yohanes
21:15-19)
Di pantai Danau Tiberias berkumpul
Simon Petrus, Tomas yang disebut
Didimus, Natanael dari Kana yang di
Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua
murid-Nya yang lain. Setelah kematian
Yesus, Petrus kembali ke pekerjaan
lamanya sebagai nelayan. Bersama
murid lainnya ia pergi menangkap
ikan. Tetapi, malam itu mereka tidak
menangkap apa-apa. Ketika hari mulai
siang, Yesus berdiri di pantai; akan
tetapi murid-murid itu tidak tahu,
bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus
kepada mereka: “Hai anak-anak, adakah
kamu mempunyai lauk-pauk?” Jawab
mereka: “Tidak ada.” Maka kata Yesus
kepada mereka: “Tebarkanlah jalamu di
sebelah kanan perahu, maka akan kamu
peroleh.” Lalu mereka menebarkannya
dan mereka tidak dapat menariknya
lagi karena banyaknya ikan. Maka
murid yang dikasihi Yesus itu berkata
kepada Petrus: “Itu Tuhan.” Ketika Petrus
mendengar, bahwa itu adalah Tuhan,
maka ia mengenakan pakaiannya,
sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke
dalam danau. Petrus tidak mau tampil
telanjang, seakan malu akan dosa
penyangkalannya. Ketika mereka tiba di
darat, mereka melihat api arang dan di
atasnya ikan dan roti. Yesus sendirilah
yang mempersiapkan sarapan untuk
para murid-Nya setelah mereka lelah
bekerja. Kata Yesus kepada mereka:
“Marilah dan sarapanlah”. Yesus
maju ke depan, mengambil roti dan
ikan, memberikannya kepada mereka
(secara Ekaristis). Itulah ketiga kalinya

Yesus menampakkan diri kepada muridmurid-Nya sesudah Ia bangkit dari
antara orang mati (Yoh 21:1-14).
Setelah sarapan Yesus menyapa
Petrus dengan nama Simon anak
Yohanes. Sapaan Yesus saat pertama
kali Simon berjumpa dengan-Nya, dan
Yesus memberi nama Kefas (artinya:
Petrus) (Yoh 1:42). Yesus berkata:
“APAKAH ENGKAU MENGASIHI AKU
lebih daripada mereka ini?” Yesus
meminta Petrus untuk mencintaiNya lebih daripada murid-murid lain.
Petrus menanggapinya, “Benar Tuhan,
Engkau tahu, bahwa aku mengasihi
Engkau.” Kata Yesus kepadanya:
”Gembalakanlah domba-domba-Ku.”
Pertanyaan yang sama diulang untuk
kedua kalinya, dengan menghilangkan
kata pembanding (“lebih daripada
mereka ini”), lebih dalam dan personal
antara Yesus dan Petrus. Dalam dua
pertanyaan ini, Yesus bertanya dengan
kata: Apakah engkau MENGASIHI
(agape) AKU? Namun, Petrus selalu
menjawabnya dengan, “Aku mengasihi
(phileo) Engkau.” Yesus menuntut cinta
agape, tetapi Petrus tidak sampai pada
cinta itu. Yesus mengulangi pertanyaanNya untuk ketiga kali. Bertanya dengan
bahasa kasih yang sama dengan Petrus,
“Apakah engkau mengasihi (phileo)
Aku?” Sedih hati Petrus, dia sungguh
merasakan betapa saat itu dia merasa
diri sebagai orang yang sungguh gagal,
yang tidak pantas untuk mencintai
Yesus. Tetapi, Yesus menurunkan
standar kasih (agape), menerima
pernyataan kasih(phileo) dari Petrus.
Yesus meyakinkan Petrus, bahwa Ia

sungguh mencintai Petrus; meskipun
ia telah gagal! Bahkan Ia menegaskan
kembali panggilan-Nya kepada Petrus,
“Ikutlah Aku”. Kasih Kristus yang
begitu besar ini justru memulihkan dan
menumbuhkan kasih di dalam hatinya.
Kelak di akhir hidupnya, Petrus dapat
membuktikan kasih yang besar kepada
Kristus dengan kasih yang menyerupai
kasih Kristus kepadanya. Petrus rela
dihukum mati dengan disalibkan
terbalik, demi membela imannya akan
Kristus.
Maka, satu kesempatan bagi kita di
dalam setiap perayaan Ekaristi, untuk
mendengar sapaan Yesus: “Apakah
kita mengasihi-Nya?” Mampukah kita
menjawab dengan jujur? Mana tanda
yang kuberikan kepada-Nya bahwa
aku sungguh mengasihi-Nya? Yesus
yang telah lebih dahulu mencintai kita,
bahkan menurunkan standar bagi kita
agar kita mampu menjawab tantangan
kasih Kristus, mencintai-Nya secara
pribadi, dan kemudian menyatakan
kasih itu dalam kehidupan bersama.
Dengan segala kelemahan, kita belajar
mengarahkan hidup kepada-Nya. Yesus
mengundang kita untuk mengalami
cinta-Nya. Segala peristiwa hidup kita,
bahkan sekecil apa pun dapat menjadi
jalan bagi Yesus untuk mendidik dan
membentuk kita semakin mencintaiNya dan mencintai sesama. Pengalaman
Simon Petrus memberikan pelajaran
kepada kita, betapa proses menjadi
murid-Nya mengalami dinamika suka
dan duka. Kita hidup dipanggil untuk
melayani sesama (keluarga, lingkungan,
masyarakat, dll). Dalam pelayanan, ada
saat kita berhasil dan tidak. Pada saat
berhasil kita belajar semakin beriman,
bahwa itulah karya Allah dalam hidup
kita. Sebaliknya, dalam kegagalan, kita
diundang menyambut Yesus yang akan
menopang dan meneguhkan kita. Dan
akhirnya, kita menyadari “Tuhan tetap
hadir berkarya dalam diri kita, dengan
kemampuan dan kerapuhan kita”.
Kita selalu mau dibimbing, dibentuk
seturut kehendak-Nya. Dan kita selalu
mau menjawab ajakan-Nya: “Ikutlah
Aku” dan tidak mundur atau pergi
dari situasi: “Apakah kamu tidak mau
pergi juga”.

- 92 - MERASUL EDISI 11 # November - Desember 2015

Khasanah Gereja

Adven, Permisi Numpang Lewat
DENGAN kesal, Opa Ben
menghempaskan tubuhnya yang
berkeringat ke atas bangku taman
di sudut lapangan parkir gereja.
Napasnya tersengal, bola matanya
seakan hendak meloncat ke luar.
Philo, cucunya, berdiri melongo di
sampingnya.
Setelah irama napasnya normal
kembali, Opa Ben berkata dengan
sedikit emosi, “Philo, jangan
sampai terulang lagi ya. Ini ‘kan
Misa pertama Malam Natal. Jadi,
kita harus datang lebih awal. Lihat
tuh, di dalam gereja sudah tidak
ada tempat duduk lagi. Sekarang
kita harus duduk di luar. Ini karena
ulah kamu, tahu.”
“Ya Opa, Philo minta maaf, tidak
akan terulang lagi.” Suara Philo
lemah tapi cukup menyihir Opanya
untuk menurunkan tensi darahnya. Advent [ssttimothysanglican.org]
di tengah kita, sekaligus bersiap-sedia
Sore itu Opa dan cucunya
menantikan kedatangan-Nya yang
mengikuti Misa dengan bantuan
kedua atau Parousia. Suasana pada
projector screen yang terpasang di
Masa Adven adalah berjaga-jaga dalam
bawah tenda.
pengharapan dengan penuh sukacita
Tiba di rumah, Opa Ben langsung
disertai sikap tobat.”
mencecar cucunya. “Philemon, kau
Philo belum paham. “Persiapannya
lihat tadi Opa terengah-engah akibat
bagaimana, Opa?”
jalan terburu-buru ke gereja? Jangan
Opanya bingung bagaimana cara
mentang-mentang letak rumah kita
menjelaskan kepada anak SD kelas
cuma di belakang gereja jadi bisa
empat itu. “Mm... begini... umpamanya
santai. Kamu terus saja main games
seperti baju kamu yang lecek itu, jauhsampai lupa mandi. Pakaianmu
jauh hari harus sudah disetrika supaya
lecek belum disetrika. Sepatumu
rapi dan siap pakai. Begitu juga dengan
juga belum dibersihkan dari lumpur,
hati kamu. Kalau kusut, umpamanya saja
sedangkan setengah jam lagi Misa
karena sakit hati, itu harus diluruskan
dimulai. Kamu tahu kalau Malam Natal
dulu dengan bertobat, sehingga tidak
itu umat pasti membludak karena
menjadi penghalang untuk bertemu
banyak bermunculan ‘wajah baru
Tuhan dan menjadi manusia baru.
stok lama’. Kalau serba terburu- buru
Maka, muluslah jalan Tuhan Yesus untuk
tanpa persiapan, mana bisa beres? Itu
bersemayam di dalam palungan hatimu.”
baru persiapan jasmani, belum lagi
“Ck... ck... ck, Opa kayak lagi baca puisi
secara rohani. Dalam tradisi Gereja
saja.” celetuk cucunya.
kita, masa persiapan itu namanya Masa
“Philo, bertobat itu bukan cuma
Adven untuk menantikan kedatangan
menerima Sakramen Tobat saja, tetapi
Kristus. Yaitu, kedatangan-Nya yang
juga harus melakukan penyangkalan
pertama pada hari Natal dalam misteri
inkarnasi. Juga saat untuk mensyukuri diri dan mati raga. Misalnya, tidak
menuruti keinginan yang tidak perlu,
kehadiran-Nya sekarang yang berada
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tidak marah, dan mendendam.
Tingkatkan hidup doamu.
Berbeda dengan Masa
Prapaskah, Masa Adven
mempunyai unsur sukacita
dalam pengharapan. Tapi
ingat, sukacitanya jangan
sampai kebablasan. Baru
saja awal Masa Adven, hati
sudah bersorak-sorai seakan
pesta Natal sudah tiba, lalu
melupakan Masa Adven.
Jadinya Adven cuma numpang
lewat doang, tidak dihayati.
Tidak ada kerinduan akan
kedatangan-Nya. Sulit untuk
mengalami sukacita tanpa
menjalani Masa Penantian
lebih dahulu. Karena itulah,
“Madah Kemuliaan” dalam
Misa Masa Adven tidak
dinyanyikan kecuali kalau
ada Pesta Peringatan Orang
Kudus tertentu. Madah itu asalnya
dinyanyikan para malaikat waktu
kelahiran Tuhan Yesus. Berarti Natal
yang dirayakan pada Masa Adven tidak
tepat.”
“Opa, Masa Advennya jadi
mubazir ya?” sambar Philo.
“Benar sekali. Nanti giliran Natal tiba,
mereka tidak lagi merasakan ‘Malam
Kudus , Sunyi Senyap’ di hati karena
hatinya masih berdendang ria. Natal
menjadi tidak spesial lagi sebagai
puncak sukacita, melainkan menjadi
anti klimaks. Makna Natal menjadi
kabur, hampa. Tidak siap menjadi
manusia baru dengan hidup baru.
Philo, bukalah pintu hatimu. Maka,
Ia akan hadir di hatimu. Itulah Gereja
Sejati yang penuh kedamaian. Tapi
awas, semangat hidup barumu itu
jangan kemudian melempem seusai
Natal, lalu pudar dan hilang.”
“Mm... kayak pohon Natal dan
hiasannya ya, Opa. Selesai Natal terus
dibongkar, sudah nggak kelihatan lagi.
Sudah di-delete... he he he,” komentar
Philo sok tahu. Ekatanaya

Ziarah

Gereja Franciscus Xaverius, Kuta[Foto : Penny Susilo]

Ziarek ke Bali
bersama Fresh Juice
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) keenam Buku Fresh Juice dan
HUT ketiga Fresh Juice Audio, Renungan
Harian Katolik, Yovie Setiawan dan RP
Yandhie Buntoro CDD, Pendamping
Fresh Juice, menyelenggarakan ziarah
dan rekreasi atau ziarek. Ziarek yang
berlangsung pada 13 -14 November
2015 ini mengunjungi beberapa Gereja
Katolik dan gua Maria yang ada di Pulau
Bali.
Gereja Hati Kudus Yesus Palasari
Palasari merupakan sebuah
dusun kecil yang ada di Bali
bagian Barat. Tepatnya, di daerah
Jembrana, Kecamatan Melaya.
Perjalanan ditempuh dengan
sebuah bus pariwisata selama empat
jam. Perjalanan terbilang cukup jauh
tapi tidak membuat lelah sekitar 60
peserta ziarek, karena mereka dapat
melihat secara langsung bagaimana

indahnya bangunan Gereja Hati Kudus
Yesus Palasari.
Sebagai sebuah keuskupan, Palasari
merupakan sebuah paroki yang berada
dalam lindungan Hati Kudus Yesus
sehingga sering
kali disebut
Gereja Paroki
Hati Kudus Yesus
Palasari. Gereja
ini dirintis oleh
P.B. Blanken
SVD pada tahun
1958. Sampai
saat ini, Palasari
merupakan
wilayah istimewa
di mana dapat
dikatakan 100%
penduduknya
memeluk agama
Katolik.
Gereja Paroki

Hati Kudus Yesus Palasari berupaya
menjadikan wilayahnya sebagai
tujuan wisata rohani dengan paduan
nuansa Bali dan Eropa dalam bentuk
bangunannya. Selain itu, terdapat

Peserta Ziarek ke Bali [Foto : dok. pribadi]
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Gua Maria Gereja Franciscus Xaverius, Kuta [Foto : Penny Susilo]

pula Gua Maria Palinggih Dewi
Kaniaka Maria yang berarti tempat
penghormatan untuk Santa Perawan
Maria.
Umat meyakini bahwa Santa Perawan
Maria merupakan penolong saat
mereka mengalami keadaan yang sulit
dan berat. Maria adalah Bunda Perawan
yang menghadirkan Kristus bagi umat
Paroki Palasari. Hal ini terbukti dengan
banyaknya putra-putri Palasari yang
menjadi imam, bruder maupun suster.
Gereja Santa Maria Ratu Gumbrih
Perjalanan dilanjutkan menuju Gereja
Santa Maria Ratu, yang terletak di
Desa Gumbrih, Pekutatan, Jembrana.
Perjalanan ditempuh selama sekitar
dua jam dari Gereja Paroki Hati Kudus
Yesus Palasari. Bentuk bangunan gereja
ini mengikuti bangunan kerajaan di
Bali pada zaman dahulu. Altar di dalam
gereja juga dibentuk seperti sebuah

Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Palasari [Foto : Penny Susilo]

singgasana lengkap dengan kursi yang
diukir serta payung yang diletakkan di
sebelah kiri dan kanan Tabernakel.
Di sisi sebelah kiri dari pintu masuk
gereja, terdapat gua Maria yang disusun
dari batu-batu alam. Gua Maria tersebut
tampak anggun dengan nuansa
alamiah di sekitarnya.
Gereja Franciscus Xaverius Kuta
Kuta merupakan objek wisata yang
terkenal di Bali dengan pantainya
yang indah dan bersih. Kuta menjadi
tempat yang sangat didambakan
untuk merayakan pesta pernikahan.
Bagi pasangan Katolik, tentu pesta
pernikahan ini akan semakin istimewa
bila dilengkapi dengan Sakramen
Pernikahan di gereja.
Kepala Paroki Franciscus Xaverius
Kuta, RD Hady Setiawan, selalu siap
memberikan Sakramen Perkawinan
bagi setiap pasangan yang beragama

Gereja Santa Maria Ratu, Gumbrih [Foto : Penny Susilo]

Katolik, baik yang berdomisili di Bali
maupun warga dari luar Pulau Bali. Oleh
sebab itu, jadwal Misa bagi penerimaan
Sakramen Perkawinan di gereja ini
selalu terisi penuh setiap tahun.
Selain itu, Doa Koronka disambung
dengan Ekaristi juga dirayakan setiap
hari oleh RD Hady Setiawan di Gereja
Franciscus Xaverius. Adapun perayaan
tersebut dilaksanakan sebagai haul bagi
penyakit kanker yang sempat diderita
oleh RD Hady, tetapi telah disembuhkan
berkat Doa Koronka.
Gereja Fransiscus Xaverius juga
dilengkapi dengan gua Maria di sebelah
kanan gereja. Gua Maria tersebut
dihiasi dengan kolam dan patung para
malaikat di sisi kanan dan kiri jalan
menuju tempat umat berdoa kepada
Bunda Maria. Ziarek ke Bali selama dua
hari ditutup dengan Doa Koronka dan
Misa yang dipersembahkan oleh RD
Hady Setiawan. Penny Susilo

Gua Maria Gereja Santa Maria Ratu, Gumbrih [Foto : Penny Susilo]
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Quiz Kata

Quiz Kata

Majalah MERASUL edisi kesebelas mengadakan Quiz
Kata. Berhadiah menarik untuk 3 orang. Lembar
jawaban dapat difotokopi dan disertakan dengan
potongan kupon Quiz kata asli. Jawaban dikirim ke
kantor redaksi majalah Merasul di GKP Lt. 2. ruang
213. Pemenang akan dihubungi Tim Merasul
Silahkan kirim jawaban ke Sekretariat Paroki / Kotak
Merasul. Paling lambat 14 Februari 2016
NAMA

: ___________________________________

ALAMAT / LINGKUNGAN : ______________________
____________________________________________
TELP / EMAIL : ________________________________

Jawaban Quiz Kata edisi 10
MALAM KUDUS; MARIA; ADVEN; TIGA RAJA; KANDANG; BAPTIS;
NATAL; BETLEHEM; TAHUN SYUKUR; MALAIKAT; BERTOBAT;
DOMBA; MELAHIRKAN; ARDAS
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&
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ui
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Pemenang Quiz Kata edisi 10 :
1. Agnes Monika Berliana
Lingkungan Sta. Elisabeth 4
2. Lydia Sylviana
Jl. Cabe Rawit, Lingkungan St. Paulus 3
3. Audrey Geraldine Tedjasukmana
Kompas, Pondok Cabe, Lingkungan St. Matius 5

Quiz
Majalah MERASUL edisi kesebelas mengadakan Quiz
pilihan berganda

Silahkan pilih jawaban yang benar dan kirimkan ke
Sekretariat Paroki / Kotak MeRasul. Paling lambat 14
Februari 2016
NAMA : ______________________________________
ALAMAT / LINGKUNGAN : ________________________
______________________________________________
TELP / EMAIL : __________________________________
JAWABAN : ____________________________________

z
ui
Q edisi 11

&

Ini adalah 4 Paus yang memimpin Gereja Katolik dari yang
saat ini hingga urutan sebelumnya . Pilihlah urutannya
dari Nomer 1-4 dalam pilihan berganda dibawah ini :
A.1 Fransiscus , 2.Yohanes Paulus II , 3. Benedictus XVI , 4. Yohanes Paulus I
B.1. Fransiscus, 2. Benedictus XVI , 3. Yohanes Paulus I, 4. Yohanes Paulus II
C.1. Fransiscus, 2. Benedictus XVI , 3. Yohanes Paulus II , 4. Yohanes Paulus I
D.1. Fransiscus, 2. Yohanes Paulus II , 3. Yohanes Paulus I , 4. Benedixtus XVI

Sebagai bentuk penghargaan kepada para
pengirim Quiz, pengundian pemenang tetap
kami lakukan.

1. Devin Jonathan Thedy
Lucia 6
2. Christine Jati Sudono
Yohanes 3
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Dongeng Anak

Hadiah Natal Terindah
Oleh Penny Susilo
ELIZA, gadis kecil berparas cantik, dengan sepasang bola
sebuah palungan yang diletakkan di sisi kanan Pohon Natal,
mata yang sangat indah. Anak tunggal dari keluarga
sungguh membuat semua mata takjub memandangnya.
berada ini selalu ramah dan tersenyum kepada semua
Pada waktu yang hampir bersamaan papa dan mama
orang. Usianya baru tujuh tahun. Ia duduk di kelas 2 SD
bertanya kepada Eliza, “ Sayang... doa apa yang ingin kau
Prima di sebuah kota besar. Mama dan papa Eliza sangat
panjatkan kepada Yesus pada malam Natal nanti?”
menyayanginya, demikian juga dengan orang-orang di
“Mama dan Papa... Eliza terlebih dahulu akan
sekitarnya; Mbak Nani
yang selalu
mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Tuhan Yesus,
menemani Eliza, Pak
Ujang yang
kemudian Eliza
akan berdoa agar Tuhan Yesus
merawat kebun
bunga
berkenan
memberikan seorang adik buat
Mama maupun
Pak
Eliza, seperti adik
yang dimiliki Rita, “ jawab Eliza
Didi yang selalu
dengan mata
terpejam, seolah-olah sedang
siap mengantar
berdoa
kepada Yesus dengan
Eliza ke sekolah
kedua
tangan mungilnya yang
maupun
terkatup di dadanya.
ke tempatMama dan papa
tempat kursus.
terperangah dan
Semuanya
terharu mendengar
menyayangi Eliza
jawaban Eliza.
yang selalu ceria
Rupanya impian
dengan senyum dan
untuk memiliki
tawanya. Di sekolah, Eliza
seorang adik tidak
juga mempunyai banyak teman.
pernah lepas dari
Salah satunya adalah Rita, yang
pikiran Eliza. Selama
menjadi teman sebangkunya sejak kelas
ini impian itu disimpan
1SD.
terus di dalam hatinya.
Pada suatu hari menjelang Hari Natal... sepulang
Sampai malam Natal tiba...
sekolah, seperti biasanya mama menyambut Eliza
Eliza pergi ke gereja bersama-sama
dengan cium dan pelukan, seraya berkata, “ Halo anak
mama dan papa. Eliza mengikuti Misa
Ilustrasi : Kristiner
Mama yang manis... bagaimana pelajaran di sekolah
Natal dan berdoa dengan khusyuk agar
hari ini?”
impiannya dikabulkan Yesus pada malam
Tidak seperti biasanya, Eliza membalas pelukan mama
Natal ini. Eliza tidak memperhatikan papa dan mama saling
sambil berkata lirih, “ Mama... kenapa Eliza tidak mempunyai
berpegangan tangan mengucap Puji Syukur kepada Yesus
kakak atau adik? Rita sahabat Eliza memiliki adik, lucu dan
atas segala kasih karunia-Nya kepada mereka, khususnya
cantik, tadi datang ke sekolah. Kata Rita, usianya baru 3
kepada Eliza, anak yang sangat mereka sayangi. Gadis kecil
tahun. Mama... teman-teman di sekolah menyebut Eliza
ini belum mengetahui jika doanya pada malam Natal ini
anak tunggal, Eliza ingin mempunyai seorang adik seperti
telah dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Eliza akan memiliki
Rita, bisakah Ma?” Mama hanya tersenyum menanggapi
seorang adik. Minggu lalu, mama ditemani papanya pergi ke
pertanyaan Eliza sambil membelai rambut Eliza dengan
dokter kandungan. Ternyata, menurut dokter, mama tengah
penuh kasih.
mengandung seorang adik bagi Eliza. Betapa gembiranya
Waktu cepat bergulir, sebentar lagi Hari Natal akan tiba.
hati mama dan papa mengetahui hal ini. Mereka akan
Seperti tahun-tahun sebelumnya, papa, mama, dan Eliza
memberitahukan kepada Eliza pada Hari Natal yang akan
dengan gembira bersama-sama memasang Pohon Natal
datang. Tak terbayangkan bagaimana luapan perasaan
di ruang keluarga. Sekali-sekali papa dan mama memeluk
gembira akan dialami oleh Eliza.
Eliza yang bernyanyi dan menari dengan riangnya di seputar
Tak dapat dipungkiri, rancangan Tuhan selalu indah
Pohon Natal yang telah terpasang dengan indah.
pada waktu-Nya. Eliza rajin berdoa karena itu Tuhan Yesus
Lampu warna-warni berkelap-kelip menerangi Pohon
memberikan hadiah Natal yang terindah buat Eliza sebagai
Natal yang dihiasi bola-bola kristal dan hiasan-hiasan
jawaban atas doa-doanya selama ini.
lainnya, penuh dengan tebaran cahaya, ditambah dengan
“Merry Christmas, Eliza!”
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Kesaksian Iman

Tuhan Tidak Pernah
Terlambat
Oleh Aji dan Astrid

James Soesila Aman - [Foto: Astrid]

AKHIR tahun lalu, ada sebuah pelajaran
berharga dari James Soesila Aman.
Pemilik Apotek Pandawa di bilangan
Bojong Indah ini memang sudah sejak
lama dikenal sebagai seorang polisi.
Tidak mengherankan. Tubuhnya tinggi
tegap. Dan James adalah seorang yang
menepati janjinya, apa pun itu.
James bukanlah seorang apoteker
biasa. Prestasinya di bidang akademis
terbilang gemilang. Usai menamatkan
SMA di Bukit Tinggi, James ikut orang
yang sudah dianggapnya sebagai
om sendiri ke Bandung. Di sana lakilaki berkaca mata ini menempuh
pendidikan S1 Farmasi beserta profesi
apoteker. Inilah awal mula perjalanan
imannya.
Besar di keluarga polisi, James
mengikuti jejak ayahnya ke Sepamilwa
ABRI. Ilmu yang diterimanya semasa
kuliah diterapkan di laboratorium
forensik kriminal, spesialisasi di
bidang narkotika. Nama James
langsung dikenal oleh para petinggi
kepolisian karena hal itu. Lalu, ia
direkomendasikan ke banyak negara
untuk mengikuti berbagai pelatihan,
seperti Jerman, Swiss, London, dan
Australia. Tidak bisa dipungkiri, otak
yang cerdas mampu membuka banyak
peluang ke negara-negara lain guna
menambah ilmu.
Itu saja tidak cukup. Tuhan
menginginkan ada karakter yang juga
harus dibentuk, melalui kejadian sulit
yang menguji iman dan kesabaran.
Dalam sejarah kelam Indonesia, orang

Chinese itu sering kali dikaitkan
sebagai kaki tangan PKI. Padahal belum
pasti selalu begitu. James juga kena
imbasnya, karena matanya yang sipit.
Efeknya bagi lelaki kelahiran tahun 1951
ini adalah dirinya harus menghadiri
panggilan screening, yang intinya
bertanya soal keterlibatan orang tuanya
dengan PKI. Pada akhirnya, kenaikan
pangkat James jadi ditunda. Tidak
tanggung-tanggung, tujuh tahun tidak
naik pangkat!
Di sini terlihat bagaimana iman
seseorang diuji. Setinggi apa pun
ilmu seseorang, kalau sampai tidak
naik pangkat, itu berarti karirnya
mandeg. Tidak ada ilmu baru yang
masuk dan banyak batasan. Saat itu,
James sempat terpikir untuk resign.
Tapi sebelum James mantap dengan
keputusannya untuk resign, James
selalu menyempatkan diri ke gua Maria
seusai Misa. Hingga akhirnya suatu
kali, ada ilham datang ke benak James,
memintanya untuk kursus bahasa asing.
James mengiyakannya.
Kepolisian sering kali menerima tamu
luar, dan pada saat itu tidak banyak
yang fasih berbahasa asing. James
mengajukan permohonan untuk belajar
bahasa ke atasannya, dengan janji
bahwa dirinya akan segera kembali ke
kantor seusai jam kursus. Atasannya
percaya pada James, dan mengabulkan
permohonannya. James sendiri
menepati janjinya. Dengan komitmen
seperti itu dan keahlian bahasa yang
bertambah, James sering dipercaya
untuk menemani tamu asing yang
datang ke markas.
Kemudian Tuhan menggunakan
istrinya yang saat itu bertugas
di sekretariat kepolisian untuk
membongkar arsip-arsip lama. Dari
hasil temuannya, ternyata ada banyak

anggota kepolisian yang ditunda
kenaikan pangkatnya, termasuk James.
Hal ini disampaikan ke atasan James,
dan James segera diproses; apa yang
harus diselesaikan untuk bisa naik
pangkat. Dalam jangka waktu sekitar
dua tahun, James sudah naik pangkat
dua kali.
Uniknya manusia, jika sudah tercapai
apa yang diinginkannya, kemudian
mengharapkan yang lebih besar.
Tak terkecuali James. Ayah tiga anak
ini berharap bisa mencapai pangkat
tertinggi sebelum dirinya pensiun.
James sempat merasa agak hopeless
saat tahu bahwa masa pensiunnya
hanya tinggal tiga tahun lagi. Lagi,
James menyampaikan keinginannya
ini melalui Bunda Maria, setiap kali usai
perayaan Ekaristi.
Sekali lagi, Tuhan menunjukkan
kuasa-Nya, bahwa bagi Dia tiada yang
mustahil. Orang yang menduduki
jabatan yang diincar James, tibatiba ditugaskan ke tempat lain. Dan
James pun bisa naik jabatan ke posisi
terakhir, sebagai Komisaris Besar, tepat
sebelum dirinya pensiun. Tentu saja
dengan tugas dan tanggung jawab
yang lebih besar. Menyandang posisi
setinggi itu, James harus tahu apa yang
terjadi di wilayah Bojong, terutama
jika itu berkaitan dengan keributan
antarwarga. Karena orang selalu
bertanya, “Adakah pihak berwenang di
sini?” Itulah tugas James saat ini.
Tuhan selalu punya cara unik untuk
menjawab setiap doa. Dan kita semua
tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana
indah buat kita pada waktu yang
tepat bagi-Nya. Tuhan tidak pernah
terlambat, juga tidak terburu-buru.
Selama kita bersedia dibentuk olehNya, apa pun Tuhan sediakan bagi kita.
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Siapa Dia

... INI SIAPA ?
Bagi yang kena lingkaran dapat menghubungi Redaksi MeRasul atau Sekretariat Paroki untuk
mendapatkan souvenir.
Foto ini diambil hari Jumat, 25
Desember 2015 dalam Misa Natal
Anak dan Keluarga pukul 08.30
WIB di Gereja Santo Thomas Rasul,
Bojong Indah – Jakarta Barat.
[Foto: Matheus Hp.]
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Cerpen

Selamat Natal, Oedipus!
Oleh Xu Li Jia
”UMURNYA pasti sudah ada empat puluh lima tahun.“
Kupandangi foto Ibu Jasmine yang dipasangnya di profil
BB. Dia tidak ber-make up tebal, cukup olesan lipstik tipis
saja. Cantik alamiah.
Aku ingin mendekatinya, walaupun kutahu dia pasti sudah
berkeluarga. Akupun sudah beristri dan punya dua anak.
Kalau aku berhasil, lumayan! Karena Reni, istriku, sedang
jauh berada di kampung. Aku sendirian di Jakarta demi
mencari nafkah. Sedangkan Reni harus merawat ayahnya
yang terkena stroke. Kedua anak kami masih sangat kecilkecil, usia 3 tahun dan 6 bulan. Jadi belum bisa lepas dari
ibunya.
Seharusnya, suami-istri memang tak boleh berpisah jauh.
Namun, keadaan kami yang seperti ini, tak memungkinkan
untuk bersatu sebagaimana mestinya. Aku hanya bisa
menjenguk keluargaku sebulan sekali saja.
Aku bukannya tak mencintai istriku. Tapi, aku ini lelaki
normal berusia 30 tahun. Bayangkanlah! Setiap malam
aku tidur sendirian di kamar kos. Biarpun sudah menonton
macam-macam film dari internet, tetap saja tak bisa
mengusir rasa sepi. Kupandangi lagi foto Ibu Jasmine.
Benar-benar kuat menggoda hatiku nan galau.
Aku suka sekali pada perempuan yang lebih tua. Terutama
yang bersifat keibuan, tidak suka merengek-rengek minta

ini-itu, seperti cewek-cewek muda umumnya. Tingkah
perempuan muda kebanyakan menuntut untuk dimanjakan
suaminya. Sedangkan aku justru membutuhkan pelayanan
yang dilandasi rasa kasih seorang ibu.
Di mataku, wanita yang cantik adalah wanita
yang berpikiran dewasa, tidak usah kemayu, hemat
mempergunakan uang untuk biaya hidup sehari-hari
sehingga tetap bisa menabung. Dan yang terpenting, selalu
ada di sisiku. Aku tak keberatan beristrikan sampai 15 tahun
lebih tua. Tapi ternyata, Tuhan memberiku jodoh yang hanya
terpaut empat tahun saja dariku.
“Ping!!! Selamat malam, Bu.” Kalau dia tak menjawab, ya
sudah tak apa-apa. Namanya juga coba-coba.
“Malam juga!” Ehh... dijawab. Senang benar aku!
“Sedang apa, Bu?”
“Sedang bersama suami nonton TV. Ada apa, Bram?”
balas Bu Jasmine. Tentu saja secara BBM-an.
“Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya sedang mengagumi
foto Ibu. Cantik sekali.”
“Terima kasih.”
Lalu diam. Ah…. Besok sajalah. Malam ini aku tak bisa
memejamkan mataku. Foto Bu Jasmine benar-benar melekat
dalam pelupuk mata walau malam kelam hitam memekat.
Oh iya, aku belum cerita, bagaimana aku bisa mengenal

Ilustrasi : Eka, Warna : Patricia
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Ibu Jasmine. Aku berwiraswasta menjual stiker label
dan kartu yang dicetak untuk nama, stempel dengan
aneka bentuk, dan benda-benda semacam itu. Desainnya
beragam, mulai yang lucu-lucu untuk anak-anak hingga
yang serius untuk orang dewasa atau perusahaan.
Pokoknya, aku berusaha menyediakan selengkap mungkin
aneka macam model sesuai selera orang.
Beberapa bulan yang lalu, aku menyewa meja atau
booth di sebuah mal di Jakarta Barat. Ibu Jasmine
sedang berjalan sendirian, sepertinya sedang shopping.
Melihat barang-barang yang kugelar, dia berhenti lalu
memperhatikan ada apa saja yang kujual. Kemudian dia
memesan stiker dan stempel namanya sendiri. Sambil
melayaninya, pikiranku menerka kira-kira berapa usianya.
Aku langsung tertarik begitu melihat wajah dan gerakgeriknya. Di saat berbicara, Bu Jasmine menatap langsung
kedua mataku. Barangkali ia tidak menyadari bahwa sinar
matanya itu sangat menembus ke dalam dadaku.
Berhubung aku baru bisa mengerjakan pesanannya di
kantor nanti malam, aku meminta pin BB-nya. Dengan
demikian, aku bisa memperlihatkan sketsa sebelum
dicetak. Pesanan selesai dalam satu minggu. Sebetulnya
sudah tak ada keperluan apa-apa lagi. Tetapi, aku yang
sangat kesepian ini tak bisa melupakan Ibu Jasmine. Setiap
senggang, aku selalu melihat-lihat up date di BB-ku. Nah,
malam ini, foto selfienya kelihatan benar-benar bagus.
Pagi hari. “Ping!!! Selamat pagi, Bu.”
“Selamat pagi, Bram. Kamu sudah mulai kerja?”
Asyik rasanya chatting dengan Bu Jasmine. Setiap katakatanya benar-benar enak dibaca. Aku terdorong untuk
curhat padanya. Mengakui rasa sepi dan kebutuhan diri
seorang pria usia tiga puluh tahun yang tak terpenuhi.
Menguraikan rasa kesalku pada saudara-saudara istriku
yang tak mau berbagi tanggung jawab mengurus ayah
mereka sendiri. Ada saja alasan macam-macam sampai
jadinya hanya istriku seorang yang bersedia merawat
ayahnya. Tentu saja rumah tanggaku terkena dampaknya
karena harus berkorban pula demi bakti terakhir istriku
sebagai anak kepada orangtuanya.
Ibu Jasmine menghiburku dengan kata-kata yang
menyejukkan. Tetapi, bukannya aku puas dan berhenti
curhat, malahan semakin membuatku kecanduan ingin
dan ingin lagi mengontaknya. Satu minggu kemudian, aku
mengajaknya bertemu untuk sharing.
“Tidak, Bram. Kita tidak ada keperluan apa-apa sebagai
alasan untuk bertemu.” Jawab Bu Jasmine.
“Tapi, Bu, saya juga kepingin memandangi langsung
kecantikan Ibu. “ Semoga rayuanku ini meluluhkan hatinya.
“Bram! Saya sudah estewe menjelang setengah abad. Kau
salah alamat bila ingin mengagumi kecantikan perempuan.”
“Tidak, Bu. Sedari dulu selera saya adalah cewek yang
lebih tua, istri saya umurnya 34. Sejak SMA , saya selalu
pacaran dengan cewek-cewek di atas saya. Entah mengapa,

saya tak pernah berminat pada cewek yang lebih muda.”
“Mmmm... barangkali kamu memiliki jiwa Oedipus
Complex,” jawab Bu Jasmine.
Apa pun istilahnya, aku tak peduli. Pokoknya, aku ingin
bertemu dengan wanita estewe ini. Siang hari saja, sekadar
nongkrong di Starbuck. Pokoknya, aku ingin ditemani. Aku
kesepian!
Ibu Jasmine tidak menjawab BBM-ku sudah dua hari
lamanya. Aku terlantar sebatangkara.
Hari ketiga. “Ping!!! Bu, balaslah saya. Kalau tidak mau
bertemu, tidak apa-apa. Tapi kalau BBM-an saja, ibu mau
ya?” pintaku memelas. Lama tak ada jawaban.
“Bram, apakah kamu tidak rindu pada istri dan anakanakmu? Kedua anakmu itu benar-benar lucu dan sehat,
lho!” Akhirnya, jawaban Bu Jasmine masuk juga.
“Rindu sih tiap hari, Bu. Tapi bagaimana lagi, saya ‘kan
cuma bisa pulang sebulan sekali saja. Tolonglah temani saya,
Bu.”
“Apa yang sudah kau bangun, janganlah kau rusak
dengan tanganmu sendiri. Kau jangan bodoh, Bram!
Pulanglah lebih sering. Memang uangmu yang terkumpul
jadi tidak sebanyak dibandingkan bila kau jarang pulang.
Tetapi, keutuhan kasih sayang keluargamu tak bisa dibayar
dengan uang seberapapun, bukan?
Istrimu pasti juga sangat menderita di kampung,
Bram. Kau kira merawat orang tua yang lumpuh itu
menyenangkan? Bayangkanlah, ia harus memandikan
dan membersihkan kotorannya setiap waktu. Belum lagi
ia harus selalu melongok setiap mendengar suara ayahnya
yang tak jelas. Kau kira tak jemukah istrimu? Lupakah
kamu? Dia masih pula harus mengurus kedua anak kalian
yang masih sangat kecil-kecil itu. Istrimu itu capai dan stress
bukan main, Bram! Sedangkan kau di sini hanya merasa
kesepian. Tapi, kau tak repot apa-apa.”
Aku terhenyak membaca jawaban Bu Jasmine. Yah… aku
lupa! Benar-benar lupa bahwa istrikupun sangat menderita
di kampung.
“Baik, Bu! Terima kasih banyak. Saya khilaf. Maafkan saya,
Bu.”
Suasana indah pada bulan Desember sudah sangat
terasa. Banyak pernak-pernik Natal yang bagus-bagus
terpajang di setiap toko dan kios. Aku memilih mainan
yang lucu-lucu untuk kedua anakku, dan kubelikan sebuah
tas untuk Reni. Tak lupa, aku belikan daster dan sehelai
sarung untuk kedua mertuaku. Akan kubawa ke kampung
sebagai hadiah Natal.
Tanggal 23 Desember. “Ping!!! Bu, saya pulang kampung,
mau Natalan di sana. Terima kasih, karena sudah
menyadarkanku kembali dari jalan tak lurus.” Kukirim
pesanku itu dari atas kereta. Rasa terima kasih nan
mendalam untuk perempuan estewe tercantik yang pernah
kukenal.
“ Ya. Selamat jalan, Bram! Selamat Natal, Oedipus!”

- 113 - MERASUL EDISI 11 # November - Desember 2015

Resensi

Resensi Film :
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Santo - Santa

Action in Silence ala Santo Yosef
SOSOKNYA mulai
muncul pada awal
mula kelahiran
Yesus. Dialah,
Yosef, seorang
tukang kayu
keturunan Raja
Daud. Ia dipilih
Allah dari semua
pria yang ada di
muka bumi ini
untuk menjadi
ayah Yesus.
Kisah Yosef
bermula saat ia
bertunangan
dengan Maria.
Pada saat itu
Maria tengah
mengandung
sebelum Yosef
menyentuhnya.
Pada jaman
itu masyarakat
Yahudi
menganggap
bahwa
pasangan yang
bertunangan
sudah dianggap
Santo Yosef (www.katakombe.net)
menikah, tetapi
belum boleh
hidup bersama.
Dalam kondisi amat kebingungan, Yosef berniat untuk
menceraikan Maria secara diam-diam. Berdasarkan Hukum
Taurat, Maria akan dihukum rajam hingga tewas karena
perzinahan (Kitab Ulangan 22). Tetapi sebelum niatnya
terlaksana, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yosef
dalam mimpi.
Malaikat itu mengatakan bahwa Maria mengandung
dari Roh Kudus. Ia meminta Yosef untuk mengambil Maria
sebagai istri sekaligus Yesus sebagai putranya sendiri. Tanpa
ragu, Yosef melakukan perintah malaikat, menunaikan tugas
kewajibannya dengan berani.
Hal ini dibuktikan ketika Yesus hilang dan ditemukan

di Bait Allah. Yosef
dengan murah hati
mengesampingkan
segala kepentingan
dirinya sendiri
demi kebaikan
keluarganya. Selama
menjadi ayah Yesus,
Yosef mewariskan
keahliannya sebagai
pengrajin kayu
kepada anaknya.
Maka dari itu, Yesus
dikenal sebagai anak
tukang kayu.
Yosef adalah
sosok yang setia
dan tanpa ragu
menaati perintahperintah Tuhan. Ia
menjadi seorang
suami dan ayah yang
setia, memberikan
yang terbaik bagi
keluarganya, dan
menjadi teladan
kebaikan bagi Yesus.
Kisah hidup Yosef
berakhir singkat.
Ia wafat sebelum
Yesus memulai karya
pewartaan-Nya di
depan publik. Hal ini berdasarkan pada kisah pewartaan
Yesus; Yosef tidak pernah muncul. Sementara ketika Yesus
wafat di kayu salib, Ia menitipkan ibu-Nya kepada Yohanes.
Entah kapan diangkat menjadi seorang Santo, tetapi
orang-orang kudus mengilhami Yosef sebagai Bapa
Pelindung Kematian yang Bahagia dan Pelindung Para
Pekerja. Gereja, melalui Paus Leo XIII, menulis bahwa Santo
Yosef adalah pelindung, penyelenggara, pembela yang sah
dalam rumah tangga ilahi yang dipimpinnya.
Sosok Santo Yosef dilukiskan memegang setangkai
bunga bakung, lambang kemurnian. Beberapa lukisan
menggambarkan ia sedang menggendong Yesus.
Nila Pinzie, dari berbagai sumber
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Renungan

Hari Ini Telah Lahir
Juru Selamat
Oleh RD Reynaldo Antoni H
RD Reynaldo Antoni Haryanto - [Foto : Matheus
Hp.]

PERTAMA, sewaktu saya merumuskan
renungan Natal ini, muncul di dalam
hati saya sebuah pertanyaan: Mengapa
Allah datang ke dunia dalam rupa bayi
manusia yang lemah tak berdaya, butuh
perlindungan, bahkan lahir di tempat
yang jauh dari kata layak? Ia pun lahir
dalam kesunyian malam, tanpa menarik
perhatian siapapun selain orang-orang
kecil dan sederhana. Apa maksud-Nya?
Apa yang Ia kehendaki? Kalau Allah
Mahakuasa, sudah sepatutnya Ia datang
dengan cara yang luar biasa megah
dan memikat hati, sehingga banyak
orang menyambut-Nya dengan soraksorai dan penuh hormat. Ketika saya
merenungkan jawaban atas pertanyaan
ini, lantas saya teringat pada sebuah
pengalaman berkesan yang tidak
pernah saya lupakan.
Kedua, pada tahun 2010 saat masih
menjalani kuliah di Fakultas Teologi
di Yogyakarta, saya ikut merasakan
bencana alam terbesar tahun itu, yakni
meletusnya Gunung Merapi. Masih jelas
dalam ingatan saya, suara dentuman
keras yang dihasilkan dari letusan itu.
Banyak warga di daerah sekitar lereng
Merapi turun mengungsi. Akhirnya,
Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan
tempat saya tinggal menjadi pos
pengungsian. Praktis sejak awal letusan
Merapi sampai akhirnya kondisi Merapi
dinyatakan aman, banyak pengungsi
dengan berbagai macam latar belakang
usia, agama, jenis kelamin tinggal
bersama-sama dengan kami, para
calon imam. Juga para sukarelawan
dari pelbagai macam latar belakang
ikut datang membantu. Semuanya
takluk di hadapan kemanusiaan dan
belas kasih antarsesama. Allah hadir
menembus batas-batas agama, sosial,
dan kebudayaan apa pun.

Ketiga, dalam arti yang kurang
lebih sama dengan pengalaman di
atas, kehadiran Allah dalam rupa Bayi
Yesus yang mungil, kecil, tak berdaya,
ingin mengetuk hati umat manusia
agar memunculkan kembali belas
kasihan dan sifat kemanusiaannya.
Hati setiap manusia pasti tersentuh
jika melihat bayi yang baru lahir, ingin
segera memeluknya, memberikan
kehangatan, dan melindunginya dari
segala ancaman. Seluruh perhatian
akan kita arahkan kepada bayi yang
baru lahir itu, sejenak melupakan segala
masalah dalam kehidupan, pekerjaan,
dan sebagainya. Suasana seperti itulah
yang mau dihadirkan dalam peristiwa
Natal. Kelahiran Yesus adalah undangan
dari Allah agar manusia mau kembali
mengalami cinta kasih-Nya. Kisah
kelahiran Yesus dalam Injil Matius dan
Lukas sungguh menghadirkan tokohtokoh mana saja yang mau menerima
undangan cinta kasih Allah ini.
Keempat, dalam Injil Matius, Raja
Herodes menolak undangan kasih
Allah itu karena melihat kelahiran Yesus
sebagai satu hal yang mengancam
kenyamanan hidupnya (Mat 2:112). Herodes takut dan khawatir
karena telah lahir seorang bayi yang
diramalkan akan menjadi raja. Ia
takut karena kehadiran anak itu akan
merusak kepentingan dirinya, sifat
egoisnya. Ditambah lagi dengan
kehadiran tiga orang Majus yang
datang dari jauh; bukan untuk
bertemu dengan Herodes tetapi
untuk menyembah anak yang baru
lahir itu. Ketakutan dan kekhawatiran
Herodes menjadi penghalang untuk
menerima undangan kasih dari Allah.
Sebaliknya, ketiga orang Majus mau
meninggalkan tanah asalnya untuk
datang menanggapi undangan dari
Allah itu. Juga para gembala dalam Injil
Lukas (2:15-16), setelah mendengar
kabar gembira dari Malaikat, langsung

cepat-cepat berangkat, bergegas untuk
menjumpai Maria dan Yusuf serta Bayi
Yesus di dalam palungan.
Kelima, Saudara-saudari terkasih,
Yesus yang lahir 2015 tahun lalu
kembali lahir pada tahun ini. Bahkan
Malaikat pun menyatakan, “Hari Ini
telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu
Kristus Tuhan.” Ya, hari ini. Itu berarti
setiap hari telah lahir Yesus Kristus
bagi kita, setiap hari kita membaca
maklumat Malaikat tersebut. Setiap
hari pula Allah mengundang kita untuk
kembali menatap Bayi Yesus yang
tak berdaya dan butuh perlindungan
itu agar kita pun tergerak untuk
bergegas, memberikan yang terbaik
untuk Bayi Yesus. Dengan demikian,
kita membiarkan cinta dan belas kasih
keluar dari diri kita sendiri.
Keenam, pada masa ini ada banyak
tempat di mana Yesus lahir kembali,
yang membutuhkan cinta dan
belas kasih dari kerahiman Allah
dan mengundang kita untuk ikut
ambil bagian di dalamnya. Antara
lain, wilayah-wilayah yang sampai
saat ini masih diliputi peperangan,
relasi antarmasyarakat yang masih
dipenuhi dengan prasangka buruk
dan perselisihan, keluarga-keluarga
yang masih diliputi pertengkaran dan
beragam masalah rumah tangga. Yesus
lahir di tempat-tempat seperti itu. Maka,
sudah selayaknyalah kita mengarahkan
perhatian ke sana, meninggalkan
segala sifat egoistis, mementingkan
diri sendiri, ketakutan dan ancaman
terhadap kenyamanan hidup. Satu
persembahan kasih yang selalu bisa
kita buat adalah doa. Doa yang tidak
jemu-jemu memohon kerahiman dan
belas kasih Allah bagi mereka yang
membutuhkannya. Semoga perayaan
Natal tahun ini semakin membawa kita
untuk menerima undangan kasih dari
Allah dan ikut ambil bagian di dalamnya
bagi kedamaian di dunia ini.
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