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lah kita 

Ttak terasa kita memasuki bulan 
kitab suci yang jatuh di bulan 
September. Tema Bulan Kitab 

Suci  Nasional (BKSN) yang diusung 
KAJ tahun ini, Kabar Gembira 
Di Tengah Gaya Hidup Modern. 
Bagaimana mewartakan suka cita 
Injil dalam menghadapi masalah-
masalah terkait mentalitas negatif 
budaya modern seperti materialisme, 
individualisme, dan hedonisme.

Tentu saja yang pertama kali 
harus dilakukan, adalah lebih rajin 
membaca kitab suci. Dengan cara 
ini, kita memberi ‘makan’ spirit kita, 
serta membangun pengetahuan serta 
pemahaman tentang Tuhan dan relasi 
dengan Dia.

Selanjutnya kita diajak untuk 
jangan menyerah pada godaan 
ketidakpedulian terhadap Allah 
maupun terhadap sesama, atau 
bersifat mementingkan diri sendiri 
serta bersikap acuh tak acuh terutama 
terhadap orang-orang yang menderita. 
Kita diajak untuk menciptakan revolusi 
kasih dan keadilan.

Ajakan ini bukanlah untuk memilih 
kemiskinan semata, tetapi sebaliknya 
untuk menggunakan kekayaan 
yang telah Allah berikan kepada 
kita untuk membantu sesama yang 
membutuhkan. Ketamakan, kelekatan 
pada uang, menghancurkan manusia 
dan relasinya terhadap sesama.
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Cover Story

Pengetahuan dan teknologi 
merupakan produk luar biasa dari 
kreativitas yang dianugerahkan 
Allah kepada manusia, hendaknya 
pun dipergunakan secara bijak. Kini 
kita ditantang agar semakin kritis 
dalam menghadapi kemajuan dan 
perkembangan teknologi; apakah ia 
semakin memuliakan martabat manusia 
dan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum?

Gereja merupakan tempat 
terjadinya solidaritas Allah dengan 
manusia. Dalam persekutuan Gereja, 
kasih Allah harus menemukan 
perwujudan manusiawinya dan pada 
akhirnya menjangkau semua orang. 
Seperti ditekankan Paus Fransiskus, 
kita dapat mengubah dunia sebagai 
wujud komitmen iman (tanggapan kita 
terhadap kasih Allah). Mari menjadi 
pribadi yang aktif. Karena ketika 
banyak orang melakukannya bersama-
sama, maka akan terjadi perbaikan 
di dunia, dan banyak orang akan 
merasakan bahwa Roh Allah bekerja 
dalam diri kita. Dan, kemudian kita baru 
mungkin menjadi obor (suka cita) yang 
menerangi jalan bagi orang lain untuk 
menuju Allah.

Redaksi Lonceng Katedral

Kitab Suci 
-----------------------------------------

Secara tak sadar, apa yang kita 
santap, dengarkan, dan baca 

tiap hari membentuk pola pikir  
dan tindakan kita sehari-hari. 
Sebagai umat Kristiani, tentu 

Kristuslah yang menjadi acuan 
hidup kita. Namun, bagaimana 

Kristus dan pesan-pesanNya 
bisa kita acu, apabila kita sendiri 
tak pernah menimba sabdaNya, 

menyerapnya,  membacanya, dari 
Kitab Suci? Nah, maka marilah 

kita mulai mengakrabkan diri 
denganNya; mendengarkan Dia 

yang amat mengasihi kita dengan 
setia. Coba kenali karya-karyaNya 

dari kisah-kisah di dalam Kitab 
Suci. Biarkan firmanNya bergema 

ke dalam hati dan pikiranmu. 
Lalu biarkan Kristus sendiri yang 

menginspirasi hidupmu lewat 
bacaan-bacaan Kitab Suci,

sedikit demi sedikit setiap hari. 
You are what you read. TATA
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Warta
Utama

St. Ignatius dari Loyola, salah satu 
pendiri Serikat Yesus, terinspirasi 
buku kehidupan Orang Kudus, 

yang dibacanya selama pemulihan 
cedera berat di kakinya sewaktu 
masih menjadi seorang prajurit. Dia 
berpikir, bila orang-orang kudus dapat 
melakukan berbagai hal besar dalam 
hidup mereka, maka dia pun pasti 
bisa melakukan hal yang sama, yang 
kemudian diwujudkannya dengan 
mendirikan Serikat Yesus.

St. Teresa dari Avila, sosok biarawati 
yang gemar membaca. Salah satu 
bacaan yang memberi pengaruh bagi 
dirinya adalah Surat-Surat Santo 
Hieronimus yang memberanikannya 
menceritakan panggilannya kepada 
sang ayah. Buku Moral dari St. 
Gregorius Agung membantunya dalam 
menanggung penyakitnya dengan sabar 
selama perjalanan hidup rohaninya.

St. Agustinus dari Hippo, Uskup, 
seorang yang mencoba mencari 
kebenaran sejati. Pertobatannya yang 
radikal diawali ketika dalam pergumulan 
batin, ia mendengar suara yang berkata: 
ambillah, bacalah, ambillah, bacalah 
(“Tolle lege! Tolle lege! (Take up and read! 
Take up and read!)”). Suara misterius itu 

mendorongnya membuka Kitab Suci 
yang ada di dekatnya, dan menemukan 
ayat yang berbunyi: “Marilah kita hidup 
sopan seperti pada siang hari, jangan 
dalam pesta pora dan kemabukan, 
jangan dalam perselisihan dan iri hati. 
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus 
sebagai perlengkapan senjata terang 
dan janganlah merawat tubuhmu untuk 
memuaskan keinginannya” (Roma 
13: 13-14). Sejak itu St. Agustinus 
tergerak melakukan pembaruan diri, 
membaktikan hidupnya untuk melayani 
Kristus.

Bacaan pertama dan paling dekat 
dengan kita umat beriman Katolik, adalah 
Kitab Suci. Para pemazmur berkata 
bahwa Kitab Suci, ”pelita bagi kakiku 
dan cahaya bagi langkahku” (Mzm 
119:105). Gereja menganjurkan semua 
umat beriman untuk sering membaca 
Kitab Suci karena ”tidak mengenal Kitab 
Suci berarti tidak mengenal Kristus” (St. 
Hieronimus).

Kita bersyukur, sejak Konsili Vatikan 
II (Dei Verbum), terjadi pembaharuan 
minat dalam Kitab Suci (Bapa Konsili 
menganjurkan agar jalan masuk menuju 
Kitab Suci dibuka lebar-lebar bagi kaum 
beriman, DV 22). Bahkan Gereja Katolik 

The
Transformer
Don’t neglect your spiritual reading,
reading has made many saints.
(St. Josemaria Escriva)
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St.Ignatius Loyola sedang membaca buku sambil menunggu kakinya sembuh

Indonesia kemudian mencanangkan 
bulan September sebagai Bulan Kitab 
Suci Nasional/BKSN, dimana kita diajak 
lebih mengenal Sabda Allah dalam Kitab 
Suci dengan berbagai cara, sehingga 
semakin tangguh dan mendalam 
imannya dalam menghadapi berbagai 
persoalan dalam hidup dewasa ini. 
Melalui perjumpaan itu, kita diharapkan 
semakin mengasihi Dia dan berusaha 
menguduskan diri.

Kitab Suci memiliki daya konstruktif 
untuk mengubah hidup menjadi lebih 
baik, sumber kekuatan dan sumber 
inspirasi untuk menghadapi pelbagai 
tantangan dan gejolak dalam hidup ini. 
Apa yang ditulis dalam Kitab Suci selalu 
aktual sepanjang masa, bahkan di era 
modern dan multi teknologi seperti 
zaman kini. Membaca Kitab Suci harus 
diikuti dengan proses interpretasi kreatif, 
tetapi senantiasa berada di bawah 
pengawasan Magisterium Gereja (Paus 
dan Uskup). Rasul Paulus memberikan 
alasan kepada kita untuk mempelajari 
Kitab Suci yaitu, “Segala tulisan yang 
diilhamkan Allah memang bermanfaat 
untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam 
kebenaran” (2Tim 3:16) agar kita yang 
menjadi umat-Nya diperlengkapi untuk 
setiap perbuatan baik. Dibutuhkan tiga 
sikap utama untuk membaca Kitab 
Suci, yaitu, kerendahan hati, iman, dan 
kekudusan.

Itulah Kitab Suci, The Transformer. 
Namun sudahkah kita menjadikan 
Kitab Suci sebagai daya untuk 
mentransformasi hidup kita? Tahun ini 
tema BKSN: Kabar Gembira Di Tengah 
Gaya Hidup Modern (th.2017). Kitab Suci 
sebagai The Transformer adalah kabar 
gembira. Mari kita juga menjadikannya 
sebagai daya untuk mentransformasi 
hidup menjadi lebih baik di tengah gaya 
hidup modern. PURNA

Dibutuhkan tiga sikap 
utama untuk membaca 
Kitab Suci, yaitu, 
kerendahan hati, iman, 
dan kekudusan.

~Rasul Paulus~

Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Pengetahuan akan Iman
Veronika Laniwati  - Wil.St.Anna

vox
pop
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Kitab Suci:
Surat Cinta Yang 
Membutuhkan Jawaban
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Bulan September memiliki makna 
yang besar bagi segenap umat 
Katolik di Indonesia, karena bulan 

ini ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci 
Nasional (BKSN). Di bulan ini, umat 
Katolik setanah air diajak untuk semakin 
mengakrabkan diri dan bersahabat 
dengan Kitab Suci.

Tak bisa dipungkiri umat Katolik 
seringkali dipandang kurang bersahabat 
dengan Kitab Sucinya, bahkan ada 
sebuah lelucon yang mengatakan jika 
kita menemukan sebuah Kitab Suci, 
dengan tampilan yang usang dan debu 
yang tebal menyelimutinya, maka dapat 
dipastikan itu adalah Kitab Suci milik 
orang Katolik (karena tidak pernah 
disentuh oleh pemiliknya).

Sebagai umat Katolik apakah kita 
mau dicap demikian? Selaras dengan 
pernyataan yang dikemukakan oleh St. 
Hieronimus, “tidak mengenal Kitab Suci 
berarti tidak mengenal Kristus”, maka 
sudah menjadi hakikat umat Katolik 
untuk mengenali lebih dekat isi dari 
kitab sucinya serta tak lupa juga turut 
mendermakan ajaran dan nilai-nilai luhur 
yang terkandung di dalamnya dalam 
hidup sehari-hari.

Jika dianalogikan, Kitab Suci tak 
ubahnya seperti kumpulan surat- surat 
cinta yang dibuat oleh Tuhan Yesus 
Kristus. Ungkapan cinta-Nya Ia rangkai 
dengan sempurna dalam untaian kata, 
dan siapa pun yang membacanya pasti 
akan terpesona dibuatnya. Tak ada 
satu pun bagian yang terlewat olehnya 
karena kata demi kata yang Ia tuliskan 
seluruhnya mewakili perasaan cinta 
yang mendalam pada sang kekasih hati, 
yang tak lain adalah saya, Anda, dan kita 

semua umat Kristiani.
Ketika menerima sepucuk surat 

cinta dari seseorang yang selama ini 
kita kagumi, tentunya kita akan diliputi 
kebahagiaan yang sangat besar dan 
timbul gairah untuk membaca surat 
tersebut berulang-ulang kali serta 
menyimak kata demi kata yang tertulis 
dalam surat tersebut dengan hati yang 
berbunga-bunga. Hal yang sama pun 
telah Tuhan Yesus Kristus berikan untuk 
kita semua, seluruh ungkapan cinta-Nya 
yang tulus dan ajakan untuk mengikuti-
Nya. Seluruhnya termuat jelas dalam 
Injil yang kita baca.

Layaknya si pengirim surat cinta yang 
menginginkan sebuah jawaban, Tuhan 
Yesus Kristus pun juga menginginkan 
jawaban yang tegas dari hati kita 
masing-masing dalam menanggapi 
ajakan dan panggilan-Nya. Maukah 
kita mengikuti diri-Nya dan mewartakan 
kabar sukacita Injil yang kita terima 
dalam hidup sehari-hari dalam wujud 
karya nyata? Atau hati kita cukup keras 
dan tega untuk mengacuhkan cinta 
dan ajakan yang Mahasuci itu? Semua 
berpulang pada pribadi dan hati kita 
masing-masing, yang tercermin secara 
nyata dalam perlakuan kita pada Kitab 
Suci. IRVING

“Roh Tuhan berembus dalam lembaran-
lembaran ini. Kalimat-kalimatnya 

dibiarkan tidak selesai, sehingga Anda 
bisa melengkapinya sesuai dengan 
perilaku Anda sendiri. Jika Anda 

menghayati kata-kata bijak ini dalam 
kehidupan Anda, maka Anda akan 

menjadi pengikut Kristus yang sejati.”
St. Josemaria Escriva

Warta
Utama

Langgam
Katedral

Pembukaan 
BKSN 2017

Fo
to

: F
an

pa
ge

 G
er

ej
a 

K
at

ed
ra

l J
ak

ar
ta

Fo
to

: F
an

pa
ge

 G
er

ej
a 

K
at

ed
ra

l J
ak

ar
ta

Fo
to

: F
an

pa
ge

 G
er

ej
a 

K
at

ed
ra

l J
ak

ar
ta

Fo
to

: F
an

pa
ge

 G
er

ej
a 

K
at

ed
ra

l J
ak

ar
ta

Fo
to

: F
an

pa
ge

 G
er

ej
a 

K
at

ed
ra

l J
ak

ar
ta



9

Lonceng Katedral edisi 45
Sharing 

Iman

Sewaktu masih duduk di 
bangku kuliah, kakakku 
Marlon mempunyai hobi yang 

unik. Hobinya adalah mencari. 
Tepatnya mencari Tuhan. Setidaknya 
menjelaskan pada dirinya sendiri 
akan keberadaan Tuhan. Kebetulan 
aku pun mempunyai kegemaran yang 
sama. Aku sibuk membaca berbagai 
buku spiritual karya penulis dalam dan 
luar negeri, dari berbagai agama dan 
aliran. Sedangkan Marlon mengobrak-
abrik internet untuk menemukan 
tulisan, artikel, dan argumen mengenai 
Sang Ilahi. Kami asyik membaca 
dan mencari. Pencarian kami sering 
berbuahkan diskusi, yang seringkali 
berujung kepada argumentasi, saling 
mempertentangkan pendapat, sampai 
akhirnya bertengkar. Masing-masing 
merasa pendapatnya lebih benar dari 
yang lain. Ironisnya, sebagai umat 
Katolik “pada lazimnya”, dalam upaya 
mencari dan mengenali Tuhan, kami 
membaca banyak sumber dan literatur, 
kecuali Kitab Suci.

Pada suatu hari ayahku melihat 
kami terlibat dalam sebuah diskusi yang 

hangat tentang Tuhan. Ayah akhirnya 
menyela diskusi kami dengan sebuah 
komentar, ”Tuhan itu bukan dicari, 
melainkan ditemukan”. Kami terdiam. 
Aku tidak memahami apa maksud Ayah 
saat itu.

Sebelum aku sempat bertanya 
lebih jauh, Ayah menyodorkan Kitab 
Suci miliknya kepada kami. Ia berkata, 
“Dicari itu kalau objeknya hilang atau 
lari. Sedangkan ditemukan itu kalau 
objeknya tidak ke mana-mana, selalu 
ada dan hadir, tetapi tidak terlihat 
karena tertutup kesombongan atau 
sikap keras kepala kita”. Sejak hari itu 
kami berhenti mencari Tuhan dalam 
berbagai literatur dan karya tulis ilmiah. 
Kami berdua sibuk menekuni Kitab 
Suci, sambil tetap berdebat. Maklum 
sudah terlanjur hobi.

Jika sesekali Ayah menegur kami 
yang masih saja hobi adu argumen, aku 
berdalih, bahwa sikap terus mencari dan 
bertanya membuat iman kami tumbuh. 
Seperti halnya mengikuti pendalaman 
Kitab Suci bersama lingkungan, yang 
kemudian menjadi hobi baru kami. 
Aku mengutip ayat dari Luk 18:17: 

Tuhan Tidak
Dicari,
Melainkan
Ditemukan
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“Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa 
tidak menyambut Kerajaan 
Allah seperti seorang anak 
kecil, ia tidak akan masuk 
ke dalamnya.” “Anak kecil 
kan suka bertanya”, kataku. 
“Agar berjumpa Tuhan 
dan mengalami Dia, iman 
kita harus seperti seorang 
anak kecil yang selalu 
bertanya, selalu percaya, 
dan terkagum-kagum.” Kali 
itu giliran Ayah yang terdiam 
sambil senyum dikulum.

Suatu hari saat makan 
bersama sekeluarga di meja 
makan, aku curhat kepada 
ayah ibuku, mengapa Kitab 

kita kelak di Surga bersama Tuhan.”
Beberapa waktu kemudian, Marlon 

melemparkan pertanyaan seorang 
kawannya: “Mengapa kita tidak 
mendapatkan tanda sejelas Musa 
dengan semak duri yang menyala itu 
ya? (lih. Kel 3). Alangkah senangnya 
kalau bisa berkomunikasi langsung 
dengan Tuhan seperti yang dialami 
Musa. Mendengarkan Dia berbicara, 
langsung tahu apa yang dimaksudkan 
Tuhan dan yang dikehendakiNya 
dari hidupku. Komunikasi dengan 
Tuhan selalu terasa seperti satu 
arah, aku bertanya dan menangis, 
memohon dan mengeluh, tetapi Dia 
sepertinya diam saja. Tiada respon 
dari Surga. Silence... sunyi… nothing. 
Bagaimana kata-kata- Nya dalam Kitab 
Suci sungguh “berbicara” untukku? 
ujar Marlon panjang lebar, kali ini 
tidak mengajak berdebat namun ia 
membutuhkan jawaban untuk diberikan 
pada temannya. Aku memandangi 
kakakku. Sejak rutin membaca Firman-
Nya dalam Kitab Suci, kami menjadi 
kurang suka ngotot dan berdebat 
seperti dulu. Ayah dan Ibu mengatakan 
tanpa ragu bahwa Roh Kudus bekerja 
secara nyata lewat Firman Tuhan 
yang kita renungkan setiap hari. Ia 
mengubahkan kita menjadi manusia 
baru yang diliputi kasih Allah. “Katakan 
padanya untuk tetaplah membaca Kitab 
Suci, Tuhan menantikan kita di sana. Ia 
selalu siap membantu kita menemukan 
jawaban dari setiap permasalahan kita. 
Surat Cinta-Nya buat kita, menyertai 
kita sampai akhir. Cinta itu selalu 
ingin bersama orang yang kita cintai. 
Dan demikianlah Tuhan ingin terus 
menyertai kita melalui Ekaristi Kudus 
dan Firman-Nya. Just keep going 
and trust Him”, jawabku penuh iman. 
Rumput menjadi kering, bunga menjadi 
layu, tetapi Firman Allah kita tetap untuk 
selama-lamanya (Yes 40:8). TRIASTUTI

Suci isinya terkesan kontradiktif. 
Aspek cinta kasih, belas kasihan, dan 
penyangkalan diri begitu ditanamkan 
di dalam Perjanjian Baru, namun 
sebaliknya begitu banyak aspek 
kekerasan, hukuman, dan pembalasan 
di dalam kisah-kisah Perjanjian Lama. 
Ibuku yang kala itu memberikan 
pencerahan. “Kamu menyukai semua 
masakan yang Ibu buat hari ini, Marcel?” 
tanyanya padaku. Aku melihat ke 
sekeliling meja makan, dan menyahut,” 
Tidak, Bu, sayur pare yang pahit itu aku 
tidak pernah suka sejak dulu. Juga buah 
pepaya sebagai hidangan penutup. Aku 
lebih suka semangka.” Ibu melanjutkan, 
“Tetapi semua itu harus kamu makan 
dan baik untuk kamu makan, karena 
mineral dan vitamin di dalamnya perlu 
untuk kesehatan tubuhmu. Demikian 
juga tidak semua hal dalam Kitab Suci 
membuat hati kita tertarik atau gemar 
membacanya, tetapi segala yang 
diilhamkan Allah di dalamnya, semua 
itu perlu bagi keselamatan jiwa kita. 
Semuanya mengerucut pada satu 
tujuan akhir yang dirancang Allah bagi 
setiap dari kita, yaitu kehidupan kekal 
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Mendengarkan atau membaca 
cerita yang menarik adalah 
kegiatan yang umumnya 

disukai semua kalangan, baik orang 
dewasa, lanjut usia, remaja, dan 
apalagi anak-anak. Imajinasi kita bisa 
ikut bermain dalam alur kisah yang 
kita ikuti. Makna kisah itu juga semakin 
memperkaya kita, jika kita dapat 
melihat kaitan antara hal-hal dalam 
keseharian hidup kita dengan jalinan 
kisah tersebut.

Yesus Tuhan kita sangat piawai 
dalam mengutarakan ajaran moral 
kehidupan melalui jalinan sebuah 
cerita. Kita mengenalnya sebagai 
perumpamaan di dalam Kitab Suci 
Perjanjian Baru. Tuhan Yesus Kristus 
memasuki area moral dan budi 
manusia melalui story-telling, melalui 
kisah-kisah yang menarik, yang tidak 
jauh dari dinamika kehidupan sehari-
hari masyarakat Yahudi pada masa 
itu, yang ajaibnya, tetap relevan buat 
manusia modern di jaman ini di mana 
pun. Teknik mengajar lewat cerita ini 
membuat ajaran-ajaran-Nya terasa 

Warta
Khusus

hidup dan membumi, lebih mudah 
dipahami, dan lebih mudah untuk 
dihayati karena melekat dalam ingatan 
dan hati para pendengar-Nya.

Pernahkah kita amati, kisah-kisah 
perumpamaan yang Yesus sampaikan 
tidak jarang jalinannya asyik dan 
ending-nya tidak terduga, misalnya 
kisah perumpamaan tentang anak 
yang hilang (Luk 15: 11-32), kisah 
gadis-gadis yang bodoh dan gadis-
gadis yang bijaksana (Mat 25: 1-13), 
perumpamaan tentang bendahara yang 
tidak jujur (Luk 16: 1-9), perumpamaan 
tentang hakim yang tak benar (Luk 18: 
1-8), perumpamaan tentang lalang di 
antara gandum (Mat 13: 24-30), dan 
perumpamaan tentang talenta (Mat 25: 
14-30).

Lebih jauh lagi, lihatlah bagaimana 
Yesus membantu kita mendapatkan 
gambaran mengenai konsep Kerajaan 
Allah lewat perumpamaan tentang 
perjamuan kawin(Luk 14: 15-24) dan 
perumpamaan tentang biji sesawi dan 
ragi dalam Mat 13: 31-35. Konsep 
kehidupan kekal yang menjadi tujuan 

Jalinan Cerita 
Kasih Tuhan

semua umat beriman disampaikanNya 
lewat kisah tentang harta terpendam 
dan mutiara yang berharga (Mat 13:44-
46). Nilai-nilai surgawi yang seringkali 
berlawanan dengan nilai-nilai duniawi 
dijelaskan Yesus lewat perumpamaan 
tentang orang-orang upahan di kebun 
anggur (Mat 20: 1-16). Kesan yang 
kita alami akan ketiga hal penting itu 
lebih kuat tertanam dibandingkan bila 
kita menerima pengetahuan itu hanya 
lewat penjabaran kalimat-kalimat yang 
definitif.

Tentu Tuhan tahu benar, sebuah 
cerita bisa mengaduk-aduk perasaan 
kita, membuat kita penasaran, bahkan 
cerita yang meninggalkan kesan yang 
kuat dalam benak, mampu mengubah 
cara pandang dan cara hidup kita. 
TRIASTUTI/ ANDREW

Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Karena ingin tahu isi dari 
Kitab Suci apa, dan ada 

kerinduan untuk membaca
Agnes Tjoe Sin Thauw - Prodiakon

vox
pop

Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Karena saya ingin 
mendengarkan firman Tuhan 

dan mau melaksanakan 
Sabda yang sudah tertulis
Maria Nety Juliana  - Legio Maria

vox
pop
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Soft Launching
Museum Katedral

Kehadiran Museum Katedral yang  awalnya 
dibuka sejak 28 April 1991 tentu tak lepas 

dari sejarah Gereja Katedral yang didirikan 
pada 21 April 1901. Namun seiring kemajuan 
pengembangan museum beserta koleksinya, 
maka kini dilakukan relokasi. Museum Katedral 
yang awalnya bertempat di balkon Gereja 

Katedral, sekarang dipindahkan ke tempat 
baru, yaitu di gedung pasturan lama, masih di 
dalam kompleks Gereja Katedral. 

Meski direlokasi, namun konsep "Living 
museum" tetap diusung dikarenakan museum 
berada di dalam  kompleks Gereja Katedral 
yang hingga kini masih aktif digunakan untuk 
misa dan kegiatan ibadat lainnya. "Untuk 
mengurangi beban pada balkon dan bangunan 
gereja yang sudah berumur,  merupakan salah 
satu alasan  mengapa museum ini direlokasi." 
ujar Ibu M.C. Paramita selaku panitia relokasi 
museum, memberi penjelasan kepada LK. 

Museum yang rencananya rampung 
pada Oktober 2018 itu rencananya dibagi ke 
dalam sembilan zona, termasuk di dalamnya 
teater mini. Umat Katedral pada khususnya  
harusnya bergembira dengan adanya Museum 
Katedral. Karena dengan keberadaannya, 
Museum Katedral semakin menambah  sarana 
pengenalan dan pembelajaran mengenai 
sejarah awal mula Gereja Katolik di Indonesia 
dan juga mengenai Paroki Katedral itu sendiri. Fo

to
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K
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Seluruh umat pun juga turut diundang untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan Museum 
Katedral kita ini. Baik itu berupa keahlian, 
sumbangan dana, maupun dukungan lainnya.

Soft Launching Museum Katedral 
digelar pada Selasa, 22 Agustus 2017 
yang lalu, diadakan sebelum misa harian 
sore. Dalam sambutannya,  Pastor Kepala 
Paroki, Rm. Albertus Hani Rudi Hartoko SJ. 
memperkenalkan sejarah Gereja Katedral 
dengan segala koleksi museumnya.  Sedangkan 
Uskup Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Suharyo 
menjelaskan, bahwa  keberadaan Museum 
Katedral akan menjadi pusat misi Keuskupan 
Agung Jakarta (KAJ) dan sarana edukasi bagi 
generasi muda. 

Pada kesempatan istimewa itu,  hadirin 
dapat melihat video profil Museum Katedral.   
Acara singkat ini kemudian dilanjutkan 
dengan Perayaan Ekaristi dan acara syukuran 
20 tahun tahbisan episkopal Bapa Uskup. 
TRIASTUTI, GeRRy
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5 dari 9 zona Museum Katedral: 1.) Kemartiran & Relikwi   
2.) KAJ Aktual Etnik   3.) Katedral   4.) Teater mini   5.) 
Panorama Sejarah      

2.

1.

4.

3.

5.
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Misa Selasa sore di Katedral, 22 Agustus 2017 berlangsung meriah karena digelar secara 
konselebrasi oleh Vikaris Jenderal KAJ RD Samuel Pangestu dan Rm. Hani Rudi SJ.. Para 
uskup yang hadir diantaranya Mgr. Aloysius Sudarso SCJ (Palembang), Mgr. Antonius 
Subiyanto Bunyamin OSC (Bandung), Mgr. Agustinus Agus (Pontianak), Mgr. Giulio 
Mencuccini CP (Sanggau), Mgr. Sylvester San (Denpasar), dan Mgr. Leo Laba Lajar OFM 
(Jayapura). Selain itu, misa dihadiri oleh keluarga yubilaris Bapa Uskup Mgr. Suharyo, para 
imam, biarawan, dan biarawati se-KAJ.

Dalam homilinya, Mgr. Suharyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat 
yang hadir. Mengutip Rasul Paulus, Mgr. Suharyo menyampaikan, “Saya ingin dikenal 
sebagai pelayan.”

Sebelum berkat penutup, diluncurkan buku Pedoman Hidup dan Karya Imam Di 
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Mgr.Ignatius Suharyo

Syukuran 20th episkopal

Liputan
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Talkshow di depan 
gedung Keuskupan, 
berlatar tenda menawan

Keuskupan Agung Jakarta yang disusun oleh Rm. Stefanus Tommy 
Octora beserta tim. Buku ini diperuntukkan bagi para imam yang 
berkarya sesuai standar ketentuan yang berlaku di KAJ. Usai misa, 
seluruh umat berkesempatan beramah tamah di tenda halaman 
utama sambil menyaksikan pentas seni bertajuk “Anak Desa Jadi 
Uskup: Melayani Dengan Segala Kerendahan Hati.”, pemotongan kue 
ulang tahun dan tumpeng. GeRRy, Dee
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Nasi Daun
untuk

Merayakan Ulang Tahun
Di Bulan Agustus lalu, dua orang romo paroki Katedral 

kita merayakan hari ulang tahunnya. Perayaan meriah 
disiapkan oleh Dewan Paroki dan Orang Muda Katolik 

tergelar lengkap dengan kue ulang tahun kembar dan sajian 
berbagai makanan lezat.

Inilah sebagian momen yang terekam dalam kamera 
Lonceng Katedral. Selamat ultah Rm.Hani, selamat ultah 
Rm.Kris. Semoga bahagia, Tuhan memberkati... yOPhIe

 ...pose dulu
Lalu bertugas 
memotong 
kue...

..dan 
membagikan
kuenya

Hitung lilinnya

Kejutan !!
Gelak tawa melihat replika 

Among tamu

Awas
kuah
panas !

Aneka makanan siap disantap

Santap bersama 
memang lebih nikmat

Langgam 
Katedral
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Dalam memperingati hari 
Kemerdekaan Indonesia yang ke-72, 

sebuah pesta rakyat diselenggarakan oleh 
komunitas Orang Muda Katolik (OMK) 
Katedral pada hari Minggu, 20 Agustus 
2017 bertempat di pintu samping gereja. 
Pesta rakyat yang diselenggarakan kali ini 
bertema “ASTULA”.

ASTULA diambil dari bahasa 
Sansekerta yang artinya luas. Tema ini 
dipilih untuk menggambarkan negara 
Indonesia yang begitu luas dari Sabang 
sampai Merauke.
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Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Kebutuhan rohani untuk 
panduan hidup sehari-hari 

sebagai umat Kristiani
Ignatius FX.Benny Purnomo - 

Prodiakon

vox
pop
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Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Karena rasa ingin tahu dan 
keinginan mendapatkan 

penguatan iman dari ayat-
ayat yang saya baca

Ibu Hana

vox
pop

Pesta rakyat yang diselenggarakan 
oleh OMK Katedral dibuka dengan sebuah 
pertunjukan perkusi, Denni and Friends. Umat 
yang telah selesai mengikuti ibadah misa pukul 
11.00 berkumpul untuk turut menyaksikan 
dan merayakan pesta rakyat bersama. Seusai 
pertunjukan perkusi dan kata sambutan dari 
Romo Kristiono Puspo SJ (Romo moderator 
OMK) dan Nathania Chandra sebagai Wakil 
Ketua Acara, beragam acara pun siap untuk 
dimulai. 

Pesta rakyat tentu tak akan terasa lengkap 
tanpa adanya beragam lomba. Lomba-lomba 
yang diadakan adalah lomba melukis, lomba 

20

prakarya dengan bahan utama tutup botol, 
lomba fashion show dengan busana daerah 
tradisional dari Bina Iman Anak. Ada pula 
lomba makan kerupuk dan lomba joget balon 
yang dapat diikuti oleh umat dari berbagai 
usia.

Acara ini dimeriahkan juga dengan 
pertunjukan musik yang dipersembahkan 
oleh putri sakristi dan band OMK. Lagu-
lagu kebangsaan yang bernuansa nasionalis 
dibawakan oleh para anak muda, untuk 
menggambarkan sebuah kebanggaan menjadi 
warga Indonesia, dan kecintaan terhadap 
negeri ini. InTAn
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Liputan

Bene cantat bis orat 
(Menyanyi dengan baik adalah dua kali berdoa)

beliau, koor lingkungan St. Basilius Agung, 
Paroki St Nikodemus itu tampil di Misa 
malam tahbisan tersebut.

Koor yang dibentuk pada tahun 2000 
ini lahir karena permintaan dari salah satu 
warga lingkungan yang akan menikahkan 
puterinya dan meminta supaya umat 
lingkungan membantu menyanyikan lagu-
lagu Misa dalam perkawinan itu. Pelatih 
koor saat ini Bapak Peter Nuwa dengan 
koordinator Ibu Ida Ayu Murti. Sekalipun 
belum pernah mengikuti lomba paduan 
suara gereja, koor lingkungan St. Basilius 
Agung telah beberapa kali bertugas di luar 
lingkup parokinya di seputar KAJ. 

Kiranya semangat berdoa dua kali dalam 
memuji Tuhan lewat talenta bernyanyi 
koor St Basilius Agung terus membahana 
mewarnai persembahan umat-Nya di altar 
Tuhan. TRIASTUTI

Demikianlah motto indah dari koor 
lingkungan St. Basilius Agung, Paroki 

Santo Nikodemus, Rempoa, Ciputat. Lagu-
lagu merdu nan kompak melantun lancar 
dari koor lingkungan yang beranggotakan 
aktif sekitar 25 orang ini, mengiringi Misa 
Tahbisan Diakon Diosesan Keuskupan 
Agung Jakarta (KAJ) yang berlangsung di 
Gereja Katedral Jakarta pada Selasa, 15 
Agustus 2017 yang lalu. Pada hari spesial 
yang bertepatan dengan pesta Bunda Maria 
Diangkat Ke Surga sebagai pelindung Paroki 
Katedral Jakarta itu, dua orang frater 
menerima tahbisan diakon yaitu Bernardus 
Dimas Indragraha yang berasal dari Paroki 
St. Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 
dan Kosmas Wahyu Kristian Wijaya, yang 
berasal dari Paroki Marganingsih, Kalasan, 
Keuskupan Agung Semarang (KAS). Selama 
ini Frater Wahyu berkarya di Paroki St 
Nikodemus, Ciputat, dan atas permintaan 
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Jauh-jauh datang dari Ciputat,
demi mengiringi Misa Tahbisan Diakon 

di Katedral Jakarta !
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Itulah awal homili yang disampaikan 
dalam Misa Tahbisan Diakon Diosesan 

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) 
berlangsung di Gereja Katedral Jakarta 
pada Selasa, 15 Agustus 
2017 pukul 17:00 yang 
dipimpin konselebran 
bersama Rektor 
Seminari Tinggi KAJ St. 
Yohanes Paulus II, RD 
Yohanes Purbo Tamtomo 
dan Kepala Paroki 
Katedral Rm. Albertus 
Hani Rudi Hartoko SJ. 
Adapun 2 orang frater 
yang menerima tahbisan 
diakon yaitu Bernardus 
Dimas Indragraha asal 
Paroki St. Yakobus 
Kelapa Gading, Jakarta 
Utara dan Kosmas 
Wahyu Kristian 
Wijaya asal Paroki 
Marganingsih Kalasan, Keuskupan Agung 
Semarang (KAS).

Tahbisan Diakon:
Jiwaku Memuliakan Tuhan

“Semoga dengan merayakan pengangkatan Bunda Maria ke Surga, 
kita semua dapat semakin meneladan Bunda Maria.”
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Liputan

Dengan tema yang dipilih “Jiwaku 
memuliakan Tuhan” maka pertanyaan 
yang muncul bagaimana caranya supaya 
jiwa kita semua memuliakan Tuhan? Ada 

banyak jawaban yang 
dapat ditafsirkan. Dalam 
bacaan pertama (Wahyu 
11:19a; 12:1-6a, 10b), kita 
dapat memuliakan Tuhan 
kalau kita melayani gereja 
sedemikian rupa sehingga 
melahirkan yesus-yesus 
kecil di zaman kini.

Sebelum akhir 
misa, kedua diakon 
mendapat perutusan 
dari Bapa Uskup untuk 
melanjutkan tugas yang 
telah diemban yaitu 
Diakon Wahyu ke Paroki 
St. Nikodemus Ciputat 
sedangkan Diakon Graha 
menyelesaikan program 

studi teologi di Yogyakarta. GeRRy
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24Setiap tanggal 14 September 
berdasarkan penanggalan liturgi, 
Gereja Katolik di seluruh dunia 

merayakan Pesta Salib Suci. Pesta 
Salib Suci atau yang dikenal juga 
dengan In Exaltatione Sanctae Crucis 
merupakan Pesta (Festum) yang 
bersifat wajib untuk dirayakan oleh 
segenap umat Katolik.

Sejarah awal
Tahukah Anda, jika Pesta Salib 

Suci menyimpan sebuah kisah yang 
indah nan ajaib? Kisah dimulai ketika 
St. Helena, ibu dari Kaisar Konstantin 
(Kaisar Romawi yang menguasai 
kota Palestina dan daerah-daerah 
sekitarnya), pergi ke Palestina dengan 
tujuan untuk menelusuri tempat-
tempat kudus yang memiliki keterkaitan 
dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan 
membangun banyak Gereja.

Dengan bantuan para pekerja 
yang turut menyertai perjalanannya, 
ia berhasil menemukan makam Tuhan 
Yesus Kristus yang tersembunyi 
di bawah tanah dari kuil-kuil dewa 
yang sebelumnya ia robohkan, dan 
kemudian ia membangun Gereja dari 
atas puing reruntuhan kuil-kuil itu yang 
diberi nama The Church of the Holy 
Sepulchre (Gereja Makam Kudus).

Tepat di sebelah timur dari lokasi 
tersebut, ditemukan juga sebuah 
sumur. Setelah ditelusuri dan digali, di 
dalam sumur tersebut ditemukan tiga 
buah Salib dan sebuah plakat kayu 
yang bertuliskan INRI (Iesus Nazaranus 
Rex Iudaeorum).Semua relikui tersebut 
dikeluarkan, dan untuk mengetahui 
serta menentukan Salib milik Tuhan 

Yesus Kristus dari antara ketiga salib 
itu, maka ketiga salib itu dibawa kepada 
seorang wanita yang sedang mengalami 
sakit parah dan hampir meninggal.

Ketiga salib tersebut kemudian 
disentuhkan kepada perempuan itu 
secara bergantian. Salib yang pertama 
ketika disentuhkan dengan wanita 
itu, tidak membuahkan hasil yang 
positif, begitu juga dengan salib yang 
kedua. Tetapi ketika salib yang ketiga 
disentuhkan, mukjizat pun terjadi, dan 
wanita itu pun seketika berangsur-
angsur pulih dari penyakitnya, maka 
semua orang yang menyaksikan 
kejadian itu dengan hati yang mantap 
mengagungkan nama Tuhan Yesus 
Kristus dan salib-Nya yang Mahakudus.

Salib Kristus senantiasa membawa 
kemenangan dan kelegaan bagi 
mereka yang percaya. Sejarah dari 
Pesta Salib Suci hendaknya semakin 
meneguhkan iman kita akan salib, yang 
sejatinya senantiasa menjadi bagian 
tak terpisahkan dari peziarahan hidup 
kita di dunia ini. Mulai saat ini ketika 
kita membuat tanda salib, hayatilah 
setiap gerakkannya dengan penuh 
iman dan rasa syukur, seperti wanita itu 
yang tidak pernah kehilangan iman dan 
harapannya. Biarkanlah kuasa dari Salib 
Yesus Kristus yang Mahakudus berkarya 
secara penuh di dalam hidup kita, dan 
sadarilah untuk apa kita ditebus dari 
dosa-dosa kita serta untuk apa kita ada 
di dunia ini. Sebab karena cinta Tuhan 
Yesus Kristus untuk umat manusia, Salib 
tidak lagi menjadi lambang kehinaan 
tetapi telah diubah menjadi lambang 
kemenangan. Proficiat! IRVING Sumber: www.
katolisitas.org

Katekese

Pesta Salib Suci

“Kami menyembah 
Engkau, ya Kristus 
dan memuji-Mu, 
sebab dengan Salib 
Suci-Mu Engkau 
telah menebus 
dunia...”

~St. Fransiskus Asisi~
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T here are a few sentiments that can 
plant a seed of doubt within our 
mind—desperation, fatigue, and 

anxiety to name a few. Anxiety seems to be 
gaining popularity quickly, with recent articles 
discussing its plaguing influence on millenials 
and the younger generation. While the true 
scope of the subject is indubitably vast, there 
is one case in particular that is commonly 
encountered: when an individual becomes 
anxious about their future.

For humans, there’s something about the 
unknown that appears to carry an intrinsic 
element of eeriness. Were it not the case, there 
wouldn’t be a market for works of science 
fiction, mystery, fantasy, or horror where it 
is generally explored. However, the uncertain 
future is no monster that lurks in the darkness. 
It is nebulous; a mystery that can scarcely 
be unraveled by human doing: God’s grand 
scheme.

Despite this, we still wonder and doubt. 
Whether it be failing an exam, botching up 
a work interview, or getting all your plans 
ruined; when your faith begins to waver, 
or when desperation dawns, doubt sees an 
opportunity to slip in, thus allowing anxiety 
to unfurl. If not quelled, it can grow and steer 
away the strength of purpose. What is left to 
thrive is anxiety, feeding on the deficiency of 
faith and conviction.

I  have personally encountered this. I’ve seen 
a few succumbed to this, albeit momentarily. 
It takes a toll on both your psychology and 
spirituality, depending on the severity of the 
situation. I remember a few occasions when I 
doubted God’s plan for me, questioning if my 
plans were completely against His.

One particular occasion was after 
graduation. I checked on my job applications 
with hope in my heart, and felt it sink as I 
noticed that they were dismissed. My mind 
would always think, “Perhaps if I was more 
talented… Why didn’t God give me enough 
talent? Or if that’s not it, why didn’t God help 
me find my real talent and direct me there? 
Will I ever reach success this way? Does He not 
want me to reach success this way? Have I just 
wasted my time?” I shook it off, but the feeling 
lingered on.

Reaching for the Bible, I instead tried to 
focus on doing my reading. Intriguingly, the 
daily verse for that particular day was Luke 
12:22-26. 

“Then Jesus said to his disciples:  
“Therefore I tell you, do not worry about 
your life, what you will eat; or about 
your body, what you will wear. For life is 
more than food, and the body more than 
clothes.Consider the ravens: They do 
not sow or reap, they have no storeroom 
or barn; yet God feeds them. And how 
much more valuable you are than birds! 

Who of you by worrying can add a single 
hour to your life? Since you cannot do 
this very little thing, why do you worry 
about the rest?”
Looking back, it was almost magical that I 

stumbled upon said verses with such felicitous 
timing. Reading it calmed my heart, and in 
the end, I got a job. Thus, let us not allow these 
doubtful and anxious thoughts to cloud our 
mind and heart. After all, what we discern 
and how we evaluate are through human 
eyes and human understanding. He is in the 
process of doing His work, trust in Him. Dee

Worrying About
The Uncertain

Tahun ajaran baru ini Panti Asuhan 
kami menerima kepercayaan 
luar biasa dari Tuhan. Tiba-tiba 

saja Tuhan mengirim 70an anak baru. 
Kekhawatiran muncul. Dimana mereka 
akan tinggal? Siapa yang akan memberi 
perhatian? Bagaimana memenuhi 
kebutuhan?

Yayasan mengambil tindakan 
untuk mengamankan RAB. Anak-anak 
dari luar daerah masuk dalam daftar 
‘dipertimbangkan’. Yayasan menolak 
untuk mengeluarkan uang pendidikan. 
Sementara itu, proposal kami tidak 
disetujui.

Dalam kepanikan, kami memotivasi 
anak-anak, membantu mereka dalam 
masa adaptasi. Kerinduan akan kampung 
halaman dan keluarga membayangi 
langkah mereka. Keharusan mengejar 
ketertinggalan pelajaran menjadi momok. 
Perbedaan budaya, terutama makanan, 
menjadi perjuangan tersendiri. Sakit 
penyakit datang silih berganti.

Bersyukur kami bekerja bersama 
dengan para Suster Abdi Kristus yang 
menulari kami dengan iman Fiat Voluntas 
Tua-nya. Kerendahan hati Bunda Maria 
menjadikan kami sadar bahwa anak-anak 
itu adalah Kristus sendiri. Tuhanlah yang 
menitipkan mereka pada kami. Tuhan 
pula yang akan memeliharanya.

Saya memasuki masa retret dengan 
membawa kekhawatiran tesebut. Seakan 
ingin menegaskan kuasaNya, Tuhan hadir 
secara nyata dalam masa retret saya 

kali ini. Dalam sebuah meditasi 
alam, saya tertarik dengan suara 
burung yang bernyanyi riang di 
belakang saya. Saya membuka 
mata, membalik badan, dan 

Fiat Voluntas Tua

Sharing
Iman

mengamati mereka. Tiga ekor burung 
kecil melompat-lompat dengan ringan. 
Sesekali, mereka berebut bunga kuning 
yang mereka lewati hingga akhirnya 
bunga kuning itu habis dimakan. Burung-
burung itu terus saja bercengkrama 
seakan tak peduli kalau makanan mereka 
habis.

Keesokan harinya, di waktu yang 
sama, Tuhan menuntun langkah saya 
ke tempat tersebut. Pemandangan 
yang sama menanti saya. Bunga-bunga 
kuning itu telah berdandan menyambut 
kehadiran saya. Ya, bunga-bunga yang 
kemarin telah dimakan habis oleh para 
burung.

Saat itulah suara Tuhan 
berkumandang, “Janganlah kamu takut, 
karena kamu lebih berharga daripada 
banyak burung pipit.” Dan saya percaya 
bahwa sabda itu bukan hanya untuk 
saya, tapi juga untuk setiap anak-anak 
Tuhan yang dititipkan pada saya.

Dalam hati saya menjawab, “Fiat 
Voluntas Tua*, ya Tuhanku.” LORA  (Penulis 
pernah menjadi relawan di sebuah Panti Asuhan Para 
Suster Abdi Kristus di Kabupaten Semarang)

*Terjadilah kepadaku, menurut kehendak-Mu
w
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1 Yoh 4:19
We love, because He first loved us.

Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.

t

Baca Kitab Suci, doa tiap hari 

Read it with a mirror !

Bacalah di depan 
kaca cermin !
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Lonceng Katedral edisi 45P ada bulan Juli 2017 lalu Gerakan 
Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK) 
Keuskupan Agung Jakarta memasuki 

usia ke-10. Berbagai kegiatan diselenggarakan 
dalam rangka memeriahkan perayaan ini 
seperti lomba ASAK Got Talent, Lomba 
Baca Kitab Suci dan Mendaraskan Mazmur, 
Jambore ASAK dan ditutup dengan Perayaan 
Ekaristi Kudus bersama Bapak Uskup Mgr 
Ign Suharyo tanggal 22 Juli 2017 yang lalu di 
Paroki Santo Thomas Rasul.

Gerakan ASAK awalnya bermula di 
Paroki Santo Thomas Rasul, Bojong tahun 
2007 yang diprakarsai Bapak Janto Wibisono, 
dengan tujuan membantu anak–anak Katolik 
di sekitar Paroki yang kesulitan memperoleh 
pendidikan karena masalah biaya dengan 
jalan mencarikan mereka orang tua asuh 
sehingga mereka dapat bersekolah dengan 
baik.

Awalnya ASAK hanya membantu anak – 
anak tingkat TK sampai dengan SMA/SMK 
saja, namun pada perkembangannya ASAK 
juga membantu anak – anak santun yang 
akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Sejak awal berdirinya, gerakan ASAK 
telah ditantang untuk dapat membuat suatu 
sistem yang dapat menjamin gerakan ini 
terus berjalan dan tetap berkesinambungan 
demi menciptakan generasi penerus yang 
berkualitas.

ASAK Di Katedral Jakarta
Gerakan ASAK hadir di Paroki St. 

Perawan Maria Diangkat Ke Surga Katedral 
Jakarta sejak tahun 2011 dan merupakan 

paroki ke-19 yang menyelenggarakan gerakan 
ini. Tanggal 22 Februari 2014 Gerakan ASAK 
diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Jakarta 
Mgr. Ignatius Suharyo.

Sampai dengan saat ini ASAK Katedral 
telah melayani sekitar 114 Anak Santun 
dari tingkat TK sampai dengan Perguruan 
Tinggi. ASAK Katedral Jakarta selain 
memberikan bantuan biaya sekolah juga 
memiliki serangkaian program bagi para 
anak santunnya seperti bimbingan belajar, 
konseling, koor, seminar – seminar dan 
berbagai pelatihan pengembangan diri. Itu 
semua dilakukan untuk membuat para Anak 
Santun menjadi pribadi yang percaya diri 
dan tangguh menghadapi masa depannya.

Umat yang berminat bergabung 
menjadi penyantun dapat menghubungi 
ASAK Katedral dengan menghubungi 
Ibu Janny  (HP.089699491491) dan Ibu 
Tini (HP.08129460972), mengunjungi 
website www.asakkatedraljakarta.org 
atau memberikan sumbangannya melalui 
rekening BCA no. 106 3002911 an. PGDP 
Katedral Jakarta. SALAM ASAK! JAnny
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1 Dekade 
ASAK KAJ 
Kemurahan hati yang 
membawa harapan
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Dalam keheningan hatiku mengharu biru
ketika kusadari jalan serta cara-Mu

Kasih serta kuasa-Mu demikian luar biasa
hingga pertemuan ini dapat terjadi

menyatukan kembali jalinan yang sempat terputus
Bagi-Mu tiada yang mustahil

Inilah yang membuat ku bersimpuh dan bertelut
di hadapan-Mu

Tentang seraut wajah
yang menyiratkan  kedamaian dan ketulusan

Pelukan hangatnya menimbulkan getar
yang selama ini terpendam jauh di lubuk hatiku

Jalinan asa yang hampir pupus
kembali mencuat ke permukaan
Namanya senantiasa bergema

di setiap sudut hatiku
30 tahun lamanya kami tak bersua

terpisah dalam rentangan jarak, ruang dan waktu
waktu tak mampu jua menghapus

bayang-bayang wajahnya
menyisakan misteri dalam perjalanan hidupku

Begitu besar rencana-Mu Tuhan...
begitu agung karya-Mu

tidak peduli berapa lama waktu-Mu...
Engkau akan menggenapi janji-Mu  

Aku hanya dapat terdiam
dan mengingat kebesaran-Mu Tuhan

JYL

Kebesaran-Mu Tuhan



32

Bersama Kristus, sukacita senantiasa dilahirkan baru. Tidak seorangpun dikecualikan 
dari sukacita yang dibawa oleh Allah. 
Kapanpun kita melangkah menuju 
Yesus, kita menjadi sadar bahwa Dia 
sudah ada di sana, menunggu dengan 
tangan terbuka. Membarui perjumpaan 
pribadi dengan Yesus Kristus, atau 
setidaknya terbuka membiarkan-Nya 
menjumpai kita, tanpa henti, setiap 
hari, diantaranya melalui Kitab Suci. 
Melalui metode Lectio Divina, kita 
dapat membaca Sabda Allah dalam 
suasana doa dan membiarkan Sabda 
itu menerangi serta membarui kita. 
Keselamatan yang ditawarkan Allah 
adalah karya kerahiman-Nya. Melalui 
optimistis akan kasih Allah, kita diajak 
untuk memandang semua tantangan 
sebagai hal yang membantu kita untuk 
bertumbuh. Kita juga diajak untuk 
mewartakan Kabar Gembira Yesus. 
Gereja sebagai Umat Allah merupakan 
murid yang diutus  Jangan pernah kita 
lari dari kebangkitan Kristus, jangan 
pernah menyerah, apapun yang akan 
terjadi. PURNA

Apa yang 

membuatmu

jadi baca 

KITAB
SUCI ?

Karena ingin tahu dan 
memahami Nya

Clara Merliana  - KKS Katedral
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