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Masa Prapaskah sudah setengah 

jalan kita lalui bersama. Laku tapa badani 
dalam hal berpuasa dan berpantang adalah 
jalan menuju kedisiplinan rohani, agar kita 
terkondisi untuk senantiasa memilih cara hidup 
yang menyenangkan hati Allah, termasuk 
melepaskan diri dari kebiasaan yang membuat 
kita melekat pada dunia dan diri sendiri, tetapi 
terpisah dari Allah. 

Bagaimana kita berjalan bersama 
Yesus, menyatakan kasih & kesetiaan kita 
kepadaNya? 

Yesus ada dalam sesama kita yang 
secara jasmani maupun rohani, merasa lapar 
dan haus, sakit dan telanjang, terasing dan di 
dalam penjara, dan ya, mereka yang paling 
hina menurut kacamata dunia. (bdk. Mat 
25:35-36). Kasih sejati pada Yesus membuat 
kita belum merasa bahagia selama mereka 
yang tersisih dan menderita belum merasakan 
sentuhan kasih dan kepedulian yang mereka 
perlukan, sekalipun itu menuntut keberanian 
kita bermati raga dan menyangkal diri. Dalam 
karya nyata bagi mereka itulah kita menghayati 
tema Aksi Puasa Pembangunan 2017, yaitu 
menjadi makin adil, makin beradab. 

Mari kita melanjutkan dengan sukacita 
perjalanan tobat dan amal kasih kita.
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Menyatakan tobat, tidak 
berhenti sampai liturgi di 
dalam gereja saja (misa 
Rabu Abu, jalan salib, 
misa, Sakramen Tobat, 
misa Tri Hari Suci). 
Tobat akan menjadi nyata 
bila diwujudkan dalam 
tindakan kasih kepada 
sesama, terutama yang 
terabaikan dan tersingkir. 
Mari nyatakan semangat 
tobat kita dengan aksi 
nyata. Dengan bertobat, kita 
sekaligus mampu menjadi 
perpanjangan Kasih Tuhan 
bagi sesama.

Cerita Cover
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Warta
Utama

Pax. Damai  Kristus. 

Minggu pertama bulan Maret 2017, 
bersama seluruh Gereja, kita 

memasuki masa Prapaskah, yaitu mulai 
Rabu Abu, 1 Maret 2017  s/d Sabtu, 15 
April 2017. Bersama dengan seluruh 
umat di Keuskupan Agung Jakarta, 
kita memaknai bulan pertobatan dan 
pembaharuan hidup dalam bingkai 
tema “Amalkan Pancasila: Makin Adil, 
Makin Beradab”. Kita semua 
sebagai umat Kristiani 
dipanggil dan dipilih untuk 
masuk dalam paguyuban 
orang beriman yang 
percaya kepada Kristus. 
Wafat dan Kebangkitan 
Kristus adalah misteri 
inti yang diwartakan oleh 
Para Rasul. Misteri inti 
itu pula yang menjadi 
puncak perayaan iman 
kita dalam Paskah. Oleh 
karena itulah, persiapan batin 
dilangsungkan selama 40 hari 
sebagai masa pantang puasa dan 
pertobatan. Tentu saja, bukan berarti 
di luar 40 hari tersebut, kita boleh suka 
suka atau semaunya. 

Cukup menarik kalau kita 
memperhatikan bacaan yang 
digunakan dalam misa Rabu Abu 
mengawali masa prapaskah. Nabi 
Yoel mengingatkan hakekat paling 
mendalam dari olah kesalehan 

pantang puasa, bukan sekedar hal 
lahiriah, ragawi berkaitan makan minum, 
bukan pula sekedar menjalankan ritual 
yang rutin. “Koyakkanlah hatimu dan 
jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih 
dan penyayang, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia-Nya” (Yoel 2:13).  
Melalui mati raga (pantang puasa), kita 
diajak untuk mencermati kecenderungan 
dan gerak batin kita yang paling dalam. 

Kita diingatkan akan kenyataan 
medan pergumulan kita yang 

paling dasar tegangan / tarik 
ulur jasmani dan rohani, 
badan dan jiwa. Itulah 
yang dialami oleh Yesus 
sendiri dalam pergumulan 
di padang gurun maupun 
di Taman Getsemani. Ia 
mengingatkan para murid, 
“Berjaga-jagalah dan 
berdoalah, supaya kamu 

jangan jatuh ke dalam 
pencobaan; roh memang penurut, 

tetapi daging lemah" (Mrk 14:38). Mati 
raga merupakan upaya untuk melatih, 
mendisiplinkan badan, raga, jasmani 
kita agar selalu konsisten dan seiring 
dengan gerak Roh Allah dan seturut 
kehendak Allah. Yesus yang berpeluh 
darah, melukiskan betapa pergumulan 
untuk selalu taat setia kepada kehendak 
Allah tidaklah mudah. "Ya Bapa-Ku, 
jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan 
ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah 

Koyakkanlah Hatimu...
Bukan Pakaianmu...



5

Lonceng Katedral edisi 41

Fo
to

: d
ok

.is
tim

ew
a

teguh pilar kebangsaan (Pancasila, 
UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal 
Ika) untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan keadilan sosial bagi seluruh 
bangsa dan warganya. Kita wujudkan 
tanggung jawab dan kepeduliaan kita 
sebagai warga negara yang baik.  Kita 
diajak tidak hanya saleh secara ritual, 
tetapi juga saleh secara sosial aktual. 

Dalam ensiklik Laudato Si, agar 

Koyakkanlah Hatimu...
Bukan Pakaianmu...

m e w u j u d k a n 
p e r t o b a t a n 
ekologis yaitu ikut 
serta merawat 
bumi, rumah kita 
bersama. Bapa 
Suci Fransiskus 
m e n e g a s k a n 
dalam twitter -

@Pontifex : “Kita tidak bisa menjadi 
orang kristiniani paruh waktu. Kalau 
kita sungguh mengikuti Yesus, 
maka Dia menjadi pusat hidup kita, 
sehingga dimanapun dan kapanpun 
Kristus selalu hadir dalam apapun 
yang kita lakukan”

Selamat memasuki masa Prapaskah. 
Semoga menghasilkan buah berlimpah 
pertobatan dan pembaharuan hidup 
berperilaku semakin adil dan beradab. 
Kiranya Bunda Maria pelindung Gereja 
kita, senantiasa meneguhkan upaya-
upaya kita.

Salam dan Berkat Tuhan
P. A. Hani Rudi Hartoko, SJ

Pastor Paroki

seperti yang Kukehendaki, melainkan 
seperti yang Engkau kehendaki.” (Mat 
26:39). Mati raga baru bermakna kalau 
membuat kita semakin terlatih peka 
mengikuti gerakkan roh dan makin kokoh 
memilih melaksanakan kehendak Allah. 

Mati raga juga dimaksudkan 
sebagai upaya melatih sikap belarasa 
dan solidaritas kepada mereka yang 
berkekurangan dan menderita. Dengan 
mengurangi porsi makan normal, kita 
pasti akan merasakan reaksi fisik / tubuh 
kita pasti tidak nyaman karena lapar 
dan haus. Reaksi atau respons yang 
diharapkan adalah munculnya kesadaran 
dan solidaritas kepada mereka yang 
menderita dan berkekurangan karena 
kita sendiri mengalami betapa lapar 
dan kekurangan itu tidak enak. Hanya 
dengan cara itu kita mendapatkan buah 
rohani yang mendalam, bukan sekedar 
mendapatkan pengalaman lapar dan 
haus belaka. Latihan pantang dan 
puasa membuat kita semakin memiliki 
kebebasan batin dari kelekatan tak 
teratur dan membuat kita bertumbuh 
dalam bela rasa dan kemurahan hati.

Masa Prapaskah disebut masa latihan 
rohani, membudayakan habitus baru 
pertobatan yang mewujud nyata dalam 
aksi pelayanan tulus hati. Dalam konteks 
Gereja Indonesia, masa prapaskah 
disebut APP (Aksi Puasa Pembangunan). 
APP merupakan tonggak pengingat 
kita akan Ajaran Sosial Gereja, yang 
mengarahkan kita untuk mewujudkan 
iman dalam perbuatan. Secara khusus 
kita diajak untuk menghasilkan buah-
buah pertobatan dengan mengamalkan 
Pancasila sebagai bagian dari upaya 
kita membangun negeri ini semakin adil, 
sejahtera dan beradab. Sebagai bagiaan 
tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, 
kita bersama-sama akan mengusahakan 
untuk mengamalkan Pancasila dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita 
semakin berkomitment menegakkan 
cita-cita pendiri bangsa, memegang 
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Dalam rangka mewujudkan sikap 
tobat dengan aksi nyata, Umat 

Wilayah Mikael mengadakan kun- 
jungan bakti sosial ke Panti  asuhan 
Bhakti Kasih, di Kampung Sindang 
Resmi no.6, Bondongan Bogor. Panti 
asuhan anak tersebut menampung 46 
anak laki-laki (17 anak SD, 9 SMP, 10 
SMU, 10 kuliah).

“Tempat ini merupakan rumah 
singgah untuk anak-anak, agar mereka 
dapat dibimbing dan diajar sehingga 
nantinya mampu mandiri dan beker-
ja.” cerita Bapak Fariz Prisma yang 
menemani rombongan pada pagi itu 
menjelaskan.

Panti asuhan yang diprakarsai tiga 
orang bapak (Agus BK, Fariz Prisman, 
dan Lamolo), berdiri sejak tahun 2011 

ini merupakan yayasan yang ada di 
bawah Keuskupan Agung Bogor. 

Setelah kunjungan ke panti asuh- 
an, warga Mikael melanjutkan aca-
ra  kebersamaan di Kebun Raya Bo-
gor. Tidak hanya untuk melakukan 
aksi nyata kepada orang-orang yang 
membutuhkan, mereka mengompak-
kan diri dengan berpiknik bersama di 
tengah hamparan kebun yang teduh.              
Piknik kemudian ditutup denganLec-
tio Divina yang dipimpin Bapak David 
Haryanto.

Keseruan hari itu tidak hanya 
membahagiakan sesama, tapi ter-
lebih mengeratkan kekeluargaan 
umat wilayah Mikael dan lingkungan- 
lingkungannya (Gabriel, Serafim, Ra-
fael, Kerubim). SABIANUS

Sikap Tobat Dengan Aksi Nyata 
Bersama Wilayah Mikael
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Berapa Kali Dalam Setahun
Mengaku Dosa? 

"Dua kali setahun (Natal & Paskah). 
Penting karena selain merupakan ajaran
resmi Gereja Katolik juga menjadi sarana 
yang tepat untuk memeriksa
batin dan mendekatkan diri pada Tuhan."
SHERLY YULIHIN 
(UMAT WILAYAH ST. THERESIA DKK/Y)

"Sekali setahun. Penting karena itu 
adalah kesempatan kita untuk
mengakui semua kesalahan kita di 
hadapan Tuhan sehingga di masa 
depan kehidupan kita dapat menjadi 
lebih baik lagi."
ANDREAS BONARDY 
(UMAT PAROKI ST. YAKOBUS, KELAPA GADING)

"2 kali dalam setahun. Penting karena itu adalah 
perwujudan kasih Tuhan yang paling nyata untuk kita 
sahabat-sahabat-Nya yang hendak membebaskan kita 
dari belenggu dosa, yang seringkali seolah menjauhkan
kita dari kerahiman-Nya."
SHINTA (ANGGOTA PADUAN SUARA ST. CAECILLIA)

"2 kali setahun. Penting 
karena menjadi nafas 
hidup umat Kristiani.

Kamu masih malas dan 
enggan ngaku dosa? 
Malu sama Tuhan 

Yesus, dong...
Karena Tuhan 

senantiasa mengampuni 
kesalahan kita."

IRVING GREGORIUS MANANTA
(AKTIVIS KATEDRAL JAKARTA)

Penting Nggak Sih Ngaku Dosa?

ya
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Berapa Kali Dalam Setahun
Mengaku Dosa? 

"Sangat berguna bagi kita untuk mengaku dosa dengan teratur. 
Benar bahwa dosa kita selalu sama, tapi kita membersihkan 
rumah kita, ruangan kita, paling tidak sekali seminggu bahkan 
bila kotorannya selalu sama, dengan tujuan untuk hidup dalam 
kebersihan, untuk memulai kembali. Bila kita melakukan hal 
yang sebaliknya,  kotoran mungkin tidak terlihat, tapi kotoran 
tersebut akan terus bertambah."

Paus Benediktus XVI

"2 kali setahun minimal. Penting 
agar kita mendapat rahmat 

pengampunan dan belas kasih dari 
Allah. Penting karena merupakan 

wujud yang paling nyata bahwa kita 
sadar, menyesal, dan mau bertobat 

serta memiliki kesadaran untuk 
memperbaharui hidup kita."

STEFANUS BONY SUPRIANTO 
(PRODIAKON KATEDRAL JAKARTA)

"Cuma setahun sekali doang. Dengan 
sakramen Tobat, saya belajar untuk 
menjadi pribadi yang lebih mawas diri."
ELIZABETH FELICIA ADELINE 
(ANGGOTA LEKTOR KATEDRAL JAKARTA)

"Cukup jarang mengaku dosa, namun saya yakin 
mengaku dosa itu adalahhal yang penting karena itu 
sama saja dengan kita “curhat” kepada Tuhan Yesus."

INTAN (ANGGOTA OMK KATEDRAL JAKARTA)

Penting Nggak Sih Ngaku Dosa?
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Dosa adalah keadaan “najis” di              
hadapan Allah (sebab Allah kudus). 

Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) 
mendefinisikan bahwa dosa adalah me- 
lawan Tuhan, namun secara bersamaan 
melawan akal  budi, kebenaran, dan hati 
nurani yang benar. Agar layak di hadapan 
Allah, maka manusia juga harus dikudus-
kan. Pengudusan ini diperoleh melalui 
rahmat pengampunan. Untuk mem-
peroleh pengampunan, manusia harus   
mengakukan dosanya. Untuk mengaku-
kan dosanya manusia harus melakukan 
sesal/pertobatan. Pertobatan menjadi sah 
(terbenarkan) bila si pendosa menyadari 
kesalahannya. Selanjutnya memintakan 
pengampunan atas dosa yang dilakukan-
nya. 

Nah, siapa orang yang secara khusus 
dan sah mempunyai kuasa menyeleng-
garakan pengampunan (sakramen tobat 
atau rekonsiliasi atau pengampunan atau 
perdamaian)? Hanya imam tertahbis yang 
bisa melakukannya. Mengapa? 

Ada tiga alasan pokok umat Kato-
lik mengaku dosa kepada imam. Per-
tama, Yesus telah memberikan kepada 
rasul-rasul kuasa untuk mengampuni 
dosa. “`Sama seperti Bapa mengutus 
Aku, demikian juga sekarang Aku meng-
utus kamu.' Dan sesudah berkata demiki-
an, Ia mengembusi mereka dan berka-
ta: `Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu          
mengampuni dosa orang, dosanya diam-
puni, dan jikalau kamu menyatakan dosa 
orang tetap ada, dosanya tetap ada.'” 

Ngaku Dosa Kok Ke Imam Sich?
(Yohanes 20:21-23).  Gereja Katolik per-
caya bahwa kuasa ini diturunkan kepada 
para uskup dan para imam sepanjang se-
jarah Gereja. Hal ini sejalan dengan cara 
Allah mengkomunikasikan Diri-Nya kepa-
da kita, yakni melalui tanda-tanda yang 
kelihatan. Kita adalah manusia jasmani 
dengan darah dan daging; melalui imam, 
Allah memungkinkan kita mendengar se-
cara fisik bahwa dosa-dosa kita sudah 
diampuni. Kedua, pengakuan tidak hanya 
mendamaikan kita kembali dengan Allah, 
tetapi juga mendamaikan kita kembali 
dengan Gereja. Dosa melukai persekutu-
an umat beriman. Sama seperti dua orang 
yang bertengkar dalam suatu pesta me-
nimbulkan kemarahan hadirin, demikian 
pula dosa seorang anggota Tubuh Kristus 
membawa akibat terhadap persekutuan 
umat beriman. Pengakuan dosa kepa-
da seorang imam sebagai wakil Gereja 
merupakan suatu ungkapan penyesalan 
dan kerinduan kita untuk dipersatukan 
kembali dengan Gereja. Ketiga, imam 
seringkali dapat memberikan peneguhan, 
nasihat dan dorongan kepada peniten 
dalam terang keadaan tertentu kepada si 
peniten yang diharapkan dapat membawa 
perubahan yang berguna bagi hidupnya.

Sebagai pelayan (Hamba Allah) seo-
rang imam (dalam menyelenggarakan 
sakramen tobat atau pengampunan) HA-
NYALAH memerankan sebagai Kristus (in 
persona Christe) BUKAN menjadi Kristus 
(to be Christe). 
NOVA (SUMBER: INDONESIAN PAPIST, 
YESAYA.INDOCELL.NET)
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Dear Friends, 
Jesus taught us that when people do bad things to us, 

the only way we can really feel better is to forgive them. 
We can’t choose what they will do. We can only choose what we will do. 

We can do what Jesus did, or we can choose not to.
The Scriptures say to forgive others as you would want to be forgiven. 

Remember that there are times when you also need to be forgiven.
At Easter we celebrate not only that He died for us, but also how He lived. 

He taught us how to live and be happy, and if we do what He taught, we’ll be happy 
and have the Holy Ghost to comfort us. Living the gospel works.

Let’s build forgiveness.

What can you do when you feel sad or angry with someone?
You may do these.

CHALLENGE 1:
Take a deep breath and let it out slowly. Then repeat.

Even count to 10 to calm down.

CHALLENGE 2:
Try to say something nice back.

CHALLENGE 3:
Forgive them, instead of getting upset.

Pray for help to forgive when it’s hard. Remember that sometimes the person 
you forgive might not be sorry, but we can forgive anyway. If you’re upset with 

something you did, forgive yourself and try to do better next time. 

Forgiving yourself is simply letting go of what your holding against yourself 
so that you can move on with God. PURNA

Building ForgivenessBuilding Forgiveness
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Fokus 
Katedral

Gerimis turun pukul setengah 
enam sore di kompleks 

Paroki Katedral Jakarta. Saat itu 
sudah ada sekitar dua puluhan 
peserta rapat yang memenuhi 
ruang pertemuan pasturan, demi 
menghadiri sebuah perhelatan 
langka.

Para perwakilan Seksi dan 
Dewan Pengurus Harian 
(DPH) Paroki Katedral Jakar-
ta, mendapat kunjungan dari 
Tim Kunjungan Karya Pastoral 
(TKKP) KAJ yang dipimpin oleh 
RD. Adi Prasojo. Pergantian Pas-
tor Kepala di Paroki Katedrallah 
yang menyebabkan  pertemuan 
TKKP kali ini diadakan.

Bapak Harley sekretaris DPH, 
mendampingi Rm. Hani Rudi 
Hartoko SJ. (Romo Kepala), 
menyampaikan profil dan 
kilasan paroki terkait demografi 

Visitasi KAJ

umat dan cakupan teritorialnya, 
serta dinamika kegiatan hidup 
menggereja di Paroki Katedral.

Setelah  pendahuluan dan  
selingan makan malam, aca-
ra pun dilanjutkan di beberapa              
ruangan terpisah. Para per-
wakilan seksi, kelompok katego-
rial,  dan pengurus DPH dibagi 
ke dalam tiga kelompok diskusi, 
antara lain: Bidang Penggemba-
laan, Administrasi, dan Bidang 
Dokumentasi & Kepengurusan 
Organisasi Pastoral.

LK turut ikut dalam disku-
si kelompok Penggembalaan. 
Dalam bidang ini ditemukan     
banyak   kendala   dalam    rege- 
nerasi/ suksesi pengurus. 

"Bagaimanapun kita semua 
harus tetap optimis, karena  
Katedral masih memiliki po-

RD. Adi Prasojo selaku pimpinan Tim Kunjungan Karya 
Pastoral (TKKP) KAJ.

Suasana rapat yang berlangsung kondusif.
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tensi yang dapat digali dan di-
gerakkan," ujar Bapak Suryadi 
Hadisumarta yang memandu 
menyemangati perwakilkan sie. 
Komsos, sie. Kerasulan Kitab 
Suci, sie. Kerasulan Keluarga, 
sie. Liturgi, Putra Altar, Pu-
sakris, OMK, Bina Iman Anak, 
dan Prodiakon. 

Waktu sudah mendekati 
PK.20.30, dan semua peserta 
kembali memenuhi ruang per-

temuan. Sambil membawa   ba-
nyak catatan tugas, harapan 
para aktivis paroki dikembang-
kan supaya bisa membawa Kat-

edral semakin kuat mulai dari 
dalam (berkat partisipasi aktif 
umat dalam wilayah teritorial 
asal), dan akhirnya bisa terus 
berkembang maju menjadi paro-
ki induk yang pantas diacu oleh 
paroki anak-anaknya. Semoga 
dan  amin. 

"Memang tak ada gading yang 
tak retak, dan saya cukup terkejut 
dengan antusias umat yang turut 
menghadiri visitasi TKKP," ujar 
Romo Adi meniupkan spirit 
gembalanya. "Harapan saya, 
Katedral bisa semakin maju 
dengan penyediaan program 
baru dan peningkatan kapasitas 
agar nantinya paroki ini bisa 
menjadi tempat belajar bagi 
dan untuk semua umat," imbuh 
Romo Hani melengkapi.

Di akhir acara, TKKP menga-
presiasi kebersamaan yang alot 
itu dengan sesi foto bersama. 

Mater Ecclesiae,... 
bersemangatlah! 
TATA

Para peserta rapat dari berbagai seksi dan bidang 
pelayanan di KAJ.
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Warta 
Khusus

Tepat pada tanggal 15 Februari 
2017 rakyat Indonesia te-

lah menyelesaikan tugas dan 
kewajibannya sebagai warga negara 
yang baik dengan bersama-sama 
berperan aktif dan terlibat langsung 
dalam Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) yang diselenggarakan di 
beberapa daerah maupun provinsi di 
seluruh Indonesia.

Tidak seperti Pilkada di tahun-ta-
hun sebelumnya, animo serta atmos-
fer dari rakyat Indonesia nampak 
sangat  terasa di Pilkada tahun ini 
dimana partisipasi masyarakat da-
lam mensukseskan Pilkada 2017 
terlihat dari meningkatnya jumlah 
warga yang menggunakan hak pi-
lihnya untuk memilih calon-calon 
pemimpin yang dirasa pantas untuk 
memimpin daerahnya dengan ber-
bondong-bondong datang ke Tempat 
Pemungutan Suara (TPS).

Berbicara soal Pilkada 2017 
tentunya kita setuju bahwa Pilkada 
yang dilaksanakan di provinsi DKI 
Jakarta adalah Pilkada yang paling 
menyita perhatian publik, dimana 

pemberitaan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh masing-masing 
pasangan calon gubernur dan wakil 
gubernur yang berkompetisi di 
Pilkada DKI Jakarta hampir setiap 
hari menjadi headline di berbagai 
media massa.

Pilkada 2017 di provinsi DKI 
Jakarta juga meninggalkan kisah 
yang menarik dan membuka 
mata kita semua, bukan karena 
persaingan sengit antar pasangan 
calon yang mengharuskan Pilkada 
DKI Jakarta berlanjut ke putaran 
kedua, namun karena sikap ksatria 
dan berjiwa besar yang ditunjukkan 
oleh salah satu pasangan calon yang 
harus gugur di putaran pertama.

Tepat beberapa jam setelah 
perhitungan suara dari seluruh TPS 
telah selesai dilakukan dan hasil 
quickcount dari berbagai lembaga 
survei telah diumumkan, pasangan 
calon yang memperoleh persentase 
suara paling sedikit berdasarkan 
hasil quickcount secara tegas dan 
rendah hati mengakui kekalahannya 
di hadapan pers walaupun hasil 
resmi perhitungan suara belum 
diumumkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU).

Tidak ada umpatan kekecewaan 
dan tuduhan tak mendasar yang 
mereka lontarkan, serta tidak 
tampak rona kegeraman dan niatan 
untuk menggugat kekalahannya 

SIKAP KSATRIA DAN LAPANG DADA SEBAGAI WUJUD 
KEDEWASAAN DEMOKRASI INDONESIA
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tersebut dari raut wajah mereka, 
secara ikhlas dan lapang dada 
mereka mengakui kekalahannya dan 
tidak sungkan untuk memberikan 
ucapan selamat bagi 2 pasangan 
calon yang melangkah ke putaran 
kedua. Mereka juga memberikan 
pujian pada KPU selaku pihak 
penyelenggara Pilkada DKI Jakarta 
yang telah menyelenggarakan 
Pilkada yang adil, jujur, dan 

SIKAP KSATRIA DAN LAPANG DADA SEBAGAI WUJUD 
KEDEWASAAN DEMOKRASI INDONESIA

kp
uj

ak
ar

ta
.g

o.
id

m
eg

ap
ol

ita
n.

ko
m

pa
s.

co
m

bermartabat.
Terlepas dari pasangan calon 

manapun yang kita dukung sudah 
sepantasnya kita memberikan apre-
siasi setinggi-tingginya untuk sikap 
yang mereka tunjukkan, sebab dari 
pengalaman Pilkada dan Pemilu 
Indonesia di tahun-tahun sebelum-
nya dapat kita rasakan bahwa sikap 
ksatria dan nilai-nilai luhur seperti 
kerendahan hati, tenggang rasa, dan 
lapang dada sudah menjadi hal yang 
amat langka dan bahkan nyaris lun-
tur sebagai identitas bangsa kita.

Semoga hal ini dapat menjadi oase 
yang menyegarkan di tengah-tengah 
kondisi perpolitikan bangsa kita yang 
cenderung memanas akhir-akhir ini, 
serta menjadi sarana pembelajaran 
bagi kehidupan demokrasi kita 
agar menjadi semakin dewasa dan 
beradab.

Proficiat untuk DKI Jakarta, 
Proficiat Indonesia! IRVING
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KOMSOS 
Corner

Umat
Komsos
Umat
Komsos
Umat

Komsos

Umat

:
:
:
:
:

:

:

"Hasil foto-foto itu buat apa?"
"Untuk dimuat di Facebook."
"Facebook siapa?"
"Facebook Katedral."
"Ooo Katedral punya Facebook ya, apa 
namanya?"
"Ada di lembar awal teks misa:
www.facebook.com/katedraljakarta."
"Ooo ada ya di teks misa."

Potongan kalimat di atas lah yang sering ditanyakan oleh 
umat ke Sie dokumentasi dari Seksi Komsos

(Komunikasi Sosial) Katedral Jakarta.

Facebook Katedral Jakarta mulai aktif kembali di bulan 
April 2014. Beragam artikel katekese dan foto-foto 

liputan dapat ditemukan di pages Katedral Jakarta ini, 
diantaranya liputan-liputan misa-misa khusus seperti 
Natal, Paskah, dll kemudian liputan seminar maupun 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kategorial 
maupun lingkungan di dalam gereja Katedral. Tujuan 

dari adanya FB Katedral Jakarta ini supaya umat lebih 
memahami ajaran-ajaran agama Katolik dan umat 

juga bisa mengetahui kegiatan apa saja yang ada di 
gereja, sehingga dapat menarik umat lain untuk ikut 

berpartisipasi juga.

Banyak dan beragamnya kegiatan yang yang dilakukan 
oleh umat Katedral ini tak sebanding dengan anggota 

Komsos yang bertugas untuk meliput. Oleh karena 
itu, diperlukan keterlibatan umat untuk membantu 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di 
lingkungannya atau pun yang ada di kelompok kategorial 

yang diikutinya dan mengirimkannya ke tim Komsos 
melalui email komsos@katedraljakarta.or.id atau lewat 

whatsapp ke 081310262662.
YUNITA

Apakah Gereja Katedral Jakarta 
Punya Facebook?

16
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Kupas 
Film

SILENCE/ 2016
SUTRADARA: MARTIN SCORSESE

SKENARIO: JAY COCKS, MARTIN SCORSESE
PEMERAN: ANDREW GARFIELD, ADAM DRIVER, LIAM NEESON, YOSUKE KUBOZUKA, ISSEI OGATA

Diam,
Sikap Iman Si Penjelajah

Spiral kebisuan, sebuah teori dari Elisabeth Nole 
Neumann. Itulah yang nampak jelas digambarkan 
dalam film Silence.

Silence adalah sebuah film yang mengikuti 
perjalanan dua orang pastor Jesuit (Rodriguez SJ. dan 
Gaudape SJ.) yang bertekad ke Jepang demi membawa 
pulang pastor Feirera SJ., guru pembimbing mereka 
yang dikabarkan sudah meninggalkan kekatolikannya.

Lewat Cina, Gaudape dan Rodriguez masuk ke 
Jepang dan di sana mereka bertemu dengan seorang Jepang beragama Katolik, 
bernama Kichijiro. Kichijiro terpuruk dalam penyesalan akibat pengalaman buruk 
karena mempertahankan iman Katolik yang dianutnya; seluruh keluarganya dibakar 
dan ditenggelamkan.

Perubahan misi Gaudape dan Rodriguez terjadi, saat Kichijiro membawa mereka 
ke sebuah desa Katolik tanpa gembala. Misi penyelamatan pastor Feirera SJ. 
berubah menjadi misi penyebaran iman Katolik kepada umat di Jepang. Misi tersebut 
mengalami tantangan dari Kekaisaran Jepang pada masa itu dan keselamatan 
nyawa Gaudape dan Rodriguez terancam.

Pada akhirnya sikap iman yang heninglah yang dijalani tokoh yang berhasil 
bertahan hidup. Sebuah pilihan yang lebih memilih dan memperjuangkan kehidupan 
manusia.

Sebuah film yang akhir ceritanya membawa kita kepada refleksi cerita hidup Yesus 
sendiri. Karena seperti Yesus yang menghampakan diriNya untuk menyelamatkan 
manusia dari dosa, begitu pula dengan Gaudape dan Rodriguez yang harus 
melepaskan pakaian kemuliaannya sebagai imam demi keselamatan umat Katolik 
yang ditindas kekaisaran Jepang (yang  melarang penyebaran iman Katolik). FAJAR

"Silence is true wisdom's best reply."
Euripides
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Katekese

Dunia mengabadikan berbagai peristiwa 
penting yang berpengaruh besar dan 

menentukan di dalam sejarah peradaban 
manusia, dalam berbagai bentuk 
dokumentasi: museum, lukisan, foto, 
film, berita, dan buku. Dokumentasi itu 
membuat peristiwa sejarah manusia terasa 
selalu aktual untuk ditengok dan ditelusuri 
kembali sewaktu-waktu. Sementara itu, 
jauh dari hiruk pikuk pemberitaan dan 
kebisingan pencitraan, nun di kesunyian 
sebuah kota kecil di Galilea yang bernama 
Nazaret, terjadi sebuah peristiwa yang 
teramat sangat menentukan nasib seluruh 
jiwa manusia, sampai kekal. Seorang 
Malaikat Tuhan yang kudus menyapa 
keheningan hati seorang dara sederhana 
bernama Maria. Kudus pulalah sang 
dara, karena tak pernah dalam sejarah 
umat manusia, seorang Malaikat Tuhan 
menyampaikan salam hormat, dengan 
kata “hail” (lih. Luk 1:28), kepada manusia.  
Demikianlah melalui peristiwa Maria 
menerima Kabar Gembira dari Malaikat 
Gabriel yang kita peringati setiap tanggal 
25 Maret, sejarah penebusan umat 
manusia diawali. Jika manusia jatuh ke 
dalam dosa karena kehendak bebas yang 
dikaruniakan Allah padanya, maka Putra 
Allah yang datang ke dunia untuk menebus 
manusia dari dosa juga harus datang 
karena kehendak bebas manusia. Dalam 
keadaan tidak mengerti, dan mungkin juga 
takut, Maria memilih untuk mempercayai 
Allah sepenuhnya dan mengatakan “ya”. 
Imannya kepada rancangan Allah yang 
ia yakini pastilah indah dan sempurna, 
betapapun nampaknya penuh tantangan 

Belajar Menyangkal Diri 
Bersama Bunda Maria, 

Hamba Allah Sejati

dan kesukaran, membuatnya mengatasi 
semua bimbang dan ragunya, sehingga 
dengan berani ia menjawab, 

“Sesungguhnya aku ini adalah 
hamba Tuhan, jadilah padaku 

menurut perkataanmu itu.” 
(Luk 1:38) 

Hati dan hidup Maria adalah hakekat 
seorang hamba. Lihatlah, kekuatan 
yang teramat besar dalam diri seorang 
hamba, karena dunia tidak berpusat pada 
egoku, karyaku, kepentinganku, hartaku, 
prestasiku, atau nama baikku. Semua 
mengenai aku. Melainkan mengenai 
Allah dan rencana-Nya, mengenai nasib 
sesama manusia dan dunia ini. Itulah 
teladan penyangkalan diri yang terdalam 
dari hati Maria. Dalam masa pertobatan ini, 
semoga teladan kerendahan hati Bunda 
Maria menghidupi semangat kita melayani 
Allah dan menyerahkan keinginan dan 
kehendakku kepada Allah, demikian juga 
rasa takutku, sekalipun itu berarti bergerak 
meninggalkan zona nyamanku untuk 
berjuang bersama Yesus, dan meraih 
mahkota kemuliaan bersamaNya. Inilah 
peristiwa bersejarah yang terjadi di hati 
terdalam setiap dari kita,  keputusan untuk 
menyangkal diri, memikul salib dengan 
rela dan mengikuti Yesus dengan setia 
seperti Bunda Maria.  Dokumentasinya 
diabadikan di keheningan hati, dan 
keaktualannya menembus keabadian. 
TRIASTUTI
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The Annunctiation ~ Philippe de Champaigne
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Seputar 
KatedralMisa Umat 

Berkebutuhan Khusus

Sejumlah relawan berseragam abu-
abu berdiri di pintu samping dan 

utama gereja dengan senyum ramah 
menyapa setiap umat yang akan 
menghadiri misa pukul 11:00. Tidak 
seperti biasanya, sebagian bangku 
di sekitar altar utama diberi tanda 
khusus dan diperuntukkan bagi umat 
berkebutuhan khusus (disabilitas). 
Misa dipimpin oleh Vikaris Episkopal 
Rm. Andang L. Binawan, SJ.

Begitu pula sebagian umat penyan-
dang disabilitas yang biasanya duduk 
di altar Yoseph dengan pemandu in-
terpreter Frans Dwi Susanto selama 

berjalannya perayaan Ekaristi. Hom-
ili yang disampaikan terkait Injil Ma-
tius 5:13-16 tentang garam dan terang 
dunia. Menjadi terang dunia salah 
satunya adalah dengan mewartakan 
harapan, mewartakan kebaikan ke-
pada orang sekitar, sekalipun melalui 
perbuatan kecil sederhana dalam   
hidup masing-masing. 

“Hadirnya para keluarga 
penyandang berkebutuhan khusus 
menjadi berkat kesaksian hidup, 
dengan  tetap gembira dan optimis 
meski dalam kekurangan, dan berani 
menapaki kesulitan hidup.” GERRY
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Seputar 
Katedral

Minggu, tgl 19 Februari 2017, bertempat di Paroki Paskalis Cempaka Putih, 
berlangsung lomba Membaca Kitab Suci dan Mendaraskan Mazmur untuk anak-

anak ASAK wilayah Pusat dan Selatan dalam rangka 1 Dekade ASAK (2007-2017). 
Perlombaan tersebut di ikuti oleh 7 Paroki yang tergabung dalam Wilayah Pusat dan 
Selatan antara lain: Paroki Katedral, Paroki Paskalis, Paroki Fransiskus Asisi Tebet, 
Paroki Pejompongan, Paroki Pasar Minggu, Paroki Kramat, Paroki Blok Q.

Cuaca yang kurang bersahabat dan hujan lebat yang turun terus menerus tidak 
menyurutkan semangat anak-anak untuk berlomba. Wajah mereka terlihat begitu 
ceria, polos dan antusias. 

Peserta lomba membaca kitab suci terdiri dari: 11 peserta anak dan 11 peserta 
remaja. Sedangkan peserta lomba mendaraskan mazmur terdiri dari: 8 peserta anak 
dan 11 peserta remaja.

Terimakasih kami kepa-
da Pembina Kitab Suci Ibu 
Elly dan Pembina Mazmur 
Ibu Widhi atas kerja keras 
dan kesabarannya melatih 
anak ASAK, sehingga dapat 
tampil sebagai peserta yang 
percaya diri. JANNY SUJATNO/
ASAK

Lomba Membaca Kitab Suci dan Mendaraskan Mazmur 
untuk ASAK Wilayah Pusat dan Selatan

Citra Teresa Albers
Juara 2

Mendaraskan Mazmur Kategori Anak
dari Paroki Katedral

Paulina Elvinsua Ferdinandus
Juara 2

Mendaraskan Mazmur Kategori Remaja
dari Paroki Katedral

Monica Karubun
Juara 1

Lomba Membaca Kitab Suci
Kategori Anak
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KomunitasWanita Katolik
Katedral Jakarta
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anggotanya adalah wanita, dari berbagai 
latar belakang dan rentang usia. Kekhasan 
dalam menjawab tantangan pelayanan 
yang ada dalam masyarakat inilah yang 
diutarakan Romo Hani untuk direnungkan 
dan diwujudkan secara konkrit. Tidak  
hanya di dalam Gereja, tetapi juga ke 
luar, ke tengah masyarakat, mewakili 
Gereja dan menjadi etalase Gereja, karena 
kondisi struktural Gereja membuatnya 
tidak selalu mudah untuk terjun langsung 
dalam pelayanan ke tengah masyarakat 
yang majemuk. “Berilah kami ya Tuhan, 
roh kegelisahan”. Kegelisahan bukan dalam 
arti negatif tentunya, melainkan agar kita 
tak hanya diam di zona nyaman kita, tetapi  
terus mengamati, berpikir sambil bergerak 
untuk bisa berkontribusi sesuai kapasitas 
kita demi mewujudkan  masyarakat yang 
lebih adil dan beradab. Mencari bentuk yang 
belum dibuat orang lain, masuk ke tempat 
yang orang lain tidak mau masuk, demi 
masa depan generasi muda dan bangsa. 

Dalam perspektif kekhasan peran wanita, 
misalnya apa yang bisa dibuat agar anak-
anak menjadi lebih sehat, perkembangan 
dalam kesehariannya tidak hanya 
diserahkan pada pengasuh anak, membuat 
program mendidik anak menjadi generasi 
yang unggul, karya perlindungan kepada 
anak dan buruh migran, juga perhatian 
pada kaum lansia dan berkebutuhan 
khusus. Anda tertarik menyumbangkan 
tenaga & waktu, ketrampilan & kasih, demi 
melayani masyarakat tanpa pandang bulu 
dan secara konkrit bersama WK? Silakan 
menghubungi Ibu Lucy Tabrani di no hp 
085771107788.  
TRIASTUTI

“Jadilah etalase Gereja” 

Demikian ajakan Romo Albertus Hani 
Rudi Hartoko, SJ dalam homilinya 

kepada segenap anggota dan pengurus 
Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) 
Cabang Katedral Jakarta. Para wanita 
laskar Kristus ini berkumpul merayakan 
Misa Kudus, yang mengawali rangkaian 
acara pertemuan dan pelantikan pengurus 
baru WKRI Katedral, di ruang St Petrus, 
pada hari Sabtu, 25 Februari 2017. Pada 
hari itu, di antara sekitar 50 anggota yang 
hadir, Ibu Lucy Tabrani, ketua umum 
WKRI Cab Katedral, melantik 12 orang 
pengurus baru untuk masa jabatan tiga 
tahun, yaitu Ibu Imanuella Hennyana 
Atmadja sebagai sekretaris, Ibu Veronica 
Tjeuw sebagai bendahara, Ibu Vinsensia 
Then Pin Shia dan Ibu C. Ivon Purnamasari 
sebagai pengurus bidang organisasi, Ibu 
Dorotea Sie Mei sebagai pengurus bidang 
kesejahteraan, Ibu Lily Roosmarlina Pelawi 
Napitupulu sebagai koordinator koor, Ibu 
Yayuk sebagai pengurus bidang pendidikan, 
Ibu R. Ida Nurwahyuni sebagai pengurus 
bidang usaha, Ibu Liliosa sebagai pengurus 
hubungan masyarakat, serta Ibu Lucia 
Mei Cu, Ibu Yanti Tantiana dan Ibu Maria 
Katharina Montrado sebagai Perwakilan 
Badan Kerja Sama Wanita (BKSW) Kristen 
Katolik Pusat IV (Katedral). 

Apa yang membuat WKRI Katedral, 
yang kini beranggotakan 178 orang dan 
bertemu secara rutin setiap Sabtu ke-4 pukul 
10-12 siang di ruang St Petrus, mempunyai 
jati diri yang khas dan membawa misi 
yang tidak dipunyai kelompok kategorial 
lainnya? Tentu selain bahwa semua  
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Cerpen

Malcolm baru saja memutuskan untuk 
mengisi kantungnya dengan semua 
kesalahan yang pernah dilakukan orang 
lain terhadapnya.

“Itu tidak adil ! Itu tidak benar !” Begitu 
dia berpendapat.

“Aku tidak akan memaafkan, dan 
aku tidak pernah akan melupakan apa 
yang sudah mereka perbuat !” Begitu 
janjinya.Demikian tekadnya. Dan itu 
keputusannya. 

Namun Malcolm sedikit bingung. 
Setelah memutuskan mengingat-ingat 
kesalahan orang lain, dia khawatir 
suatu hari nanti dia akan lupa dengan 
kesalahan yang harus diingatnya.

Bagaimana ini ? Dia berfikir keras.

Akhirnya Malcolm memutuskan 
mengumpulkan dan menyimpan 
batu dalam upaya mengingat setiap 
kesalahan orang lain.

“Sungguh ide yang bagus. Sungguh 
alat pengingat yang tepat.” Dia bersorak, 
“Batu yang keras dan berat akan 
mengingatkanku seterusnya dan aku 
tidak pernah akan memaafkan.” Dia 
merasa bangga dengan idenya yang 
brilian.

Dia mulai mengingat-ingat dan 
langsung teringat kesalahan seorang 
temannya. Temannya tadi membagi 
kue, namun dia tidak mendapat bagian. 
Malcolm buru-buru memungut satu 
batu dan mengantonginya.  Semakin 
lama semakin banyak kesalahan orang-
orang yang diingatnya. Sebentar saja 
kantungnya sudah penuh batu. Malcolm 

Sekantung 
  Kesalahan
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sampai terengah-engah karena batunya 
berat, sehingga langkahnya pun 
semakin payah.

Akhirnya Malcolm kewalahan, dan 
memutuskan mengeluarkan serta 
membuang batu-batu yang sudah 
dikumpulkannya. Seketika dia merasa 
langkahnya lebih ringan ketika batu 
terakhir sudah dibuangnya. 

“Rasanya lebih nyaman bila demikian. 
Mungkin jika aku tidak mengingat-ingat 
kesalahan orang lainpun, hidupku akan 
jauh lebih ringan.” Pikirnya.

Sejak saat itu Malcolm belajar 
memaafkan dan tidak lagi mengingat-
ingat kesalahan orang lain.

Tidak ada gunanya menyimpan 
kemarahan dan kebencian. Kita 
bisa memilih sikap seperti Malcolm: 
menyimpan atau melepaskan. 
Menyimpan kemarahan dan kebencian 
dapat menjadi luka batin yang 
memberatkan hidup kita sendiri. Memilih 
melepaskannya akan membebaskan diri 
kita sendiri yang kemudian membawa 
kedamaian dalam hati. Efesus 4:32 
mengajak kita "Hendaklah kamu baik 
hati kepada orang lain, memiliki keibaan 
hati yang lembut, dengan lapang hati 
mengampuni satu sama lain".
(DICERITAKAN KEMBALI OLEH PURNA, DARI 
“POCKETS” BY LARRY HILLER)
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Aku ingat kok, ibuku pernah mengatakan 
bahwa, “Apa pun yang kamu lakukan dan 
kamu pilih, kamu tetap anak ibu, sampai 
kapan pun”. Ingatan akan kalimat itu perlahan 
mengiringi tetesan air mataku yang tidak 
bisa aku bendung. Mengalir deras seperti 
curah hujan yang tinggi membasahi "bumi" 
pipiku. Aku belum pernah menangis. Aku 
dididik oleh seorang serdadu yang pantang 
untuk mengeluarkan air mata dengan 
alasan apapun. Tapi kali ini aku tak dapat 
membendung lagi, air mata ndheleweran1 di 
pipiku. 

Aku ingat kok, bahwa tidak ada seorang 
pun yang bisa menghalangi aku. Keputusan 
sudah bulat bunder. Walaupun sulit. Walau 
tidak mudah. Walau ditentang. Aku tetap 
pada pendirian aku; seperti puisi “Aku” 
(Chairil Anwar) “biar peluru menerjang 
tubuhku aku tetap meradang menerjang”. 
Untuk mencoba jalan hidup panggilan ini. 
Aku sadar bukan aku orang yang diharapkan. 
Pernah secara eksplisit oleh keluargaku 
dikatakan biarlah saudaramu yang lain saja 
yang hidup dalam biara; jangan kamu. Tapi 
ya namanya jatuh cinta apa mau dikata. 

Aku ingat kok, bahwa cinta tanpa 
pertobatan adalah omong kosong. Cinta 
selalu diiringi oleh pertobatan. Sekeping 
mata uang logam yang punya dua sisi. Cinta 
dan pertobatan itu satu. Allah mencintai 
aku. Aku sadari itu; tak aku pungkiri. Banyak 
kasih-Nya diberikan padaku: itu betul. Allah 

membuat hatiku yang kaku, beku dan layu 
menjadi lembut dan menyadarkan diriku. 
Rasa ingin berkuasa, rasa ingin disanjung, 
rasa dendam dan rasa iri dilumat oleh Allah 
menjadi butiran pasir yang halus dan lembut. 

Aku ingat kok, ketika aku diberi salib 
tanpa kaki oleh temanku. Aku mengira 
bahwa salib itu tidak utuh karena patah 
dalam perjalanan saat dibawa. Ternyata salib 
tanpa kaki itu bukan karena patah dalam 
perjalanan atau dipatahkan kakinya biar 
jadi keren. Tapi salib tanpa kaki itu dibuat 
sendiri oleh orang yang tidak punya kaki; 
orang yang harus kehilangan kakinya karena 
menginjak ranjau di perbatasan negaranya. 
Ranjau yang dipasang untuk menutupi 
ketakutan agar musuh tidak masuk. Salib 
itu seolah mau mengatakan, “Sudah cukup 
aku saja yang jadi korban.” Atau, “Yesus 
tidak punya kaki; Dia butuh kakimu untuk 
berjalan, mewartakan kabar gembira Allah 
saat ini”.

Tidak bisa dihindari, semua ingatanku 
itu membungkus hidupku. Kita memang 
orang kini; saat ini dan di sini. Tetapi kita 
dibentuk oleh masa lalu. Bila direnungkan 
lebih dalam kembali (untuk tidak dilupakan), 
bahwa masa lalu merupakan perjalanan 
pertemanan Allah dengan aku (sendiri). 
Allah menjadi teman dalam perjalanan 
hidupku. Dia mempertobatkan aku.  KRISSJ

1.dleweran: berleleran (bahasa Jawa.red)

"Aku Ingat Kok..."
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Menyempurnakan Pertobatan
ala Santo Ignatius
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Riwayat perjalanan rohani St. 
Ignatius diawali dengan peristiwa 
pertobatan  di Loyola. Kemudian 
diteguhkan dengan ketetapan menjadi 
peziarah miskin di Montserrat. 
Selanjutnya di Manresa, Ignatius 
menyempurnakannya dengan pel-
bagai olah rohani dan keluar sebagai 
manusia baru yang memiliki wawasan 
rohani rasuli serta kesadaran akan 
peranan rahmat Tuhan di jalan 
pertobatan.

Ignatius menyadari proses perto-

batan dan menjalani hidup baru 
sebagai prajurit Tuhan membutuhkan 
peranan rahmat Tuhan. Yang 
dimaksudkan ialah sikap rohani 
membuka diri terhadap arahan ilahi 
di luar rancangan pribadi, dengan 
tujuan melahirkan rasa syukur penuh 
kerendahan hati, tanpa keluh kesah 
dan rasa pahit yang akan menguras 
energi. Menyendiri bertekun dalam 
olah rohani Ignatius bukan menyendiri 
melarikan diri dari dunia (fuga mundi) 
melainkan suatu saat formatif untuk 
semakin rasuli. 

Buah yang diharapkan lahir dari 
menjalani rangkaian jalan pertobatan 
yang terus menerus antara lain 
kemurnian hati, kebijaksanaan rohani 
serta kesatuan erat dengan Tuhan 
dalam hidup keseharian. Pemeriksaan 
batin harian bisa berfungsi untuk 
mengantisipasi kejatuhan dan mem-
perbaiki kekeliruan. 

Allah memang berada bersama 
kita tetapi kita mesti tetap berusaha 
menemukan dan mengalaminya. 
Kita perlu mencari dan menemukan 
Allah, kehadiran dan kehendak-Nya. 
Karena meskipun benar bahwa Allah 
bisa ditemui di dalam pelbagai aspek 
kehidupan ini, hati kita tidak selalu 
jernih terhadap kehadiran-Nya dan 
kehendak-Nya. Dalam hal ini diperlukan 
kepekaan dan kesediaan untuk terus 
mengenali kembali diri kita (identitas), 
lingkungan kita (komunitas) dan karya 
kita (perutusan). Doa menjadi syarat 
yang tidak bisa ditawar karena di 
sanalah kita dapat membiasakan diri 
akrab terhadap hal-hal yang bergerak 
di wilayah rohani hidup ini, yaitu 
gerak batin (las mociones) atau biasa 
disebut juga sebagai the living within: 
thoughts, feelings and desires. PURNA


