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Darah menyucikan karena darah adalah kehidupan. Darah juga 
menggambarkan silsilah atau asal usul seseorang. Darah kita berasal dari 
Adam dan Hawa yang diwarnai dengan ketidaktaatan oleh dosa. Maka darah 
kita diganti dengan darah yang baru, yang telah tertumpah dari Yesus yang 
wafat di kayu salib. (Stella)

sebagai

di sinilah berkumpul orang-orang yang sudah tertebus oleh pengorbanan

e
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 “Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira 
karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan 
kerendahan hamba-Nya”. Sepenggal kalimat dari Kidung 
Maria atau yang dikenal dari ‘Magnificat’ ini, merupakan 
ungkapan ketulusan Maria sebagai orang yang sederhana 
yang dipakai Allah sebagai sarana keselamatan dunia. Maria 
dalam kesederhanaannya menaruh kepercayaan penuh pada 
kehendak Allah, menjawab panggilan Allah dengan penuh 
sukacita. Karena kepribadiaan yang taat ini, maka Maria 
mendapat tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Berbagai 
gelar diberikan kepada Maria sebagai bentuk penghormatan 
umat beriman: Maria Bunda Gereja, Maria Bunda yang Penuh 
Cinta, Maria Ratu Surga etc., Sebuah sumber menyebut ada 117 
gelar-gelar yang diberikan kepada Maria.

 Maria adalah model yang masih relevan untuk kita di 
zaman ini. Melalui ‘Magnificat’ kita diajak untuk berserah diri 
dalam iman seperti Maria, bahwa Allah pun berkarya dalam 
pribadi kita masing-masing. Keterbatasan dan ketidaklayakan 
kita sebagai manusia tidak membatasi rahmat Allah bekerja 
dalam diri kita, bahwa belas kasih Tuhan jauh lebih besar dari 
kelemahan kita sebagai manusia. ‘Magnificat’ pada akhirnya 
menginspirasi kita untuk berani berkata: Sesungguhnya, mulai 
dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, 
karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan 
besar kepadaku dan kuduslah nama-Nya. 

Penyerahan diri Maria 
seutuhnya kepada Allah

Richard Paneson

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi
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La Verna
Lampung

La Verna
Lampung

Namun, di kawasan ini terdapat 
suatu sumber mata air yang tidak 
pernah mengering dan menjadi 
penopang hidup para pejuang.

Menjawab kerinduan umat akan 
adanya tempat ibadah, akhirnya 
dibangunlah Gua Maria yang 
diberi nama Gua Maria Padang 
Bulan. Nama Padang Bulan 
terinspirasi dari nama Desa Fajar 
Esuk, tempat Gua Maria yang 
bersahaja ini berdiri. Sumber mata 
air yang dahulu menghidupi para 
pejuang dan masyarakat sekitar, 
kemudian dinamai Sendang Maria 
Kenya. Sendang Maria Kenya di 
Gua Maria Padang Bulan dimaknai 
secara rohani sebagai ‘sumber air 
hidup yang diberkati oleh sang 
cahaya, yakni Kristus Penebus 
Dunia’.

Gua Maria La Verna dan 
Keindahan Alam Pringsewu

Gua Maria La Verna Padang 
Bulan, yang diresmikan pada 
tanggal 19 Agustus 1984, 
merupakan suatu kompleks 
ziarah Katolik yang terdiri dari 
Gua Maria La Verna, Gereja Santa 
Maria, dan Rumah Retret La Verna 
yang dikelola oleh Kongregasi 
Suster-suster Fransiskanes dari 
Santo Gregorius Martir (FSGM) 
Pringsewu. Gua Maria La Verna 
merupakan bagian dari Paroki 
Santo Yusuf Pringsewu. Kompleks 

ini didominasi oleh rimbunnya 
bambu. Pohon bambu adalah 
lambang daerah Pringsewu karena 
kelenturannya sehingga tidak 
mudah patah, sehingga menjadi 
cerminan warga Pringsewu yang 
fleksibel. Pohon bambu dimaknai 
juga sebagai wujud perjuangan 
para gerilyawan kala itu yang 
menggunakan bambu runcing 
untuk melawan penjajah.

Gua Maria La Verna berada di 
kawasan perbukitan nan hijau. 
Patung Bunda Maria berada 
di dalam gua berbentuk batu 
karang yang megah. Di sekeliling 
gua, terdapat aliran air yang 
menambah keindahan gua. 
Area pengunjung juga dibuat 
sedemikian nyaman. Tempat 
duduk panjang yang terbuat dari 
semen dan kombinasi bebatuan 
telah disiapkan bagi para peziarah. 
Atapnya berbentuk jamur besar 
dan dihiasi dengan anyaman tali 
berbentuk sarang laba-laba. 

Di kompleks Gua Maria La 
Verna ini, Anda juga dapat 
melakukan Jalan Salib. Rute Jalan 
Salib berawal dari Gereja Santa 
Maria dan berakhir di Gua Maria 
La Verna. Medannya mendaki 
dan menurun jangan sampai 
meluruhkan semangat untuk 
menyelesaikan jalan salib. Usai 
jalan salib, teruskan perjalanan 

Anda ke Sendang Kenya Maria, 
sekitar 40 meter di sebelah kiri 
gua Maria. Basuh wajah dengan 
air sendang yang akan membuat 
Anda segar kembali.   

Menuju Gua Maria La Verna

Gua Maria La Verna terletak di 
Jalan Raya Sampang, Desa Fajar 
Esuk, Pringsewu, Lampung. Gua 
Maria ini berlokasi kurang lebih 
tiga kilometer dari perempatan 
lampu merah Pringsewu ke 
arah Kabupaten Tanggamus. 
Bila menggunakan kendaraan 
umum, Anda bisa naik bus dengan 
jurusan Kota Agung lalu turun di 
Pringsewu, tepatnya di pangkalan 
ojek Fajar Esuk. Kemudian jalan 
kaki sejauh dua ratus meter 
menuju Gua Maria La Verna.

Gua Maria La Verna sangat 
ramai dikunjungi pada bulan 
Mei dan Oktober. Diluar bulan 
tersebut, Gua Maria La Verna juga 
ramai dikunjungi pada hari Sabtu 
dan Minggu. Anda juga dapat 
melengkapi ziarah Anda dengan 
menginap di Rumah Retret La 
Verna dan mengikuti Retret yang 
dibawakan oleh Suster-suster 
FSGM. Suatu pengalaman lengkap 
untuk mencari hadirat Tuhan, 
ketenangan batin, kejernihan 
pikiran, dan kesehatan jiwa raga. 
(Risty)
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Kidung Maria merupakan sebuah contoh 
indah tentang kenyataan bahwa kita tidak 
perlu melakukan perbuatan-perbuatan besar 
di mata publik untuk menyenangkan Allah

Berawal dari kegemarannya menggebuk alat 
musik perkusi, Mumu ingin berbagi. Yang 
menarik, ia memilih berbagi kegemarannya 
bermain musik dengan anak berkebutuhan 
khusus, teristimewa down syndrome. 

Pesona Gua Maria La Verna, yang disebut-
sebut setara dengan Gua Maria Lourdes di 
Prancis, telah menarik banyak wisatawan. 
Tidak hanya para peziarah Katolik, tetapi 
juga saudara kita yang beragama lain.
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Injil Lukas menyajikan tiga kidung yang sangat indah dan kini menjadi doa yang didaraskan 
saat ibadat pagi, ibadat sore dan ibadat penutup hari dalam tradisi agama Katolik. 

Ketiga kidung itu adalah “Kidung Zakharia” [Benedictus; Luk 1:68-79] didoakan di Ibadat Pagi, 
“Kidung Maria” [Magnificat; Luk 1:46-55] didoakan saat ibadat Ibadat Sore, 

dan “Kidung Simeon” [Nunc Dimittis; Luk 2:29-32] didoakan waktu menutup hari. 
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Ketiga kidung dalam Injil 
Lukas ini menggambarkan 
bahwa Allah menghadirkan 

karya keselamatan bagi dunia, 
melalui orang-orang biasa dan 
sederhana. Kidung Zakharia 
merupakan kidung ucapan syukur 
yang diucapkan oleh Zakharia 
karena kelahiran puteranya 
Yohanes Pembaptis. Kidung 
Simeon adalah ucapan syukur dari 
Simeon yang setelah penantian 
panjangnya, akhirnya ia melihat 
bayi Yesus yang dipersembahkan 
oleh Yosep dan Maria di Kenisah. 
Kidung yang ketiga adalah 
“Kidung Maria”, ungkapan hati 
Maria yang ia katakan ketika ia 
mengunjungi Elisabet saudarinya 
sesaat setelah ia menerima kabar 
gembira dari malaikat Gabriel. 
Nama Magnificat diambil dari 
kata pertama kidung tersebut 
dalam bahasa Latin yang artinya 
memuliakan. 

Dikisahkan dalam Injil Lukas 
bahwa setelah Maria menerima 
kabar gembira dari Malaikat 
Gabriel mengenai rencana 
besar Allah bagi dunia melalui 
dirinya, Maria segera bergegas 
pergi menuju ke sebuah kota 
di pegunungan Yudea, untuk 
menemui Elisabet saudarinya. 
Elisabet adalah keluarga dari 
Maria istri dari Zakharia, yang 
pada usianya dikatakan mandul 
ternyata mengandung seorang 
bayi yang kelak dinamakan 
Yohanes Pembaptis. Kemudian 
berangkatlah Maria dan 
bergegas menuju sebuah kota 
di pegunungan Yehuda. Di situ 
ia masuk ke rumah Zakharia dan 
memberi salam kepada Elisabet. 
Ketika Elisabet mendengar 
salam Maria, melonjaklah anak 
yang di dalam rahimnya dan 
Elisabet pun dengan Roh Kudus, 
lalu berseru dengan suara 
nyaring, “Diberkatilah engkau 
di antara semua perempuan 
dan diberkatilah buah rahimmu. 

Siapakah aku ini sampai ibu 
Tuhanku datang mengunjungi 
aku? Sebab sesungguhnya, 
ketika salammu sampai di 
telingaku, anak yang di dalam 
rahimku melonjak kegirangan. 
Berbahagialah ia yang percaya, 
sebab apa yang dikatakan 
kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana.” Lalu kata Maria, 
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan 
hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku, sebab Ia telah 
memperhatikan kerendahan 
hamba-Nya. Sesungguhnya, 
mulai dari sekarang segala 
keturunan akan menyebut 
aku berbahagia, karena Yang 
Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar 
kepadaku dan kuduslah nama-
Nya. Rahmat-Nya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia. 
Ia memperlihatkan kuasa-Nya 
dengan perbuatan tangan-Nya 
dan mencerai-beraikan orang-
orang yang congkak hatinya; 
Ia menurunkan orang-orang 
yang berkuasa dari takhta-Nya 
dan meninggikan orang-orang 
yang rendah; Ia melimpahkan 
segala yang baik kepada orang 
yang lapar, dan menyuruh 
orang yang kaya pergi dengan 
tangan hampa; Ia menolong 
Israel, hamba-Nya, karena Ia 
mengingat rahmat-Nya, seperti 
yang dijanjikan-Nya kepada nenek 
moyang kita, kepada Abraham 
dan keturunannya untuk selama-
lamanya.” Maria tinggal kira-kira 
tiga bulan lamanya bersama 
dengan Elisabet, lalu pulang 
kembali ke rumahnya. (Luk 1:39-
56)

Kidung Maria merupakan 
sebuah doa yang mencerminkan 
iman-kepercayaan seseorang 
yang sangat mendalam. Maria 
mempercayai apa yang akan 
dilakukan oleh Allah atas dirinya. 
Sepanjang hidupnya, Maria tetap 
penuh percaya pada kerahiman 

dan kebaikan hati Allah (lihat Luk 
1:50). Dia percaya bahwa Allah 
akan meninggikan orang-orang 
yang rendah dalam dunia ini 
dan Dia akan setia pada segala 
janji-Nya (Luk 1:52-53.55). 
Kidung Maria merupakan sebuah 
contoh indah tentang kenyataan 
bahwa kita tidak perlu melakukan 
perbuatan-perbuatan besar di 
mata publik untuk menyenangkan 
Allah atau menguraikan secara 
terinci suatu isu teologis yang 
mendalam. Dengan mengikuti 
teladan Maria dalam mengasihi 
Allah, mempercayai Dia dan 
dengan rendah hati berjalan 
bersama-Nya, kita semua pun 
dapat menyenangkan Allah. Ketika 
kita datang menghadap sang 
Mahatinggi setiap hari dalam doa 
pribadi, cobalah untuk mengingat 
contoh kerendahan hati dan 
iman-kepercayaan Bunda Maria. 
Bersama dia dan dalam kuasa 
Roh Kudus, kita pun akan mampu 
mendeklarasikan bahwa, “Yang 
Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar 
kepadaku dan kuduslah nama-
Nya.” (Luk 1:49)

Dua orang imam bersaudara 
anggota ordo salib suci (P. Bernard 
C. Mischke OSC dan P. Fritz 
Mischke OSC), dalam Pray today’s 
Gospel, hal. 25 mengatakan: benar 
sekali ketika mengatakan bahwa 
Maria, Ibunda Kristus, adalah yang 
pertama dan terbaik dari orang-
orang Kristiani. Maria adalah 
orang pertama yang menerima 
panggilan Allah berkaitan dengan 
penebusan umat manusia dalam 
Putera-Nya, dan tanggapannya 
terhadap panggilan itu dipenuhi 
sukacita dan lengkap. Bahkan 
Maria menghayati panggilan Allah 
sepanjang hidupnya di dunia. 
Maria adalah model Kristiani 
berkaitan dengan tanggapannya 
yang sepenuh hati terhadap sabda 
Allah. Itulah sebabnya mengapa 
kita memohon pertolongannya 
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dan menjawab panggilan untuk 
hidup dalam Kristus. Karena 
kemauan Maria untuk menjawab 
panggilan Allah, maka kita pun 
sekarang memperoleh privilese 
diundang untuk ikut ambil bagian 
dalam kekayaan Allah.

Maria menjawab panggilan 
Allah dengan penuh sukacita: 
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan 
hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku.” Sepantasnyalah 
apabila kita memohon kepada 
Allah agar dapat ikut ambil 
bagian dalam “optimisme” Maria, 
sukacitanya yang seharusnya 
merupakan sukacita semua 
orang yang percaya kepada Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamat 
kita semua. Setiap hari di seluruh 
dunia, dalam Ibadat Sore, para 
puteri dan puteranya dalam Gereja 
menyanyikan “Kidung Maria” ini. 
Dengan berputarnya bumi ini, 
praktis kidung pujian dan syukur 
Maria berkumandang dari tempat 
yang satu ke tempat yang lain, 
dari biara yang satu ke biara yang 
lain, dari komunitas yang satu ke 
komunitas yang lain, dari keluarga 
yang satu ke keluarga yang lain 
tanpa henti sampai akhir zaman.

Maria adalah pribadi pertama 
yang menerima Kristus. Tidak 
seorang pun telah mengenal 
dan mengasihi sang Juruselamat 
seperti Maria. Peranannya 
adalah menuntun kita kepada 
Kasih yang sama; teladannya 
memberi inspirasi kepada kita 
untuk memiliki hasrat yang 
sama untuk mendengarkan, 
dan mentaati, serta mengasihi. 
Ketika seorang perempuan 
yang sedang mendengarkan 
khotbah Yesus berkata kepada-
Nya, “Berbahagialah ibu yang 
telah mengandung Engkau 
dan susu yang telah menyusui 
Engkau” (Luk 11:27), maka 
Yesus menjawab, “Yang 
berbahagia ialah mereka yang 
mendengarkan firman Allah dan 
yang memeliharanya” (Luk 11:28). 
Kata-kata ini melipatgandakan 
pujian perempuan itu bagi Maria. 
Mengapa? Karena bagi semua 
orang yang pernah mendengar 
atau akan mendengar sabda Allah 
dan memeliharanya, Maria adalah 
yang terbesar.

Maria adalah guru Kristiani 
besar yang pertama. Dalam 
kehidupan bangsa Yahudi, 

orangtualah yang menjadi guru-
guru utama. Jadi, Maria dan Yusuf 
adalah guru-guru dimana Yesus 
menerima hikmat manusia dan 
pembelajaran awal. Anak laki-
laki Yahudi dianggap dewasa 
secara keagamaan pada usia 
13 tahun. Mulai usia itu ia harus 
hidup penuh tanggung jawab. 
Setelah mencapai usia 12 tahun, 
remaja pria dididik langsung oleh 
ayahnya, agar setahun kemudian 
ia mampu tampil sebagai orang 
dewasa (Stefan Leks, Tafsir Injil 
Lukas, hal. 101). Ketika Maria 
berkata “Ya” terhadap rencana 
Allah, sesungguhnya dia setuju 
untuk menjadi ibu dan guru dari 
Yesus Kristus, sang Juruselamat. 
Itulah pentingnya peranan Maria 
dalam sejarah penyelamatan Allah.

Bersama Elisabet, marilah 
kita menyambut Maria dengan 
berkata: “Diberkatilah engkau 
di antara semua perempuan 
dan diberkatilah buah rahimmu. 
Berbahagialah ia yang percaya, 
sebab apa yang dikatakan 
kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana” (Luk 1:42, 45).

Maria mengunjungi Elisabet saudarinya 
sesaat setelah ia menerima kabar gembira 
dari malaikat Gabriel.

Ilustrasi: seedsoffaith.cph.org
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Kidung Maria merupakan 
salah satu kidung terindah 
dalam Kitab Suci. Kidung 

ini dikenal dengan nama lain 
“Magnificat” yang berasal dari 
bahasa Yunani Koine. Nama 
Magnificat sendiri berarti 
“memuliakan”, diambil dari kata 
pertama nyanyian pujian ini dalam 
teks bahasa Latin (Magnificat 
anima mea Dominum – Jiwaku 
memuliakan Tuhan). 

Kidung Maria/Magnificat 
merupakan salah satu dari empat 
nyanyian pujian atas kelahiran 
Yesus, yang terdapat di Lukas 
pasal 1 dan 2. Ketiga nyanyian 
yang lainnya adalah nyanyian 
pujian imam Zakharia (1:68-79), 
malaikat (2:14), dan Simeon (2:29-
32).

Dalam gereja, Kidung Maria 
paling sering didaraskan maupun 
dinyanyikan dalam ibadat harian, 
paling sering dinyanyikan atau 
dibacakan selama doa malam 
dalam Katolik Roma, Lutheran 
dan doa malam Gereja Anglikan. 
Kidung Maria juga sudah sejak 
dulu berkumandang dalam 
biara-biara dan didaraskan setiap 
harinya. 

Kidung ini diucapkan oleh 
Perawan Maria pada saat berada 
di Yudea ketika mengunjungi 
Elisabet sepupunya. Dalam Injil 

Lukas (1:46-55) diceritakan 
bagaimana bayi dalam kandungan 
Elisabet (yang kelak menjadi 
Yohanes Pembaptis) melonjak 
kegirangan merespon salam yang 
diucapkan Maria. Mengetahui hal 
itu, Maria menyanyikan kidung 
magnificat sebagai balasannya. 
Perjumpaan yang sungguh 
meneguhkan ini menghasilkan 
kidung terindah yang yang 
sejatinya berisikan tentang 
pernyataan kerendahhatian Maria 
dan menunjukan bagaimana Maria 
memuliakan Allah.

“Jiwaku memuliakan Tuhan, 
dan hatiku bergembira karena 
Allah, Juruselamatku, sebab Ia 
telah memperhatikan kerendahan 
hambaNya. 

Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala keturunan akan 
menyebut aku berbahagia, karena 
Yang Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar 
kepadaku dan kuduslah nama-
Nya. 

RahmatNya turun-menurun 
atas orang yang takut akan Dia. 
Ia memperlihatkan kuasaNya 
dengan perbuatan tanganNya dan 
menceraiberaikan orang-orang 
yang congkak hatinya; 

Ia menurunkan orang-orang 
yang berkuasa dari takhtanya dan 
meninggikan orang-orang yang 

rendah; Ia melimpahkan segala 
yang baik kepada orang yang 
lapar, dan menyuruh orang yang 
kaya pergi dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya, 
karena Ia mengingat rahmat-Nya, 
seperti yang dijanjikanNya kepada 
nenek moyang kita, kepada 
Abraham dan keturunannya untuk 
selama-lamanya.”

Kidung Maria adalah “doa 
iman”, doa yang mencerminkan 
iman-kepercayaan seseorang 
yang sangat mendalam kepada 
Allah. Bunda Maria sendiri sebagai 
“model imannya”. Seperti tertulis 
dalam Katekismus Gereja Katolik 
(KGK), bahwa “kerendahan hati 
adalah dasar doa” (KGK, 2559). 
Melalui Kidung Maria ini, Bunda 
Maria menjadi contoh yang 
sempurna tentang kerendahan 
hati dan kesempurnaan kasih. 
Meskipun menyadari karunia 
yang diberikan dengan menjadi 
Bunda Allah yang Mahatinggi, 
namun Ia tetap rendah hati dan 
tetap menganggap dirinya hamba 
dihadapan Allah, karena Ia hanya 
mencari kehendak Tuhan. 

Semoga kita semua bisa 
mendaraskan Kidung Maria setip 
hari dan belajar untuk rendah hati 
guna mencapai kesempurnaan 
kasih kepada Tuhan dan sesama. 
(Sefin)
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Ada tiga hal pokok yang 
terkandung dalam 
tanggapan Maria, yaitu 

bahwa Allah telah melakukan 
perbuatan besar kepada diri Maria, 
Allah telah memberikan kuasa 
dan rahmatNya pada orang-orang 
yang takut akan Dia, dan Allah 
setia pada perjanjianNya dengan 
umatNya. Dengan kata lain, 
memuliakan Allah mencerminkan 
relasi kita dengan Allah dan 
bagaimana kita mengimaninya. 

Iman dan relasi kita kepada Allah 
terwujud dalam bagaimana sikap 
dan tindakan kita dalam menjalani 
hidup sehari-hari. Contoh yang 
paling sederhana adalah bersikap 
hormat kepada semua ciptaan 
Allah di dunia ini. Kesadaran 
akan sikap hormat tersebut bisa 
tergambarkan dari menjaga 
kehidupan manusia lain, menjaga 
kelestarian lingkungan, tidak 
konsumtif, dan tindakan lainnya 
sehingga bisa memperlihatkan 
tanda suatu balasan atas 
kemuliaan yang sudah Allah 
berikan kepada kita.

Ketika kita memuliakan Allah, 

kita tidak akan mengambil 
tindakan yang merugikan atau 
membunuh ciptaan Allah. 
Bercermin pada peristiwa 
berdarah di Masjid di Christchurch 
Selandia Baru dan Gereja Katolik 
Srilanka, tampak bahwa manusia 
kehilangan rasionalitas, empati, 
dan simpati terhadap manusia 
lain. Dengan bertindak demikian, 
manusia sudah menghilangkan 
kemuliaan yang Allah berikan 
dan tidak menyadari keberadaan 
dirinya sebagai seorang yang 
menerima kemuliaan dari Allah.  

Penting untuk menyadari 
bahwa hendaknya keberadaan 
kita di dunia bukanlah untuk 
merusak kemuliaan Allah. 
Secara sederhana, kita perlu 
merefleksikan, apakah kita tidak 
mengambil hak milik orang lain? 
Apakah kita sudah menjaga 
kebersihan lingkungan? Sudahkah 
kita adil kepada saudara-saudara 
kita yang miskin dan papa? 
Apakah kita sudah melakukan 
pelayanan Gereja dengan baik 
dan tidak mengeluh? Jika kita 
masih menjawab ‘belum’, berarti 
masih ada pekerjaan rumah yang 
harus kita selesaikan agar kita 
bisa terus memuliakan Tuhan 
dimulai dengan cara yang paling 
sederhana. 

Sama seperti Bunda Maria 
yang merespon kuasa Tuhan 
dengan,”Jadilah padaku 

menurut kehendakMu”, “jiwaku 
memuliakan Tuhan”; Bunda Maria 
sadar, bahwa sebagai hamba, 
Allah berkuasa penuh atas 
hidupnya. Kalau kita menyadari 
akan posisi kita sebagai hamba, 
kita harus berani mendorong 
untuk melakukan perubahan 
demi kelangsungan kebaikan 
alam semesta yang merupakan 
kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kita 
sendirilah yang harus berani 
memutuskan untuk mau memilih 
hal baik, bukan yang buruk, 
memilih kasih bukan benci. 
Apabila kesadaran akan iman dan 
relasi dengan Allah semakin baik, 
maka kesadaran kita akan relasi 
dengan manusia akan baik pula. 

Magnificat adalah sebuah 
refleksi yang menawarkan 
semangat kepada manusia 
untuk merasakan anugerah 
Tuhan kepada kita dengan 
kerendahan hati, seperti Bunda 
Maria memahami keberadaan 
dirinya akan kekudusan, rahmat, 
dan kuasa Allah. Kita diberikan 
pilihan, apakah mau mendorong 
kesadaran kita secara terbuka 
untuk menerima sukacita dari 
Allah dan membiarkan kehendak 
Allah yang bekerja dalam diri kita, 
atau menolaknya. Yang pasti, jika 
kita membuka diri, Allah berkuasa 
pada diri kita, kita pun akan 
lebih mudah untuk memuji dan 
memuliakanNya. 

RAGAM

B E N E D I C T U S  A R N O L D
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Kata memuliakan (Magnificat) 
seperti tertulis dalam Firman 
Allah di Lukas 1:45-56 
merupakan tanggapan Bunda 
Maria terhadap ungkapan 
Elizabeth yang memuji karya 
Allah pada diri Maria.
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untuk merasakan anugerah 
Tuhan kepada kita dengan 
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Maria memahami keberadaan 
dirinya akan kekudusan, rahmat, 
dan kuasa Allah. Kita diberikan 
pilihan, apakah mau mendorong 
kesadaran kita secara terbuka 
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Ketua Pelaksana AKUSTIK, 
Richard Paneson 
mengatakan kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan para anggota 
Komsos khususnya dalam 
bidang Jurnalistik. “Lewat 
beberapa pelatihan yang telah 
direncanakan, diawali dengan 
pelatihan fotografi, diharapkan 
kemampuan anggota di bidang 
fotografi dan penulisan akan 
meningkat.”

Tampil sebagai pembicara 
dalam pelatihan kali ini adalah 
Agus Suparto, fotografer pribadi 
Presiden RI, Joko Widodo. Lulusan 
Jurusan Antropologi Universitas 
Gajah Mada ini memberikan 
pengarahan kepada 25 peserta 
yang terdiri dari perwakilan OMK 
Paroki Cilangkap, KOMSOS Stasi 
Halim dan Komsos Paroki Lubang 
Buaya, mulai dari dasar fotografi 
hingga penerapan kamera di 
lapangan. Selain itu diajarkan 

pula mengenai fotografi digital, 
komposisi foto, serta mengedit 
foto dengan software pendukung. 

Usai mendengarkan teori, 
peserta diminta untuk praktik 
langsung. Peserta ditantang 
mencari objek foto di sekitar 
Gereja Anak Domba selama 
30 menit. Nantinya, hasil 
foto tersebut akan dilihat 
serta dikoreksi langsung oleh 
pembicara. Usai makan siang, 
Agus kembali meminta peserta 
untuk mencari objek foto lainnya 
dengan angle yang berbeda 
sesuai dengan koreksi yang sudah 
ia berikan sebelumnya.

Pelatihan kali ini memakan 
waktu sekitar 5  jam, yaitu 
dari pukul 09.30–14.30 WIB, 
namun antusiasme peserta tidak 
menurun. Terbukti, peserta masih 
semangat mengikuti workshop 
kedua dan hasil fotonya pun 
lebih baik dari sebelumnya.
Setelah workshop kedua 

selesai, acara ditutup dengan 
pembagian hadiah doorprize dan 
foto bersama para peserta dan 
RD Yote yang juga mengikuti 
pelatihan ini.

Yohanes Surya P, perwakilan 
dari Seksi Dokumentasi 
Komsos Kalvari yang berhasil 
memenangkan foto terbaik dalam 
pelatihan ini mengatakan bahwa 
acara ini sungguh menambah 
ilmu dan mudah untuk 
diaplikasikan. “Selain menambah 
wawasan, pembicaranya keren 
banget! Saya jadi tahu teknik, alat 
serta komposisi apa saja yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan 
foto yang bagus,” ujar Surya yang 
berharap ada kelanjutan dari 
pelatihan ini. 

Semoga pelatihan ini memicu 
KOMSOS Paroki lainnya serta 
OMK Gereja Anak Domba untuk 
bisa mengadakan pelatihan 
serupa. (Shella)

Sabtu pagi, 12 Mei 2019, sejumlah anak muda mengikuti pelatihan fotografi 
di ruang Bina Iman Anak (BIA) Gereja Anak Domba. Pelatihan fotografi 
yang termasuk bagian dari Jurnalistik atau disebut AKUSTIK (Asik Kumpul 
Jurnalistik) yang diselenggarakan oleh KOMSOS Cilangkap. 

Foto : KOMSOS / Dani
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Dalam rangka memperingati 
Minggu Panggilan Sedunia 
yang jatuh pada tanggal 

12 Mei 2019, Paroki Cilangkap 
mengadakan EXPO PANGGILAN 
2019 pada Minggu berikutnya, 
tepatnya pada 17-19 Mei 2019. 
Pameran panggilan ini sudah 
direncanakan sejak bulan Maret 
2019 oleh Mas Martin, Suster 
Bonie, Ibu Erita sebagai Seksi 
Panggilan di Paroki. Tidak hanya 
pameran, mereka juga berinisiatif 
untuk mengadakan live in 
panggilan di Paroki, yang belum 
pernah diadakan sebelumnya. 
Agar acara ini berjalan maksimal, 
Seksi Panggilan menggandeng 
beberapa umat Paroki dan OMK 
wilayah 6 untuk menyukseskan 
acara ini. 

Pada akhir bulan April, panitia 
mengirimkan proposal ke-40 
kongregasi, biara, serta seminari 
yang ada di Jakarta. Awalnya 
terdapat 30 kongregasi serta 
seminari yang akan ikut serta, 
akan tetapi mendekati hari-H 
hanya 16 yang mengonfirmasikan 
kehadirannya. Dengan berbagai 
dinamika yang ada dengan segala 
kekurangan, akhirnya panitia 
dapat membagi para frater serta 
suster ke lingkungan di paroki kita 
dengan adil.

Pada hari Jumat sore, 17 Mei 

2019, para undangan disambut 
langsung oleh Pastor Paroki, 
Romo Rochadi dan Romo Didit 
serta perwakilan dari Dewan. 
Terdapat beberapa kendala 
seperti miskomunikasi dengan 
lingkungan dan kurangnya 
keterlibatan aktif dari OMK dalam 
mengikuti kegiatan. Kegiatan 
hari Jumat diisi dengan sharing 
di lingkungan masing-masing 
dengan umat. Hari Sabtu 
tanggal 18, para peserta live in 
diantar kembali oleh perwakilan 
lingkungan menuju basement 
Gereja untuk memulai EXPO. Para 
OMK terlihat mulai banyak yang 
hadir dan menyemarakkan acara 
hari Sabtu itu. Pada hari kedua 
ini OMK bersama para peserta 
EXPO dan live in menampilkan 
aneka pertunjukan seni seperti 
bernyanyi dan menari bersama. 
Booth pameran para biarawan dan 
seminaris pun ramai dikunjungi 
oleh OMK dan umat. 

Hari kedua ditutup dengan misa 
bersama OMK yang dipimpin 
langsung oleh Romo Didit dan 
dilanjutkan dengan acara OMK 
di aula. Para peserta EXPO 
terlihat antusias saat melebur 
dan bercanda bersama dengan 
OMK selama acara. Mereka pun 
tidak sungkan untuk berbagi 
pengalaman mereka menjadi 
seorang seminaris seperti 

sekarang. Frater Patrick dan Frater 
Septian mendapat kesempatan 
untuk berbagi langsung 
pengalaman mereka saat acara 
malam tersebut. Keduanya sendiri 
merupakan bagian dari Paroki 
Cilangkap. Frater Patrick pernah 
menjalani tugas pastoralnya pada 
tahun 2014 di Paroki Cilangkap, 
sementara Frater Septian sendiri 
merupakan anak Paroki. 

Hari terakhir EXPO Panggilan 
dan live in ditutup dengan misa 
bersama dengan anak-anak 
BIA yang mengenakan pakaian 
biarawan dan biarawati. Setelah 
misa, acara EXPO yang kedua 
pun dilanjutkan, para frater dan 
suster kembali membuka booth 
disertai acara hiburan dari BIA dan 
kelompok keroncong. 

Menutup rangkaian EXPO 
panggilan, Mas Martin selaku 
ketua panitia acara berpesan, 
“Tuaian memang banyak tetapi 
hanya tersedia sedikit pekerja. 
Diharapkan dengan adanya 
acara ini umat terdorong untuk 
melibatkan anak-anaknya aktif 
dalam kegiatan di gereja, agar 
dapat tumbuh panggilan menjadi 
pelayan umat, seperti menjadi 
imam, bruder atau suster dan 
mendoakan terus para Uskup, 
Imam dan biarawan/biarawati.” 
(Nino)

Foto: KOMSOS/Stella, Rio, Dani
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Foto : KOMSOS / Dani



KILAS PERISTIWA

EDISI 3716

Tahbisan Diakon

HUT RD. Rochadi ke-61 tahun

Rabu, 8 Mei 2019 Perayaan Ekaristi 
Penerimaan Sakramen Tahbisan Diakon 
Fr. Monang, Fr. Bekti dan Fr. Vano oleh 
Bapak Uskup Mgr. Ignatius Suharyo 
di Gereja St. Maria Diangkat Ke Surga, 
Katedral Jakarta.

Foto: Frater Diosesan Jakarta

Jumat, 17 Mei 2019 Perayaan misa 
syukur HUT RD. Rochadi ke 61 tahun 
di Gereja Anak Domba dilanjutkan 
dengan ramah tamah dan persembahan 
nyanyian oleh RD. Angga dan Komsos.

Acara tersebut, dihadiri oleh keluarga, 
kerabat dan beberapa donatur.

Foto: KOMSOS/Stella, Richard, Theo
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Buka Bersama Seksi HAAK

Penutupan Bulan Maria dan 
Pembukaan Novena Roh Kudus

Kamis, 23 Mei 2019 Seksi HAAK Cilangkap 
bekerja sama dengan Forum HAAK Dekenat 
Timur mengadakan acara Tausiah dan Buka 
Bersama memperingati Bulan Ramadhan 
1440H bertema "Merawat dan Melestarikan 
Kebhinekaan. Kita Berhikmat, Bangsa 
Bermartabat" di Aula Gereja Anak Domba. 
Acara dihadiri oleh NU, Banser, Ansor, TNI, 
Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan.

Foto: KOMSOS/Stella, Sefin

Jumat, 31 Mei 2019 Misa Penutupan Rosario 
sekaligus Pembukaan Novena Roh Kudus 
dipimpin oleh RD. Didit di Gereja Anak Domba 
pada pukul 17.30 WIB.

Foto: KOMSOS/Stella
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INSPIRASI

Sebagai pemain perkusi 
profesional, Muhamad 
Sufirmansyah atau kerap 

dipanggil Mumu sudah mencicipi 
pentas dari tingkat lokal hingga 
internasional. Belakangan ia mau 
membagikan pengalaman dan 
keahliannya dengan anak-anak. 
Walaupun ia telah mengajar 
musik, terutama perkusi, di 
sejumlah sekolah, ia merasa 
tertantang untuk memulai sesuatu 
yang lebih: memberikan diri untuk 
sesama yang punya kebutuhan 
khusus.

Pada pertengahan 2007, ia 
tampil dan berkolaborasi dengan 
komunitas Gamelan Gaul, 
komunitas pemain gamelan yang 
berisikan anak-anak berkebutuhan 
khusus Down Syndrome. Salah 
satu orang tua pemain gamelan 
lantas meminta Mumu untuk 
mengajarkan perkusi kepada 
anak-anak down syndrome ini. 
Tanpa berpikir lama, Mumu 
menjawab, “Ya, tentu bisa!” 

Ia pun memulai kelas belajar 
perkusi dengan 12 anak down 
syndrome sebagai muridnya. 
Bahan pelajaran yang digunakan 
Mumu adalah komposisi yang 

diaransemennya sendiri. 
Perjuangan yang dilakukannya 
sungguh tidak mudah. Selama 
satu tahun berlatih tidak banyak 
kemajuan yang dicapai. Mumu 
sempat hampir kehabisan cara. 
“Saya sampai bingung sendiri, 
mau mengajar dengan cara 
yang bagaimana? Sejumlah 
metode sudah dilakukan tapi 
tidak berhasil. Bahkan salah satu 
orangtua murid menyangsikan 
bahwa saya bisa mengajari anak-
anak ini,” ujarnya. 

USAHA TIDAK MENGKHIANATI 
HASIL

Namun Mumu tidak patah arang. 
Ia mulai menata pola latihan. 
Pertama-tama yang ia lakukan 
adalah meminimalisir campur 
tangan orangtua dalam kegiatan 
belajar dan berlatih. “Selama 
ini mereka berlatih didampingi 
orangtua. Saya mencoba agar 
selama latihan anak-anak 
mandiri, tanpa pendampingan 
orangtua,” kisahnya. Ia juga 
menyaring sejumlah masukan 
dari para orangtua, salah satunya 
dengan menambah variasi materi 
pelajaran. Namun ternyata yang 
menjadi kunci keberhasilan untuk 

mengajarkan anak-anak down 
syndrome ini adalah menambah 
“kapasitas” kesabarannya.

Usahanya mulai menampakkan 
hasil. Ia mulai bisa mengetahui 
siapa saja yang berpotensi 
bermain perkusi lebih baik 
dibandingkan kawan-kawannya. 
Pada merekalah Mumu lebih 
menitikberatkan latihan yang 
lebih intens, dengan penuh 
kesabaran. “Saya tidak berhenti 
menyemangati mereka untuk 
terus berusaha... ayo, kalian pasti 
bisa!” tambahnya. 

Yang jelas, kesabaran Mumu 
diuji berkali-kali. Ia mengakui 
setiap kali berhadapan anak-
anak, ia harus menanamkan rasa 
sabar dalam kepalanya terus-
menerus. Apalagi anak-anak 
down syndrome menyerap materi 
lebih lama dibandingkan anak 
biasanya. Tapi bukan berarti ini 
tidak mungkin. “Kalau anak-anak 
biasa belajar satu komposisi butuh 
waktu, katakanlah, satu atau dua 
hari. Kalau anak down syndrome 
bisa sebulan. Tapi mereka bisa 
dan dengan teknik yang benar,” 
ujarnya sambil tersenyum.

Foto: KOMSOS / Rio
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INSPIRASI

Namun ia tidak ingin juga jika 
anak-anak ini tidak disiplin dalam 
berlatih. Ia pun menerapkan sikap 
tegas saat belajar. “Saya bilang ke 
mereka dengan baik kalau mereka 
mau bercanda atau tidak serius 
berlatih sebaiknya di luar saja. 
Saya beri pengertian supaya tidak 
mengganggu kawan lain yang 
ingin berlatih,” urainya. Menurut 
Mumu, tidak ada gunanya menjadi 
galak untuk menghadapi anak-
anak ini. “Kalau saya marah saya 
malah ditertawai. Makanya saya 
beri pengertian baik-baik. Dan 
mereka mau dengar,” tambahnya. 
Kerja kerasnya berbuah manis. 
Pada tahun 2015 Mumu mampu 
membawa 12 anak didiknya 
ke Singapura untuk tampil dan 
bertukar pengalaman dengan 
komunitas perkusi anak-anak 
down syndrome di sana. 

BERAWAL DARI JALANAN

Apa yang dilakukan pria kelahiran 
20 Mei 1983 ini tidak terlepas 
dari masa lalunya sebagai anak 
jalanan. Pengetahuan bermusik 
sedikit banyak didapatkan pada 
masa-masa ini. “Lingkungan masa 
kecil saya kebanyakan pengamen. 
Saya ikutan mengamen,” kisahnya. 
Tinggal dan bertahan hidup di 
jalan adalah keseharian Mumu 
pada masa lalu. Dari mengamen 
itulah Mumu banyak belajar 
tentang musik, termasuk perkusi. 

Ketika sebuah kafe di bilangan 
Kemang membuka kelas perkusi 
yang bisa diikuti anak-anak 
pengamen yang punya minat. 
Kelas gratis ini dibimbing oleh 
Kang Jiner, seorang musisi lulusan 
S2 musik dengan mayor gendang. 
Di kelas ini Mumu memilih 
untuk bermain jimbe, salah satu 
jenis alat musik perkusi. Dari 
situ ia menekuni dunia perkusi 
dan memantapkan pilihan 
untuk berkarir sebagai musisi 
profesional. 

Keinginan Mumu terlibat dalam 
pendidikan dan pengembangan 
anak semata-mata karena dia 
mencintai anak-anak. Ia sempat 
aktif di Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang menaungi anak 
jalanan. Selain itu ia juga biasa 
aktif di beberapa panti asuhan. 
Jadi berkarya bersama anak-anak 
bukan hal asing baginya. 

BERBEDA ITU KAYA

Hidup ditengah perbedaan bukan 
hal yang aneh bagi Mumu. Mumu 
yang seorang Muslim sudah sering 
keluar masuk Gereja, baik Katolik 
maupun Protestan “menabuh” 
alat musik perkusinya. Kolaborasi 
dengan orang dan ciri khas agama 
dan kepercayaan lain juga sudah 
sering dialaminya. Pemikirannya 
yang terbuka dihidupi oleh 
semangat mau berkarya dan 
memberi pada sesama. Bahkan 
istri Mumu pun adalah seorang 
Katolik. Mumu dan istrinya 
diberkati di salah satu Paroki di 
kota Depok. Pria berambut gimbal 
ini memandang bahwa perbedaan 
tidak akan menjadi penghalang 
bila kita punya niat baik berkarya 
bagi sesama.

Setelah apa yang dilaluinya, 
Mumu masih ingin menggarap 
cita-citanya, yaitu membuat 
album musik khusus. Pria 
bermoto hidup “belajar 
berkarya berbagi” ini sedang 
menyusun album komposisi 
permainan perkusi dalam 
bentuk Audio Visual. 
Album ini bertujuan 
sebagai sarana 
pelajaran dan latihan 
perkusi anak-anak 
down syndrome 
secara mandiri. “Jadi, 
mereka bisa belajar 
di rumah dengan 
menonton album 
ini. Rencananya 
ini dalam bentuk 
DVD. Saya ingin 

keliling Indonesia memberi 
latihan dan workshop pada anak-
anak down syndrome. Dan saya 
ingin mereka mandiri dan tidak 
tergantung saya. Saya tidak ada, 
mereka tetap bisa latihan sendiri di 
rumah,” terangnya. Saat ini proses 
albumnya sendiri sudah berjalan 
60%. 

Sebelum mengakhiri sesi 
wawancara dengan INRI, Mumu 
menitipkan pesan kepada 
pembaca INRI untuk jangan 
takut memberi diri pada sesama. 
“Jangan menutup hati untuk 
memberi pada lingkungan sekitar,” 
Imbuh Mumu. (Igo)
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KATEKESE

MAGNIFICAT  

Magnificat adalah kantata, 
pujian kepada Allah yang 
ditulis dalam Injil Lukas 

1:46: "Jiwaku memuliakan Tuhan".

Pujian Maria ini merupakan 
doa yang mencerminkan 
iman kepercayaan seseorang 
yang sangat mendalam. Maria 
mempercayai apa yang dilakukan 
oleh Allah baginya. Sepanjang 
hidupnya, Maria penuh percaya 
pada kerahiman dan kebaikan hati 
Allah (lih. Luk. 1:50). Kepercayaan 
Maria diletakkan pada harapan 
besar bahwa Allah selalu setia 
pada janji-Nya; yakni mengangkat 
manusia pada kemuliaan hidup 
bahagia bersama Allah dalam 
Kerajaan-Nya. Warta kerajaan 
Allah yang dihadirkan Yesus, telah 
lebih dahulu “dibumikan” lewat 
pilihan Maria untuk menjalankan 
rencana Allah dalam diri Putera-
Nya yang dikandung secara ajaib 
oleh karya Roh Kudus. Syaratnya, 
sebagaimana yang dijalani 
Maria, adalah merendahkan 
kemanusiaannya di hadapan 
Tuhan, agar rahmat Tuhan menjadi  
nyata terwujud karena sikap yang 
menghambakan diri, tunduk 
penuh hormat. 

Itulah sebabnya Maria percaya 
bahwa Allah akan meninggikan 
orang-orang yang rendah dalam 
dunia ini dan akan selalu setia 
pada setiap janji-Nya. Kidung 
Maria merupakan sebuah 
contoh indah tentang kenyataan 

bahwa percaya saja sudah 
cukup untuk melihat di balik 
peristiwa ada rencana Allah 
yang membutuhkan pekerjaan 
manusia sebagai perpanjangan 
tangan Tuhan kepada umat-Nya.  
Kidung Magnifikat tentunya akan 
membuat umat Allah mudah untuk 
mengambil orientas dan visi hidup 
sesuai rencana karya keselamatan  
Allah.  Dengan mengikuti teladan 
Maria dalam mengasihi Allah, kita 
semua pun dapat menemukan 
kebahagiaan dan kedamaian sejati 
yang dijanjikan-Nya lewat diri 
Yesus, Putera Maria dan sekaligus 
“Anak Sulung” Allah yang menjadi 
ahli waris Allah penjamin silih atas 
dosa-dosa manusia.

Dari pernyataan Magificat, 
siapapun yang berdoa dalam 
rumusan itu pasti akan mengalami 
7 keutamaan hidup kristiani, yakni:

(1)  mengalami inspirasi batin 
yang mengubah suasana hati,  
mampu melihat “wajah Kristus” 
yang tersamar namun nyata ada di 
dunia ini;

(2)  mengalami kehadiran 
Yesus yang ditampakkan lewat 
sukacita maupun penderitaan 
sesama manusia, lewat peristiwa 
rekonsiliasi maupun ketidak- 
adilan sosial, penyakit, kebencian, 
hawa nafsu, dan lain sebagainya;   

(3) menemukan bahwa doa 
yang paling pokok indah bukanlah 
doa permohonan, melainkan 
doa pujian kepada Allah yang 

telah memberikan rahmat yang 
menyertai setiap orang yang 
tekun dan setia melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan Allah;

(4) memiliki kekuatan dan 
rahmat iman untuk mengatasi 
ketidakberdayaan akibat tekanan 
sosial yang membelenggu 
kebebasan hati manusia, termasuk 
untuk bangkit dan bergerak  
dengan mengandalkan kekuatan 
Allah lewat peristiwa-peristiwa 
yang silih berganti mengiringi 
perziarahan umat Allah menuju 
‘tanah air’ terjanji, yakni surgawi;

(5)  mengalami antusiasme 
karena merasa bahagia dipakai 
Tuhan sebagai perpanjangan 
tangan dan mewartakan Injil 
kepada orang lain;

(6) memiliki kepercayaan dan 
pengharapan bahwa selama hidup 
di dunia yang bersifat sementara, 
Tuhan tidak pernah absen melihat, 
mengetahui, bahkan memelihara 
setiap orang yang dengan 
tekun dan setia melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan Tuhan; 

(7) tidak pernah melalaikan 
waktu khusus untuk berdoa atau 
bercengkerama mesra dengan 
Tuhan lewat kegiatan doa serta 
meditasi secara rutin. 

Semoga bermanfaat dan 
menambah kedekatan Anda pada 
Tuhan Yesus dengan semakin 
memulian Allah Bapa di surga. Per 
Mariam ad Iesum.

R D  Y O S  B I N T O R O

MAGNIFICAT  
Magnificat,
Kidung Maria

Magnificat adalah doa 
pujian yang didaraskan 
atau dinyanyikan. 

Magnificat merupakan kebiasaan 
orang Israel membaca kitab suci, 
mazmur atau doa dengan cara 
dilantunkan sebagaimana Bunda 
Maria melantunkan doa pujian 
seperti yang terdapat dalam Injil.

Lalu kata Maria: "Jiwaku 
memuliakanTuhan, dan hatiku 
bergembira karena Allah, 
Juruselamatku, sebab Ia telah 
memperhatikan kerendahan 
hamba-Nya. 

Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala keturunan akan 
menyebut aku berbahagia, 

karena Yang Mahakuasa telah 
melakukan perbuatan-perbuatan 
besar kepadaku dan nama-Nya 
adalah kudus. 

Dan rahmat-Nya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia. 

Ia memperlihatkan kuasa-Nya 
dengan perbuatan tangan-Nya 
dan mencerai-beraikan orang-
orang yang congkak hatinya; Ia 
menurunkan orang-orang yang 
berkuasa dari takhtanya dan 
meninggikan orang-orang yang 
rendah;

Ia melimpahkan segala yang 
baik kepada orang yang lapar, dan 
menyuruh orang yang kaya pergi 
dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya, 
karena Ia mengingat rahmat-

Nya, seperti yang dijanjikan-Nya 
kepada nenek moyang kita, kepada 
Abraham dan keturunannya untuk 
selama-lamanya."  Lukas 1:46-55 
(TB) 

Kidung Maria nyanyian penuh 
sukacita, karena pengakuan akan 
Allah yang berkuasa memerintah, 
memelihara dan menyelamatkan 
mereka yang berkenan kepada-
Nya. Pengenalan akan Allah 
sangat menentukan arah hidup 
orang beriman.

Siapakah Allah yang kita 
sembah? 

Uskup Leo Soekoto mengutip 
kata-kata Rasul Paulus yang 
mempunyai semboyan scio qui 
credidi (saya tahu siapa Allah yang 
aku percayai).  Mgr. Leo Sukoto, 
SJ menggembalakan Keuskupan 
Jakar ta dengan tegas, karena 
memahami untuk membawa umat 
kepada Allah yang dia kenal.

Itulah sebabnya aku menderita 
semuanya ini, tetapi aku tidak malu; 
karena aku tahu kepada siapa aku 
percaya dan aku yakin bahwa Dia 
berkuasa memeliharakan apa yang 
telah dipercayakan-Nya kepadaku 
hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 
1:12

Bunda Maria hidup sebagai 
golongan orang Anawim yang 
hidup miskin demi Kerajaan 
Allah. Bunda Maria mewariskan 
kekuatan iman dan sikap taat, 
takwa, teguh, takluk dan takut 

kepada Allah yang berkuasa 
memerintah, memelihara dan 
menyelamatkan.  Perkataannya 
yang sangat terkenal adalah “Viat 
Foluntas Tuas” atau terjadilah 
padaku menurut kehendak-Mu.

Spiritualitas Bunda Maria 
mengalir kepada sang anak, Tuhan 
Yesus yang menyerahkan seluruh 
hidup-Nya untuk melakukan 
kehendak Allah Bapa. 

Dia yang bersabda; Sebab siapa 
pun yang melakukan kehendak 
Bapa-ku di sorga, dialah saudara-
Ku laki-laki dan dialah saudara-Ku 
perempuan, dialah ibu-Ku. Matius 
12:50

Demikian pula Santo Yohanes 
Maria Vianney mengatakan: 
“Tujuan hidup kita diciptakan 
Allah di dunia ini untuk mengenal, 
mencintai dan melakukan kehendak 
Allah yang memiliki dan memerintah 
dunia”.

Bunda Maria memberi inspirasi 
grup band The Beatles ketika 
menghadapi masa sulit dimana 
terciptalah lagu “Let It Be”.  
Bunda Maria adalah rembulan 
di waktu malam yang membawa 
terang ketika kita berada dalam 
kegelapan.  

FIAT FOLUNTAS TUAS memberi 
kekuatan harapan bagi ribuan 
orang beriman.  

Selalu ada harapan bagi orang 
beriman dan kegelapan malam 
akan lenyap saat matahari terbit.

R D  R O C H A D I  W I D A G D O

balik
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Per Mariam ad lesum.
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RENUNGAN IMAN

MAGNIFICAT  

Magnificat adalah kantata, 
pujian kepada Allah yang 
ditulis dalam Injil Lukas 

1:46: "Jiwaku memuliakan Tuhan".

Pujian Maria ini merupakan 
doa yang mencerminkan 
iman kepercayaan seseorang 
yang sangat mendalam. Maria 
mempercayai apa yang dilakukan 
oleh Allah baginya. Sepanjang 
hidupnya, Maria penuh percaya 
pada kerahiman dan kebaikan hati 
Allah (lih. Luk. 1:50). Kepercayaan 
Maria diletakkan pada harapan 
besar bahwa Allah selalu setia 
pada janji-Nya; yakni mengangkat 
manusia pada kemuliaan hidup 
bahagia bersama Allah dalam 
Kerajaan-Nya. Warta kerajaan 
Allah yang dihadirkan Yesus, telah 
lebih dahulu “dibumikan” lewat 
pilihan Maria untuk menjalankan 
rencana Allah dalam diri Putera-
Nya yang dikandung secara ajaib 
oleh karya Roh Kudus. Syaratnya, 
sebagaimana yang dijalani 
Maria, adalah merendahkan 
kemanusiaannya di hadapan 
Tuhan, agar rahmat Tuhan menjadi  
nyata terwujud karena sikap yang 
menghambakan diri, tunduk 
penuh hormat. 

Itulah sebabnya Maria percaya 
bahwa Allah akan meninggikan 
orang-orang yang rendah dalam 
dunia ini dan akan selalu setia 
pada setiap janji-Nya. Kidung 
Maria merupakan sebuah 
contoh indah tentang kenyataan 

bahwa percaya saja sudah 
cukup untuk melihat di balik 
peristiwa ada rencana Allah 
yang membutuhkan pekerjaan 
manusia sebagai perpanjangan 
tangan Tuhan kepada umat-Nya.  
Kidung Magnifikat tentunya akan 
membuat umat Allah mudah untuk 
mengambil orientas dan visi hidup 
sesuai rencana karya keselamatan  
Allah.  Dengan mengikuti teladan 
Maria dalam mengasihi Allah, kita 
semua pun dapat menemukan 
kebahagiaan dan kedamaian sejati 
yang dijanjikan-Nya lewat diri 
Yesus, Putera Maria dan sekaligus 
“Anak Sulung” Allah yang menjadi 
ahli waris Allah penjamin silih atas 
dosa-dosa manusia.

Dari pernyataan Magificat, 
siapapun yang berdoa dalam 
rumusan itu pasti akan mengalami 
7 keutamaan hidup kristiani, yakni:

(1)  mengalami inspirasi batin 
yang mengubah suasana hati,  
mampu melihat “wajah Kristus” 
yang tersamar namun nyata ada di 
dunia ini;

(2)  mengalami kehadiran 
Yesus yang ditampakkan lewat 
sukacita maupun penderitaan 
sesama manusia, lewat peristiwa 
rekonsiliasi maupun ketidak- 
adilan sosial, penyakit, kebencian, 
hawa nafsu, dan lain sebagainya;   

(3) menemukan bahwa doa 
yang paling pokok indah bukanlah 
doa permohonan, melainkan 
doa pujian kepada Allah yang 

telah memberikan rahmat yang 
menyertai setiap orang yang 
tekun dan setia melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan Allah;

(4) memiliki kekuatan dan 
rahmat iman untuk mengatasi 
ketidakberdayaan akibat tekanan 
sosial yang membelenggu 
kebebasan hati manusia, termasuk 
untuk bangkit dan bergerak  
dengan mengandalkan kekuatan 
Allah lewat peristiwa-peristiwa 
yang silih berganti mengiringi 
perziarahan umat Allah menuju 
‘tanah air’ terjanji, yakni surgawi;

(5)  mengalami antusiasme 
karena merasa bahagia dipakai 
Tuhan sebagai perpanjangan 
tangan dan mewartakan Injil 
kepada orang lain;

(6) memiliki kepercayaan dan 
pengharapan bahwa selama hidup 
di dunia yang bersifat sementara, 
Tuhan tidak pernah absen melihat, 
mengetahui, bahkan memelihara 
setiap orang yang dengan 
tekun dan setia melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan Tuhan; 

(7) tidak pernah melalaikan 
waktu khusus untuk berdoa atau 
bercengkerama mesra dengan 
Tuhan lewat kegiatan doa serta 
meditasi secara rutin. 

Semoga bermanfaat dan 
menambah kedekatan Anda pada 
Tuhan Yesus dengan semakin 
memulian Allah Bapa di surga. Per 
Mariam ad Iesum.

R D  Y O S  B I N T O R O

MAGNIFICAT  
Magnificat,
Kidung Maria

Magnificat adalah doa 
pujian yang didaraskan 
atau dinyanyikan. 

Magnificat merupakan kebiasaan 
orang Israel membaca kitab suci, 
mazmur atau doa dengan cara 
dilantunkan sebagaimana Bunda 
Maria melantunkan doa pujian 
seperti yang terdapat dalam Injil.

Lalu kata Maria: "Jiwaku 
memuliakanTuhan, dan hatiku 
bergembira karena Allah, 
Juruselamatku, sebab Ia telah 
memperhatikan kerendahan 
hamba-Nya. 

Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala keturunan akan 
menyebut aku berbahagia, 

karena Yang Mahakuasa telah 
melakukan perbuatan-perbuatan 
besar kepadaku dan nama-Nya 
adalah kudus. 

Dan rahmat-Nya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia. 

Ia memperlihatkan kuasa-Nya 
dengan perbuatan tangan-Nya 
dan mencerai-beraikan orang-
orang yang congkak hatinya; Ia 
menurunkan orang-orang yang 
berkuasa dari takhtanya dan 
meninggikan orang-orang yang 
rendah;

Ia melimpahkan segala yang 
baik kepada orang yang lapar, dan 
menyuruh orang yang kaya pergi 
dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya, 
karena Ia mengingat rahmat-

Nya, seperti yang dijanjikan-Nya 
kepada nenek moyang kita, kepada 
Abraham dan keturunannya untuk 
selama-lamanya."  Lukas 1:46-55 
(TB) 

Kidung Maria nyanyian penuh 
sukacita, karena pengakuan akan 
Allah yang berkuasa memerintah, 
memelihara dan menyelamatkan 
mereka yang berkenan kepada-
Nya. Pengenalan akan Allah 
sangat menentukan arah hidup 
orang beriman.

Siapakah Allah yang kita 
sembah? 

Uskup Leo Soekoto mengutip 
kata-kata Rasul Paulus yang 
mempunyai semboyan scio qui 
credidi (saya tahu siapa Allah yang 
aku percayai).  Mgr. Leo Sukoto, 
SJ menggembalakan Keuskupan 
Jakar ta dengan tegas, karena 
memahami untuk membawa umat 
kepada Allah yang dia kenal.

Itulah sebabnya aku menderita 
semuanya ini, tetapi aku tidak malu; 
karena aku tahu kepada siapa aku 
percaya dan aku yakin bahwa Dia 
berkuasa memeliharakan apa yang 
telah dipercayakan-Nya kepadaku 
hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 
1:12

Bunda Maria hidup sebagai 
golongan orang Anawim yang 
hidup miskin demi Kerajaan 
Allah. Bunda Maria mewariskan 
kekuatan iman dan sikap taat, 
takwa, teguh, takluk dan takut 

kepada Allah yang berkuasa 
memerintah, memelihara dan 
menyelamatkan.  Perkataannya 
yang sangat terkenal adalah “Viat 
Foluntas Tuas” atau terjadilah 
padaku menurut kehendak-Mu.

Spiritualitas Bunda Maria 
mengalir kepada sang anak, Tuhan 
Yesus yang menyerahkan seluruh 
hidup-Nya untuk melakukan 
kehendak Allah Bapa. 

Dia yang bersabda; Sebab siapa 
pun yang melakukan kehendak 
Bapa-ku di sorga, dialah saudara-
Ku laki-laki dan dialah saudara-Ku 
perempuan, dialah ibu-Ku. Matius 
12:50

Demikian pula Santo Yohanes 
Maria Vianney mengatakan: 
“Tujuan hidup kita diciptakan 
Allah di dunia ini untuk mengenal, 
mencintai dan melakukan kehendak 
Allah yang memiliki dan memerintah 
dunia”.

Bunda Maria memberi inspirasi 
grup band The Beatles ketika 
menghadapi masa sulit dimana 
terciptalah lagu “Let It Be”.  
Bunda Maria adalah rembulan 
di waktu malam yang membawa 
terang ketika kita berada dalam 
kegelapan.  

FIAT FOLUNTAS TUAS memberi 
kekuatan harapan bagi ribuan 
orang beriman.  

Selalu ada harapan bagi orang 
beriman dan kegelapan malam 
akan lenyap saat matahari terbit.

R D  R O C H A D I  W I D A G D O

Magnifikat adalah doa 
pujian yang didaraskan 
atau dinyanyikan. 

Magnifikat adalah kebiasaan 
orang Israel membaca kitab 
suci, mazmur atau doa 
dengan cara dilantunkan atau 
dinyanyikan sebagaimana 
Bunda Maria melantunkan atau 
menyanyikan doa pujian seperti 
yang terdapat dalam Injil.

Lalu kata Maria: "Jiwaku 
memuliakan Tuhan, dan 
hatiku bergembira karena 
Allah, Juruselamatku, sebab 
Ia telah memperhatikan 
kerendahan hamba-Nya. 

Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala keturunan akan 
menyebut aku berbahagia, 

karena Yang Mahakuasa 
telah melakukan perbuatan-
perbuatan besar kepadaku dan 
nama-Nya adalah kudus. 

Dan rahmat-Nya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia. 

Ia memperlihatkan kuasa-Nya 
dengan perbuatan tangan-
Nya dan menceraiberaikan 
orang-orang yang congkak 
hatinya; Ia menurunkan orang-
orang yang berkuasa dari 
takhtanya dan meninggikan 
orang-orang yang rendah; 

Ia melimpahkan segala yang 
baik kepada orang yang lapar, 
dan menyuruh orang yang kaya 
pergi dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya, 
karena Ia mengingat rahmat-Nya, 

seperti yang dijanjikan-
Nya kepada nenek moyang 
kita, kepada Abraham dan 
keturunannya untuk selama-
lamanya." (Lukas 1:46-55 (TB))

Kidung Maria nyanyian penuh 
sukacita, karena pengakuan akan 
Allah yang berkuasa memerintah, 
memelihara dan menyelamatkan 
mereka yang berkenan kepada-
Nya. Pengenalan akan Allah 
sangat menentukan arah 
hidup orang beriman.

SIAPAKAH ALLAH YANG 
KITA SEMBAH? 

Uskup Leo Soekoto mengutip 
kata-kata Rasul Paulus yang 
mempunyai semboyan Scio qui 
credidi (saya tahu siapa Allah 
yang aku percayai). Mgr. Leo 
Sukoto, SJ menggembalakan 
Keuskupan Jakarta dengan 
tegas karena memahami untuk 
membawa umat Keuskupan 
kepada Allah yang dia kenal.

Itulah sebabnya aku menderita 
semuanya ini, tetapi aku 
tidak malu; karena aku tahu 
kepada siapa aku percaya 
dan aku yakin bahwa Dia 
berkuasa memeliharakan apa 
yang telah dipercayakan-Nya 
kepadaku hingga pada hari 
Tuhan. (2 Timotius 1:12)

Bunda Maria hidup sebagai 
golongan orang Anawim yang 
hidup miskin demi Kerajaan 
Allah. Bunda Maria mewariskan 
kekuatan iman dan sikap taat, 
takwa, teguh, takluk dan takut 

kepada Allah yang berkuasa 
memerintah, memelihara dan 
menyelamatkan. Perkataannya 
yang sangat terkenal adalah “Fiat 
Foluntas Tuas” atau terjadilah 
padaku menurut kehendak-Mu.

Spiritualitas Bunda Maria 
mengalir kepada Sang Anak, 
Tuhan Yesus yang menyerahkan 
seluruh hidup-Nya untuk 
melakukan kehendak Allah 
Bapa. Hidup untuk melakukan 
kehendak Bapa-Nya.

Dia yang bersabda; Sebab 
siapa pun yang melakukan 
kehendak Bapa-Ku di Sorga, 
dialah saudara-Ku laki-laki dan 
dialah saudara-Ku perempuan, 
dialah ibu-Ku. (Matius 12:50)

Demikian pula Santo Yohanes 
Maria Vianney mengatakan: 
“Tujuan hidup kita diciptakan 
Allah di dunia ini untuk mengenal, 
mencintai dan melakukan 
kehendak Allah yang memiliki 
dan memerintah dunia”.

Bunda Maria memberi 
inspirasi group band The Beetles 
ketika menghadapi masa sulit 
dimana terciptalah lagu “Let 
it Be”. Bunda Maria adalah 
rembulan diwaktu malam yang 
membawa terang ketika kita 
berada dalam kegelapan. 

FIAT FOLUNTAS TUAS 
memberi kekuatan harapan 
bagi ribuan orang beriman. 

Selalu ada harapan bagi orang 
beriman dan kegelapan malam 
akan lenyap saat matahari terbit.
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Sembari mengenyam 
pendidikan menengah, 
Mangun ikut aktif dalam 

organisasi militer. Mangun 
kemudian ikut bergerilya dalam 
operasi pencurian mobil tentara 
Jepang. Pada tahun 1945, Mangun 
bergabung menjadi prajurit 
Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 
Ia bertugas di asrama militer di 
Benteng Vredeburg, kemudian di 
Kotabaru, Yogyakarta. Mangun 
juga ikut dalam pertempuran di 
Ambarawa, Magelang, Mranggen.

Pada tahun 1946, Mangun 
kembali melanjutkan pendidikan 
di STM Jetis dan pada tahun 
1947, Mangun lulus dari STM 
Jetis sembari tetap bergabung di 
Tentara Pelajar. Setelah selesai 
berkarier di dunia militer militer, 
Mangun kemudian masuk ke 
SMU-B  Santo Albertus, Malang. 

Pada tahun 1951, Mangun 
memulai perjalanan pendidikan 
imamatnya di Seminari Menengah 
Kotabaru Yogyakarta dan pada 
tahun 1952 menjalani pendidikan 
di Seminari Menengah Santo 
Petrus Kanisius Mertoyudan. 
Selesai menempuh Seminari 
Menengah, pada tahun 1953, 
Mangun meneruskan pendidikan 
imamat ke Institut Filsafat dan 

Teologi Santo Paulus. Pada 
tanggal 8 September 1959, 
Mangun ditahbiskan menjadi 
imam diosesan oleh Uskup 
Agung Semarang, Mgr. Albertus 
Soegijapranata, S.J.

Pada tahun 1959, Romo 
Mangun mendapatkan tugas studi 
arsitektur di Institut Teknologi 
Bandung, kemudian melanjutkan 
ke Rheinisch Westfaelische 
Technische Hochschule, Aachen, 
Jerman, pada tahun 1960. Romo 
Mangun akhirnya lulus sebagai 
seorang Arsitek dan kembali ke 
tanah air pada tahun 1966.

Pada tahun 1967 hingga tahun 
1980, Romo Mangun menjadi 
Pastor Paroki di Gereja Santa 
Theresia, Magelang, dan aktif 
berdialog dengan pemuka agama 
lain, seperti Gus Dur. Romo 
Mangun aktif menulis untuk Koran 
Indonesia Raya dan Kompas dan 
banyak mengangkat tema agama, 
kebudayaan, dan teknologi. Romo 
Mangun juga sering menulis novel 
dan cerpen yang salah satunya 
membuahkan Piala Kincir Emas 
dari Radio Nederland pada tahun 
1975. Pada tahun 1980, Romo 
Mangun mendampingi warga 
tepi Kali Code yang terancam 
penggusuran dan melakukan aksi 

mogok makan menolak rencana 
penggusuran hingga tahun 1986. 
Pada tahun 1986, Romo Mangun 
mendampingi warga Kedung 
Ombo yang menjadi korban 
proyek pembangunan waduk.

Sebagai arsitek, Romo Mangun 
banyak membuahkan karya 
arsitektur yang mengagumkan, 
seperti Kompleks Religi 
Sendangsono, Gedung Keuskupan 
Agung Semarang, Gedung 
Bentara Budaya Jakarta, Gereja 
Katolik Cilincing Jakarta, Markas 
Kowihan II. Pada tahun 1992, 
Romo Mangun mendapatkan The 
Aga Khan Award for Architecture 
atas karya arsitekturnya bagi 
warga tepi Kali Code.

Dalam bidang pendidikan, 
Romo Mangun berkontribusi 
membangun laboratorium 
Dinamika Edukasi Dasar (DED) 
dan menerapkannya di sekolah 
yang beliau dirikan, yaitu SD 
Kanisius Mangunan di Kalasan, 
Sleman, Yogyakarta. Romo 
Mangun meninggal pada tanggal 
10 Februari 1999 setelah menjadi 
pembicara dalam seminar 
‘Meningkatkan Peran Buku dalam 
Upaya Membentuk Masyarakat 
Indonesia Baru’ di Hotel Le 
Meridien, Jakarta. (Risty)

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, putra 
pertama pasangan Yulianus Sumadi 
dan Serafin Kamdaniyah, lahir di 
Ambarawa pada tanggal 6 Mei 1929. 
Pada usia 7 tahun, Mangun memulai 
pendidikannya di HIS Fransiscus 
Xaverius, Muntilan. Mangun lulus 
pendidikan dasar dan melanjutkan 
pendidikannya ke STM Jetis pada 
tahun 1943. 

Romo Mangun
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seorang Arsitek dan kembali ke 
tanah air pada tahun 1966.

Pada tahun 1967 hingga tahun 
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Pastor Paroki di Gereja Santa 
Theresia, Magelang, dan aktif 
berdialog dengan pemuka agama 
lain, seperti Gus Dur. Romo 
Mangun aktif menulis untuk Koran 
Indonesia Raya dan Kompas dan 
banyak mengangkat tema agama, 
kebudayaan, dan teknologi. Romo 
Mangun juga sering menulis novel 
dan cerpen yang salah satunya 
membuahkan Piala Kincir Emas 
dari Radio Nederland pada tahun 
1975. Pada tahun 1980, Romo 
Mangun mendampingi warga 
tepi Kali Code yang terancam 
penggusuran dan melakukan aksi 

mogok makan menolak rencana 
penggusuran hingga tahun 1986. 
Pada tahun 1986, Romo Mangun 
mendampingi warga Kedung 
Ombo yang menjadi korban 
proyek pembangunan waduk.

Sebagai arsitek, Romo Mangun 
banyak membuahkan karya 
arsitektur yang mengagumkan, 
seperti Kompleks Religi 
Sendangsono, Gedung Keuskupan 
Agung Semarang, Gedung 
Bentara Budaya Jakarta, Gereja 
Katolik Cilincing Jakarta, Markas 
Kowihan II. Pada tahun 1992, 
Romo Mangun mendapatkan The 
Aga Khan Award for Architecture 
atas karya arsitekturnya bagi 
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Dalam bidang pendidikan, 
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Sleman, Yogyakarta. Romo 
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pembicara dalam seminar 
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Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, putra 
pertama pasangan Yulianus Sumadi 
dan Serafin Kamdaniyah, lahir di 
Ambarawa pada tanggal 6 Mei 1929. 
Pada usia 7 tahun, Mangun memulai 
pendidikannya di HIS Fransiscus 
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tahun 1943. 
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Bullying adalah suatu 
tindakan atau perilaku 
yang dilakukan dengan 

cara menyakiti dalam bentuk 
fisik, verbal atau emosional oleh 
seseorang atau kelompok yang 
merasa lebih kuat kepada korban 
yang lebih lemah secara berulang 
dengan tujuan membuat korban 
menderita. Tindakan bullying 
meliputi tiga jenis, yaitu 1) Fisik, 
contohnya: menampar, menginjak 
kaki, memalak; 2) Verbal, 
seperti memaki, menghina, 
dan mempermalukan di depan 
umum; 3) Mental atau psikologis 
yang kadang tidak tertangkap 
mata atau pendengaran, seperti 
memandang sinis, meneror dan 
menghina lewat pesan elektronik 
dan media sosial.

ASPEK HUKUM BULLYING

Sesuai pandangan beberapa 
pemerhati anak, bullying termasuk 
tindak kekerasan pada anak. Hal 
ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 
Ayat 15a tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (UU Anak); "Kekerasan 
adalah setiap perbuatan terhadap 
Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, psikis, seksual, dan/
atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum".

Setiap pelaku bullying harus 
ditindak tegas karena bullying 

merupakan tindak pidana. Pelaku 
bullying dapat dikenakan sanksi 
pidana berupa penjara paling lama 
3 tahun 6 bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp 72 juta. Pasal 54 
UU Anak juga mengatur bahwa 
setiap anak berhak mendapat 
perlindungan dari tindak 
kekerasan.

Di sisi lain, UU Anak juga 
memiliki aspek perdata yaitu 
diberikannya hak kepada korban 
bullying untuk menuntut ganti 
rugi materil atau immateril 
terhadap pelaku. Hal ini diatur 
dalam Pasal 71D Ayat 1 Jo Pasal 
59 Ayat 2 UU Anak dengan 
mengajukan gugatan perdata 
untuk menuntut ganti rugi kepada 
pelaku kekerasan atas dasar telah 
melakukan Perbuatan Melawan 
Hukum menggunakan Pasal 1365 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata).

PENANGANAN

Idealnya, ada kebijakan dan 
tindakan terintegrasi yang 
melibatkan seluruh komponen 
mulai dari guru, murid, kepala 
sekolah, sampai orangtua, untuk 
menghentikan perilaku bullying 
dan menjamin rasa aman bagi 
korban.

Memasukkan program anti-
bullying di sekolah dengan cara 
menggiatkan pengawasan dan 
pemberian sanksi secara tepat 
kepada pelaku, atau melakukan 
kampanye melalui berbagai cara. 
Memasukkan materi bullying 
ke dalam pembelajaran yang 

dapat berdampak positif bagi 
pengembangan pribadi murid.

PENCEGAHAN

Ciptakan lingkungan yang 
tepat untuk anak sedini mungkin. 
Keluarga semestinya menjadi 
tempat yang nyaman agar 
anak dapat mengungkapkan 
pengalaman dan perasaannya. 
Orangtua hendaknya 
mengevaluasi pola interaksi 
yang dimiliki selama ini dan 
menjadi model yang tepat dalam 
berinteraksi dengan orang lain.

Kurikulum sekolah 
hendaknya mengandung unsur 
pengembangan sikap prososial 
dan guru-guru mengawasi 
penerapan sehari-hari di sekolah. 
Sekolah sebaiknya mengajak anak 
aktif mengikuti kelompok kegiatan 
yang ada. Selanjutnya, sekolah 
menyediakan forum dialog antara 
siswa, orangtua dan sekolah, serta 
membangun aturan dan sanksi 
yang jelas terhadap tindakan 
bullying.

Ajari anak untuk melindungi 
dirinya. Katakan kepadanya, 
“Kalau kamu dipukul temanmu, 
segera beritahukan kepada Guru.” 
Bukan mengajarkan perilaku 
membalas atau menggunakan 
kekuatan dalam mempertahankan 
diri. Selain itu, ajarkan pula untuk 
bersikap asertif atau mengatakan 
“tidak” terhadap hal-hal yang 
memang seharusnya tidak 
dilakukan.
Sumber:
- UU Anak
- Artikel online tentang Bullying

ASPEK HUKUM

bullying
L U K A S  W O I T I L A  D . Ilustrasi: reseuro.magzter.com
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La Verna
Lampung

GUA MARIA

Sebagai warga ibukota, kita sudah terbiasa dengan 
ritme kerja dan mobilitas yang tiada habisnya. 
Padatnya pekerjaan membuat kita tidak memiliki 
waktu untuk sejenak berhenti dan menjernihkan 
pikiran. Kemacetan dan polusi yang sudah terpapar 
luas juga membuat pikiran dan raga kita lelah dan 
tidak sehat. Sering kali yang kita butuhkan adalah 
waktu untuk sejenak undur diri dari hiruk pikuk 
perkotaan dan mencoba untuk mencari tempat 
yang tenang dan asri, jauh dari desakan kesibukan 
harian kita.

Gua Maria Padang Bulan, 
atau biasa dikenal 
dengan sebutan G      ua 

Maria La Verna, menawarkan 
ketenangan dan keasrian yang 
tidak kita jumpai di ibukota. 
Pesona Gua Maria La Verna, yang 
disebut-sebut setara dengan Gua 
Maria Lourdes di Prancis, telah 
menarik banyak wisatawan dari 
seluruh Nusantara, tidak hanya 
para peziarah Katolik, tetapi 

juga saudara-saudara kita yang 
beragama lain. Terletak di Desa 
Fajar Esuk, Pringsewu, Lampung, 
Gua Maria La Verna dapat menjadi 
pilihan wisata rohani untuk 
menjernihkan  hati dan pikiran, 
serta menyehatkan jiwa dan raga.

Sendang Kenya Maria, 
Sumber Mata Air Para Pejuang 
Kemerdekaan

Tahun 1942, pada masa 
pendudukan Jepang, Gua Maria 

La Verna mulai menjadi tempat 
persembunyian bagi para imam 
dan masyarakat sekitar. Tahun 
1949, ketika Agresi Militer 
Belanda mulai memasuki kawasan 
Pringsewu, Gua Maria La Verna 
kemudian menjadi tempat 
berkumpulnya para gerilyawan 
untuk menyusun strategi melawan 
Belanda dan menjadi markas 
operasi bagi para pejuang. Kala 
itu, air bersih sangat sulit didapat. 

La Verna
Lampung

La Verna
Lampung

Namun, di kawasan ini terdapat 
suatu sumber mata air yang tidak 
pernah mengering dan menjadi 
penopang hidup para pejuang.

Menjawab kerinduan umat akan 
adanya tempat ibadah, akhirnya 
dibangunlah Gua Maria yang 
diberi nama Gua Maria Padang 
Bulan. Nama Padang Bulan 
terinspirasi dari nama Desa Fajar 
Esuk, tempat Gua Maria yang 
bersahaja ini berdiri. Sumber mata 
air yang dahulu menghidupi para 
pejuang dan masyarakat sekitar, 
kemudian dinamai Sendang Maria 
Kenya. Sendang Maria Kenya di 
Gua Maria Padang Bulan dimaknai 
secara rohani sebagai ‘sumber air 
hidup yang diberkati oleh sang 
cahaya, yakni Kristus Penebus 
Dunia’.

Gua Maria La Verna dan 
Keindahan Alam Pringsewu

Gua Maria La Verna Padang 
Bulan, yang diresmikan pada 
tanggal 19 Agustus 1984, 
merupakan suatu kompleks 
ziarah Katolik yang terdiri dari 
Gua Maria La Verna, Gereja Santa 
Maria, dan Rumah Retret La Verna 
yang dikelola oleh Kongregasi 
Suster-suster Fransiskanes dari 
Santo Gregorius Martir (FSGM) 
Pringsewu. Gua Maria La Verna 
merupakan bagian dari Paroki 
Santo Yusuf Pringsewu. Kompleks 

ini didominasi oleh rimbunnya 
bambu. Pohon bambu adalah 
lambang daerah Pringsewu karena 
kelenturannya sehingga tidak 
mudah patah, sehingga menjadi 
cerminan warga Pringsewu yang 
fleksibel. Pohon bambu dimaknai 
juga sebagai wujud perjuangan 
para gerilyawan kala itu yang 
menggunakan bambu runcing 
untuk melawan penjajah.

Gua Maria La Verna berada di 
kawasan perbukitan nan hijau. 
Patung Bunda Maria berada 
di dalam gua berbentuk batu 
karang yang megah. Di sekeliling 
gua, terdapat aliran air yang 
menambah keindahan gua. 
Area pengunjung juga dibuat 
sedemikian nyaman. Tempat 
duduk panjang yang terbuat dari 
semen dan kombinasi bebatuan 
telah disiapkan bagi para peziarah. 
Atapnya berbentuk jamur besar 
dan dihiasi dengan anyaman tali 
berbentuk sarang laba-laba. 

Di kompleks Gua Maria La 
Verna ini, Anda juga dapat 
melakukan Jalan Salib. Rute Jalan 
Salib berawal dari Gereja Santa 
Maria dan berakhir di Gua Maria 
La Verna. Medannya mendaki 
dan menurun jangan sampai 
meluruhkan semangat untuk 
menyelesaikan jalan salib. Usai 
jalan salib, teruskan perjalanan 

Anda ke Sendang Kenya Maria, 
sekitar 40 meter di sebelah kiri 
gua Maria. Basuh wajah dengan 
air sendang yang akan membuat 
Anda segar kembali.   

Menuju Gua Maria La Verna

Gua Maria La Verna terletak di 
Jalan Raya Sampang, Desa Fajar 
Esuk, Pringsewu, Lampung. Gua 
Maria ini berlokasi kurang lebih 
tiga kilometer dari perempatan 
lampu merah Pringsewu ke 
arah Kabupaten Tanggamus. 
Bila menggunakan kendaraan 
umum, Anda bisa naik bus dengan 
jurusan Kota Agung lalu turun di 
Pringsewu, tepatnya di pangkalan 
ojek Fajar Esuk. Kemudian jalan 
kaki sejauh dua ratus meter 
menuju Gua Maria La Verna.

Gua Maria La Verna sangat 
ramai dikunjungi pada bulan 
Mei dan Oktober. Diluar bulan 
tersebut, Gua Maria La Verna juga 
ramai dikunjungi pada hari Sabtu 
dan Minggu. Anda juga dapat 
melengkapi ziarah Anda dengan 
menginap di Rumah Retret La 
Verna dan mengikuti Retret yang 
dibawakan oleh Suster-suster 
FSGM. Suatu pengalaman lengkap 
untuk mencari hadirat Tuhan, 
ketenangan batin, kejernihan 
pikiran, dan kesehatan jiwa raga. 
(Risty)

ZIARAH

ibu kota, kita sudah terbiasa dengan

Gua

Ibu kota

Sendang Kenya Maria, 
Sumber Mata Air Para Pejuang 
Kemerdekaan
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ZIARAH

La Verna
Lampung

La Verna
Lampung

GUA MARIA

Sebagai warga ibukota, kita sudah terbiasa dengan 
ritme kerja dan mobilitas yang tiada habisnya. 
Padatnya pekerjaan membuat kita tidak memiliki 
waktu untuk sejenak berhenti dan menjernihkan 
pikiran. Kemacetan dan polusi yang sudah terpapar 
luas juga membuat pikiran dan raga kita lelah dan 
tidak sehat. Sering kali yang kita butuhkan adalah 
waktu untuk sejenak undur diri dari hiruk pikuk 
perkotaan dan mencoba untuk mencari tempat 
yang tenang dan asri, jauh dari desakan kesibukan 
harian kita.

Gua Maria Padang Bulan, 
atau biasa dikenal 
dengan sebutan G      ua 

Maria La Verna, menawarkan 
ketenangan dan keasrian yang 
tidak kita jumpai di ibukota. 
Pesona Gua Maria La Verna, yang 
disebut-sebut setara dengan Gua 
Maria Lourdes di Prancis, telah 
menarik banyak wisatawan dari 
seluruh Nusantara, tidak hanya 
para peziarah Katolik, tetapi 

juga saudara-saudara kita yang 
beragama lain. Terletak di Desa 
Fajar Esuk, Pringsewu, Lampung, 
Gua Maria La Verna dapat menjadi 
pilihan wisata rohani untuk 
menjernihkan  hati dan pikiran, 
serta menyehatkan jiwa dan raga.

Sendang Kenya Maria, 
Sumber Mata Air Para Pejuang 
Kemerdekaan

Tahun 1942, pada masa 
pendudukan Jepang, Gua Maria 

La Verna mulai menjadi tempat 
persembunyian bagi para imam 
dan masyarakat sekitar. Tahun 
1949, ketika Agresi Militer 
Belanda mulai memasuki kawasan 
Pringsewu, Gua Maria La Verna 
kemudian menjadi tempat 
berkumpulnya para gerilyawan 
untuk menyusun strategi melawan 
Belanda dan menjadi markas 
operasi bagi para pejuang. Kala 
itu, air bersih sangat sulit didapat. 

La Verna
Lampung

La Verna
Lampung

Namun, di kawasan ini terdapat 
suatu sumber mata air yang tidak 
pernah mengering dan menjadi 
penopang hidup para pejuang.

Menjawab kerinduan umat akan 
adanya tempat ibadah, akhirnya 
dibangunlah Gua Maria yang 
diberi nama Gua Maria Padang 
Bulan. Nama Padang Bulan 
terinspirasi dari nama Desa Fajar 
Esuk, tempat Gua Maria yang 
bersahaja ini berdiri. Sumber mata 
air yang dahulu menghidupi para 
pejuang dan masyarakat sekitar, 
kemudian dinamai Sendang Maria 
Kenya. Sendang Maria Kenya di 
Gua Maria Padang Bulan dimaknai 
secara rohani sebagai ‘sumber air 
hidup yang diberkati oleh sang 
cahaya, yakni Kristus Penebus 
Dunia’.

Gua Maria La Verna dan 
Keindahan Alam Pringsewu

Gua Maria La Verna Padang 
Bulan, yang diresmikan pada 
tanggal 19 Agustus 1984, 
merupakan suatu kompleks 
ziarah Katolik yang terdiri dari 
Gua Maria La Verna, Gereja Santa 
Maria, dan Rumah Retret La Verna 
yang dikelola oleh Kongregasi 
Suster-suster Fransiskanes dari 
Santo Gregorius Martir (FSGM) 
Pringsewu. Gua Maria La Verna 
merupakan bagian dari Paroki 
Santo Yusuf Pringsewu. Kompleks 

ini didominasi oleh rimbunnya 
bambu. Pohon bambu adalah 
lambang daerah Pringsewu karena 
kelenturannya sehingga tidak 
mudah patah, sehingga menjadi 
cerminan warga Pringsewu yang 
fleksibel. Pohon bambu dimaknai 
juga sebagai wujud perjuangan 
para gerilyawan kala itu yang 
menggunakan bambu runcing 
untuk melawan penjajah.

Gua Maria La Verna berada di 
kawasan perbukitan nan hijau. 
Patung Bunda Maria berada 
di dalam gua berbentuk batu 
karang yang megah. Di sekeliling 
gua, terdapat aliran air yang 
menambah keindahan gua. 
Area pengunjung juga dibuat 
sedemikian nyaman. Tempat 
duduk panjang yang terbuat dari 
semen dan kombinasi bebatuan 
telah disiapkan bagi para peziarah. 
Atapnya berbentuk jamur besar 
dan dihiasi dengan anyaman tali 
berbentuk sarang laba-laba. 

Di kompleks Gua Maria La 
Verna ini, Anda juga dapat 
melakukan Jalan Salib. Rute Jalan 
Salib berawal dari Gereja Santa 
Maria dan berakhir di Gua Maria 
La Verna. Medannya mendaki 
dan menurun jangan sampai 
meluruhkan semangat untuk 
menyelesaikan jalan salib. Usai 
jalan salib, teruskan perjalanan 

Anda ke Sendang Kenya Maria, 
sekitar 40 meter di sebelah kiri 
gua Maria. Basuh wajah dengan 
air sendang yang akan membuat 
Anda segar kembali.   

Menuju Gua Maria La Verna

Gua Maria La Verna terletak di 
Jalan Raya Sampang, Desa Fajar 
Esuk, Pringsewu, Lampung. Gua 
Maria ini berlokasi kurang lebih 
tiga kilometer dari perempatan 
lampu merah Pringsewu ke 
arah Kabupaten Tanggamus. 
Bila menggunakan kendaraan 
umum, Anda bisa naik bus dengan 
jurusan Kota Agung lalu turun di 
Pringsewu, tepatnya di pangkalan 
ojek Fajar Esuk. Kemudian jalan 
kaki sejauh dua ratus meter 
menuju Gua Maria La Verna.

Gua Maria La Verna sangat 
ramai dikunjungi pada bulan 
Mei dan Oktober. Diluar bulan 
tersebut, Gua Maria La Verna juga 
ramai dikunjungi pada hari Sabtu 
dan Minggu. Anda juga dapat 
melengkapi ziarah Anda dengan 
menginap di Rumah Retret La 
Verna dan mengikuti Retret yang 
dibawakan oleh Suster-suster 
FSGM. Suatu pengalaman lengkap 
untuk mencari hadirat Tuhan, 
ketenangan batin, kejernihan 
pikiran, dan kesehatan jiwa raga. 
(Risty)

Gua Maria La Verna 
Keindahan Alam Pringsewu

Menuju Gua Maria La Verna

jalan salib jalan
salib

."
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VIRUS dengue menyebar 
lewat perantara hewan yaitu 
nyamuk khususnya jenis 

Aedes agypti. Rantai penyebaran 
Virus Dengue dapat diputus 
dengan membasmi nyamuk 
dan menghilangkan tempat 
yang berpotensi sebagai sarang 
nyamuk seperti genangan air, 
sampah, atau penampungan 
air di rumah. Indonesia sudah 
menerapkan gerakan 3M plus 
sebagai langkah membasmi 
sarang nyamuk, namun masih 
saja banyak terjadi kasus Demam 
Berdarah Dengue.  

Tanda dan gejalanya secara 
umum adalah DEMAM, demam 
terjadi bisa sampai 7 hari. Gejala 
lainnya dapat disertai sakit kepala, 
nyeri-nyeri sendi, mual, lemas. 
Demam pada infeksi Virus Dengue 
memiliki pola yang khas, yaitu: 
• Hari 1-3 ditandai dengan 

demam tinggi bisa sampai 
40 °C dan dapat disertai 
gejala-gejala penyertanya. 

• Hari ke 3-5 merupakan fase 
kritis yang ditandai dengan 
fase TIDAK DEMAM

• Hari 5-7 merupakan fase 
penyembuhan dimana suhu 
tubuh bisa kembali demam 
namun tidak akan melebihi 
40 °C

Namun pada beberapa kasus 
dengan penanganan dan 
pengawasan yang kurang baik 
setelah melewati fase kritis, 

bukannya menuju penyembuhan 

melainkan memberat dari Demam 

Dengue menjadi Demam Berdarah 

Dengue. 

Demam Dengue yang disertai 

dengan perubahan angka pada 

hasil laboratorium (khususnya 

trombosit dan hematokrit) 

dan terdapat gejala tambahan 

seperti adanya bintik-bintik 

merah, mimisan, perdarahan 

gusi, penurunan tekanan darah, 

dan sebagainya barulah disebut 

sebagai Demam Berdarah 

Dengue. Bahkan Demam Berdarah 

Dengue bisa menjadi Sindrom 

Syok Dengue ketika masuk 

ke keadaan syok yaitu; sangat 

berkurangnya cairan tubuh dalam 

pembuluh darah yang membawa 

darah ke organ-organ penting. 

Cairan tersebut bisa hilang akibat 

keluar dari pembuluh darah yang 

bocor karena peradangan yang 

disebabkan oleh Virus Dengue itu 

sendiri. Keadaan tersebut tentulah 

bisa sangat mengancam jiwa.

Maka dari itu, Demam Dengue 

merupakan penyakit yang 

sederhana karena sejatinya akan 

sembuh dalam waktu sekitar 

satu minggu (setelah masuk fase 

penyembuhan), namun akan 

menjadi fatal akibatnya kalau kita 

terlambat dalam menyadari dan 

menanganinya. Karena bukannya 

masuk ke fase penyembuhan 

malahan menjadi Demam 

Berdarah dan bisa lebih parah lagi. 

Jika demam tinggi disertai nyeri 

sendi, sakit kepala, lemas, dan 

demam tersebut tidak membaik 

sampai 3 hari walaupun sudah 

minum obat penurun panas, 

atau bahkan terdapat mimisan 

atau perdarahan gusi segeralah 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

untuk dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut. Apakah diperlukan 

pemeriksaan laboratorium darah 

untuk evaluasi lebih lanjut dan jika 

diperukan tindakan rawat inap. 

Karena pada dasarnya Demam 

Dengue obatnya adalah istirahat 

total dan pemberian cairan (lewat 

infus) serta pengawasan ketat 

terhadap perubahan trombosit, 

hematokrit, dll… (pemeriksaan 

laboratorium darah) dan gejala-

gejala tambahan hingga melewati 

fase kritis sampai penyembuhan 

dengan aman.

Apa yang bisa kita lakukan 

di rumah sebelum ke fasilitas 

kesehatan?

Makan makanan yang bergizi, 

banyak minum air putih, minum 

obat penurun panas jika demam, 

istirahat cukup jangan terlalu 

banyak aktivitas, mawas diri 

akan gejala tambahan lainnya 

dan siap memeriksakan diri 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

yang menyediakan pelayanan 

laboratorium dan/atau rawat inap 

(Abi)
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Parenting T p 
Demam berdarah atau secara ilmiah disebut Demam Dengue 
adalah penyakit akibat infeksi virus Dengue. Istilah Demam 
Dengue sedikit berbeda dengan Demam Berdarah Dengue. 

Bagaimana ‘menciptakan’ 
anak yang optimis? 
Terkadang anak cenderung 

malu-malu dan tidak percaya diri. 
Sering kali bilang ‘tidak bisa’ lebih 
dulu daripada bisa. Anak takut 
menghadapi tantangan karena 
takut gagal. Sebagai awalnya 
Anda bisa melakukan 5 langkah ini 
untuk menumbuhkan rasa optimis 
dan percaya diri kepada si kecil.

1. Stop mengeluh. 
Tidak jarang kita mengeluhkan 

jalan macet, pekerjaan yang 
bertumpuk, rumah yang tidak 
beres, dan sebagainya. Keluhan 
yang terus-menerus tidak sengaja 
didengar si kecil, secara tidak 
langsung menumbuhkan perasaan 
pesimis, bahwa dunia ini tidak 
ramah dan hanya berisi masalah. 
Cobalah untuk mengubah keluhan 
dengan nada yang lebih positif, 
terutama saat berada di sekitar 
anak Anda. Misalnya, “Presentasi 
Mama di kantor tadi berhasil,” atau 
“Wah, anak ibu pintar sekali, jam 
segini sudah mandi!” Sekali lagi, 
fokuslah pada hal yang positif. 

2. Atur jadwal.
Beri tugas dan tanggung jawab 

pada si kecil untuk pekerjaan-
pekerjaan sederhana. Misalnya 
mematikan lampu jika tidak 
dipakai, menggosok gigi sendiri, 
dan merapikan kamar. Beri 
ganjaran berupa stiker di buku 

‘rapor’ yang Anda buat, setiap 
mereka selesai melakukan tugas 
rutin tersebut. Ini juga merupakan 
bukti bahwa Anda percaya bahwa 
si kecil bisa melakukan tugas 
tersebut. Anak akan bangga 
melaporkan keberhasilan mereka 
menuntaskan tugas kepada Anda. 
Anak bisa belajar disiplin dan Anda 
tidak perlu mengeluarkan energi 
untuk mengomeli mereka. 

3. Berani mengambil risiko. 
Banyak orang tua yang ingin 

melindungi anaknya dari rasa sakit 
dan kecewa. Dengan membatasi 
anak untuk melakukan aktivitas 
karena menganggap dia tidak 
mampu, itu sama saja dengan 
mematahkan rasa percaya dirinya 
dan meyakinkan bahwa si anak 
tidak mampu. Lagipula, Anda 
tidak bisa melindungi anak Anda 
terus-menerus kan? Beranikan diri 
Anda (ya, Anda!) untuk melihat 
anak mencoba hal baru, termasuk 
ketika dia gagal melakukannya. 
Jangan dimarahi, tetapi tetaplah 
memberi semangat bahwa 
kegagalan adalah bagian dari 
proses menuju keberhasilan.           

4. Tunggu sebelum beraksi
Karena tidak sabar atau ingin 

cepat selesai, tidak jarang kita 
membereskan pekerjaan atau 
‘masalah’ yang dihadapi si kecil. 
Ketika si kecil mengadu dibilang 
gendut oleh teman sekelasnya, 

tangan ini sudah gatal untuk 

melaporkannya kepada pihak 

sekolah atau orangtua si anak yang 

meledek si kecil. Eits, nanti dulu. 

Lebih baik Anda mengajari si kecil 

bagaimana menghadapi perilaku 

bully seperti ini. Misalnya minta 

anak mengatakan kepada pelaku 

bullying, ”Saya tidak gendut,” dan 

“Kata-kata kamu tidak baik.” Lama-

kelamaan, dengan pendekatan 

asertif, anak akan mampu 

menghadapi masalah di sekolah 

dan mengontrol dirinya sendiri. 

5. Hargai Perjuangannya

“Aku nggak bisa matematika.” 

“Nilai olahragaku jelek.” Keluhan 

semacam ini jika dibiarkan akan 

menumbuhkan perasaan “Saya 

tidak pandai di banyak hal.” Ini 

bisa mengancam rasa percaya 

dirinya. Beri semangat kepadanya 

dengan pendekatan seperti, 

“Mama dulu juga kesulitan 

mempelajari matematika, tapi 

kalau tekun dan latihan, bisa juga.” 

Atau bisa juga dengan mengambil 

dari pengalaman keberhasilan 

anak sebelumnya, “Ingat kan, 

dulu kamu tidak bisa main piano. 

Sekarang kamu sudah pandai 

memainkan banyak lagu! Kamu 

pasti bisa!” 

Sumber: www.parents.com

Foto: www.forbes.com

PARENTING

30 EDISI 37

VIRUS dengue menyebar 
lewat perantara hewan yaitu 
nyamuk khususnya jenis 

Aedes agypti. Rantai penyebaran 
Virus Dengue dapat diputus 
dengan membasmi nyamuk 
dan menghilangkan tempat 
yang berpotensi sebagai sarang 
nyamuk seperti genangan air, 
sampah, atau penampungan 
air di rumah. Indonesia sudah 
menerapkan gerakan 3M plus 
sebagai langkah membasmi 
sarang nyamuk, namun masih 
saja banyak terjadi kasus Demam 
Berdarah Dengue.  

Tanda dan gejalanya secara 
umum adalah DEMAM, demam 
terjadi bisa sampai 7 hari. Gejala 
lainnya dapat disertai sakit kepala, 
nyeri-nyeri sendi, mual, lemas. 
Demam pada infeksi Virus Dengue 
memiliki pola yang khas, yaitu: 

• Hari 1-3 ditandai dengan 
demam tinggi bisa sampai 
40 °C dan dapat disertai 
gejala-gejala penyertanya. 

• Hari ke 3-5 merupakan fase 
kritis yang ditandai dengan 
fase TIDAK DEMAM

• Hari 5-7 merupakan fase 
penyembuhan dimana suhu 
tubuh bisa kembali demam 
namun tidak akan melebihi 
40 °C

Namun pada beberapa kasus 
dengan penanganan dan 
pengawasan yang kurang baik 
setelah melewati fase kritis, 

bukannya menuju penyembuhan 

melainkan memberat dari Demam 

Dengue menjadi Demam Berdarah 

Dengue. 

Demam Dengue yang disertai 

dengan perubahan angka pada 

hasil laboratorium (khususnya 

trombosit dan hematokrit) 

dan terdapat gejala tambahan 

seperti adanya bintik-bintik 

merah, mimisan, perdarahan 

gusi, penurunan tekanan darah, 

dan sebagainya barulah disebut 

sebagai Demam Berdarah 

Dengue. Bahkan Demam Berdarah 

Dengue bisa menjadi Sindrom 

Syok Dengue ketika masuk 

ke keadaan syok yaitu; sangat 

berkurangnya cairan tubuh dalam 

pembuluh darah yang membawa 

darah ke organ-organ penting. 

Cairan tersebut bisa hilang akibat 

keluar dari pembuluh darah yang 

bocor karena peradangan yang 

disebabkan oleh Virus Dengue itu 

sendiri. Keadaan tersebut tentulah 

bisa sangat mengancam jiwa.

Maka dari itu, Demam Dengue 

merupakan penyakit yang 

sederhana karena sejatinya akan 

sembuh dalam waktu sekitar 

satu minggu (setelah masuk fase 

penyembuhan), namun akan 

menjadi fatal akibatnya kalau kita 

terlambat dalam menyadari dan 

menanganinya. Karena bukannya 

masuk ke fase penyembuhan 

malahan menjadi Demam 

Berdarah dan bisa lebih parah lagi. 

Jika demam tinggi disertai nyeri 

sendi, sakit kepala, lemas, dan 

demam tersebut tidak membaik 

sampai 3 hari walaupun sudah 

minum obat penurun panas, 

atau bahkan terdapat mimisan 

atau perdarahan gusi segeralah 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

untuk dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut. Apakah diperlukan 

pemeriksaan laboratorium darah 

untuk evaluasi lebih lanjut dan jika 

diperukan tindakan rawat inap. 

Karena pada dasarnya Demam 

Dengue obatnya adalah istirahat 

total dan pemberian cairan (lewat 

infus) serta pengawasan ketat 

terhadap perubahan trombosit, 

hematokrit, dll… (pemeriksaan 

laboratorium darah) dan gejala-

gejala tambahan hingga melewati 

fase kritis sampai penyembuhan 

dengan aman.

Apa yang bisa kita lakukan 

di rumah sebelum ke fasilitas 

kesehatan?

Makan makanan yang bergizi, 

banyak minum air putih, minum 

obat penurun panas jika demam, 

istirahat cukup jangan terlalu 

banyak aktivitas, mawas diri 

akan gejala tambahan lainnya 

dan siap memeriksakan diri 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

yang menyediakan pelayanan 

laboratorium dan/atau rawat inap 

(Abi)
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Demam berdarah atau secara ilmiah disebut Demam Dengue 
adalah penyakit akibat infeksi virus Dengue. Istilah Demam 
Dengue sedikit berbeda dengan Demam Berdarah Dengue. 

bullying
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VIRUS dengue menyebar 
lewat perantara hewan yaitu 
nyamuk khususnya jenis 

Aedes agypti. Rantai penyebaran 
Virus Dengue dapat diputus 
dengan membasmi nyamuk 
dan menghilangkan tempat 
yang berpotensi sebagai sarang 
nyamuk seperti genangan air, 
sampah, atau penampungan 
air di rumah. Indonesia sudah 
menerapkan gerakan 3M plus 
sebagai langkah membasmi 
sarang nyamuk, namun masih 
saja banyak terjadi kasus Demam 
Berdarah Dengue.  

Tanda dan gejalanya secara 
umum adalah DEMAM, demam 
terjadi bisa sampai 7 hari. Gejala 
lainnya dapat disertai sakit kepala, 
nyeri-nyeri sendi, mual, lemas. 
Demam pada infeksi Virus Dengue 
memiliki pola yang khas, yaitu: 
• Hari 1-3 ditandai dengan 

demam tinggi bisa sampai 
40 °C dan dapat disertai 
gejala-gejala penyertanya. 

• Hari ke 3-5 merupakan fase 
kritis yang ditandai dengan 
fase TIDAK DEMAM

• Hari 5-7 merupakan fase 
penyembuhan dimana suhu 
tubuh bisa kembali demam 
namun tidak akan melebihi 
40 °C

Namun pada beberapa kasus 
dengan penanganan dan 
pengawasan yang kurang baik 
setelah melewati fase kritis, 

bukannya menuju penyembuhan 

melainkan memberat dari Demam 

Dengue menjadi Demam Berdarah 

Dengue. 

Demam Dengue yang disertai 

dengan perubahan angka pada 

hasil laboratorium (khususnya 

trombosit dan hematokrit) 

dan terdapat gejala tambahan 

seperti adanya bintik-bintik 

merah, mimisan, perdarahan 

gusi, penurunan tekanan darah, 

dan sebagainya barulah disebut 

sebagai Demam Berdarah 

Dengue. Bahkan Demam Berdarah 

Dengue bisa menjadi Sindrom 

Syok Dengue ketika masuk 

ke keadaan syok yaitu; sangat 

berkurangnya cairan tubuh dalam 

pembuluh darah yang membawa 

darah ke organ-organ penting. 

Cairan tersebut bisa hilang akibat 

keluar dari pembuluh darah yang 

bocor karena peradangan yang 

disebabkan oleh Virus Dengue itu 

sendiri. Keadaan tersebut tentulah 

bisa sangat mengancam jiwa.

Maka dari itu, Demam Dengue 

merupakan penyakit yang 

sederhana karena sejatinya akan 

sembuh dalam waktu sekitar 

satu minggu (setelah masuk fase 

penyembuhan), namun akan 

menjadi fatal akibatnya kalau kita 

terlambat dalam menyadari dan 

menanganinya. Karena bukannya 

masuk ke fase penyembuhan 

malahan menjadi Demam 

Berdarah dan bisa lebih parah lagi. 

Jika demam tinggi disertai nyeri 

sendi, sakit kepala, lemas, dan 

demam tersebut tidak membaik 

sampai 3 hari walaupun sudah 

minum obat penurun panas, 

atau bahkan terdapat mimisan 

atau perdarahan gusi segeralah 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

untuk dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut. Apakah diperlukan 

pemeriksaan laboratorium darah 

untuk evaluasi lebih lanjut dan jika 

diperukan tindakan rawat inap. 

Karena pada dasarnya Demam 

Dengue obatnya adalah istirahat 

total dan pemberian cairan (lewat 

infus) serta pengawasan ketat 

terhadap perubahan trombosit, 

hematokrit, dll… (pemeriksaan 

laboratorium darah) dan gejala-

gejala tambahan hingga melewati 

fase kritis sampai penyembuhan 

dengan aman.

Apa yang bisa kita lakukan 

di rumah sebelum ke fasilitas 

kesehatan?

Makan makanan yang bergizi, 

banyak minum air putih, minum 

obat penurun panas jika demam, 

istirahat cukup jangan terlalu 

banyak aktivitas, mawas diri 

akan gejala tambahan lainnya 

dan siap memeriksakan diri 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

yang menyediakan pelayanan 

laboratorium dan/atau rawat inap 

(Abi)
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Parenting T p 
Demam berdarah atau secara ilmiah disebut Demam Dengue 
adalah penyakit akibat infeksi virus Dengue. Istilah Demam 
Dengue sedikit berbeda dengan Demam Berdarah Dengue. 

Bagaimana ‘menciptakan’ 
anak yang optimis? 
Terkadang anak cenderung 

malu-malu dan tidak percaya diri. 
Sering kali bilang ‘tidak bisa’ lebih 
dulu daripada bisa. Anak takut 
menghadapi tantangan karena 
takut gagal. Sebagai awalnya 
Anda bisa melakukan 5 langkah ini 
untuk menumbuhkan rasa optimis 
dan percaya diri kepada si kecil.

1. Stop mengeluh. 
Tidak jarang kita mengeluhkan 

jalan macet, pekerjaan yang 
bertumpuk, rumah yang tidak 
beres, dan sebagainya. Keluhan 
yang terus-menerus tidak sengaja 
didengar si kecil, secara tidak 
langsung menumbuhkan perasaan 
pesimis, bahwa dunia ini tidak 
ramah dan hanya berisi masalah. 
Cobalah untuk mengubah keluhan 
dengan nada yang lebih positif, 
terutama saat berada di sekitar 
anak Anda. Misalnya, “Presentasi 
Mama di kantor tadi berhasil,” atau 
“Wah, anak ibu pintar sekali, jam 
segini sudah mandi!” Sekali lagi, 
fokuslah pada hal yang positif. 

2. Atur jadwal.
Beri tugas dan tanggung jawab 

pada si kecil untuk pekerjaan-
pekerjaan sederhana. Misalnya 
mematikan lampu jika tidak 
dipakai, menggosok gigi sendiri, 
dan merapikan kamar. Beri 
ganjaran berupa stiker di buku 

‘rapor’ yang Anda buat, setiap 
mereka selesai melakukan tugas 
rutin tersebut. Ini juga merupakan 
bukti bahwa Anda percaya bahwa 
si kecil bisa melakukan tugas 
tersebut. Anak akan bangga 
melaporkan keberhasilan mereka 
menuntaskan tugas kepada Anda. 
Anak bisa belajar disiplin dan Anda 
tidak perlu mengeluarkan energi 
untuk mengomeli mereka. 

3. Berani mengambil risiko. 
Banyak orang tua yang ingin 

melindungi anaknya dari rasa sakit 
dan kecewa. Dengan membatasi 
anak untuk melakukan aktivitas 
karena menganggap dia tidak 
mampu, itu sama saja dengan 
mematahkan rasa percaya dirinya 
dan meyakinkan bahwa si anak 
tidak mampu. Lagipula, Anda 
tidak bisa melindungi anak Anda 
terus-menerus kan? Beranikan diri 
Anda (ya, Anda!) untuk melihat 
anak mencoba hal baru, termasuk 
ketika dia gagal melakukannya. 
Jangan dimarahi, tetapi tetaplah 
memberi semangat bahwa 
kegagalan adalah bagian dari 
proses menuju keberhasilan.           

4. Tunggu sebelum beraksi
Karena tidak sabar atau ingin 

cepat selesai, tidak jarang kita 
membereskan pekerjaan atau 
‘masalah’ yang dihadapi si kecil. 
Ketika si kecil mengadu dibilang 
gendut oleh teman sekelasnya, 

tangan ini sudah gatal untuk 

melaporkannya kepada pihak 

sekolah atau orangtua si anak yang 

meledek si kecil. Eits, nanti dulu. 

Lebih baik Anda mengajari si kecil 

bagaimana menghadapi perilaku 

bully seperti ini. Misalnya minta 

anak mengatakan kepada pelaku 

bullying, ”Saya tidak gendut,” dan 

“Kata-kata kamu tidak baik.” Lama-

kelamaan, dengan pendekatan 

asertif, anak akan mampu 

menghadapi masalah di sekolah 

dan mengontrol dirinya sendiri. 

5. Hargai Perjuangannya

“Aku nggak bisa matematika.” 

“Nilai olahragaku jelek.” Keluhan 

semacam ini jika dibiarkan akan 

menumbuhkan perasaan “Saya 

tidak pandai di banyak hal.” Ini 

bisa mengancam rasa percaya 

dirinya. Beri semangat kepadanya 

dengan pendekatan seperti, 

“Mama dulu juga kesulitan 

mempelajari matematika, tapi 

kalau tekun dan latihan, bisa juga.” 

Atau bisa juga dengan mengambil 

dari pengalaman keberhasilan 

anak sebelumnya, “Ingat kan, 

dulu kamu tidak bisa main piano. 

Sekarang kamu sudah pandai 

memainkan banyak lagu! Kamu 

pasti bisa!” 

Sumber: www.parents.com

Foto: www.forbes.com
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VIRUS dengue menyebar 
lewat perantara hewan yaitu 
nyamuk khususnya jenis 

Aedes agypti. Rantai penyebaran 
Virus Dengue dapat diputus 
dengan membasmi nyamuk 
dan menghilangkan tempat 
yang berpotensi sebagai sarang 
nyamuk seperti genangan air, 
sampah, atau penampungan 
air di rumah. Indonesia sudah 
menerapkan gerakan 3M plus 
sebagai langkah membasmi 
sarang nyamuk, namun masih 
saja banyak terjadi kasus Demam 
Berdarah Dengue.  

Tanda dan gejalanya secara 
umum adalah DEMAM, demam 
terjadi bisa sampai 7 hari. Gejala 
lainnya dapat disertai sakit kepala, 
nyeri-nyeri sendi, mual, lemas. 
Demam pada infeksi Virus Dengue 
memiliki pola yang khas, yaitu: 

• Hari 1-3 ditandai dengan 
demam tinggi bisa sampai 
40 °C dan dapat disertai 
gejala-gejala penyertanya. 

• Hari ke 3-5 merupakan fase 
kritis yang ditandai dengan 
fase TIDAK DEMAM

• Hari 5-7 merupakan fase 
penyembuhan dimana suhu 
tubuh bisa kembali demam 
namun tidak akan melebihi 
40 °C

Namun pada beberapa kasus 
dengan penanganan dan 
pengawasan yang kurang baik 
setelah melewati fase kritis, 

bukannya menuju penyembuhan 

melainkan memberat dari Demam 

Dengue menjadi Demam Berdarah 

Dengue. 

Demam Dengue yang disertai 

dengan perubahan angka pada 

hasil laboratorium (khususnya 

trombosit dan hematokrit) 

dan terdapat gejala tambahan 

seperti adanya bintik-bintik 

merah, mimisan, perdarahan 

gusi, penurunan tekanan darah, 

dan sebagainya barulah disebut 

sebagai Demam Berdarah 

Dengue. Bahkan Demam Berdarah 

Dengue bisa menjadi Sindrom 

Syok Dengue ketika masuk 

ke keadaan syok yaitu; sangat 

berkurangnya cairan tubuh dalam 

pembuluh darah yang membawa 

darah ke organ-organ penting. 

Cairan tersebut bisa hilang akibat 

keluar dari pembuluh darah yang 

bocor karena peradangan yang 

disebabkan oleh Virus Dengue itu 

sendiri. Keadaan tersebut tentulah 

bisa sangat mengancam jiwa.

Maka dari itu, Demam Dengue 

merupakan penyakit yang 

sederhana karena sejatinya akan 

sembuh dalam waktu sekitar 

satu minggu (setelah masuk fase 

penyembuhan), namun akan 

menjadi fatal akibatnya kalau kita 

terlambat dalam menyadari dan 

menanganinya. Karena bukannya 

masuk ke fase penyembuhan 

malahan menjadi Demam 

Berdarah dan bisa lebih parah lagi. 

Jika demam tinggi disertai nyeri 

sendi, sakit kepala, lemas, dan 

demam tersebut tidak membaik 

sampai 3 hari walaupun sudah 

minum obat penurun panas, 

atau bahkan terdapat mimisan 

atau perdarahan gusi segeralah 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

untuk dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut. Apakah diperlukan 

pemeriksaan laboratorium darah 

untuk evaluasi lebih lanjut dan jika 

diperukan tindakan rawat inap. 

Karena pada dasarnya Demam 

Dengue obatnya adalah istirahat 

total dan pemberian cairan (lewat 

infus) serta pengawasan ketat 

terhadap perubahan trombosit, 

hematokrit, dll… (pemeriksaan 

laboratorium darah) dan gejala-

gejala tambahan hingga melewati 

fase kritis sampai penyembuhan 

dengan aman.

Apa yang bisa kita lakukan 

di rumah sebelum ke fasilitas 

kesehatan?

Makan makanan yang bergizi, 

banyak minum air putih, minum 

obat penurun panas jika demam, 

istirahat cukup jangan terlalu 

banyak aktivitas, mawas diri 

akan gejala tambahan lainnya 

dan siap memeriksakan diri 

ke fasilitas kesehatan terdekat 

yang menyediakan pelayanan 

laboratorium dan/atau rawat inap 

(Abi)
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Demam berdarah atau secara ilmiah disebut Demam Dengue 
adalah penyakit akibat infeksi virus Dengue. Istilah Demam 
Dengue sedikit berbeda dengan Demam Berdarah Dengue. 
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virus dengue dapat diputus

virus dengue
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Lalu kata Maria, 

“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juruselamatku, sebab Ia 
telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala 

keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah nama-Nya. 

Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. 
IIa memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan 
orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari 

takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah; Ia melimpahkan segala yang baik 
kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; Ia 

menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya 
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.”

LUK AS 1:39-55

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah ....................
dan langsung berjalan ke ..................... menuju sebuah kota di .......................

1:40 Di situ ia masuk ke rumah ..................... dan memberi salam kepada ..................... 

1:41 Dan ketika ...................... mendengar salam .......................,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan ..................... pun penuh dengan Roh Kudus,

1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: 
"Diberkatilah engkau di anta"Diberkatilah engkau di antara semua .................... dan diberkatilah buah .....................

1:43 Siapakah aku ini sampai ............................... datang mengunjungi aku?

1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada ....................,
 .................... yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 

1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah ....................., 
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan ....................."

BINA IMAN ANAK

34 EDISI 37

F I F I N 
A N E T T A



SENI KREASI

MEI-JUNI 2019 35

Lalu kata Maria, 

“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juruselamatku, sebab Ia 
telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala 

keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan 
perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah nama-Nya. 

Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. 
IIa memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan 
orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari 

takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah; Ia melimpahkan segala yang baik 
kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; Ia 

menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya 
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.”

LUK AS 1:39-55

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah ....................
dan langsung berjalan ke ..................... menuju sebuah kota di .......................

1:40 Di situ ia masuk ke rumah ..................... dan memberi salam kepada ..................... 

1:41 Dan ketika ...................... mendengar salam .......................,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan ..................... pun penuh dengan Roh Kudus,

1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: 
"Diberkatilah engkau di anta"Diberkatilah engkau di antara semua .................... dan diberkatilah buah .....................

1:43 Siapakah aku ini sampai ............................... datang mengunjungi aku?

1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada ....................,
 .................... yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 

1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah ....................., 
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan ....................."
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Vatikan (Roma), Yerusalam, 
Lourdes (Prancis) menjadi 
destinasi ziarah yang paling 

populer bagi umat Katolik. Namun 
ada satu lagi yang belakangan 
terus dikunjungi para peziarah, 
yaitu Fatima, sebuah kota di 
Portugal yang terletak 142 km 
sebelah utara Lisbon.

Sama dengan Lourdes, Fatima 
didedikasikan untuk menghormati 
Bunda Maria, yaitu untuk 
memperingati penampakan bunda 
Maria kepada tiga orang anak 
kecil: Lucia de Jesus (10), Francisco 
Marto (9) dan Jacinta Marto (7). 
Penampakan pertama terjadi 
pada tanggal 13 Mei 1917, ketika 
mereka sedang menggembalakan 
kawanan kecil domba di Cova da 
Iria, sebuah padang yang amat 
luas, berjarak sekitar satu mil 
dari desa mereka. Setelah berdoa 
Rosario dan bermain di padang, 
Bunda Maria menampakkan diri di 
atas puncak pohon ek. Anak-anak 
bersaksi, telah melihat “seorang 
Bunda yang lebih terang dari pada 
matahari” yang di tangannya 
tergantung sebuah rosario 
berwarna putih.

Setiap kunjungannya, Bunda 
Maria berpesan agar mereka 

lebih banyak berdoa Rosario 
dan datang kembali selama 
lima bulan berturut-turut pada 
tanggal dan jam yang sama. 
Penampakan terakhir terjadi pada 
13 Oktober 1917 di hadapan 
ketiga anak bersama 70.000 
orang yang hadir dan di situlah 
Bunda Maria menyatakan dirinya 
sebagai Bunda Rosario. Lewat 
kunjungan ini, Bunda Maria 
memberi pesan kepada seluruh 
umat manusia untuk bertobat dan 
selalu berdoa Rosario khususnya 
bagi keselamatan jiwa-jiwa dan 
perdamaian dunia. 

Francisco wafat dua tahun 
setelah penampakan Bunda 
Maria, yaitu pada 4 April 1919, 
disusul Jacinta pada 20 Februari 
1920. Bertepatan dengan 100 
tahun peringatan penampakan 
Bunda Maria Fatima, Fransisco dan 
Jacinta dikanonisasikan menjadi 
santo dan santa. Sementara Lucia 
mengabdikan dirinya sebagai 
seorang biarawati Karmelit dan 
wafat pada 13 Februari 2005 
dalam usia 97 tahun.

Setelah dilakukan penyidikan 
cukup lama, penampakan di 
Fatima resmi diakui pada 13 
Oktober 1930, ketika Uskup 

Leiria mengizinkan devosi pada 
Maria Ratu Rosario di tempat 
itu. Selanjutnya, penampakan 
ini mendapatkan perhatian 
istimewa dari banyak Paus. Pada 
13 Mei 1967, peringatan 50 tahun 
penampakan Maria di Fatima, 
Paus Paulus VI mengunjungi 
Fatima dalam suatu peziarahan 
perdamaian. Dalam kesempatan 
itu, Paus Paulus VI mengeluarkan 
Anjuran Apostolik Signum 
Magnum (tanda agung), yang 
menegaskan kembali penyerahan 
Gereja dan seluruh dunia pada 
Hati Maria yang tak Bernoda. 

Sesuai dengan pesan Bunda 
Maria dan sebagai bentuk 
penghormatan kepada Bunda 
Maria tak Bernoda, dibangunlah 
sebuah kapel tepat di tempat 
Bunda Maria menampakan diri. 
Sejak tahun 1917 para peziarah 
tak kunjung berhenti datang ke 
Cova da Iria dalam jumlah ribuan 
orang dari seluruh bagian dunia, 
terutama pada tanggal 13 setiap 
bulan. Di beberapa daerah di 
belahan dunia, banyak juga yang 
berdevosi kepada Maria Fatima 
terutama mulai dari 13 Mei–13 
Oktober, salah satunya diadakan 
di Susteran Gembala Baik, 
Jatinegara. (Sefin)

Rosario untuk 
Keselamatan Jiwa 
dan Perdamaian Dunia

Pesan Maria Fatima:
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"sesungguhnya aku ini 

adalah hamba tuhan; 

terjadilah padaku 

menurut perkataanmu."

- Lukas 1:38 -
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