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Koperasi Kredit / Credit Union BINA KARYA SEJAHTERA adalah sebuah koperasi yang digagas 
oleh Paul Soetopo, warga paroki St. Yohanes Maria Vianney, Cilangkap lingkungan Andreas 
bersama Pak Haryono. Latar belakang didirikannya koperasi ini ialah berawal dari keprihatinan 
kehidupan warga setempat yang masih prasejahtera dan ingin mengamalkan wejangan dari 
Mgr. Albertus Soegijapranata S.J/ Uskup pribumi pertama di Indonesia yaitu : Kita harus 100 % 
Indonesia dan sekaligus 100 % Katolik. Sehingga menjadi garam dan terang dunia.

CU berkantor di Jln.Kelapa Dua Wetan III no.23, setelah dibentuk susunan pengurus maka pada 
hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, kami mengundang Lurah Kelapa Dua Wetan, Ibu 
Budy Hartati beserta jajarannya dan juga dari Dinas Koperasi Jakarta Timur untuk turut meresmikan 
CU BKS.
Pelayanan CU di gereja baru bisa dimulai pada tanggal 26 Februari 2017 karena menunggu  
pembangunan gereja yang saat itu belum rampung. Tempat pelayanan sendiri berada di basement 
gereja St Yohanes Maria Vianney, setiap hari Minggu pagi.
CU BKS mendapat bimbingan tata kelola dari RD Fredy Rante Taruk di Forum C U KAJ / PSE KAJ. 
Selain di gereja St. Yohanes Maria Vianney, CU BKS juga melayani di Gereja Kalvari, Lubang 
Buaya atas permintaan dari Romo RD. Martinus Hadiwijoyo untuk mengembangkan CU yang 
sudah ada sebelumnya. Kami merasa bahagia karena bisa mengajak masyarakat umum (40% 
muslim) yang menjadi anggota sehingga sasaran prioritas KAJ terlaksana dengan baik dan sesuai 
dengan misi kami untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota CU serta toleransi antar 
umat beragama.

BERKEMBANGNYA C U .BKS.

DATA PERKEMBANGAN CU BKS SAMPAI AGUSTUS 2018

PERKEMBANGAN SIMPANAN

“SEORANG TUAN YANG MEMPERCAYAKAN HARTANYA 
KEPADA HAMBA-HAMBANYA.”

Perkembangan Anggota

2015 95

2016 282

2017 438

Ags 2018 542

Tahun Saham SIMADA KAHURIPAN SIJAKA

2015 17.750.000 68.039.800 23.598.200 571.000.000

2016 89.200.000 902.887.900 84.531.900 747.000.000

2017 198.875.000 1.768.517.400 158.861.100 1.277.500.000

Ags 2018 294.829.700 2.168.156.743 225.081.085 1.815.500.000

Aset

2015 637.293.450

2016 2.546.947.250 

2017 4.585.049.236 

Ags 2018 5.627.505.448 
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Sekilas Warta

Dalam kehidupan dunia ini diingatkan bahwa kita harus menanggung salib kita masing-
masing serta rela berkorban dan mau mengasihi sesama kita tanpa pamrih. Korpus Yesus 
pada salib mengingatkan kita akan cinta dan pengorbanan Kristus sampai pada wafat-Nya. 

Setiap kita memandang korpus yang tergantung di salib, kita diingatkan sebagai manusia untuk 
menjauhi dosa yang menyebabkan penderitaan kristus yang begitu besar. Dalam hal ini terdapat 
beberapa model salib salah satunya adalah Salib Benediktus. Salib Benediktus dipercaya sebagian 
orang dapat mengusir setan.  Dan pada salib/medali tersebut terpampang tulisan-tulisan yang 
merupakan kode. 

Bagian atas dari salib ada tulisan pax yang artinya adalah kedamaian. Didalam medali gambar 
sebelah kiri, terdapat huruf C S P B di dalam lingkaran yang merupakan Crux Saint Patris Benedicti. 
Masing masing huruf tersebut mempunyai arti tersendiri dalam bahasa Indonesia yaitu Crux yang 
berarti Salib, Saint yang berarti Santo, Patris yang berarti ayah atau bapa dan Benedicti yang 
disebut Benedictus. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan adalah Salib St. 
Benedictus

Kemudian di bagian salib terdapat tulisan C.S.S.M.L.N.D.S.M.D. kepanjangan dalam bahasa 
latinnya adalah Crux sacra sit mihi lux! Nunquam draco sit mihi dux! Arti dalam bahasa Indonesianya 
yaitu Semoga salib suci ini menjadi penerangku! Semoga iblis tidak akan pernah menjadi 
pedomanku!

Di bagian tepi medali secara melingkar tulisan V.R.S.N.S.M.V. - S.M.Q.L.I.V.B. kepanjangan dalam 
bahasa latinnya adalah Vade retro Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas. Ipse 
venena bibas! Yang artinya yaitu Pergilah setan! Jangan menggodaku dengan kesombonganmu! Apa 
yang kau tawarkan padaku adalah kejahatan. Minumlah bisamu sendiri!

SALIB 
BENEDIKTUS
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Menyongsong Sang Juruselamat

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang 
memeliharakamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, 
si Iblis berjalan berkeliling layaknyasama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 
Lawanlah dia denganiman yang teguh”.

Orang yang melakukan eksorsis seringkali adalah seorang 
rohaniwan atau seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan 
atau kemampuan khusus. Eksorsis bias menggunakan doa-
doa  dan hal-hal religious lainnya, seperti mantra, gerak-
gerik, simbol, gambar/patung orang suci, jimat, dan yang 
lainnya. Sang ‘pengusirsetan’ akan memohon bantuan 
Tuhan, Yesus dan atau beberapa  malaikat  dan  malaikat 
agung  lainnya untuk berperan dalam proses eksorsis. 
Dengan membaca majalah INRI kali ini para pembaca 
dapat memahami pergulatan Gereja Katolik dan iman 
umat-Nya dalam berperang melawan iblis yang senantiasa 
menyesatkan diri kita dari jalan keselamatan Allah. 

Maka mari bersatu dalam terang Roh Kudus bersama Bunda 
Maria Ratu dan para malaikat melawan iblis.
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SAJIAN UTAMA
Demonologi dalam 
Gereja Katolik

HISTORIA
Sejarah Eksorsisme

PARENTING
Rajin Membaca 
Sejak Dini

BINA IMAN ANAK
Geri Jerapah dan 
Mici Tikus

SENI & KREASI
Teka Teki Kitab Suci

TUNAS
William Bramero

Have Faith 
& Have Fun

KESEHATAN
Mengenal Penyakit 
Jantung Koroner 
& Serangan 
Jantung

TIPS
Tips Mengatasi 
Minyak Berlebih 
Pada Wajah

KABAR
Penerimaan 
Sakramen Krisma

KATEKESE
Malaikat dan Iblis: 
Dua Kutub Cara 
Hidup Manusia

RENUNGAN IMAN
Malaikat dan Iblis

SANTO/SANTA
Santo Padre Pio

DI BALIK LAYAR
Kindar Bhakti Nusantara
& Elsoni Variant

Musik Bagi Sesama

Kita bertanggung jawab atas 
keberlangsungan hidup menggereja, kita 
adalah perpanjangan karya Tuhan di 
dunia melalui karya pelayanan kita. 

Stepanus Hasun. Ia adalah salah satu 
putra daerah yang mendedikasikan 
dirinya untuk melestarikan Budaya 
Dayak, Kalimantan lewat tarian. 

Gua yang dikenal dengan nama Domus 
Mariae ini berawal saat Romo J. Bartels 
CM dan beberapa umat dari stasi 
Ngadirejo di kota Blitar sedang mencari 
lokasi yang cocok untuk membangun 
tempat ziarah. 
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Replika Kota 
Betlehem

INSPIRASI
Pejuang 
Kemanusiaan 
di Cilacap
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Manusia kerap kali tertarik dengan mahluk yang tak kasat mata. Salah satu indikatornya ialah 
ada begitu banyak film yang muncul di bioskop bergenre horror; mulai dari “Suster Ngesot”, 
“Kuntialanak Beranak”, “Sajen”, “Pengabdi Setan”, dsb. Selain film, ada pula tayangan-tayangan 
uji nyali di tempat angker hanya untuk merasakan sensasi bertemu dengan mahluk tak kasat 
mata tersebut. Lantas, bagaimana Gereja Katolik memandang setan? Studi tentang setan dan 
sifat-sifatnya itu sendiri dikenal dengan istilah demonologi.
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PANDANGAN GEREJA KATOLIK 
TENTANG SETAN

Apakah setan itu ada? 
Yesus Kristus sendiri, 
dalam karyanya, kerap 

kali mengusir setan (Mat 
4:111; 12:22-30; Mrk 1:34; 
Luk 10:18; 22:31; Yoh 8:44); 
oleh karenanya Gereja Katolik 
mengatakan bahwa setan itu 
memang ada dan bukan hanya 
sekadar mitos. 

Dalam Konsili Lateran IV 
tahun 1215, diajarkan bahwa 
“Iblis dan roh-roh jahat, 
diciptakan baik pada awalnya. 
Namun, mereka menjadi jahat 
oleh karena tindakan mereka 
sendiri”. Ajaran ini disampaikan 
untuk membantah ajaran sesat 
dari aliran Manichaeisme yang 
mengajarkan tentang sifat 
dualisme Tuhan; bahwa Tuhan 
memiliki dua keberadaan, 
“Tuhan yang Baik” dan “Tuhan 
yang Jahat” sejak awal mula.

Katekismus Gereja Katolik 
(KGK) juga mebahas perihal 
setan. Dalam KGK 391 
dijelaskan bahwa di balik 
keputusan nenek moyang 
kita untuk membangkang 
terdengar satu suara penggoda 
yang bertentangan dengan 
Allah (Bdk. Kej 3:1-5), yang 
memasukkan mereka ke 
dalam maut karena iri hati 
(Bdk. Keb 2:24).Kitab Suci 
dan tradisi melihat dalam 
wujud ini seorang malaikat 
yang jatuh, yang dinamakan 
setan atau iblis (Bdk. Yoh 8:44; 
Why 12:9). Gereja mengajar 
bahwa ia pada mulanya adalah 
malaikat baik yang diciptakan 
Allah. “Setan dan roh-roh 
jahat lain menurut kodrat 
memang diciptakan baik oleh 
Allah, tetapi mereka menjadi 
jahat karena kesalahan 
sendiri” (Konsili Lateran IV, 
1215: DS 800). Lebih lanjut 
dijelaskan dalam KGK 285, 

bahwa kejahatan bukan 
hanya satu pikiran, melainkan 
menunjukkan satu pribadi, 
setan, si jahat, malaikat yang 
berontak terhadap Allah. “Iblis” 
[diabolos] melawan keputusan 
ilahi dan karya keselamatan 
yang dikedakan (red: 
digenapkan) di dalam Kristus. 

Selain itu, ajaran Gereja 
Katolik tentang eksistensi 
setan, nampak jelas dalam 
liturgi. Dalam baptisan, 
calon baptis diminta untuk 
menyatakan penolakannya 
terhadap setan, perbuatan-
perbuatannya dan janji-
janjinya yang kosong. Di dalam 
doa Bapa Kami pun Yesus 
mengajarkan untuk berdoa 
“Bebaskanlah kami dari yang 
jahat”.

BILA ALLAH MENCIPTA BAIK 
ADANYA, MENGAPA MUNCUL 
SETAN?

Pertanyaan ini kerap muncul 
dalam benak kita, “bila Allah 
mencipta segala sesuatu 
dengan baik, lantas mengapa 
setan ada?” Berkaitan dengan 
hal tersebut, St. Thomas 
Aquinas yang dianggap 
sebagai guru besar dalam 
sistematika Teologi Katolik 
dalam bukunya Summa 
Theologica, menjabarkan 
tentang keberadaan iblis/ 
setan. Mereka disebut 
sebagai para malaikat yang 
jatuh dalam dosa [oleh 
karena kehendak bebasnya]. 
(lih. Summa Theologica Part I, 
q.63, a.1-9)

Hal ini dipertegas dalam 
dokumen Christian Faith and 
Demonology, yang dikeluarkan 
oleh Kongregasi Suci untuk 
Penyembahan Ilahi pada 
tahun 1975. Dokumen ini 
sendiri mengutip ajaran dari 
Paus Paulus VI tentang setan: 
“Adalah suatu penyimpangan 

dari gambaran yang diberikan 
oleh Kitab Suci dan ajaran 
Gereja, [suatu paham] yang 
menolak untuk mengenali 
keberadaan setan; untuk 
menganggapnya sebagai…. 
sebuah konsep dan 
personifikasi imajiner (tak 
nyata) dari sebab-sebab yang 
tak diketahui dari kemalangan 
kita…. Para ahli Kitab Suci 
dan Teologi harus tidak 
menjadi tuli untuk mendengar 
peringatan ini.”

Kemudian, St. Paus Yohanes 
Paulus II dalam General 
Audience 13 Agustus 1986 
menjelaskan perihal asal usul 
setan: “Ketika, oleh sebuah 
tindakan kehendak bebasnya, 
ia menolak kebenaran bahwa 
ia mengenal tentang Allah, 
setan menjadi “pembohong 
dan bapa segala kebohongan” 
melampaui ruang dan waktu. 
Karena alasan ini, ia hidup 
dalam penyangkalan radikal 
dan tak dapat dibalikkan lagi, 
terhadap Allah, dan berusaha 
untuk memaksakan pengaruh 
kepada ciptaan – kepada 
semua mahluk yang diciptakan 
menurut gambar Allah dan 
secara khusus manusia- 
kebohongan dirinya sendiri 
yang tragis tentang apa yang 
baik yaitu Tuhan.”

Dari sana dapat kita 
simpulkan bahwa Allah 
yang maha baik memang 
menciptakan segalanya baik 
adanya, Ia pun memberikan 
kehendak bebas bagi segala 
ciptaanNya. Persis di sini Setan, 
dengan kehendak bebasnya, 
menyangkal kebenaran 
tentang Allah. Ia menjadi 
pembohong dan bapa dari 
segala kebohongan. 

GERAK SETAN DALAM 
MANUSIA

Bagaimana kita dapat 
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mengenali gerak setan dalam 
manusia? St. Thomas Aquinas 
menjelaskan bahwa kehendak 
manusia kerap kali dipengaruhi 
oleh tendensi (kecenderungan), 
nafsu serta perasaan 
emosional. Dalam hal ini, 
setan bisa saja mempengaruhi 
manusia dengan mudah karena 
setan sebagai roh murni 
memiliki kekuatan yang lebih 
untuk mempengaruhi manusia 
dan mengaburkan segala 
kemampuan akal budi manusia. 
Namun demikian, Malaikat 
juga memiliki kekuatan untuk 
mampengaruhi manusia 
dengan cara menguatkan 
kemampuan intelektual 
(akal budi) manusia dan 
membuat manusia lebih sadar 
akan kebenaran yang akan 
dicurahkan kepadanya. 

Dalam hal ini nampak bahwa, 
manusia selalu dipengaruhi 
oleh aktivitas demonik dan 
angelik karena manusia 
bertubuh. Manusia yang lemah 
akibat dosa akan sangat 
mudah dipengaruhi oleh 
aktivitas demonik dan bahkan 
bisa dikontrol secara fisik 
oleh setan seperti pada kasus 
kerasukan. 

Manusia bisa dipengaruhi 
emosi, tendensi, dan nafsunya 
yang luka akibat dosa; 
sehingga hidupnya menjadi 

terbelenggu dan gelap, 
membuat manusia tidak 
dapat melihat dan memilih 
kebenaran dan kebaikan. 
Bahkan manusia, oleh karena 
emosinya, bisa diperlihatkan 
hal-hal yang tidak nyata dalam 
bentuk imajinasi, pikiran-
pikiran jelek sehingga manusia 
takut dan hilang imannya akan 
Tuhan. Manusia akan jatuh 
dalam godaan setan apabila di 
dalam hatinya, manusia sudah 

mempunyai nafsu, tendensi, 
dan ambisi untuk dirinya 
sendiri dan terlepas dari 
Tuhan. Dalam hal ini Manusia 
ingin menjadi sama seperti 
Tuhan. Godaan manusia ini 
sama dengan apa yang terjadi 
kepada setan ketika mereka 
diciptakan. Setan ingin menjadi 
sama seperti Tuhan sendiri. 

Dalam ajaran iman Katolik 

dikatakan bahwa meskipun 
manusia sudah menerima 
penebusan Yesus Kristus 
dalam Sakramen Pembaptisan, 
namun luka akibat dosa asal 
tetap ada. Hal ini membuat 
manusia cenderung untuk 
berbuat dosa (contoh: cinta 
diri yang berlebih). Dosa tetap 
mengintip manusia untuk 
mencari jalan masuk, apalagi si 
penggoda. 

Kemampuan akal budi 
manusia bisa dibutakan 
dalam kegelapan dosa karena 
pengaruh nafsu, kepentingan 
diri, tendensi, dan emosi; 
sehingga bukannya mengabdi 
kebenaran tetapi mengabdi 
pada kebohongan, kesesatan, 
dan kesia-siaan. Kita akan 
gampang tergoda apabila 
nilai-nilai hidup kita tidak 
berakar pada Tuhan. 

Manusia memiliki kehendak 
bebas, setan hanya menggoda. 
Maka tidaklah benar bila 
dikatakan kedosaan manusia 
tidak ada dan manusia 
berdosa karena setan. Manusia 
dengan kehendak bebasnya 
dapat memilih “berjalan 
dalam kebenaran” atau 
“mendengarkan godaan setan”. 
Jika kita ingin mengalahkan 
setan, manusia membutuhkan 
kekuatan di luar manusia yang 
tidak lain adalah Tuhan sendiri. 
(RD. Angga Sri Prasetyo)

Ilustrasi: https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net



Murid-murid Yesus 
mampu mengusir 
setan dalam nama 

Yesus. Selain dua belas murid 
Yesus yang pertama, Yesus juga 
mengutus 70 murid lain untuk 
mengabarkan Injil dan 
memberi mereka kuasa untuk 
melakukan penyembuhan, 
termasuk mengusir roh-roh 
jahat. Di samping murid-murid 
yang langsung dipilih oleh 
Yesus tadi, orang-orang yang 
menjadi murid setelah Yesus 
naik ke sorga juga mempunyai 
kuasa, misalnya: Filipus, salah 
satu dari tujuh diaken. Paulus, 
yang tidak termasuk dua belas 
murid yang pertama, tujuh 
puluh murid maupun 
diaken, juga mendapat 
kuasa untuk mengusir 
setan dalam nama Yesus.

Pada waktu Yesus masih 
bersama kedua belas murid, 
ada jenis yang tidak dapat 
diusir oleh para murid, tetapi 
dapat diusir oleh Yesus, 
yang kemudian menyatakan 
bahwa para murid itu kurang 
percaya dan juga “jenis ini 
tidak dapat diusir kecuali 

dengan berdoa.”Yesus 
mengingatkan bahwa roh 
jahat yang sudah diusir masih 
dapat kembali merasuki orang 
yang sudah disembuhkan.

Dalam Injil Markus dan Injil 
Lukas tercatat pula peristiwa 
di mana ada seorang 
yang bukanmurid Yesus 
mengusirsetan dalam nama 
Yesus, dan Yesus melarang 
untuk mencegah orang itu 
melakukan perbuatan itu 
karena kata-Nya: “Tidak 
seorangpun yang telah 
mengadakan mujizat demi 
nama-Ku, dapat seketika itu 
juga mengumpat Aku. Barang 
siapa tidak melawan kita, 
ia ada di pihak kita.”Namun, 
Yesus juga memperingatkan 
bahwa orang yang dapat 
mengusir setan demi nama 
Yesus, otomatis dapat masuk 
Kerajaan Allah. Kepada murid-
murid yang bangga karena 
mampu mengusir setan demi 
nama-Nya, Yesusmengingatkan 
agar “janganlah bersukacita 
karena roh-roh itu 
takluk kepadamu, tetapi 
bersukacitalah karena namamu 

ada terdaftar di sorga.”
Setelah Masa pencerahan, 

praktik eksorsis semakin 
berkurang nilai pentingnya 
bagi kebanyakan kelompok 
religius dan penggunaannya 
semakin berkurang, terutama 
di masyarakat Barat. Secara 
umum, pada abad ke-20, 
penggunaannya kebanyakan 
ditemukan di Eropa Timur dan 
Afrika. Hal ini terjadi terutama 
karena berkembangnya 
penelitian di bidang psikologi 
dan di bidang fungsi dan 
struktur otak manusia. Banyak 
kasus yang dulunya dianggap 
perlu untuk eksorsis seringkali 
akhirnya dapat dijelaskan 
sebagai penyakit mental 
dan oleh karenanya ditangai 
sesuai dengan hal tersebut.

Kepercayaan akan 
kerasukan setan dan 
eksorsis mendapatkan 
tempat di tengah-tengah 
masyarakat modern. 
Kepercayaan mengenai 
keabsahan praktik ini tidak 
lagi menjadi pemikiran yang 
radikal, dan mulai diterima 
secara luas. (Dimmas)

Kisah kerasukan setan atau roh jahat dan praktik eksorsis telah berusia sangat tua dan 
tersebar dimana-mana. Kitab Perjanjian Baru Kristiani menyertakan eksorsis di antara 
keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Sebab itulah kerasukan setan ada dalam 
sistem kepercayaan Kristiani semenjak agama ini lahir, dan eksorsis masih menjadi praktik 
yang dikenal di dalam agama Katolik, Ortodoks Timur dan beberapa denominasi Protestan. 
Gereja Inggris juga memiliki seorang eksorsis resmi di tiap keuskupannya.
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Sejarah 
Eksorsisme

Sejarah 
Eksorsisme

Ilustrasi : http://www.ncregister.com/



Dalam beberapa ayat di 
Alkitab baik Perjanjian 
Lama maupun 

Perjanjian Baru dijelaskan 
adanya roh-roh jahat yang 
bisa mempengaruhi perilaku 
manusia, juga malaikat yang 
ditugaskan Allah untuk 
melindungi manusia. Injil 
beberapa kali mengisahkan 
perjumpaan Yesus dengan 
setan, baik saat setan berupaya 
menggoda Yesus seperti kisah 
godaan setan kepada Yesus 
di padang gurun (Matius 4: 
1-11) maupun ketika Yesus 
mengusir setan seperti kisah 
Yesus mengusir Legion yang 
sudah merasuki tubuh orang 
bertahun-tahun di Gerasa 
(Lukas 8: 26-39).  

Gereja Katolik sendiri 
mengenal adanya pengaruh 
setan maupun perlindungan 
dari Malaikat Tuhan. Dalam 
Katekismus Gereja Katolik 
(KGK) 1673 disebutkan bahwa 
gereja secara resmi dan 
otoritatif berdoa atas nama 
Yesus Kristus dibebaskan 
dari kuasa musuh yang jahat. 
Gereja Katolik juga mengenal 
adanya pengusiran roh 
jahat, atau dikenal dengan 
Eksorsisme. Secara mudah 
Eksorsisme dapat kita lihat 
dalam film luar seperti The 
Excorcist (1973) maupun The 
Conjuring (2013). Ya, apa yang 

kita tonton dalam film-film 
tersebut nyata adanya dalam 
kehidupan Gereja Katolik.

Eksorsisme dikenal dalam 
2 bentuk, yakni eksorsisme 
sederhana yang terwujud 
dalam pembaptisan, dan 
eksorsisme resmi. Eksorsisme 
resmi hanya bisa dilakukan 
oleh imam yang ditunjuk oleh 
Uskup sebagai eksorsis. Meski 
begitu, untuk sampai ke tahap 
eksorsisme bukanlah proses 
yang sembarangan. Seorang 
pasien harus dipastikan 
bahwa apa yang dialaminya 
merupakan benar-benar 
peristiwa kerasukan roh jahat, 
bukan karena penyakit medis 
maupun psikologis. Maka itu 
ada peran dokter, psikiater, 
dan psikolog sebagai penentu 
gejala yang dialami pasien. 
Selain itu dibutuhkan peran 
imam maupun awam untuk 
mendukung melalui doa. 

Selain pengaruh setan, 
Gereja Katolik mengenal 
adanya peran malaikat 
yang melindungi gereja 
dan manusia (KGK 352). 
Pendampingan dan 
perlindungan malaikat bisa 
kita temui dalam kisah umat 
Israel yang dipimpin Nabi 
Musa keluar dari Mesir (Kel 
32:34).  Dalam Kitab Injil 
dijelaskan pula perlindungan 
Malaikat kepada Yesus, 

termasuk saat Yesus dicobai 
setan di padang gurun, hingga 
saat Yesus berdoa di Taman 
Getsemani. 

Ludwig Ott (1960) dalam 
buku Fundamentals of 
Chatolic Dogma menjelaskan 
selain memuliakan dan 
melayani Tuhan, tugas lain 
malaikat adalah melindungi 
manusia dan memperhatikan 
keselamatannya.  Seperti juga 
eksorsisme, perlindungan 
malaikat kepada manusia 
tidak lepas dari kasih Tuhan 
kepada manusia. Perlindungan 
malaikat  tidak bisa dilihat 
sebagai kesatuan peran 
tersendiri, melainkan bentuk 
peran Tuhan untuk umatnya, 
maka tidak tepat jika kita 
berkomunikasi,, apalagi berdoa 
kepada malaikat pelindung. 
Melainkan tetap mengucapkan 
syukur kepada Tuhan karena 
telah mengirimkan malaikat 
pelindung kepada kita.

Dengan demikian nyatalah 
bahwa setan maupun malaikat 
itu ada, karena gereja Katolik 
pun mengakui keberadaan 
mereka. Lantas, manakah yang 
lebih kita dengarkan, setan 
atau malaikat?
((Referensi: https://ofm.or.id/
eksorsisme-dan-doa-pelepasan/ 
& https://media.tanbooks.com/
samples/2350.pdf/)

Setan dan Malaikat, Siapa Yang Bertahta di Diri Kita?
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Setan dan Malaikat,  dalam penanaman nilai-nilai 
perilakuorangtua kepada anak sering kali digambarkan 
dengan jika kita berbuat tidak baik, maka bisikan setanlah 
yang kita dengar. Sebaliknya jika kita melakukan kebaikan, 
bisikan malaikatlah yang kita dengar. Hal ini dikuatkan 
dengan ilustrasi pada sejumlah film yang menampilkan 
pertentangan antara malaikat dan setan yang mempengaruhi 
manusia dalam mengambil keputusan. Oleh: Andreas Lucky Lukwira



Kebaikan
Kejahatan

Penggambaran kebaikan 
dan kejahatan oleh 
Paus Yohanes Paulus II, 

pada 20 Agustus 1986, bahwa 
menurut Katekese Allah, 
Pencipta segala sesuatu yang 
tidak kelihatan juga, menerangi 
dan menguji iman kita tentang 
segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kebenaran tentang 
kejahatan atau iblis, dimana 
penyelenggaraan Ilahi yang 
bijaksana dan kuat menuntun 
kita untuk mengatasi kuasa 
kegelapan. Dari pernyataan 
di atas ditarik gambaran 
bahwa iblis memang ada dan 
diciptakan oleh Allah, namun 
kekuasaan iblis juga adalah 
kekuasaan yang terbatas 
karena masih tunduk dengan 
kehendak dan kekuasaan Allah.

Lalu, mengapa harus 
kebaikan melawan kejahatan? 
Kebaikan menggambarkan 
Allah menciptakan manusia 
baik adanya, namun karena 
tindakan manusia yang tidak 
mengindahkan hukum Allah, 
maka timbul kejahatan dan 
dosa. Hukum Allah yakni Kasih, 
tertulis dalam Matius 22:37-
40, “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan 
segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu. Itulah 
yang terutama dan yang 
pertama. Dan yang kedua, 
ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri”. 
Karena kasih Allah itulah, 

manusia sebagai ciptaanNya 
diberikan kebebasan untuk 
memilih kebaikan atau 
kejahatan. Keinginan jahat 
selalu ada selama manusia 
saling berinteraksi. Contoh 
terkecilnya, timbul godaan 
untuk mendominasi manusia 
lain ketika menganggap 
manusia lain sebagai benda. 
Ini menunjukkan kuasa untuk 
merusak ciptaan Allah. Jika 
sebagai kebaikan, maka 
interaksi manusia seharusnya 
saling menghormati dan 
mengasihi atau tidak 
mendominasi.

Dalam Doa Bapa Kami, “…
dan janganlah masukkan 
kami kedalam pencobaan, 
tetapi bebaskanlah kami dari 
yang jahat,” memperlihatkan 
kekuasaan Allah lebih 
besar daripada kekuasaan 
yang jahat (iblis). Pada kata 
“bebaskanlah dari yang jahat” 
menandakan ada kekuasaan 
yang lebih tinggi daripada 
kekuasaan jahat. Konsep iblis 
sendiri dalam bahasa Yunani 
dikatakan sebagai diabolos 
atau daimonia yang berarti 
pemfitnah/penghasut, bisa juga 
diartikan sebagai hasrat untuk 
berbuat kejahatan. Hal lain 
yang memperkuat bahwa iblis 
adalah kejahatan, digambarkan 
dalam tradisi Gereja terutama 
pada upacara pembaharuan 
janji baptis di Malam Paskah, 
ketika pastur mengajukan 

pertanyaan, ”Apakah saudara-
saudari menolak godaan 
iblis dalam bentuk takhayul, 
perjudian dan hiburan tidak 
sehat?” Dengan yakin kita 
menjawab ‘Ya, saya menolak.’ 
Ketika kita menyatakan hal ini, 
sepatutnya kita yakin bahwa 
kita akan dijauhkan dari segala 
pencobaan. Jika manusia 
jatuh kedalam kejahatan, 
maka tujuan iblis agar hidup 
manusia jauh dari damai dan 
perpecahan pun tercapai.

Lalu bagaimana agar kita 
tidak jatuh kedalam dosa? 
Kedekatan atau relasi kita 
dengan Allah yang mendorong 
kita untuk mematuhi hukum 
kasih. Seperti dikatakan dalam 
Lukas 12:31, “Carilah dulu 
KerajaanNya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan juga 
kepadamu,” serta salah 
satu kalimat dalam Doa 
Bapa Kami, Matius 6:10,” 
datanglah KerajaanMu, jadilah 
KEHENDAK-Mu di bumi 
seperti di surga”, dua nas ini 
menunjukkan bahwa relasi kita 
dengan Allah adalah dengan 
mengikuti jejak Kristus agar 
terhindar dari kejahatan.

Pilihan ada di tangan kita, 
ingin menjadi pribadi yang 
dekat dengan Allah untuk 
menjadi pelaku kebaikan atau 
sebaliknya? Ad Maiorem Dei 
Gloriam.
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Pada tema Malaikat dan 
Iblis, kita mencoba melihat 
dari sudut pandang di mana 
malaikat merupakan simbol 
kebaikan, sementara iblis 
simbol kejahatan. 

SIMBOLISASI:
Oleh: Benedictus Arnold

-Versus-
Kejahatan

Kebaikan



September - Oktober 201812

Minggu, 7 April 2018 
ialah hari yang 
ditunggu-tunggu bagi 

170 calon penerima Krisma. 
Setelah mengikuti delapan 
kali pertemuan, pengakuan 
dosa dan rekoleksi, agar lebih 
siap diberi tanda kedewasaan 
iman dengan perantaraan roh 
kudus, mereka akan menerima 
Sakramen Krisma yang berarti 
memiliki tanggung jawab iman 
dan wajib menyebarluarskan 
dan membela iman sebagai 
saksi Kristus. 

Dalam rekoleksi, RD Angga 
menyampaikan pesan lewat 
dialog denganpeserta agar 
penerima krisma siap dengan 
tugas perutusan yang akan 
mereka terima.“Tidak usah 
merasa besar jika sudah 
menerima Roh Kudus. Yang 
penting adalah bagaimana 
kita bisa mengimplementasi 
kehadiran Roh Kudus dalam 
kehidupan sehari-hari, entah 
sebagai anak di kegiatan OMK 
atau keluarga dan sebagai 
orang dewasa di lingkungan 

seperti mengambil peran 
dalam acara lingkungan atau 
aktif ikut sebagai panitia atau 
pengurus organisasi di gereja.

Walaupun persiapannya 
tergolong singkat, hanya dalam 
waktu dua bulan, panitia yang 
sebagian besar terdiri dari 
orang tua penerima sakramen 
krisma bekerja keras agar 
acara dan dana bisa berjalan 
sesuai jadwal. Menurut Ketua 
Acara, Robby Romero, meski 
waktu yang dimiliki sedikit 
dan sempat ragu apakah acara 
dapat berjalan lancar, namun 
nyatanya semua kekhawatiran 
dapat teratasi. “Hal ini 
tidak lepas dari dukungan 
aktif Romo yang nenatiasa 
memberi arahan, sehingga 
tim panitia percaya diri dalam 
menjalankan tugas ini,” ujarnya 
kembali. 

Misa penerimaan Sakramen 
Krisma di Paroki Cilangkap 
sendiri dipimpin oleh 
Vikaris Jenderal (Vikjen) 
Keuskupan Agung Jakarta, 
RD Samuel Pangestu. Para 

penerima Sakramen Krisma 
mendapatkan tambahan nama 
baru (diambil dari nama Santa 
dan Santo), yang diletakkan 
di belakang nama baptis 
mereka. Di Gereja Anak Domba 
sendiri, bagi para penerima 
sakramen krisma peremuan 
diberi nama Santa Filomena 
yang merupakan pelindung 
anak-anak Maria, OMK, para 
imam, para bayi dan juga orang 
miskin. Sementara untuk pria 
diberi tambahan nama Santo 
Yohanes Maria Vianney.

Sambil menutup wawancara 
Robby juga mengucapkan 
banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang telah 
membantu jalannya acara 
ini “Saya mewakili panitia 
mengucapkan terima kasih 
untuk semua romo paroki, 
para dewan paroki harian, para 
seksi-seksi diantarnya seksi 
katekese, seksi liturgi dan seksi 
komsos. Tak lupa juga bapak 
dan ibu pengajar, sekretariat, 
karyawan gereja, pengelola 
budi murni,” tutupnya. (shella)

Foto : KOMSOS

“TERIMALAH ROH KUDUS 
DAN SIAP DIUTUS!”

MISA PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA



Dunia internasional 
turut berduka atas 
bencana tsunami yang 

melanda bagian dari Provinsi 
Sulawesi Tengah. Betapa tidak, 
jumlah korban tewas saat ini 
sudah menyentuh angka ± 
1.700 orang. Diprediksi angka 
itu akan terus bertambah, 
lantaran belum semua jenazah 
ditemukan di seluruh area 
yang terdampak gempa. 

Para pemimpin dunia, 
sudah menyampaikan rasa 
dukanya melalui Presiden 
Joko Widodo, termasuk 
pemimpin tertinggi umat 
Katolik, Paus Fransiskus. Paus 
menyampaikan perhatiannya 

untuk para korban gempa 
di Sulawesi setelah acara 
pemberkatan misa di Lapangan 
St. Peter, Vatikan pada Minggu 
(30/9). Paus mengatakan, “Saya 
merasa dekat dengan warga 
Pulau Sulawesi yang dihantam 
oleh gempa dan tsunami yang 
kuat.”

“Saya berdoa untuk mereka 
(para korban) yang telah 
berpulang, kepada yang 
terluka, dan bagi mereka 
yang kehilangan tempat 
tinggal dan pekerjaan mereka. 
Semoga Tuhan menghibur 
mereka (warga Sulawesi) dan 
mendukung mereka yang 
mengambil bagian dalam 

mengupayakan bantuan 
dan pemulihan,” tutur Paus 
mengakhiri perkataanya dalam 
nada lirih, diiringi dengan 
dentingan bel besar yang 
mengajak orang-orang yang 
hadir untuk berdoa Angelus 
bersama-sama. 
(Stella/Dikutip dari berbagai sumber)

Foto : https//:nasional.kompas.com/

PAUS FRANSISKUS 
PIMPIN DOA BERSAMA 
BAGI KORBAN 
GEMPA SULAWESI 
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Prodiakon Paroki Cilangkap mengadakan retret bersama di Puri 
Brata, Yogyakarta pada tanggal 4-6 Oktober 2018

Lingkungan Soegijo 
Pranoto mengadakan 
ziarah ke Gua Maria 
Sawer Rahmat, 
Cisantana, Kuningan, 
Jawa Barat pada hari 
Sabtu 18 Agustus 2018

Foto : KOMSOS / Dimmas, Sefin

Foto : Dok. Prodiakon

Foto : Dok. Lingkungan Soegijo Pranoto
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Misa Pembukaan Rosario oleh RD. Angga pada hari Senin, 01 
Oktober 2018 di Gereja Anak Domba St. Yohanes Maria Vianney

Foto : KOMSOS / Dimmas

Foto : KOMSOS / Rio, Dimmas, Stella, Richard

Foto : KOMSOS / Dhanni, Sefin

Misa Triduum dalam rangka memperingati 101 tahun 
penampakan Bunda Maria di Fatima di Gereja Anak Domba 
St. Yohanes Maria Vianney, pada tanggal 10-12 Oktober 
2018



September - Oktober 201816



September - Oktober 2018 17



September - Oktober 201818

Oleh: RD Ambrosius Lolong

Malaikat dan Iblis:
Dua Kutub 
Cara Hidup Manusia

Malaikat dan Iblis 
dalam iman Katolik 
diyakini sungguh ada. 

Misalnya, Yesus menjanjikan 
kepada Natanael, bahwa ia 
akan melihat malaikat naik 
turun dari surga. Demikian 
pula perjumpaan Maria 
dengan Malaikat Gabriel yang 
menyampaikan kabar bahwa 
ia akan mengandung putra 
Allah. Yesus sendiri mengusir 
iblis sebagai salah satu 
karya pelayanan di tengah 
masyarakat Israel. Iblis pula 
yang menggoda Yesus ketika 
berpuasa di padang gurun. 
Beberapa kisah tersebut ada di 
dalam kitab suci.

Hal ini menunjukkan bahwa 
refleksi mengenai malaikat dan 
iblis sudah hidup pada masa 
Yesus. Malaikat digambarkan 
sebagai sosok yang berada di 
pihak Allah. Malaikat melayani 
Allah dan meneruskan 
pesan Allah kepada manusia. 
Malaikat adalah gambaran 
kesetiaan, ketaatan dan 
kesehatian dengan Allah yang 
menjadi pokok dan pangkal 
kehidupan. Tidak ada malaikat 
yang bekerja seenaknya 
sendiri karena mereka terikat 
dan terpautkan pada Allah. 
Kehadiran malaikat juga 
memberikan rasa ketenangan 
dan kedamaian karena 
mereka menjadi perpanjangan 
atau perwakilan Allah yang 
mendampingi manusia.

Berkebalikan dengan 
gambaran iblis. Iblis 
digambarkan sebagai sosok 
yang menggangu kehidupan 
manusia. Dia tinggal dalam 
diri manusia dan membuat 
hidup orang tersebut seperti 
orang yang kerasukan. Iblis 
hidup dengan bebas tanpa 
terikat dengan siapa pun. 
Ia bergerak bebas dan tidak 
terikat pada Allah. Iblis 
bertindak seenaknya sendiri 
dan melawan kehendak 
Allah. Iblis mementingkan 
dirinya sendiri dan menjadi 
lambing keegoisan, kebebasan 
yang tidak memperdulikan 
kehadiran sesama, dan upaya 
pemenuhan diri sendiri. 
Kehadiran iblis memberikan 
rasa gelisah, takut, seakan-akan 
diteror. Tidak ada kedamaian 
atau ketenangan.

Dari gambaran yang 
dapat dilihat dan dirasakan, 
malaikat dan iblis merupakan 
dua kutub yang bertolak 
belakang dan memberikan 
dampak yang berbeda. Selain 
bahwa malaikat dan iblis 
memang ada, keduanya 
dapat direfleksikan sebagai 
gambaran dua kutub cara 
hidup manusia. Malaikat dan 
iblis menjadi lambang antara 
yang baik dan yang buruk. 
Dalam kehidupan sehari-hari 
pun dapat ditemukan dalam 
beberapa hal sederhana. 
Misalnya, konotasi kata “setan” 

atau “iblis” untuk pribadi-
pribadi yang (tega) berbuat 
jahat. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam hidup manusia 
ada dua kutub cara hidup 
manusia.

Hal penting yang menjadi 
kunci adalah dengan siapa 
hidup kita terkait. Apakah 
hidup kita terkait dan 
terpautkan dengan Allah? 
Atau apakah hidupku hanyalah 
hidup demi kepentingan diri 
sendiri? Inilah yang menjadi 
dasarnya yaitu relasi dengan 
Allah. Bagi kita yang memiliki 
relasi dengan Allah, gambaran 
malaikat akan tumbuh di 
dalam dirinya. Sebaliknya, jika 
hidup kita semakin jauh dalam 
relasi dengan Allah, gambaran 
iblis-lah yang akan tumbuh 
dalam diri. Oleh karena itu, 
dari kedua kutub tersebut, cara 
hidup manakah yang menjadi 
pilihanku?
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Malaikat dan Iblis
Oleh: RD Rochadi Widagdo

Sebab Iblis itu mahluk 
jahat, penipu, pefitnah, 
penuduh, penggoda, 

pemberontak,  pezinah, 
pendendam, iri hati, gila 
hormat, gila harta, gila kuasa, 
bahkan gila beneran. 

Sedangkan Malaikat 
selalu mengarahkan kepada 
kasih, kebenaran, kesucian, 
murah hati, kerendahan 
hati, pertobatan, ketabahan,  
kesabaran, pengenalan akan 
kehendak Allah, kebijaksanaan 
dan buah-buah Roh. 

“Ingatlah, jangan 
menganggap rendah seorang 
dari anak-anak kecil ini. Karena 
Aku berkata kepadamu: Ada 
malaikat mereka di sorga 
yang selalu memandang 
wajah Bapa-Ku yang di 
sorga.” (Matius 18:10 (TB))  

Siapakah Malaikat? Dia 
adalah ciptaan Allah seperti 
manusia namun tanpa 
tubuh. Dia dalam rupa roh 
mengenal Allah dan setia 
melaksanakan kehendak 
Allah; Bala tentara surgawi 
yang siap melakukan perintah 
Allah. Gabriel pembawa kabar 
gembira, Mikael pelindung  
membawa pedang pengusir 
setan, Raphael bertugas 
menyembuhkan orang 
sakit yang dikehendaki 
mengalami mujizat 
kesembuhan, Uriel malaikat 
Ur adalah penguasa api. 

Ada banyak malaikat dan 
biasanya namanya berinisial 

EL dibelakangnya sebagai 
tanda mereka berasal dari 
Allah. Dikarenkan mereka tidak 
bertubuh maka mereka tidak 
berkembang-biak dan tidak 
kawin maupun dikawinkan. 
Mereka mahluk surgawi 
yang juga diberi kemauan 
bebas. Namun karena lebih 
dekat dan lebih mengenal 
Allah, mereka dituntut lebih 
setia daripada manusia yang 
karena ragawinya kurang 
pandai mengenal Allah. 

Apakah Malaikat lebih 
tinggi daripada manusia? 

Ukuran lebih tinggi tidak 
terletak pada kemampuan dan 
kodratnya; namun pada kasih 
yang kekal tak berkesudahan. 
Bunda Maria manusia yang 
karena besar kasihnya, Beliau 
lebih tinggi dari semua 
Malaikat;  bahkan diberi gelar 
Ratu Malaikat karena sangat 
besar kasihnya kepada Allah. 

“Anak Manusia akan 
menyuruh malaikat-
malaikat-Nya dan mereka 
akan mengumpulkan segala 
sesuatu yang menyesatkan dan 
semua orang yang melakukan 
kejahatan dari dalam Kerajaan-
Nya” (Matius 13:41 (TB))

Lantas siapakah iblis? Sering 
orang mengidentitaskan 
iblis sebagai malaikat yang 
jatuh dalam dosa karena 
kesombongan diri ingin 
menyamai Tuhan dan manusia. 
Dikarenakan iblis adalah 
mahluk spritual yang lebih 

mengenal Allah daripada 
manusia, maka dia sombong 
hingga ingin menjadi seperti 
Allah. Namun dia juga iri 
dengan manusia karena dia 
tidak mempunyai raga, maka 
mereka berusaha masuk, 
mempengaruhi dan bahkan 
menguasai manusia. 

Ya iblis bekerja dalam 
kegelapan, kebodohan 
manusia. Tanpa pertolongan 
mereka yang spiritual, kita 
akan tersesat dalam kegelapan 
rohani. Tuhan sangat baik, 
Dia memberika Roh Kudus, 
para kudus, dan bala tentara 
Malaikat Kudus untuk 
menolong kita melaksanakan 
kehendak Allah agar kita 
menjadi murah hati, kudus 
dan sempurna seperti Bapa 
di surga murah hati, kudus 
dan sempurna adanya.

Serahkanlah segala 
kekuatiranmu kepada-Nya, 
sebab Ia yang memelihara 
kamu.

“Sadarlah dan berjaga-
jagalah! Lawanmu, si 
Iblis berjalan berkeliling 
layaknya sama seperti singa 
yang mengaum-aum dan 
mencari orang yang dapat 
ditelannya. Lawanlah dia 
dengan iman yang teguh” 
(1 Petrus 5:7-9 (TB))

Maka mari bersatu dalam 
terang Roh Kudus bersama 
Bunda Maria Ratu dan para 
malaikat melawan iblis.

“Sewaktu aku masih kanak-kanak, ibuku selalu mengajarkan 
doa kepada Malaikat pamomong (pelindung) agar aku hidup 
sesuai dengan kehendak Allah, dijauhkan dari godaan dan 
pengaruh Iblis”. 
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Ilustrasi : https://www.catholicshoppeusa.com
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R E P L I K A  K O T A
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Mendengar kata Betlehem,ingatan kita akan terlontar kepada 
sebuah kota di Israel, yang mempunyai peranan penting 
dalam sejarah kekristenan, tempat Yesus Kristus dilahirkan. 
Kini kita tidak perlu pergijauh melintasi samudera jika ingin 
menikmati nuansa kota Betlehem, karena di Indonesia ada 
‘replika’ kota tersebut, tepatnya di Paroki Keuskupan Sufragan 
Maumere, NTT. 
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Awalnya tempat ziarah 
ini dibangun secara 
swadaya oleh umat 

paroki Nelle yang kemudian 
didukung oleh beberapa 
donatur yang mempunyai 
perhatian pada pembangunan 
tempat ziarah.Pengerjaan 
pembangunan tempat 
ziarah ini juga dilakukan 
secara gotong royong oleh 
umat paroki, dan konon 
lokasi tempat ziarah ini juga 
merupakan sumbangan tanah 
yang diberikan untuk Gereja 
dari kalangan umat.

Replika kota Betlehem 
Nelle merupakan sebuah 
wilayah perbukitan yang 
dapat ditempuh dengan waktu 
sekitar 20 menit dari pusat 
kota Maumere, Kabupaten 
Sikka. Sebelum memasuki area 
tempat wisata ini kita akan 
melewati Paroki Roh Kudus 
Nelle. Gerbang bertuliskan 
Replika Kota Betlehem 
mengawali perjalanan kita 
menikmati Betlehem. 

Terletak di sebuah 
bukit, sepanjang jalan kita 
disajikan pemandangan 
indah. Patung besar Yohanes 
Pembaptis menyerukan 
pertobatan,menyambut 

kita di awal perjalanan, lalu 
berikutnya adalah patung 
Maria yang menerima kabar 
dari malaikat Gabriel, patung 
Maria yang mengunjungi 
Elisabeth, dengan posisi 
Elisabeth yang berlutut, 
dan patung malaikat yang 
memberitakan kelahiran 
Yesus kepada para gembala di 
padang. Keunikan dari tempat 
ziarah ini adalah disetiap 
tempat perhentian dibangun 
tempat doa. 

Peziarahan diakhiri di taman 
doa yang disebut Taman 
Betlehem. Untuk memasuki 
taman itu, siapkan tenaga 
lebih karena kita harus 
menaiki sekitar 100 anak 
tangga. Pendakian selama 
perjalanan ke tempat ini akan 
terbayarkan dengan suasana 
taman yang tertata rapi, indah 
dan hening. Di taman tersebut 
dibangun sebuah kapel yang 
indah dengan dua menara 
yang masing-masing ujung 
menara diletakan salib dan 
bintang yang besar. Setelah 
selesai berdoa di taman 
doa, kita dapat menaiki anak 
tangga menara kapela dan 
dari situ kita akan melihat 
hamparan indah kota Maumere 
dan gugusan pulau Flores 

menjorok ke lautan yang indah 
dari kejauhan. Dari atas bukit 
ini kita juga dapat melihat 
tempat seminari tinggi, sebuah 
biara besar tempat pendidikan 
calon-calon imam SVD.

Replika Kota Betlehem 
dibangun tahun 2011 dan 
hingga kini masih dalam 
proses pembangunan yang 
memadaiuntukmenjawab 
kebutuhan iman umat. 
Pastor paroki Nelle selalu 
menekankan kepada umat 
paroki untuk tetap setia pada 
tujuan pembangunan tempat 
ziarah ini, yakni ‘dari umat, oleh 
umat dan untuk umat.’ Gereja 
patut bersyukur atas rahmat 
Tuhan melalui umat paroki 
Nelle, walaupun sebagian 
besar umat bukanlah orang 
yang tergolong mampu secara 
ekonomi, tetapi semangat dan 
pengorbanan umat menjawab 
kerinduan mereka memiliki 
sebuah tempat ziarah yang 
indah dan dikenal. Tempat  
ziarah replika Kota Betlehem 
ini adalah rahmat Tuhan yang 
diberikan melalui umat paroki 
Nelle bagi umat di keuskupan 
Maumere secara khusus dan 
umat Gereja Katolik Indonesia 
pada umumnya. (Chiko)

Foto : http://4.bp.blogspot.com Foto : http://maps.google.com

PETUNJUK ARAH
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T I P S  M E N G ATA S I

PA D A  WA J A H

MINYAK
BERLEBIH



T I P S  M E N G ATA S I

PA D A  WA J A H

Wajah berminyak memang terkadang menjengkelkan. Tidak hanya membuat wajah terlihat 
kusam dan mudah berjerawat, kulit wajah yang berminyak juga membuat makeup sulit 
menempel dan mudah luntur. Namun, pemilik kulit berminyak jangan berkecil hati karena kulit 
berminyak membuat wajah terlihat lebih muda. Anda hanya perlu melakukan perawatan yang 
tepat agar kulit tetap sehat dan kandungan minyak di wajah tak berlebih:

Untuk mengatasi minyak berlebih pada wajah, bersihkan wajah 
setidaknya 2 kali sehari. Jika jarang dibersihkan, polusi dan 
debu yang menempel di wajah akan menyumbat pori-pori kulit 
sehingga akan menimbulkan jerawat pada wajah. Pilihlah pencuci 
muka yang sesuai dengan kulit wajah.

BERSIHKAN WAJAH

MINUM AIR PUTIH

KONSUMSI BUAH DAN SAYUR

MINIMALKAN PENGGUNAAN MAKEUP

MASKER PUTIH TELUR

MASKER MENTIMUN

Air putih dikenal memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah 
mengontrol kadar minyak di wajah. Pastikan minum minimal 8 
gelas air putih per hari agar produksi minyak lebih terkendali.

Buah dan sayur juga penting untuk menjaga kesehatan kulit 
wajahmu. Rajin mengonsumi buah dan sayur tidak hanya akan 
membantu mengontrol kadar minyak, tapi juga bisa membuat 
wajah jadi lebih sehat dan bercahaya.

Penggunaan makeup juga menjadi salah satu hal yang harus 
dikurangi oleh pemilik wajah berminyak. Untuk rias wajah sehari-
hari, cukup gunakan tabir surya, pelembap, dan bedak tabur. Jika 
ingin menggunakan full makeup, gunakan primer agar makeup 
lebih tahan lama dan pilih produk berlabel oil-free.

Menggunakan masker bermanfaat untuk mengecilkan pori-
pori pada wajah dan membuat kulit tampak cerah. Salah satu 
jenis masker alami yang bisa dicoba adalah masker putih telur. 
Campurkan putih telur dengan sedikit madu, kemudian oleskan 
pada wajah secara merata, dan diamkan selama 20 menit sampai 
masker mengeras. Kemudian bilas wahag dengan air hangat. 
Gunakan masker ini secara rutin, 2 kali dalam seminggu untuk 
hasil yang optimal.

Selain menyegarkan wajah, mentimun juga bisa digunakan untuk 
mengatasi masalah wajah berminyak. Caranya mudah, blender 
buah mentimun segar yang telah dicuci bersih lalu oleskan 
pada bagian wajah secara merata dan biarkan hingga 30 menit 
lamanya, kemudian bilas hingga bersih. Lakukan 2 kali seminggu 
untuk hasil lebih baik. (Etha)
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Adik-adik, siapa yang ingat bulan September di Gereja Katholik memperingati apa? 
Yup ! Bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini kalian sudah baca Alkitab belum ?, kalau 

sudah, ayo kerjakan games dibawah ini :) (Fani)
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