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SEKILAS WARTA

Tabernakel yang 
melambangkan tanda 
kehadiran Tuhan selalu ada 

di setiap gereja. Sejak zaman 
Perjanjian Lama, sudah ada 
tempat seperti Tabernakel, yaitu di 
dalam Kemah Suci yang ditandai 
dengan dua loh batu berisi 10 
perintah Allah. Di atas atau di 
sekitar Tabernakel, biasanya 
ada Salib sebagai gambaran 
bahwa Yesus yang tersalib telah 
bangkit dan hadir kembali dalam 
Tabernakel. 

Di Gereja 'Anak Domba', St. 
Yohanes Maria Vianney, Paroki 
Cilangkap terdapat 2 Tabernakel 
buatan Yani Sastranegara dengan 
inspirasi desain dari Romo 
Rochadi. Tabernakel pertama 
berbentuk piala dengan hosti 
bergambar wajah Yesus dan 
dikelilingi oleh malaikat, terdapat 
di dalam gereja. Sedangkan 
Tabernakel kedua terletak di Kapel 

Kapal St. Petrus, berbentuk Bunda 
Maria yang sedang mengandung. 
Kehadiran Yesus dilambangkan 
dengan kandungan yang ada 
dalam perut Maria. 

Tabernakel bukan hanya 
untuk menyimpan hosti. Seperti 
dikatakan oleh St. Paulus, “Atau 
tidak tahukah kamu, bahwa 
tubuhmu adalah bait Roh Kudus 
yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari 
Allah, dan bahwa kamu bukan 
milik kamu sendiri?” (1 Kor 
6: 19). Tabernakel Maria mau 
mengingatkan, bahwa seperti 
Bunda Maria yang menerima, 
mengandung, dan melahirkan 
Yesus, demikian pula tugas kita 
sebagai orang beriman, yaitu 
menerima kehadiran Tuhan dalam 
bentuk hosti lewat Sakramen 
Ekaristi, kemudian mengandung 
dan melahirkanNya juga. 

Salah satu contoh yang 

dapat diambil adalah peristiwa 
penyembuhan di gerbang kota 
oleh St. Petrus atas kuasa Kristus. 
Ia mengatakan, “Emas dan perak 
tidak ada padaku, tetapi apa yang 
kupunyai, kuberikan kepadamu: 
Demi nama Yesus Kristus, orang 
Nazaret itu, berjalanlah!” (Kis 3: 
6), maka sembuhlah pengemis 
itu. Kita diharapkan dapat 
berbuah dengan melakukan 
tugas perutusan. Pergilah dan 
wartakanlah kabar gembira, 
baptislah orang dalam nama 
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 
sembuhkanlah orang sakit, usirlah 
setan-setan, dan ampunilah orang 
berdosa. 

Dengan merindukan Yesus, kita 
menerima dan menanggapi Yesus 
yang hadir bukan hanya dalam 
bentuk hosti tetapi juga dalam 
bentuk roh yang ada pada setiap 
napas kita. (Stella)

Sumber: RD Rochadi

Tabernakel Gereja 'Anak Domba'
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CONCORDIA: Tidak ada damai tanpa cinta kasih. Pernyataan 
ini hendak mengundang kita semua untuk menjadi agen-agen 
pembawa cinta kasih untuk mewujudkan kedamaian yang 
sejati. Tugas perutusan Yesus ke dunia adalah menunjukkan 
dan menghadirkan cinta kasih Allah yang konkret, terutama 
kepada mereka yang terasing karena status sosial, penyakit, 
atau dianggap berdosa. Yesus mau mengajak setiap pribadi 
untuk mewujudkan cinta kasih kepada Allah dengan mencintai 
sesama. Dari perilaku ini, maka cinta Allah menjadi nyata dan 
membawa manusia pada kedamaian yang sejati.

Apakah CONCORDIA masih relevan pada saat ini? Ya! Ketika 
manusia cenderung mengabaikan kasih dengan tidak peduli 
kepada orang lain, maka kedamaian mustahil ada. Cinta Yesus 
mengajarkan manusia untuk keluar dari zona nyaman diri sendiri, 
menghilangkan rasa egois untuk mau memperhatikan dan peka 
dengan kehadiran sesama, terutama yang membutuhkan kasih. 
Gereja melalui pelayanan pastoral membuka menjadi wahana 
bagi setiap kita untuk berbagi kasih. Siapkah Anda menjadi agen 
pembawa cinta kasih Allah kepada sesama? 

Kasih yang tulus dapat 
dirasakan melalui tindakan 
meski tanpa ucapan,
seperti seorang anak yang 
polos hatinya mampu 
merasakan damai melalui 
ketulusan kasih.

Hilarion Anggoro

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi

SAPAAN REDAKSI
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Salah satu pelajaran favorit 
saya saat SD adalah 
pelajaran agama Katolik. 

Cara guru menceritakan pribadi 
Yesus yang sungguh luar biasa, 
terutama soal mukjizat-mukjizat 
yang Dia lakukan, sangatlah 
menarik. Namun hal lain yang 
membuat saya makin mengagumi 
Yesus adalah bagaimana Dia mau 
hadir dan mencintai orang-orang 
yang diasingkan oleh masyarakat 
pada saat itu: orang sakit, orang 
berdosa, orang miskin. Kehadiran 
Yesus yang tulus dan penuh 
cinta di tengah orang-orang 
tersingkir ini mampu memberikan 
kehidupan, sukacita dan 
kedamaian di dalam hati mereka. 

Mewartakan kasih Allah adalah 
misi utama karya pelayanan Yesus 
di dunia. Ketika ditanyai oleh 
seorang ahli Taurat, manakah 
hukum yang paling utama, Yesus 
menjawab: “Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu; 
itulah hukum yang pertama dan 
utama,” kemudian disambung 
dengan, “Dan hukum yang kedua, 
yang sama dengan itu, ialah: 
Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri” (Mat 22: 
37-39). Mengasihi Allah dengan 
sepenuh-penuhnya memang 
hukum yang pertama. Tetapi Yesus 
juga menempatkan mengasihi 
sesama sebagai sesuatu yang 
sederajat. Santo Yohanes berkata: 
“Barangsiapa tidak mengasihi 
saudaranya yang dilihatnya, tidak 

mungkin mengasihi Allah, yang 
tidak dilihatnya; jikalau seorang 
berkata: Aku mengasihi Allah, dan 
ia membenci saudaranya, maka ia 
adalah pendusta” (1Yoh 4: 20). 

Dalam kasih kepada sesama, 
kasih kepada Allah menjadi 
nyata. Oleh sebab itu pada 
akhir zaman orang akan diadili 
menurut apa yang dibuat bagi 
sesamanya: “Segala sesuatu 
yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudara-Ku yang 
paling hina ini, kamu lakukan 
untuk Aku” (Mat 25: 40). Tidak 
ditanyakan bagaimana orang 
menyatakan kasihnya kepada 
Allah. Kasih kepada sesama 
merupakan pengejawantahan 
kasih kepada Tuhan. “Barangsiapa 
mengasihi sesama manusia, ia 
sudah memenuhi hukum; kasih 
adalah kepenuhan hukum” 
(Rm 13: 8,10). “Seluruh hukum 
terpenuhi dalam satu firman ini: 
Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri” (Gal 5: 14).

Yesus secara khusus 
menunjukkan bahwa kita bisa 
mewujudkan kasih kepada Allah 
melalui kasih kepada sesama 
(manusia). Inilah yang kemudian 
menjadi ciri khas para pengikut 
Yesus: “Di sini semua orang akan 
tahu bahwa kamu murid-murid-
Ku, yaitu jikalau kamu saling 
mengasihi” (Yoh 13: 35). Kasih 
pertama-tama berarti hormat 
akan pribadi manusia. Konsili 
Vatikan II merinci sikap itu sebagai 
berikut: “Memandang sesama, 
tanpa kecuali, sebagai dirinya 
yang lain, terutama dengan 
mengindahkan perihidup mereka 
beserta upaya-upaya yang 
mereka butuhkan untuk hidup 
yang layak” (GS 27). Ketika kita 
berhadapan dengan pengemis 
atau orang cacat, mampukah 
kita memandang mereka setara 
atau dengan mudahnya kita 
mengkategorikan mereka sebagai 
yang lebih rendah? Secara tidak 
langsung kita dituntut untuk 
mengambil sikap nyata dalam 
mengasihi sesama, terutama 
kepada mereka yang kekurangan. 

Kehidupan masyarakat yang 
cenderung egoistis dan tidak lagi 
peka dengan sesama, menjadi 
tantangan tersendiri untuk 
menghadirkan kasih. Mungkin 
kebanyakan dari kita lebih 
mengutamakan kebahagiaan 
untuk dirinya sendiri dan orang 
lain dilihat sebagai ancaman yang 
menghambat kita untuk mencapai 
kebahagiaan kita. Tidak senang 
melihat orang lain sukses, iri 
ketika teman lebih kaya, dan tak 
peduli kalau tetangga atau rekan 
kerja ditimpa masalah. Kita sibuk 
mengurusi agar tampilan kita di 
media sosial terlihat sempurna, 
acuh terhadap kejadian nyata 
yang ada di sekitar kita. Fenomena 
ini tentu sangat bertolak belakang 
dengan apa yang menjadi misi 

Sebuah ajakan yang 
mengundang kita semua 

umat kristiani secara 
khusus umat paroki 

Cilangkap Santo Yohanes 
Maria Vianney untuk 

mengejahwantahkan iman 
kita dalam perbuatan 

kasih yang konkret kepada 
sesama, demi terwujudnya 

kedamaian yang sejati

JULI-AGUSTUS 2019 9
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perutusan kita sebagai orang 
Kristiani, menjadi terang dan 
garam bagi dunia. “Kamu adalah 
garam dunia. Jika garam itu 
menjadi tawar, dengan apakah ia 
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya 
selain dibuang dan diinjak orang. 
Kamu adalah terang dunia. Kota 
yang terletak di atas gunung 
tidak mungkin tersembunyi. 

Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di depan 
orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang di 
sorga” (Matius 5: 13-16). Ketika 
kita bersikap egois, maka kita 
menutup berkat Allah bertumbuh 
dalam diri kita. Kita menjadi 
tawar dan tidak menjadi terang, 
tidak dapat memberikan cinta 

kasih kepada sesama dalam 
mewujudkan dunia yang damai. 

Concordia: kedamaian dengan 
cinta kasih: adalah sebuah 
ajakan yang mengundang kita 
semua umat Kristiani secara 
khusus umat paroki Cilangkap 
Santo Yohanes Maria Vianney 
untuk mengejahwantahkan 
iman kita dalam perbuatan 
kasih yang konkret kepada 
sesama, demi terwujudnya 
kedamaian yang sejati. Ajakan 
yang meminta jawaban kita 
untuk berani mengatakan “Ya” 
dalam lebih mengutamakan 
kebutuhan sesama dan 
kebutuhan komunitas. Berani 
meninggalkan sifat egois dan 
berani mencintai Tuhan dengan 
jalan mencintai sesama kita.

Jika saya merefleksikan kembali 

kekaguman saya akan Yesus 

yang penuh kasih, rasanya akan 

sia-sia jika kekaguman tersebut 

hanya diceritakan di mulut, tanpa 

dipraktikan secara konkret dalam 

kehidupan sehari-hari. Tidak 

mudah tapi tidak berarti mustahil. 

Kesadaran ini hendaknya menjadi 

kesadaran untuk kita semua. 

Paroki memanggil kita untuk 

mewujudkan Concordia melalui 

karya-karya pastoral yang ada, kita 

dapat mengambil peran sesuai 

talenta yang Tuhan telah berikan 

kepada kita. Jangan ‘kubur’ 

talenta itu, biarkan dia menjadi 

berlipat ganda sehingga cinta 

kasih Tuhan tersalurkan kepada 

dunia melaui diri kita. (Chiko)

Foto: lds.org
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Sang Saka Merah Putih 
atau Bendera Merah Putih 
merupakan identitas negara 

Indonesia. Merah pada Bendera 
Indonesia berarti berani yang 
melambangkan tubuh manusia, 
sedangkan putih berarti suci 
melambangkan jiwa manusia. 

Pemilihan warna merah 
putih pada bendera melalui 
proses yang sejalan dengan 
perkembangan sejarah nusantara 
sendiri. Berdasarkan Mitologi 
Austronesia, sejak ribuan tahun 
lalu, ras ini sudah memuliakan 
warna merah-putih karena 
melambangkan dualisme alam 
yang saling berpasangan dan 
tidak dapat dipisahkan. Warna 
merah melambangkan ibu/tanah 
dan putih melambangkan bapak/
langit. Langit mendatangkan 
hujan untuk menyuburkan 
tanah sehingga kehidupan 
dapat berlangsung. Mitologi ras 
Austronesia ini berkembang di 
sepanjang wilayah persebaran 
ras tersebut, mulai dari Tahiti, 
seluruh kawasan nusantara hingga 

Kepulauan Madagaskar di Afrika.

Merah putih juga menjadi 
lambang kesaktian Indonesia 
karena merupakan bagian dari 
kejayaan nusantara di masa lalu. 
Hal ini terlihat dari penggunaan 
warna merah-putih sebagai simbol 
panji kerajaan-kerajaan kuno dan 
keturunannya di nusantara ini. 
Desain warna Sang Saka Merah 
Putih terinspirasi dari warna panji 
Kerajaan Majapahit pada masa 
kejayaannya di abad ke-13, yaitu 
dengan sembilan garis merah 
dan putih, yang disebut bendera 
gulo klopo. Gulo berarti gula 
merah dan klopo berarti daging 
kelapa yang berwarna putih. 

Torehan sejarah juga 
terlihat pada zaman Pangeran 
Diponegoro, bendera merah-
putih berkibar dengan gagahnya 
dalam peperangan melawan 
kolonial Belanda di tahun 
1825-1830, hal ini sama seperti 
saat Jayakatwang melawan 
Kertanegara dari Kerajaan 
Singosari pada abad ke-12.

Sang Saka Merah Putih secara 
resmi ditetapkan sebagai 
bendera nasional saat Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia, pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Bendera 
ini dibuat oleh Fatmawati, istri 
Presiden Soekarno. Bahannya 
terbuat dari katun Jepang 
dan berukuran 276 x 200 cm. 
Bendera ini hanya dikibarkan 
pada saat upacara kemerdekaan 
17 Agustus saja, tetapi sejak 
1969 tidak lagi dikibarkan 
karena sudah koyak dan saat 
ini disimpan di Istana Negara, 
sehingga dibuatkan duplikatnya 
yang terbuat dari sutra.

Negara telah membuat aturan 
khusus mengenai tata cara 
perlakuan Bendera Merah Putih, 
yaitu pada UUD 1945 Pasal 35, 
UU Nomor 24 Tahun 2009, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
40 Tahun 1958. Hal ini bertujuan 
agar bendera merah putih yang 
merupakan simbol pemersatu 
Bangsa Indonesia tetap terjaga 
kehormatannya. (Sefin)

"Sang Saka
ASAL MULA & MAKNA

Merah Putih"

JULI-AGUSTUS 201912
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Foto: pinterest.com
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Benih-benih kedamaian dan 
cinta kasih sesungguhnya 
tumbuh di dalam keluarga. 

Di sinilah perilaku anggota 
keluarga akan terbentuk, sesuai 
dengan kebiasaan sehari-hari. 
Sejak suami istri berkomitmen 
dan berjanji di hadapan Tuhan 
untuk saling menghormati dan 
saling mengasihi dalam suka 
duka, dalam untung dan malang 
dalam ikatan perkawinan, maka 
dasar untuk melakukan semua 
itu didorong oleh cinta kasih. 
Tidak mudah tetapi bukan hal 
yang mustahil. Ketika Tuhan 
mempersatukan dua hati 
yang berbeda menjadi satu 
kesatuan yang tak terpisahkan, 
tentu ada cinta kasih yang 
menjadi landasannya. 

Landasan itu pulalah yang 
menjadi pilar dalam keluarga, 
sebagai modal untuk menciptakan 
kedamaian dalam keluarga. 
Namun sayangnya, tidak semua 
keluarga mampu memberikan rasa 
damai dan penuh cinta kepada 
anggota keluarganya. Akibatnya, 
anak tumbuh menjadi pribadi 
murung, pemberontak, bahkan 
terjerumus dalam kriminalitas. 
Berdasarkan catatan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) yang terdapat di www.
kpai.go.id, kasus pelanggaran 
hak anak pada 2018 mencapai 
4.885 kasus. Jumlah ini meningkat 
dibandingkan pada 2017 yang 

mencapai 4.579 kasus. Ketua 
KPAI Susanto merinci, dari jumlah 
itu kasus anak berhadapan 
dengan hukum (ABH) masih 
menduduki urutan pertama, 
yaitu mencapai 1.434 kasus, 
disusul kasus terkait keluarga 
dan pengasuhan alternatif 
mencapai 857 kasus. Selanjutnya, 
pornografi dan siber mencapai 
679 kasus, pendidikan berjumlah 
451 kasus, kesehatan dan 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif (Napza) mencapai 364 
kasus, trafficking dan eksploitasi 
anak mencapai 329 kasus.

Menurut psikolog anak dan 
remaja, Irma Gustiana A, M.Psi, 
Psi pada tirto.id, ada berbagai 
macam faktor penyebab ABH. 
Salah satu faktor pemicunya 
adalah kurangnya kasih sayang 
orangtua terhadap anak dan 
tidak adanya suasana kedamaian 
dalam keluarga. Penelitian Dr. 
Mulia Astuti S.Si., M.Si untuk 
Kementerian Sosial, menjabarkan 
faktor-faktor penyebab ABH 
dengan lebih sistematis. 
Diantaranya adalah faktor 
kesempatan, lingkungan, dan 
ekonomi. Dalam penelitian yang 
dimuat www.kemsos.go.id, Astuti 
meneliti enam keluarga yang 
anaknya berhadapan dengan 
hukum. Hasilnya, lima dari 
enam anak kurang memperoleh 
perhatian dan cinta kasih dalam 
keluarga, misalnya orangtua yang 

tidak pernah mengajarkan nilai 
dan norma agama, tidak adanya 
aturan dan kasih sayang, orangtua 
sibuk urusan pekerjaan, atau kerap 
memberi contoh kurang baik.

Jelas bahwa keluarga, terutama 
orangtua, perlu menciptakan 
kehangatan dan kedamaian 
diantara masing-masing 
anggota keluarga. Ketika anak 
mempunyai masalah, maka 
ayah dan ibu berperan sebagai 
pendengar dan pemberi nasihat, 
tanpa menghakimi. Ketika adik 
mempunyai kesulitan dalam 
belajar, kakak dapat membantu. 
Demikian juga suami sedang 
suntuk, istri hadir sebagai 
penghibur, begitu pula sebaliknya. 

Hubungan yang harmonis 
dalam keluarga tidak bisa tercipta 
bila hanya dilakukan oleh salah 
satu pihak saja, tetapi harus 
diupayakan oleh seluruh anggota 
keluarga. Dengan bersikap saling 
peduli, mau saling memahami, 
dan tidak egois, maka cinta dan 
saling menghargai akan tumbuh 
diantara setiap individu dalam 
keluarga. Tentu, sikap tegas dan 
disiplin juga perlu diterapkan 
jika diperlukan. Apabila dalam 
lingkup kecil, setiap anggota 
keluarga bisa memberikan 
cinta kasih dan kedamaian, 
maka hal tersebut dibawa saat 
berinteraksi dengan sesama 
pada lingkup yang lebih luas.

Ilustrasi: 123rf.com



INMI dan Hidup Awards yang 
diselenggarakan pada hari 
Minggu, 30 Juni 2019 di Aula 

Atas Gereja Katedral Jakarta, 
memberikan kesan tersendiri 
bagi Komsos Cilangkap. Komsos 
Cilangkap berhasil masuk dalam 7 
nominasi INMI AWARDS tahun ini, 
diantaranya Desain Web Terbaik, 
Artikel Feature Terbaik, Best Of The 
Best Website, Penggunaan Bahasa 
Indonesia Web Terbaik, Artikel 
Renungan Web Terbaik, Layout 
Majalah Terbaik, Artikel Rohani 
Terbaik, dan memenangkan 2 
kategori yaitu Juara Desain Web 
Terbaik dan Juara Artikel Feature 

Terbaik. Hal ini tentu sangat 
disyukuri oleh seluruh anggota 
Komsos Cilangkap, mulai dari 
penulis, editor, fotografer, hingga 
layouter, dan menjadi pemicu 
semangat untuk tetap berkarya 
lebih baik lagi. Dukungan penuh 
dari Romo Rochadi sebagai 
Pastor kepala Paroki yang 
mendukung pengembangan 
Komsos Cilangkap, menjadikan 
para anggota Komsos terus 
terpacu untuk menghasilkan 
karya secara maksimal, utamanya 
untuk mewartakan kabar baik 
dan bermanfaat bagi umat 
Paroki Cilangkap. (Nino)

KABAR
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Bulan Agustus merupakan 
bulan spesial bagi umat 
Paroki Cilangkap. Selain 

merayakan Kemerdekaan 
Indonesia ke-74, umat ‘Gereja 
Anak Domba’ pun merayakan 
ulang tahun paroki ke-21 serta 
ulang tahun Imamat RD. T.A.M. 
Rochadi Widagdo ke-33 dan 
RD A. Didit Soepartono ke-19.

Untuk merayakannya, Paroki 
Cilangkap mengadakan kegiatan 
yang diberi nama “Vianney Day” 
dan dilaksanakan pada tanggal 4, 
11, dan 18 Agustus 2019. Dengan 
mengusung tema “Akoe, Kamoe, 
Vianney Selama-lamanja”, seluruh 
umat Paroki Cilangkap mulai dari 
anak-anak, OMK hingga orang tua 
diajak untuk ambil bagian dalam 
seluruh rangkaian kegiatan ini.

Acara Vianney Day sendiri 
dibuka secara simbolis dengan 
pemberian seekor sapi untuk 
warga kelurahan Setu yang 
diterima langsung oleh Lurah 
Setu dan Camat Cipayung 
pada Minggu, 4 Agustus 
2019. Hal ini tidak terlepas 
dari Seksi HAAK yang juga ikut 
menyumbangkan sapi tersebut, 
sekaligus menerangkan bahwa 
gereja turut ambil bagian dalam 
perayaan agama lain atau dalam 
hal ini perayaan Idul Adha. Acara 
ceremony dilanjutkan dengan 
pemukulan gong oleh Romo 
Rochadi yang menandai kegiatan 
Vianney Day resmi dimulai.

Rangkaian kegiatan Vianney 
Day bisa dibilang lebih 
bervariasi dibanding tahun 
sebelumnya, salah satunya 
ada lomba Vianney Got Talent, 
Futsal OMK, dan Mobile Legend 
yang banyak menarik minat 
orang muda. Ada juga lomba 
Vianney Kids Fashion Show yang 
dikoordinir oleh tim Bina Iman 
Anak dimana setiap wilayah 
mengirimkan perwakilan anak-
anaknya untuk unjuk kebolehan 

melenggak-lenggok di atas 
panggung memakai baju adat.

Selain lomba untuk OMK, 
panitia juga menyiapkan 
perlombaan yang bisa diikuti 
oleh umum diantaranya Games 
Outbound yaitu permainan yang 
memerlukan kerja sama dan 
strategi antar anggota, Cerdas 
Cermat Kitab Suci, lomba Dance 
dan Futsal Daster yang diikuti 
pula oleh dewan paroki dan 
Romo Rochadi sebagai peserta.

Rangkaian acara tidak berhenti 
di ajang perlombaan saja, ada 
pula misa syukur dan acara 
puncak Vianney Day 2019 yang 
dilaksanakan pada Minggu, 18 
Agustus 2019. Kemeriahaan 
Vianney Day semakin terasa saat 
misa syukur, selain menampilkan 
tarian pengiring dari daerah 
Betawi dan Papua, tidak 
ketinggalan dekorasi menarik 
dari selendang batik yang 
menempel pada bangku gereja 
sehingga menambah jelas unsur 
kebudayaan yang ingin diangkat. 

Setelah misa syukur, panitia 
mengajak Romo dan umat ke 
depan gereja tepatnya di tiang 
bendera untuk bersama-sama 
mengibarkan bendera merah 
putih diiringi lagu Indonesia Raya. 
Dilanjutkan penampilan hiburan 
dari Vianney Violin sebelum 
memulai lomba lainnya. Meskipun 
matahari sangat terik, namun 
tidak menyurutkan semangat 
peserta dalam mengikuti lomba.

Malamnya, setelah menjalani 
rangkaian kegiatan Vianney 
Day selama 3 minggu, panitia 
menutup kegiatan Vianney Day 
dengan panggung hiburan. Umat 
dan peserta lomba dimanjakan 
dengan penampilan menawan 
yang dipersembahkan oleh 
Keroncong Vianney, dan beberapa 
guest star diantaranya Bianca & 
Dimas, Elvan Saragih atau dikenal 
sebagai Juara Rising Star 3 serta 
Band Reggae dari wilayah 3.

Yang unik tahun ini adalah 

seluruh persiapan dan 

pelaksanaan acara Vianney Day 

dipercayakan kepada OMK. 

Aloysius Joko Putranto selaku 

Wakil Ketua Dewan Paroki Harian 

menjelaskan bahwa dewan 

memiliki alasan khusus mengapa 

mereka menunjuk OMK sebagai 

koordinator acara yakni karena 

melihat potensi dalam diri OMK 

Paroki Cilangkap, “karena kami 

melihat orang-orang muda 

mulai tumbuh, dan sudah mulai 

ada rasa tanggung jawab, kami 

(dewan) sadar bahwa gereja 

butuh anak muda, dan kami lihat 

dari pengalaman-pengalaman 

acara sebelumnya anak omk 

sudah bertanggung jawab.”

Walaupun hanya memiliki 

waktu persiapan kurang lebih 

2 bulan, William Bramero 

Advento atau akrab disapa 

Bram selaku Ketua Pelaksana 

Vianney Day beserta timnya bisa 

dibilang berhasil menyuguhkan 

rangkaian acara yang apik. 

Sebagai saksi dari proses 

persiapan yang dilalui panitia, 

Pak Joko pun berpesan agar 

terus berusaha yang terbaik 

dan tetap positif karena kita 

tidak bisa membuat semua 

orang suka dengan apa yang 

kita persembahkan.

Dalam wawancara dengan 

redaksi INRI, Bram dan Pak 

Joko memiliki harapan yang 

sama yaitu agar sehabis acara 

ini OMK yang belum aktif bisa 

sekedar ‘nongkrong’ bersama 

untuk saling mengenal kawan di 

lingkungan/ wilayahnya, para 

orang tua pun mendukung agar 

anak muda lebih aktif karena 

melihat banyaknya potensi anak 

muda di Paroki Cilangkap. (Shella)
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Temu Parokial 
DPH Dekenat Timur

Seminar Penglihatan St. Faustina

Telah dilaksanakan temu parokial 
DPH Dekenat Timur pada Sabtu, 
13 Juli 2019 di Ruang BIA Gereja 
'Anak Domba' St. Yohanes Maria 
Vianney, Paroki Cilangkap

Foto: KOMSOS/Rio, Sefin

Sabtu, 13 Juli 2019 diadakan seminar 
tentang penglihatan St. Faustina yang 
dibawakan oleh Pater Robby Wowor, 
OFM di Aula Gereja 'Anak Domba' St. 
Yohanes Maria Vianney, Paroki Cilangkap

Foto: KOMSOS/Shella
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Temu Parokial 
DPH Dekenat Timur

KILAS PERISTIWA

Misa Malam Jumat Kasih

Penyerahan Hewan Kurban

Kamis, 19 Juli 2019 telah dilaksanakan misa 
malam Jumat Kasih di Pendopo Maria Gereja 
'Anak Domba', Paroki Cilangkap. Misa dengan 
doa dan lagu taize dipimpin oleh RD Didit.

Foto: KOMSOS/Rio, Sefin

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul 
Adha, Gereja 'Anak Domba' turut ambil bagian 
dengan memberikan hewan kurban berupa 1 
ekor sapi yang diterima oleh Kepala Kelurahan 
Setu dan Kepala Kecamatan Cipayung. 

Foto: KOMSOS/Etha, Shella
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Pembawa Perubahan Positif

Kebersihan Pendopo Maria dan Kapel Kapal St. Petrus yang 
terus terjaga, kualitas suara dalam gereja yang semakin 
baik, dan meningkatnya keaktifan umat dalam berkegiatan 
di Gereja, merupakan sebagian contoh kecil dari hasil kerja 
Dewan Paroki Harian Gereja Anak Domba St. Yohanes Maria 
Vianney. Hal ini tidak lepas juga dari peran sang wakil ketua, 
yakni Bapak Aloysius Joko Putranto.

Aloysius Joko Putranto

INSPIRASI
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Perjalanan Aloysius Joko 
Putranto sebagai Wakil Ketua 
Dewan Paroki Cilangkap 

berawal dari permintaan langsung 
Romo Rochadi selaku Pastor 
Kepala Paroki. Alasannya, selain 
karena Pak Joko muncul dalam 
rekomendasi dari wilayah dan 
lingkungan, Romo Rochadi juga 
melihat faktor kedekatannya 
dengan umat. Dengan kata 
lain, Pak Joko dianggap mampu 
mengkomunikasikan program 
Gereja yang sedang berjalan dan 
berkoordinasi dengan efektif. 

Pak Joko tidak langsung 
mengiyakan atau menolak 
permintaan tersebut, karena 
ingin lebih dulu berdiskusi 
dengan keluarga. Ia ingin supaya 
keluarga paham akan tanggung 
jawabnya dan konsekuensi yang 
muncul dari karya pelayanan 
yang akan diembannya. Misalnya, 
harus meluangkan waktu di 
malam hari seusai bekerja untuk 
rapat dengan sesama anggota 
dewan alih-alih berkumpul 
dengan keluarga di rumah. 

Tidak ada kendala muncul dari 
pihak keluarga. “Saya bertanya 
ke keluarga dulu pertama-tama, 
dan keluarga mendukung saya 
untuk aktif di gereja,” ujar Pak 
Joko. Setelah ‘mengantongi’ 
restu dari keluarga, suami 
dari Ibu Hermina Suyanti 
mantap menjawab panggilan 
berkarya di Paroki Cilangkap 
St. Yohanes Maria Vianney.

Resmi menjadi Wakil 
Ketua DPH, Pak Joko segera 
menemui sejumlah tantangan 
di hadapannya. Gedung 
gereja yang megah dengan 
segudang masalah perawatan 
dan pembiayaannya, pola kerja 
dan persoalan kekaryawanan 
yang perlu dibenahi, tingkat 
kepedulian umat dalam menjaga 
dan merawat sarana dan prasarana 

gereja, serta tingkat keaktifan 
umat dalam hidup menggereja 
adalah sebagian kecil tantangan 
yang akan dihadapinya. Belum 
lagi anggota yang baru dilantik 
perlu dilihat tingkat soliditasnya.

Berkaca pada kepengurusan 
sebelumnya, Pak Joko menilai 
bahwa semua pekerjaan besar 
yang menantinya hanya bisa 
dihadapi bila ia punya tim 
yang solid. Langkah pertama 
yang diambil Pak Joko adalah 
mengumpulkan semua 
jajaran pengurus inti Dewan 
Paroki Harian. Tidak langsung 
membicarakan hal yang berat, Pak 
Joko memilih untuk membangun 
keakraban diantara sesama 
pengurus. “Kalau internal sudah 
akrab, sudah solid, sudah kenal 
maka buat apa saja saya yakin 
bisa,” ujar warga Wilayah VI 
Lingkungan St. Theresia ini. 
Bapak 3 anak ini berusaha 
supaya terjalin komunikasi yang 
efektif agar setiap masalah 
menemukan solusi terbaiknya. 

Selanjutnya Pak Joko 
mengalihkan sasarannya pada 
persoalan kekaryawanan. Pak 
Joko, melalui kepala bagian 
kekaryawanan yaitu Pak Adi 
Prasetya, mulai mengadakan 
perubahan. Beberapa posisi 
karyawan diubah sesuai dengan 
kompetensi dan kemampuannya. 
Jumlah karyawan ditambah sesuai 
dengan kebutuhan gereja. Lalu 
pengelolaan sarana prasarana 

diserahkan kepada karyawan. 
Perubahan yang terpenting 
adalah dipenuhinya semua 
hak karyawan gereja termasuk 
petugas keamanan. Mulai dari 
ditegaskannya status para 
karyawan melalui surat kontrak 
yang jelas, penetapan karyawan 
tetap bagi sebagian karyawan 
yang sudah memenuhi syarat 
pengangkatan, penetapan 
status dan golongan karyawan 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sampai ditingkatkannya 
kesejahteraan karyawan. 
Perubahan-perubahan itu 
dijalankan dengan mengacu 
pada ketentuan yang berlaku 
di Keuskupan Agung Jakarta. 

Setelah itu, Pak Joko mulai 
menyusun tata kelola dan birokrasi 
yang ada di gereja. Dalam 
hal ini Pak Joko menerapkan 
kebijakan satu pintu. Seluruh 
kebutuhan umat dilayani lewat 
satu pintu yaitu sekretariat. 
Mulai dari pengurusan surat-
surat, pelayanan sakramen, 
pengurusan perkawinan, janji 
pertemuan dengan Romo, 
hingga peminjaman alat 
dan ruang di gereja semua 
dilayani di sekretariat. Hal ini 
berfungsi untuk mencegah 
miskomunikasi antar karyawan 
yang menjalankan permintaan 
dari umat sekaligus meminimalisir 
kemungkinan bentrok antar 
jadwal kegiatan umat. 

Dari kebijakan yang diambil Pak 
Joko, gereja segera merasakan 
hasilnya. Karyawan semakin 
semangat bekerja sehingga sarana 
dan prasarana semakin terawat. 
Kualitas suara yang dihasilkan 
sound system gereja juga semakin 
baik karena diawaki oleh operator 
yang tepat. Pelayanan sekretariat 
pun semakin meningkat 
kualitasnya. Umat yang datang 
mengurus kebutuhan administrasi 
dapat segera dilayani. Umat yang 

Walaupun ada sedikit-
sedikit kesalahpahaman, 
tapi itu harus diperbaiki 

dan berjalan. Ya namanya 
itu “ngemong” banyak 

orang, kita harus bisa di 
tengah-tengah itu
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ingin berkegiatan juga tidak 
perlu khawatir tidak kebagian 
tempat karena bisa melihat jadwal 
pemakaian ruang yang jelas. 

SINERGI

Walau belum lama menjalani 
perannya sebagai Wakil Ketua 
DPH Paroki Cilangkap, Pak Joko 
sudah banyak menghadirkan 
perubahan positif. Semua capaian 
itu tentu saja tidak dapat tercapai 
tanpa keterlibatan pihak lain. 
Dalam hal ini hierarki dalam 
gereja sendiri. Pak Joko selalu 
bersinergi dengan hierarki, 
dalam hal ini Pastor Kepala Paroki 
Cilangkap. Dengan sinergi yang 
dibangunnya, maka tercipta 
komunikasi dan koordinasi 
yang efektif. “Antara pengurus 
(Dewan Paroki Harian), wilayah, 
lingkungan, seksi, dengan Romo, 
kami berusaha menjalin hubungan 
itu dengan baik. Kalau ada apa-
apa itu saya harus komunikasi 
dengan para Pastor. Ya dengan 
Romo Rochadi sebagai Pastor 
Kepala kami ajak berkoordinasi 
terus menerus, begitu juga 
dengan Romo Didit sebagai Pastor 
Rekan,” ungkap pria kelahiran 
Balikpapan 4 September 1964 ini. 

Masalah bersinergi ini bukanlah 
hal yang sepele mengingat ada 
banyak kepala yang hendak 
diselaraskan arah tujuannya. 
Kendala seperti miskomunikasi 
dan salah paham kerap 
terjadi. Namun Pak Joko 
setia berproses untuk 
menghasilkan sinergi ini, 
yang salah diperbaiki, yang 
kurang ditambah, dan yang 
sudah baik dilanjutkan. 
“Walaupun ada sedikit-
sedikit kesalahpahaman, 
tapi itu harus diperbaiki 
dan berjalan. Ya namanya 
itu “ngemong” banyak 
orang, kita harus bisa di 
tengah-tengah itu,” ujar 
Pak Joko menjelaskan.

MEMBANGUN TRADISI

Apa yang sudah dan akan 
dilakukan oleh Pak Joko dengan 
anggota DPH Paroki Cilangkap, 
semuanya bermuara pada 
terbentuknya budaya dan tradisi 
di paroki ini. Budaya dan tradisi 
berarti seperangkat nilai-nilai 
yang tumbuh dan berkembang 
di paroki ini, menjadi dasar cara 
berpikir, berperilaku dan bertindak 
dari seluruh lapisan gereja, dan 
diturunkan dari satu generasi 
ke generasi. Tentu saja nilai-nilai 
yang hendak ditanamkan adalah 
nilai-nilai positif yang mampu 

menjawab kebutuhan umat. Pak 
Joko berharap bila budaya ini 
sudah tercipta bisa tetap bertahan 
untuk seterusnya. “Pergantian 
Romo beberapa tahun sekali, 
begitu juga Dewan juga berganti, 
tapi kalau sudah ada budaya maka 
siapapun Romo dan dewannya 
sistem sudah berjalan. Jadi 
tidak berarti berganti Pastor 
berganti juga kebijakannya, atau 
berganti dewan berganti juga 
peraturannya,” jelas Pak Joko.

Proses yang dijalani untuk 
mewujudkan dan melanjutkan 
'gawe' besar ini jelas tidak mudah. 
Tidak bisa serta merta dipaksakan. 
Proses ini dijalani perlahan namun 
pasti. Harapannya bahwa semua 
yang diupayakan Pak Joko beserta 
Dewan Paroki Harian mampu 
menjadi jawaban atas kebutuhan 
umat di Paroki Cilangkap. “Ya 
kita tidak bisa frontal ya, karena 
mengubah karakter yang 
sudah lama itu ternyata harus 
pelan-pelan,” pungkas Pak 
Joko sembari mengakhiri sesi 
wawancara dengan INRI. (Igo)
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Nama Agnes Gonxha 
Bojaxhiu mungkin 
terdengar asing di telinga 

kita. Namun, jika dikatakan 
Bunda Teresa, maka sosok 
yang rendah hati ini langsung 
melintas di kepala. Ya, nama 
itu merupakan nama asli dari 
Bunda Teresa, seorang biarawan 
katolik yang mendirikan 
kongregrasi Misionaris Cinta Kasih 
(Missionaries of Charity; M.C.). 
Bunda Teresa meninggalkan 
rumahnya untuk bergabung 
dengan Kesusteran Loreto pada 
usia 18 tahun. Dan pada tahun 
1929, Ia berangkat ke India dan 
memulai sebagai novisiat. 

Setelah mengucapkan kaulnya 
pada 14 Mei 1937, Bunda 
Teresa mengabdikan dirinya 
sebagai guru di sekolah biara 
Loreto di Entally, Kalkuta Timur. 
Ia mengajar di sana selama 
20 tahun dan dilantik sebagai 
kepala sekolah pada tahun 1944. 
Meski menikmati pekerjaannya, 
dia cukup terganggu dengan 
kemiskinan di Kalkuta. Ketika 
Bunda Teresa pergi dengan kereta 
ke Biara Loreto di Darjeeling untuk 
retret tahunan, ia terpanggil untuk 
melepas jabatannya sebagai guru 
dan fokus berkarya bagi orang-
orang miskin dan sakit di sana.

Dia memulai pekerjaan 
misionarisnya bersama orang 

miskin pada 8 Desember 1948, 
meninggalkan jubah tradisional 
Loreto dengan sari katun 
sederhana berwarna putih 
berhiaskan garis biru di 
pinggirnya. Ia mendirikan sebuah 
sekolah di Kalkuta kemudian 
membantu banyak orang miskin 
dan kelaparan. Setahun kemudian 
Bunda Teresa bersama perempuan 
muda membentuk sebuah 
komunitas untuk membantu 
orang-orang miskin. Tanggal 7 
Oktober 1950, dia mendapat izin 
dari Vatikan untuk mendirikan 
kongregasi bernama Missionaries 
of Charity yang misinya adalah 
merawat orang-orang yang 
miskin dan tersingkirkan. 

Dalam buku hariannya, Bunda 
Teresa menuliskan kesulitan yang 
dialami karena tiada pemasukan. 
Dia harus memohon mendapatkan 
makanan maupun suplai obat. 
Sering, dia mendapat godaan 
untuk kembali ke kehidupan 
biara yang nyaman. Namun, 
setelah melihat kehidupan 
warga miskin, dia semakin teguh 
menjalankan pengabdiannya. 
Aksinya mulai mendapat 
perhatian dari pemerintah 
India, dan mulai mendapat 
bantuan dari seluruh negeri. 

Ketika Bunda Teresa 
mengunjungi Paus Yohanes Paulus 
II, Ia terserang penyakit jantung. 

Dan setelah 6 tahun kemudian 
Bunda Teresa harus menerima 
alat pacu jantung buatan. Pada 
tahun 1991, setelah berjuang 
melawan pneumonia saat 
di Meksiko, masalah jantungnya 
masih berlanjut. Ia menawarkan 
untuk mengundurkan diri 
sebagai kepala Misionaris Cinta 
Kasih, tetapi para biarawati ordo 
memilihnya untuk tetap menjabat. 
Namun pada April 1996, dia 
jatuh dan menderita patah tulang 
selangka. Empat bulan berselang, 
giliran malaria dan gagal jantung 
menghampirinya. 13 Maret 
1997, Bunda Teresa benar-benar 
mengundurkan diri sebagai 
Ketua Missionaries of Charity, 
dan memberi jabatannya kepada 
Suster Nirmala Joshi. Akhirnya 5 
September 1997 Bunda Teresa 
meninggal dunia karena kondisi 
fisiknya yang melemah. 

Paus Yohanes Paulus II 
berpendapat bahwa Bunda teresa 
adalah wanita "terkudus" yang 
pernah ditemuinya. Maka pada 
tahun 1999, dimulai pengumpulan 
data untuk proses beatifikasi. 
Bunda Teresa pun dianugerahkan 
gelar Beata sebab setidaknya ada 
dua keajaiban yang dianggap 
sah oleh gereja. Tujuh belas 
tahun kemudian Bunda Teresa 
dikanonisasikan sebagai Santa 
oleh Paus Fransiskus. (Abed)

Foto: Istimewa
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Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT), sebagaimana 
didefinisikan Pasal 1 

ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT) adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan bentuk 
jaminan negara untuk mencegah 
terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, menindak pelaku 
kekerasan dan melindungi korban, 
termasuk di dalamnya diatur 
pemulihan terhadap korban.

Pihak yang masuk dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana 
dimaksud UU PKDRT adalah: 

Suami, istri, dan anak, termasuk 
anak angkat dan anak tiri; 

Orang-orang yang mempunyai 
hubungan keluarga dengan suami, 
istri yang tinggal menetap dalam 
rumah tangga, misal: mertua, 
menantu, ipar, dan besan; dan 

Orang yang bekerja membantu 
di rumah tangga dan menetap 
tinggal dalam rumah tangga 
tersebut, seperti PRT.

UU PKDRT membagi empat 
bentuk KDRT, berupa: 

1. Kekerasan fisik, yang 
mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka berat; 

2. Kekerasan psikis, yang 
mengakibatkan rasa 
ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dll; 

3. Kekerasan seksual, yang 
berupa pemaksaan 
seksual dengan cara tidak 
wajar, baik untuk suami 
maupun untuk orang lain 
untuk tujuan komersial, 
atau tujuan tertentu; 

4. Penelantaran rumah tangga 
yang terjadi dalam lingkup 
rumah tangganya, yang 
mana menurut hukum 
diwajibkan atasnya.

Sanksi yang diberikan terhadap 
pelaku kekerasan rumah tangga, 
diantaranya dapat diancam 
pidana penjara antara 3-15 
tahun, disesuaikan dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
Sebagai contoh, atas kekerasan 
fisik yang dilakukan, seseorang 
diancam pidana penjara paling 
lama 5 tahun, atas kekerasan 
psikis, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 tahun,

dan atas Perbuatan memaksa 
orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan 
hubungan seksual diancam pidana 

penjara paling lama 15 tahun

Dalam UU PKDRT mengatur 
tentang pemulihan untuk 
Korban KDRT sebagaimana 
dalam UU PKDRT di Pasal 10 
yang antara lain mencakup:

1. Perlindungan dari pihak 
keluarga, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau 
pihak lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan 
penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan.

2. Pelayanan kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan medis.

3. Penanganan secara 
khusus berkaitan dengan 
kerahasiaan korban.

4. Pendampingan oleh pekerja 
sosial dan bantuan hukum 
pada setiap tingkat proses 
pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan; dan

5. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang ini tidak saja 
dilengkapi dengan pengaturan 
sanksi, melainkan memiliki 
hukum acara yang berbeda. 
Hal ini mengingat KDRT 
adalah isu yang membutuhkan 
penanganan khusus, termasuk 
kewajiban negara melindungi 
korban yang melapor.
Sumber:
• UU Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga
• Kliping Tugas Kuliah Penulis

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia 
belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun kenyataannya, keluarga kerap menjadi sumber 
kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan.

Ilustrasi: pinterest.com
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Sebagai warga paroki 
Cilangkap, tentu tempat 
rekreasi yang paling populer, 

strategis, dan terjangkau adalah 
Taman Mini Indonesia Indah. 
Lokasinya sekitar 4 kilometer 
dari Gereja Anak Domba. Atraksi 
wisata yang disajikan juga sangat 
beragam. Taman Mini Indonesia 
Indah juga aktif dalam misi 
edukasi dan budaya lewat jalur 
pariwisata yang ramah untuk 
keluarga. Taman Mini Indonesia 
Indah bisa jadi paket lengkap 
untuk wisata edukasi keluarga.

Memilih Taman Mini Indonesia 
Indah sebagai tujuan rekreasi, 
sangat sejalan dengan tanggung 
jawab kita untuk setia mengikuti 
Ekaristi Kudus di hari Minggu, 
karena di dalam Komplek Taman 
Mini Indonesia Indah ini terdapat 
sebuah gereja Katolik yang indah, 
yaitu Gereja Santa Catharina. 
Gereja ini dibangun bertetangga 
dengan tempat ibadah agama 
lain, yaitu Masjid Pangeran 
Diponegoro, Gereja Kristen 
Haleluya, Wihara Arya Dhipa, Pura 
Hindu Dharma, dan Klenteng 
Kong Miao. Hal ini dilakukan agar 
pengunjung dapat mengapresiasi 
semua agama yang diakui oleh 
negara dan diharapkan mampu 
untuk mentoleransi keberagaman 
agama yang ada di Indonesia.

TAMAN MINI 
INDONESIA INDAH

Tempat ini merupakan suatu 
kawasan wisata di Jakarta 
Timur bertemakan budaya 
Indonesia. Diprakarsai oleh 
Ibu Tien Soeharto, Komplek 
Taman Mini Indonesia Indah 
memiliki luas kurang lebih 150 
hektar. Pembangunan Komplek 
Taman Mini Indonesia Indah 
dimulai pada tahun 1972 dan 
diresmikan pada 20 April 1975. 

Taman Mini Indonesia 
Indah merupakan rangkuman 
kebudayaan bangsa Indonesia 

yang mencakup berbagai aspek 
kehidupan masyarakat dari semua 
provinsi yang ada di Indonesia 
dalam bentuk anjungan-anjungan 
daerah berarsitektur tradisional, 
serta menampilkan aneka busana, 
tarian, dan tradisi daerah tersebut. 

Selain itu, di sana juga 
menyajikan edukasi di bidang 
sains dan teknologi dalam bentuk 
museum-museum bertemakan 
IPTEK. Tidak ketinggalan juga, 
hiburan edukatif berupa bioskop 
raksasa yang dikenal dengan 
julukan Keong Mas. Tepat di 
tengah Komplek Taman Mini 
Indonesia Indah, terdapat sebuah 
danau yang menggambarkan 
miniatur kepulauan Indonesia. 

GEREJA SANTA CATHARINA

Gereja Santa Catharina dibangun 
di dalam Komplek Taman Mini 
Indonesia Indah di atas lahan 
seluas 2.860 m2. Gereja yang 
memiliki luas bangunan 1.030 m2 
ini mulai dibangun pada tahun 
1973, 1 tahun sejak dimulainya 
pembangunan Komplek Taman 
Mini Indonesia Indah secara 
keseluruhan dan diresmikan 
pada tahun 1975. Pada tahun 
1989, Gereja Santa Catharina 
mendapatkan kunjungan 
langsung dari Bapa Suci Santo 
Yohanes Paulus II, yang kala itu 
tengah berkunjung ke Indonesia.

Arsitektur Gereja Santa 
Catharina terinspirasi dari 
gaya arsitektur Roma kuno, 
hal ini terlihat dari garis-
garis yang berkaitan dengan 
struktur atap gereja. Atapnya 
mendapat pengaruh arsitektur 
tradisional Jawa yang tidak 
memiliki hiasan dekoratif, hanya 
jendela yang terbuat dari kaca 
diffuse bergambar salib.

Bangunan Gereja Santa 
Catharina ini terdiri dari dua 
bagian, yaitu bangunan utama dan 
aula. Bangunan utama digunakan 

untuk perayaan Ekaristi dan 
dilengkapi juga dengan ruang 
pengampunan dosa. Pada bagian 
depan, terdapat sebuah menara 
lengkap dengan lonceng gereja 
dan puncaknya yang bersalib. 
Aula digunakan untuk mendukung 
karya pastoral dan aktivitas umat, 
terdiri dari ruang perpustakaan, 
kantor, ruang pastor, dan toilet. 
Ruang perpustakaan digunakan 
sebagai ruang kelas untuk 
kegiatan Bina Iman Anak. 

Gereja Santa Catharina juga 
seringkali digunakan sebagai 
tempat berlangsungnya 
sakramen pernikahan. Gereja 
ini sangat cocok digunakan 
untuk misa pernikahan dengan 
kapasitas tamu yang tidak 
lebih dari 150 orang. Apalagi 
di dalam Kompleks Taman Mini 
Indonesia Indah terdapat banyak 
bangunan yang dapat dijadikan 
tempat berlangsungnya resepsi 
pernikahan. Hal ini membuat 
Gereja Santa Catharina dan lokasi 
di sekitarnya sangat ramai dengan 
tamu dan kendaraan yang parkir, 
terutama pada hari Sabtu.

Walaupun dibangun dengan 
tujuan sebagai percontohan 
tempat ibadat Katolik di Indonesia, 
Gereja Santa Catharina tetap 
menjadi bagian dari Keuskupan 
Agung Jakarta dan merupakan 
stasi dari Gereja Kalvari, Lubang 
Buaya. Gereja Santa Catharina 
menyelenggarakan misa 
mingguan sebanyak 2 kali, yaitu 
pukul 06.30 dan pukul 08.00 WIB. 

BOKS 

Bila hendak mengikuti misa di 
Gereja Santa Catharina, jangan 
lupa untuk membawa Puji Syukur 
dan katakan kepada petugas TMII 
bahwa Anda hendak mengikuti 
misa di Santa Catharina. Bila 
Anda melakukan ini, Anda dapat 
masuk ke Komplek Taman Mini 
Indonesia Indah hanya dengan 
membayar parkir. (Risty)
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SPESIALIS PENDAMPING 
ORANG MUDA

Semua setuju bahwa generasi 
muda adalah masa depan 
gereja. Namun sayangnya, 

saat orang muda akan berkarya, 
tidak sedikit yang meremehkan. 
Memang orang muda bisa berbuat 
apa? Pandangan sebelah mata 
inilah yang ingin diubah oleh 
RD Antonius Didit Soepartono, 
yang akrab dipanggil Romo Didit. 
“Gereja membutuhkan orang 
muda agar gereja terus ada di 
masa mendatang. Orang muda 
memiliki talenta, kemampuan dan 
keahlian, yang jika digabungkan 
akan menciptakan relasi harmonis 
dengan orang lain. Saya yakin 
orang muda mampu memberi 
seluruh talenta yang dimiliki, 
hanya saja perlu pendampingan 
dari para seniornya dan 
juga dari orang tua di setiap 
lingkungan,” jelas pastor Vikaris 
atau rekan di Paroki Cilangkap 
ini. Kepiawaiannya menghadapi 
orang muda, tidak lepas dari 
pengalamannya mendampingi 
mahasiswa di Pastoral Mahasiswa 
Keuskupan Agung Jakarta (PMKAJ) 
Unit Timur hingga sekarang. 

Perjalanan Romo Didit sebagai 
imam, berawal dari perkenalannya 
dengan seorang pastor yang 
penyabar, rendah hati, berkarisma, 
serta mampu merangkul semua 
orang, termasuk anak-anak 
hingga orang dewasa. Terinsiprasi 
oleh semua hal positif tersebut, 
Didit memantapkan diri untuk 
melanjutkan pendidikannya di 
Seminari Wacana Bakti Jakarta. 
Semasa menjadi frater, ia 
ditugaskan sebagai pendamping 
Bina Iman pada tahun 1991. 

Ketika ia ditugaskan di Paroki 
Bekasi Gereja St. Arnoldus, pria 

kelahiran 15 Agustus 1970 ini 
dihadapkan dengan perselisihan 
antara OMK dengan misdinar. Tak 
ingin berlarut-larut, ia menantang 
dirinya untuk menjadi mediator. 
Awalnya tidak mudah, melalui 
pendekatan di kedua belah pihak, 
mulai dengan membuka dialog, 
perselisihan dapat diatasi dan 
kedua kelompok ini akhirnya 
bisa rukun dan bekerja sama. 

Pasca pastoralnya di Gereja 
St. Arnoldus, Romo Didit yang 
saat itu masih menjadi Frater 
melanjutkan pendidikan S2 
Teologi di Universitas Sanata 
Dharma Kentungan, Yogyakarta 
dan ditugaskan lagi-lagi sebagai 
pendamping orang muda. Kali ini 
para mahasiswa lah yang harus 
ia dampingi. Percaya bahwa 
musik adalah sesuatu yang 
universal dan menyatukan, ia 
berinisiatif untuk membentuk 
kelompok paduan suara, 
orkestra, dan musikus doa Taize

Setelah ditahbiskan menjadi 
imam pada tanggal 15 Agustus 
2000, ia lagi-lagi ditugaskan 
menjadi imam pendamping kaum 
muda. Kali ini yang menjadi lahan 
tugasnya adalah di Paroki Jalan 

Malang Gereja Santo Ignatius 
Loyola pada tahun 2000. Banyak 
tantangan yang dia alami, 
namun semangatnya untuk terus 
memicu kaum muda agar tetap 
aktif dalam hidup menggereja, 
membuatnya tak pernah patah 
semangat. Ia menyadari bahwa 
orang muda adalah generasi 
yang sangat penting. Ia pun 
mulai mengoordinir orang 
muda yang memiliki keahlian 
khusus, misalnya fotografi, 
bermain peran, bernyanyi, 
bermain musik, dan lain-lain, 
untuk menjadi petugas-petugas 
liturgi atau terjun di Komsos. 

Kepekaan Romo Didit melihat 
potensi orang muda, ia gunakan 
terus dalam mendampingi 
mahasiswa dan OMK di tempat 
dia berkarya, termasuk saat ini di 
Paroki Cilangkap. Bagi Romo Didit, 
penting untuk mengeluarkan 
‘mutiara’ yang terpendam di 
masing-masing pribadi orang 
muda. Makanya, perlu diberikan 
wadah bagi orang muda untuk 
bisa bebas mengekspresikan diri. 

“Saya berharap orang muda 
bisa mendapat porsi yang lebih 
besar dalam pelayanan gereja. 
Biar bagaimana pun juga, orang 
muda adalah generasi yang 
akan melanjutkan gereja di masa 
depan. Memang tidak selalu 
mudah mendampingi mereka. 
Ada kalanya perlu memberikan 
pujian dan arahan, namun kali 
lain mereka perlu ditantang dan 
diatur. Pendamping masa kini 
harus lebih pandai dari orang 
muda, tidak boleh kalah ilmu 
dengan mereka, makanya perlu 
juga untuk melakukan riset. 
Yang jelas, menjadi pendamping 
orang muda itu harus peka 
dan tulus hati,” ujar Romo Didit 
sambil tersenyum. (Dimmas) 

Saya berharap orang 
muda bisa mendapat 
porsi yang lebih besar 

dalam pelayanan gereja. 
Biar bagaimana pun 

juga, orang muda 
adalah generasi yang 

akan melanjutkan 
Gereja di masa depan
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Sebenarnya, kunci agar anak 
selalu mau dekat dengan 
Anda adalah menjaga 

komunikasi tetap terbuka. Anak 
akan merasa nyaman berdiskusi 
tentang apa pun jika orangtua 
tidak selalu menginterupsi, 
memotong, atau memaksakan ide 
dan kehendak saat berbincang-
bincang. Orangtua yang 
mampu menghargai pikiran 
anak, mengakomodir emosi, 
dan menghargai kejujuran 
anak, dipastikan akan memiliki 
hubungan yang erat secara 
emosial kepada anak; dan tidak 
akan mengalami kesulitan 
dalam berkomunikasi. 

Satu lagi, tahu bagaimana 
cara menjalin koneksi dengan 
melakukan aktivitas tertentu 
sesuai umur, bisa sangat 
membantu. Apalagi kalau Anda 
sudah mulai tidak tahan untuk 
menonton ‘My Little Pony’ 
untuk kesekian kalinya.

MASA PRA-SEKOLAH   

Pada usia ini, rasa ingin tahu 
anak sedang tinggi-tingginya. 
Jadi setiap hari bisa menjadi 
petualangan baru. Cobalah hal-
hal sederhana seperti bermain 
bola sabun, melemparkan batu 
ke air, atau berjalan di taman. 
Dengan terus mendampingi 
anak mempelajari hal-hal 

baru menunjukkan bahwa 
Anda peduli padanya. 

MASA TK – KELAS 3 SD

Begitu anak sudah masuk 
sekolah, kemampuan kognitif 
dan fisik mereka meningkat 
tajam. Untuk itu, Anda perlu 
melakukan aktivitas yang melatih 
motorik seperti bermain sepeda, 
membuat kue, dan tentu saja 
membaca. Pilih buku bertema 
tentang persahabatan, percaya 
diri, kebaikan, dan bagaimana 
mengekspresikan perasaan. Ini 
akan membantu anak memahami 
relasi sekaligus ikatan yang sehat 
antara anak dan orangtua. 

PRA-REMAJA (KELAS 4-5 SD)  

Pada usia ini, anak mulai 
ingin mandiri. Mereka mulai 
bereksperimen dengan hobi 
baru seperti bermain musik 
atau olahraga, dan orangtua 
sebaiknya mengikutinya. Ajak 
anak menyaksikan konser atau 
pertandingan olahraga yang 
sesuai dengan minatnya. Ini 
juga menjadi ajang yang tepat 
sebagai pengantar diskusi 
dengan anak, yang sebentar lagi 
akan menginjak masa remaja.  

REMAJA MUDA (SMP)

Di sinilah tantangan orangtua 
yang sesungguhnya, ketika emosi 
dan perubahan hormon anak 

mulai bergejolak. Pada masa 
ini, Anda sebaiknya ‘mundur’ 
dan memberikan kebebasan 
pada anak untuk menentukan 
aktivitas mereka, walaupun Anda 
tetap harus meluangkan waktu 
bersama setidaknya 2-3 jam 
di akhir pekan. Satu lagi, anak 
terkadang mengungkapkan 
emosi terdalam mereka kepada 
orang-orang terdekat – dan bisa 
saja menyinggung perasaan 
Anda – itu sebabnya Anda perlu 
bisa tetap tenang dan rasional 
saat menanggapi mereka.  

REMAJA (SMA)

Sebagai calon orang dewasa, anak 
lebih senang bergaul dengan 
teman sebaya dibandingkan ayah 
ibunya. Ini sebabnya perlu untuk 
membangun kebersamaan selagi 
bisa, misalnya ketika mengantar 
anak ke sekolah atau setidaknya 
makan siang di restoran sepulang 
sekolah. Dalam suasana santai, 
Anda bisa memberikan wejangan 
atau sekadar mendengarkan 
dia menceritakan aktivitasnya. 
Yang jelas, jangan terlalu 
bersikap seperti psikolog bagi 
anak, karena itu hanya akan 
menciptakan jarak. Selalu 
berkomunikasi dengan penuh 
cinta, sehingga anak merasa 
dicintai apa pun kondisi mereka. 
(Rully) Sumber: https://
www.parents.com/

Terkadang, menghabiskan waktu dengan 
anak-anak bisa jadi tantangan tersendiri, 
apalagi ketika anak menginjak praremaja 
dan remaja. Ketika anak berusia balita, dia 
masih mau diajak beraktivitas sesuai keinginan 
orangtua. Semakin bertambah usia, anak sudah memiliki minat 
dan ketertarikan tersendiri. Orangtua merasa hobi yang dilakukan 
anak tidak menarik, tetapi anak merasa sebaliknya. Tidak sedikit 
orangtua yang tidak bisa ‘melihat dunia’ dari kacamata anak. Inilah 
yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara anak dan orangtua. Ilustrasi: drawingfineart.net
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Jangan sering mandi di malam 
hari, nanti kena rematik!” 
Mungkin Anda sering 

mendengar pernyataan ini ketika 
Anda baru bisa mandi di malam 
hari karena kepadatan aktivitas 
harian. Tetapi, sebenarnya 
benarkah mandi di malam hari 
bisa menyebabkan rematik? Kalau 
mandir air dingin yang membuat 
kita rematik, jika menggunakan 
air hangat, apakah tidak masalah? 
Atau karena udara dingin di 
malam hari yang sebenarnya 
membuat kita rematik? 

Menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia, rematik sebagai 
penyakit yang ditandai oleh 
rasa nyeri atau radang pada 
otot, sendi-sendi, atau jaringan-
jaringan badan; encok; penyakit 
tulang. Sedangkan dalam bahasa 
medis, rematik dikenal juga 
sebagai arthritis rheumatoid, yaitu 
penyakit inflamasikronis yang 
ditandai dengan pembengkakan 
dan nyeri sendi, serta destruksi 
membran sinovial persendian. 
Arthritis rheumatoid terjadi akibat 
adanya predisposisi genetik, yang 
menimbulkan reaksi imunologis 
pada membran sinovium. 

Sederhananya, rematik itu suatu 
reaksi imunologis, dengan faktor 
pendukung karena turunan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa 
mandi malam tidak menyebabkan 
rematik meski menggunakan air 
dingin maupun hangat. Mandi 
malam sama seperti mandi pada 
biasanya yang memberikan rasa 
bersih dan segar. Namun orang 
yang memiliki rematik (dalam hal 
ini arthritis rheumatoid) disarankan 
untuk menghindari mandi 
dengan air yang terlalu dingin 
karena dapat memperburuk nyeri 
sendi pada beberapa penderita 
rematik. Berbeda dengan kompres 
dingin, pada nyeri rematik akut 
yang kemerahan kompres dingin 
justru membantu meredakan 
nyeri. Hal tersebut dikarenakan 
menghambat proses bengkak atau 
inflamasi yang sedang terjadi.

Kenali gejala-gejala arthritis 
rheumatoid yang merujuk 
dari America Rheumatism 
Association (ARA):

1. Kaku pada pagi hari di 
persendian atau sekitarnya, 
sekurang-kurangnya 1 jam 

2. Timbul nyeri sendi pada 3 
daerah persendian atau lebih 
yang timbul secara bersamaan

3. Terdapat radang sendi 
pada minimal satu 
persendian tangan

4. Terdapat radang sendi 
yang bersifat simetris

5. Ditemukan benjolan 
rheumatoid yang muncul 
di bawah kulit pada 
penonjolan tulang

6. Faktor rheumatoid serum yang 
positif (hasil laboratorium)

7. Perubahan gambaran radiologi 
yang menunjukkan adanya 
erosi atau dekalsifikasi tulang 
yang berlokasi pada sendi 
atau daerah yang berdekatan 
dengan sendi (hasil radiologi 
atau foto rontgen)

Jika terdapat gejala setidaknya 
nomor 1 sampai 4 di atas dialami 
selama minimal 6 minggu, 
dapat dikatakan kita mengalami 
arthritis rheumatoid. Jangan 
tunda lagi, segera konsultasikan 
kondisi Anda ke dokter. 

Mandi
 Malam

Penyebab
Rematik?

Foto: pinterest.comD r.  W I L L I A M  B R A M E R O  A D V E N T O
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Tidak banyak orang yang 
bersedia saat ditunjuk 
menjadi seorang pemimpin. 

Apalagi untuk menjadi pemimpin 
di lingkup gereja seperti menjadi 
ketua OMK wilayah. Harus 
bisa membagi waktu dengan 
cermat antara kehidupan 
pribadi, kuliah, bekerja, dan 
gereja tidaklah mudah. Namun, 
Michael Francois menyanggupi 
tugas barunya sebagai Ketua 
OMK Wilayah 9 saat dipilih 
oleh Badan Pengurus Harian 
pada Maret 2019, bertepatan 
dengan rekoleksi OMK wilayah. 

“Saya mau menerima tugas 
sebagai ketua OMK ini karena 
membutuhkan keseimbangan 
antara aktivitas saya sehari-hari 
dengan gereja. Melalui rekoleksi 
ini, saya bisa meluangkan 
waktu untuk Tuhan. Tentu saya 
sempat menolak dulu, tetapi 
mungkin ini cara Tuhan agar 
bisa meluangkan waktu untuk-
Nya” kata pemuda kelahiran 
Jakarta, 27 Oktober 1996 ini.

Berada di kepengurusan 
baru, hal pertama yang menjadi 
target program kerjanya adalah 
mengaktifkan kembali orang 
muda di Wilayah 9. Tak ingin 
kerja sendiri, ia meminta salah 
satu anggota OMK, Monica, 
sebagai penanggung jawab 
acara perdana di bawah 
kepemimpinannya. “Saya ingin 
agar bukan hanya saya yang maju, 
tetapi teman-teman lain juga. 
Selain menambah pengalaman 
berorganisasi, biasanya teman 
yang diberi tanggung jawab 
akan konsisten untuk hadir,” ujar 
mahasiswa Universitas Atma 
Jaya ini. Putra dari Sabar Silalahi 
dan Sri Helena Ginting ini juga 
bercerita bagaimana sulitnya 
mengumpulkan anak-anak 
baru yang belum bergabung 
di OMK. Menurutnya, masih 
banyak anak muda yang belum 
sadar bahwa ada wadah untuk 
menampung mereka, yaitu OMK.

“Bisa jadi karena mereka 
menemukan kenyamanan 
pergaulan di tempat lain yang 
belum tentu itu adalah pergaulan 

yang baik. Mereka juga belum 
merasa nyaman untuk berkumpul 
dengan sesama OMK, sehingga 
hanya datang sekali-sekali saja. 
Dua hal inilah yang sebenarnya 
ingin saya benahi,” ujar Michael.

Penyuka olahraga futsal ini 
berharap agar OMK Wilayah IX 
bisa menyatu sebagai keluarga 
besar. “Saat kepengurusan 
yang lama saya belajar bahwa 
OMK ini sudah menjadi sebuah 
keluarga. Kami sudah sangat 
mengenal dan sudah merasa 
bahwa teman-teman kami 
adalah kakak dan adik. Dari 
pengalaman tersebut, saya ingin 
agar keluarga ini semakin besar 
karena kehadiran teman-teman 
baru. Namanya juga keluarga, 
pasti ada beda pendapat dan sulit 
untuk memahami perbedaan 
dari masing-masing pribadi. 
Makanya perlu dibangun rasa 
kekeluargaan agar saling mengerti 
teman-temannya dan juga OMK 
Wilayah IX ini semakin terdorong 
untuk berkarya di gereja,” tutup 
Michael dalam wawancara 
dengan tim INRI. (Nanta)

Foto: KOMSOS / Etha
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Rasul Paulus pada suratnya 
ke umat Efesus 2:14 
mengatakan karena Dialah 

damai sejahtera kita, yang telah 
mempersatukan kedua pihak dan 
yang telah merubuhkan tembok 
pemisah yaitu perseteruan. 
Dari firman Allah ini dapat 
tergambarkan tiga pemikiran 
penting, yakni 1) adanya tembok 
pemisah yaitu perseteruan; 2) 
telah mempersatukan kedua 
pihak; 3) Karena Dialah damai 
sejahtera kita. Apa yang bisa 
kita pelajari dari 3 hal penting 
ini? Pertanyaan pertama yang 
muncul mengenai tembok 
pemisah yakni perseteruan adalah 
siapa yang berseteru dan yang 
membangun tembok pemisah? 

Kalau dari Surat Rasul Paulus 
kepada umat di Efesus, maka bisa 
dipelajari bahwa perseteruan 
yang terjadi adalah karena 
dibangunnya tembok pemisah 
antara Yahudi dan orang-orang 
bukan Yahudi. Lalu kita akan 
bertanya kembali, kenapa muncul 
perseteruan dan dibentuk 
tembok pemisah antara Yahudi 
dan non Yahudi? Secara historis, 
menurut tradisi Yahudi, kita dapat 
mengetahui bahwa orang-orang 
Kristen di Efesus adalah orang 
kafir sebelum mendengar Injil. 
Pemahaman tentang kafir ini bisa 
direpresentasikan sebagai sebuah 
penghinaan kepada individu 
yang non Yahudi. Artinya, dalam 
masyarakat yang pada saat itu 
berada di Efesus terlihat adanya 

kepentingan atau keinginan 
untuk mengatakan bahwa 
satu kelompok lebih berkuasa 
dibandingkan kelompok lainnya. 

Ketika Paulus melihat 
kondisi masyarakat di Efesus 
yang mengalami tekanan 
dari masyarakat Yahudi, 
Paulus tidak tinggal diam. 
Sekalipun Paulus berada di 
penjara, ia menginginkan dan 
memperjuangkan agar setiap 
orang layak di hadapan Tuhan 
Allah, bahwa setiap orang 
mempunyai hak yang sama dalam 
kehidupannya. Seperti pandangan 
Allah yang melihat setiap manusia 
adalah universal sebagai tubuh 
Kristus, tidak ada yang eksklusif 
sebagai umat pilihan, tidak ada 
lagi perbedaan hak antara satu 
orang dengan orang lain, sama 
sebagai warga negara dan berhak 
menerima janji Allah akan dirinya 
dan pengharapan kepada Allah. 

Bagaimana perseteruan 
tersebut bisa mendorong 
persatuan antar kedua belah 
pihak. Kita sebagai orang 
percaya, meyakini hal itu 
terjadi karena adanya Yesus 
Kristus sang pembawa damai 
sejahtera. Artinya, ketika Yesus 
mati di kayu salib, maka pada 
saat itu, Yesus menyelamatkan 
manusia dari dosa serta pada 
saat bersamaan akan membawa 
orang hidup dalam Kristus, 
menjadi dekat dan menerima 
janji Allah. Dengan menerima 
janji Allah, maka manusia menjadi 

manusia baru, hidup lebih baik 
seturut Allah dengan hukum dan 
firmanNya, yakni cinta kasih.

Hidup karena cinta kasih adalah 
hidup berdasarkan anugerah Allah 
saja, bukan dari kemauan duniawi 
kita, melainkan hidup berdasarkan 
perintah Allah. Dengan hidup 
berdasarkan perintah Allah, maka 
manusia hidup saling menopang, 
saling berbagi, saling membangun 
diri sebagai anggota tubuh 
Kristus. Seperti 5 jari pada telapak 
tangan yang saling memiliki peran 
masing-masing, contohnya bila 
kita menulis, kita tidak hanya 
menggunakan 1 jari untuk menulis 
tapi juga membutuhkan jari 
lainnya. Hal ini merupakan sebuah 
ilustrasi yang memperlihatkan 
ketika ada cinta kasih, maka 
manusia hidup seperti anggota 
Tubuh Kristus. Dengan menjadi 
anggota Tubuh Kristus, maka kita 
akan menyusun sebuah bangunan 
yang kuat dan secara kolektif kita 
menjadi bagian dari janji Allah, 
kemudian meruntuhkan tembok 
pemisah dan membangun sebuah 
jembatan kasih, jembatan yang 
melintasi batas individu sebagai 
seorang manusia sehingga 
manusia saling bertemu, 
menyelesaikan segala hal dalam 
sebuah interaksi dan dapat 
saling melayani sebagai sebuah 
saudara sesuai dengan janji 
Allah kepada manusia melalui 
anugerah yang sudah diterima 
manusia itu sendiri.  Flexit amor 
Beat. Ad Maiorem Dei Gloriam.

B E N E D I C T U S  A R N O L D  S .

RAGAM

Ilustrasi: Istimewa
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“Apa yang Tuhan inginkan adalah persaudaraan 

diantara kita dengan cara yang istimewa”

- Paus Fransiskus
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