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Metanoia ‘berbalik kepada Allah’ berarti kembali kepada 
kekudusan. Inilah makna paskah untuk kita, yang perlu  
direnungkan dan dijalankan. Setiap pribadi kita diundang untuk 
kembali menjadi gambar dan rupa kita sebelumnya, bahwa kita 
adalah Imago Dei ‘gambar dan rupa Allah’. Allah yang adalah 
kasih sungguh-sungguh perlu kita nyatakan secara konkret 
dalam hidup bersesama. Kasih itu mengobati, menghidupkan 
dan menyelamatkan, dengan demikian kasih kita kepada 
sesama harus menyembuhkan, memberikan semangat, dan 
memberikan rasa aman. Kasih kita harus memberikan dampak 
positif untuk kehidupan orang lain.

Metanoia mengantarkan kita pada paskah, hari kebangkitan 
Tuhan yang mengalahkan kematian dan memulihkan kehidupan. 
Bersama Tuhan kita pun dibangkitkan menjadi pribadi yang baru, 
pribadi yang  mampu memandang setiap peristiwa kehidupan 
secara positif. Memaknai secara baru apa arti dari penderitaan 
dan pengorbanan bagi sesama, yang telah ditunjukkan Tuhan 
dalam perjalanan salib-Nya menuju puncak kalvari.

Metanoia seperti anak yang hilang kembali kepada bapanya, 
kembali kepada kasih bapa yang penuh dengan kelimpahan. 
Bapa menunggu kita di depan pintu rumah, menunggu 
kedatangan kita meskipun dalam keberdosaan kita. Bapa akan 
menjemput dan merangkul kita, memberikan pakaian terbaik 
untuk kita. Bapa yang rela memberikan putra untuk penebusan 
dosa-dosa kita, agar kita bangkit kembali menjadi anak Bapa. 

Selamat menjadi pribadi yang telah ditebus dan diselamtkan, 
selamat merayakan paskah. Diri kita begitu berharga di mata 
Tuhan, Tuhan memberkati.

Menghadaplah pada terang 
maka bayangan hitam 
dirimu hilang di belakangmu

Hilarion Anggoro

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi
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KATA PEMBACA

Fransiska E.

Redaksi INRI

Pengirim

Salam INRI,

Majalah INRI isinya seriusserius, bolehlah sesekali 
dicantumin yang agak guyonan.

Bisa di cantumkan juga:

• TTS tentang gereja katolik
• Profil Ketua Lingkungan / Ketua wilayah
• Lowongan pekerjaan
• Bisa ditambah rubrik konsultasi, contoh 

kesehatan, dll

Terima kasih.

Halo Fransiska,

Terima kasih atas saran yang diberikan, majalah 
INRI (Informasi Refleksi Iman) berfokus pada 
konten-konten yang disesuaikan dengan informasi 
dan berita Paroki sehingga terkesan serius.

Tetapi kedepannya kami akan terus berupaya 
meningkatkan kualitas dalam menentukan tema, isi, 
layout dll supaya  informasi yang disajikan kepada 
umat selalu inovatif dan informatif.

Untuk masukan lainnya akan kami pertimbangkan 
dengan menyesuaikan kesepakatan Redaksi INRI.

KATA PEMBACA 
INRI MARET-APRIL 2019

MARET-APRIL 2019 7

Sampaikan pendapat dan saran anda ke 
redaksi.inri@gmail.com

Paling lambat 12 Mei 2019
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SUARA UMAT

EDISI XVIII12

pertobatan orang

EDISI XVIII12

Pemahaman kita sebagai 
orang beriman mengenai 
pertobatan harus 

dimutakhirkan, sebab selama 
pergertian pertobatan yang keliru. 
Sesunguhnya pertobatan bukan 
sekadar perubahan perilaku secara 
moral yang kelihatan, misalnya 
berhenti berbuat atau bertindak 
yang dinilai salah menurut moral. 
Pertobatan orang beriman juga 
bukan seperti pertobatan orang 
Israel yang kembali ke Taurat 
dan Yahwe setelah melakukan 
penyimpangan dimana tertulis 
dalam Perjanjian Lama. Adapun 
pertobatan orang Niniwe juga 
tidak mempunyai format yang 
jelas.

Dalam Perjanjian Baru, salah 
satu kata yang sering dipakai 
untuk pertobatan adalah 
“Metanoia”. Kata benda ini 
merupakan gabungan dari “meta 
& nous”. Meta menunjukkan 
perubahan, sedangkan nous 
memiliki arti pikiran, sikap dasar, 
karakter atau kesadaran moral.
Maka pertobatan orang beriman 
yang sesungguhnya adalah 
perubahan dari cara berpikir 
manusia ke cara berpikir Tuhan. 
Inilah yang disebut “Metanoia”. 
Pertobatan adalah suatu 
momentum dimana kita sebagai 
umat beriman menyadari dosa 
kita, membencinya, dan ingin 
meninggalkan/menguburkannya 
sebagai sebuah langkah berani 
mengawali pertobatan. Sebab 
esensi dasar dari pertobatan 
orang beriman adalah “berbalik 

dari dosa dan kembali kepada 
kerahiman Allah”.

Kisah pertobatan Paulus dapat 
membantu kita memperjelas 
pengertian mengenai suatu 
momentum pertobatan dan 
pertumbuhan iman kita. Kisah 
pertobatan Paulus juga dapat 
menjadi cermin bagi kita untuk 
mengoreksi pertobatan pribadi 
kita sendiri. Seberapa sering kita 
melakukan pekerjaan Tuhan yang 
karena terpaksa atau sekedar ikut 
arus, bukan karena kita sungguh-
sungguh mengasihi orang yang 
kita layani? Seberapa banyak kita 
pernah melakukan pelayanan 
dalam hidup menggereja, namun 
tidak pernah memahami apa yang 
sesungguhnya Tuhan kehendaki? 
Apakah hal ini dapat kita 
definisikan sebagai pertobatan 
yang Tuhan kehendaki?

Pertobatan tidak pernah dapat 
dipisahkan dari iman, yang adalah 
penerimaan dan penyandaran 
diri seutuhnya kepada Kristus.
Manusia (kita) sebagai orang 
beriman harus menjadi ciptaan 
baru dan dikonversikan dari 
“kebenaran” diri sendiri kepada 
“Kebenaran Kristus”. Oleh karena 
itu sebagai orang beriman kita 
harus berhenti dari penilaian diri 
yang berdasarkan atas standar 
kebenaran kita dan mengalihkan 
kepada standar kebenaran 
Allah. Selanjutnya, jika kita mau 
menarik lebih luas lagi mengenai 
hubungan pertobatan dengan 
karya penebusan Kristus secara 
utuh,maka seharusnya penebusan 

Kristus berefek pada pada seluruh 
ciptaan, pertobatan manusia 
sebagai mahkota ciptaan Tuhan. 
Pertobatan juga tidak hanya 
menjadi urusan individu kita 
dengan Tuhan saja, melainkan 
harus terjadi pada seluruh 
umat pilihan Tuhan (melalui 
pembaptisan) dan menyebabkan 
pemulihan pada seluruh ciptaan. 
Sebagaimana Yohanes Pembaptis 
menuntut, “Hasilkan buah-buah 
yang sesuai dengan pertobatan”

Pertobatan yang sesungguhnya 
lebih dari sekadar menangis 
dan mengakui dosa-dosa kita 
dihadapan Tuhan saat berdoa 
pribadi, melalui sakramen 
pengakuan dosa setiap 
menjelang hari besar gereja 
(Natal& Paskah),atau saat ajal 
akan menjemput kita (menerima 
sakramen minyak suci). Namun 
pertobatan menuntun sesorang 
untuk berbalik dari cara berpikir 
lama ke yang baru menurut 
kehendak Tuhan, yakni lahir 
menjadi manusia baru yang hidup 
dan karya kita meneladani cara 
hidup Yesus yang dipenuhi oleh 
Roh Kudus.
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Pesta demokrasi tahun 
ini sungguh menyita 
perhatian kita tahun ini. 

Selain bersemangat untuk 

menentukan siapa yang akan 

duduk di bangku DPR/MPR serta 

pemimpin bangsa ini, kita juga 

dihadapkan banyaknya berita 

palsu (hoax) yang berseliweran. 

Mungkin di antara kita sudah 

tidak tahu lagi, mana yang berita 

benar atau bohong. Semburan 

pesan kepalsuan (firehose of the 

falsehood) seakan menghantui 

kehidupan kita sebagai seorang 

individu yang beragama hingga 

kita menerima, bahkan yang lebih 

jelek lagi adalah kita mengkotak-

kotakkan individu yang berbeda 

pilihan sebagai individu yang 

harga dirinya lebih rendah. 

Apakah dengan memberikan 

informasi palsu kita berdosa? 

Dosa menurut 1 Yohanes 3:4 dan 

5:17) adalah segala perbuatan, 

perasaan, atau pikiran yang tidak 

sesuai dengan hukum Allah. Ini 

termasuk melanggar perintah 

Allah dengan melakukan apa yang 

salah menurut Allah. Lalu, apakah 

menyebarkan informasi salah 

sebagai dosa? Ya, ketika informasi 

tersebut pada akhirnya membuat 

harga diri manusia dijatuhkan 

sehingga wajah manusia sebagai 

gambaran Allah menjadi rusak. 

Ketika kita berdosa, maka kita 

kehilangan relasi dengan Allah dan 

untuk memperbaikinya kita harus 

melakukan pertobatan.

Pertobatan dalam kata Yunani 

disebut sebagai metanoia. 

Metanoia berarti mengubah 

pikiran orang mengenai sesuatu 

atau seseorang atau merujuk pada 

berbaliknya seseorang dari dosa. 

Pertanyaannya kenapa pikiran 

atau kognisi, bukan sikap atau 

perilaku? Jika kita coba memahami 

tentang pikiran atau kognisi, 

maka pikiran bukan hanya bicara 

sesuatu yang rasional saja, tetapi 

pikiran akan mengubah sikap dan 

perilaku. 

Pertobatan merupakan sebuah 

karya ilahi dan anugerah Tuhan 

kepada manusia. Allah berperan 

untuk membuka pikiran dan 

mata hati, menyembuhkan 

ketidakmampuan rohani, dan 

menarik kembali manusia 

kepadaNya dengan sebuah daya 

tarik yang tidak bisa ditolak 

oleh manusia. Seperti ketika 

Saulus diubah pikirannya setelah 

melakukan dosa dan kembali 

kepada Allah dan melayaninya 

dengan berganti nama menjadi 

Paulus.

Begitupun dengan manusia, 

ketika semburan fitnah, informasi 

palsu, kebohongan mulai 

diberikan, dan manusia yang 

menerimanya menjadi prasangka, 

sehingga pada akhirnya terbentuk 

disonansi dalam diri manusia, 

memicu emosi, dan berakhir 

pada konflik. Karena itu kita 

perlu sebuah informasi, kalimat, 

penjelasan yang bisa mengubah 

manusia dari keinginan untuk 

berbuat dosa, menjadi keinginan 

untuk memberikan keselamatan 

bagi orang lain. 

Justru di tengah hiruk pikuk 

semburan kebohongan yang 

banyak terjadi, kita sebagai 

umat Allah harus mengubah 

cara berpikir kita salah satunya 

adalah dengan mengubah kata-

kata yang kita berikan untuk 

dibaca oleh orang lain, karena 

dengan mengubah kata, kita 

bisa mengubah dunia! Mari kita 

terus mengubah pikiran kita 

dan mintalah agar Allah bekerja 

untuk menyelamatkan kita dari 

keberdosaan. Karena dengan 

kata yang baik, yang keluar 

dari pikiran dan mulut kita, 

akan memperlihatkan jati diri 

kita dan akan memperlihatkan 

penghormatan kita kepada 

manusia lain sebagai citra gambar 

diri Allah. Teruslah berusaha. 

Bonum adducere verba ad Gloriam 

Dei.

Kata yang baik,
Memberikan 
Keselamatan

Ilustrasi: 123rf.com
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DPH Paroki Cilangkap 
Periode 2019-2022

KABAR
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Hari Minggu, 3 Maret 2019 
merupakan hari istimewa 
dan penting bagi Gereja St. 

Yohanes Maria Vianney, Cilangkap 
karena dilaksanakan pelantikan 
Dewan Paroki Harian (DPH) 
periode 2019-2022. 

Meskipun hujan deras 
mengguyur beberapa titik di 
daerah Jakarta Timur, kesebelas 
calon anggota Dewan Paroki 
Harian Paroki Cilangkap hadir 
dengan mengenakan seragam 
batik untuk mengikuti misa 
sekaligus acara pelantikan. 

Perayaan misa dipimpin 
secara konselebran oleh Bapa 
Uskup, Mgr. Ignatius Suharyo, 
Romo Rochadi Widagdo, Romo 
Antonius Didit serta Romo Yos 
Bintoro. Dalam homilinya, Uskup 
Agung Suharyo memberikan 
pesan kepada para dewan terpilih 
untuk terus melayani dengan 
semangat dan rendah hati. 
Sebagai awal prosesi pelantikan, 
Mgr. Suharyo memerciki air suci 
lalu mengalungkan medali serta 
menyerahkan surat tugas ke 
masing-masing anggota. 

Prosesi dilanjutkan dengan 
pemberian kenang-kenangan 
untuk anggota Dewan Paroki lama 
yang sudah tidak bertugas lagi. 
Perayaan Ekaristi serta pelantikan 
ditutup dengan foto bersama 

dengan Bapa Uskup dan Dewan 
Paroki baru setelah misa selesai.

Ditemui oleh tim redaksi INRI, 
Viktor Pariaman Pane selaku Wakil 
Dewan Paroki periode 2016-2019 
menuturkan tantangan terbesar 
selama 3 tahun melayani sebagai 
wakil Dewan yakni menggerakan 
semangat pelayanan kaum muda 
di Gereja Anak Domba. “Bagi saya 
pribadi, tantangan terberat adalah 
menggairahkan hidup menggereja 
di kalangan kaum muda. Harapan 
saya, dengan struktur baru DPH 
yang diisi orang muda, maka 
gerakan hidup menggereja di 
kalangan muda bisa tercapai 
dalam 1-2 tahun ke depan,” ujar 
Viktor yang kembali terpilih 
menjadi anggota Dewan Paroki 
di periode 2019-2022. Viktor 
mengaku tidak merasa terbebani 
dengan tugas baru ini karena ia 
sudah berjanji pada diri sendiri 
untuk tidak berhenti melayani 
meski tidak lagi menjadi anggota 
DPH. 

Warga lingkungan Maria 
Magdalena ini pun berharap 
agar solidaritas yang ada dalam 
kepengurusan sebelumnya bisa 
berlanjut di dalam DPH yang 
baru. “Saya sendiri memiliki 
kemampuan yang terbatas, begitu 
juga masing-masing anggota 
DPH. Tapi bersama kita bisa 

menghasilkan karya besar dengan 
rasa solidaritas.”

Senada dengan Viktor, 
Aloysius Joko Putranto atau akrab 
disapa Pak Joko pun memiliki 
harapan yang besar terhadap 
kepengurusan DPH. Sebagai wakil 
Dewan Paroki Harian yang baru, 
ia optimis dengan tim yang ada 
dan mengaku sudah memiliki 
beberapa agenda serta program 
kerja yang siap dilaksanakan. 
“Saya percaya dengan tim bahwa 
kita bisa membangun bersama 
rencana-rencana yang telah 
disusun. Langkah awal kami 
adalah dengan mengadakan 
pertemuan informal yang 
bertujuan untuk saling mengenal 
antar anggota DPH. Jika sesama 
tim sudah saling kenal dan maka 
ke depannya, kami bisa lebih 
kompak dan cepat tanggap dalam 
menghadapi apa yang terjadi 
dalam lingkungan gereja,” tambah 
pria humoris kelahiran Balikpapan, 
4 September 1964 ini. 

Ia juga menyampaikan terima 
kasih sebesar-besarnya terhadap 
kepengurusan DPH yang lama 
serta memohon pendampingan 
terhadap kepengurusan yang 
baru. “Banyak program dari 
kepengurusan DPH lama yang 
bagus, maka kami berencana 
untuk melanjutkannya.” (Shella)

Foto: KOMSOS
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KABAR

Bulan Maret dan April 
merupakan momen penting 
bagi umat Katolik di seluruh 

dunia. Selama masa Prapaskah 
umat diajak untuk membangun 
sikap tobat yang dinyatakan dalam 
aksi pantang atau puasa selama 
40 hari, dimulai dari Rabu Abu. 
Sedangkan Paskah merupakan 
perayaan kebangkitan Yesus 
Kristus setelah wafat-Nya di kayu 
salib untuk menebus dosa umat 
manusia, ini membuktikan begitu 
besar kasih-Nya kepada umat 
manusia dan seluruh ciptaan-Nya.

Dalam mempersiapkan masa 
tersebut, Gereja Anak Domba 
secara khusus membentuk 
panitia Paskah yang tahun ini 
jatuh pada Wilayah 1 yang 
bertugas dalam persiapan 
kegiatan liturgi dan APP-ANP 
(Aksi Puasa Pembangunan-Aksi 
Nyata Prapaskah). Kegiatan 
liturgi mencakup segala perayaan 
sakramen, misa atupun ibadat 
yang berhubungan dengan masa 
Prapaskah dan Paskah. Rangkaian 
tersebut dimulai dengan perayaan 
Misa Rabu Abu (6 Maret 2019), 

kemudian Ibadat Jalan Salib di 
setiap hari Jumat, pelayanan 
sakramen tobat, kemudian 
dilanjutkan dengan Minggu Palma 
(14 April 2019) yang jatuh tepat 
seminggu menjelang perayaan 
Pekan Suci. 

Setelah Minggu Palma, 
dilanjutkan dengan misa 
Triduum (15-17 April 2019) 
untuk mempersiapkan diri dalam 
menyambut perayaan Pekan Suci 
yang terdiri dari Kamis Putih, 
Jumat Agung, Sabtu Suci, dan 
Minggu Paskah. Sebelum Ibadat 
Jumat Agung (19/04/2019) 
dimulai, pada pagi harinya, 
pukul 08.30 diadakan Tableau 
yang merupakan visualiasi kisah 
sengsara Yesus yang dimainkan 
dengan sangat apik oleh OMK 
Wilayah 1 dibantu dengan 
beberapa perwakilan OMK dari 8 
wilayah lainnya. 

Sedangkan kegiatan APP-
ANP mencakup sosialisasi tema 
tahun berhikmat 2019 “Kita 
Berhikmat, Bangsa Bermartabat”. 
Melalui gerakan APP-ANP, 

seluruh umat diajak untuk 
bersyukur kepada Allah yang 
senantiasa berbelas kasih dan 
memberikan berkat, agar siapa 
pun dapat dimampukan untuk 
saling menjadi berkat. Selain itu, 
gerakan ini mengajak umat untuk 
mewujudkan diri sebagai ‘insan 
pembangunan’ yang berkeadilan 
sosial sebagai wujud tanggung 
jawab menunaikan perutusan 
membangun Kerajaan Allah. 

Dalam semangat pertobatan, 
umat beriman diingatkan kembali 
untuk senantiasa bertumbuh 
dalam keutamaan hidup kristiani, 
mengasah kepekaan sosial dengan 
tergerak untuk berbelarasa 
dan memperjuangkan keadilan 
sosial, terutama bagi saudara/
saudari yang menderita dan 
berkekurangan. Agar semangat 
dasar dari gerakan APP-ANP 
semakin mendarah daging, bagian 
awal dari bahan permenungan 
mengajak umat untuk menggali 
semangat yang semestinya 
dihayati selama masa prapaskah. 
Bahan renungan disampaikan 
melalui kegiatan KKS (Kerasulan 
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KABAR

Kitab Suci) yang diadakan tiap 
minggu selama masa Prapaskah.

Tak bisa dipungkiri jika 
membahas soal APP, pasti umat 
akan teringat dengan kotak APP 
yang dibagikan ke tiap lingkungan 
dan dikumpulkan sebelum 
Paskah. Dari dana yang terkumpul 
tersebut akan digunakan untuk 
membantu saudara/saudari di 
sekitar yang membutuhkan, 
seperti memperbaiki rumah 
umat yang rusak parah, atau 
untuk membantu membiayai 
keluarga yang tidak mampu 
menyekolahkan anaknya. 

Dengan banyaknya cakupan 
kegiatan yang ditangani oleh 
panitia, tentunya dibutuhkan 
juga banyak dukungan dana. 
Pencarian dana dilakukan melalui 
jaga parkir setiap minggunya, 
melakukan sosialisasi melalui 
Rapat Dewan Pleno untuk 
menekankan adanya iuran wajib 
dari tiap lingkungan, menyebar 
proposal ke tiap lingkungan, 
serta mencari dana mandiri 
dengan cara menjual produk dari 

Pertapaan Rawa Seneng lewat 
bazaar. Masyarakat menyambut 
baik bazaar ini karena lebih dari 
1000 botol susu, 500 roti serta 40 
lebih kue kering terjual, bahkan 
ada umat di luar Paroki Cilangkap 
yang hadir. Panitia pun turut 
serta mendukung pengurangan 
penggunaan sampah plastik 
dengan melakukan sosialisasi 
ke umat, dengan pengumpulan 
sampah plastik berupa kertas dan 
botol plastik yang nantinya akan 
ditukar dengan benih, yang mana 
kegiatan ini akan dilaksanakan 
setelah perayaan Paskah.

Dituturkan oleh Heribertus Rudi 
Kusumantoro atau akrab disapa 
Toro selaku Ketua Panitia Paskah 
dari Wilayah 1, bahwa umat yang 
hadir untuk misa Pekan Suci 
tahun ini, jumlahnya meningkat 
dibandingkan dengan tahun lalu. 
Setidaknya tercatat umat yang 
hadir pada Misa Minggu Palma, 
Misa Kamis Putih, Misa Jumat 
Agung, Misa Sabtu Suci, dan Misa 
Minggu Paskah total mencapai 
18.700an.   

Dengan semua usaha dan 
pelayanan yang diberikan oleh 
Panitia, Toro mewakili Wilayah 
1 menyampaikan pesan, “GAD 
(Gereja Anak Domba) sudah 
memiliki gedung gereja yang 
megah dan bagus akan lebih 
baik umat juga turut aktif 
mengembangkan diri dan gereja 
dengan memberikan manfaat 
kepada orang di sekitar melalui 
aksi nyata. Semuanya kembali lagi 
kepada moto “dari kita, oleh kita 
dan untuk kita. Awalnya, umat 
harus mengenal dulu, setelah 
mengenal nantinya akan bertindak 
dan diharapkan berbuah,” tutur 
Toro. 

Terima kasih kepada panitia 
dari Wilayah 1 atas kerja kerasnya 
dalam memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada umat dan 
terima kasih kepada seluruh 
umat atas kerja samanya dalam 
mendukung seluruh kegiatan 
selama masa Prapaskah dan 
Paskah 2019. Selamat Pakah, 
Tuhan memberkati. (Stella dan 
Shella)

PERAYAAN
PASKAH
2019

Foto: KOMSOS
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(a merciful for 

(be merciful)

(completely trust in
God).

God),



RENUNGAN IMAN

Hidup Penuh
Hikmat

SERING saya mendengar 
bahwa orang mengatakan 
“menurut hikmat saya”;  kata 

hikmat di sini berarti pendapat, 
buah pikiran, paradigma 
atau konsep pemikiran, jalan 
pemikiran, rancangan, dan 
kebijaksanaan.

Hikmat Allah sangat hikmat 
manusia; sebagaimana 
digambarkan oleh nabi Yesaya.

“Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku, demikianlah 
firman TUHAN. Seperti tingginya 
langit dari bumi, demikianlah 
tingginya jalan-Ku dari jalanmu 
dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu.” (Yesaya 55:8-9)

Rasul Paulus membedakan 
antara hikmat manusia dan hikmat 
Allah.

Hikmat manusia dikatakan 
sebagai suatu kesombongan di 
hadapan ALLAH. 

Hikmat Allah adalah kebodohan 
di mata manusia. 

Orang-orang Yahudi 
menghendaki tanda dan 
orang-orang Yunani mencari 
hikmat, tetapi kami memberitakan 
Kristus yang disalibkan: untuk 
orang-orang Yahudi suatu batu 
sandungan dan untuk orang-
orang bukan Yahudi suatu 
kebodohan, tetapi untuk mereka 
yang dipanggil, baik orang Yahudi, 
maupun orang bukan Yahudi, 

Kristus adalah kekuatan Allah dan 
hikmat Allah. Sebab yang bodoh 
dari Allah lebih besar hikmatnya 
dari pada manusia dan yang lemah 
dari Allah lebih kuat dari pada 
manusia. Tetapi apa yang bodoh 
bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan orang-orang yang 
berhikmat, dan apa yang lemah 
bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan apa yang kuat. (1 
Korintus 1:22-25, 27)

Bagi kita manusia beriman 
Katolik, menggunakan kata 
hikmat bukan berarti hikmat 
manusia namun hikmat Allah. 
Sehingga di dalam berhikmat kita 
menampakan iman kita kepada 
Yesus Kristus yang merupakan 
hikmat Allah; disinilah letak 
martabat kita sebagai orang-orang 
yang beriman.

Kita berhikmat untuk 
menyampaikan buah pikiran 
Allah dan kehendak Allah, maka 
berhikmat berarti kita menjadi 
corong-corong Allah sendiri. 

Kita ingat bahwa manusia 
disebut person yang berasal dari 
kata per dan sonar. Per berarti 
melalui dan sonar berarti gema, 
jadi manusia harus menggemakan 
pikiran dan kehendak Allah. 

Untuk mengenal pikiran dan 
kehendak Allah membutuhkan 
pertobatan; hubungan yang 
intim dengan Tuhan. Maka 
tidak mungkin kita berhikmat 
tanpa pertobatan. Melalui 
pertobatan kita mendengar dan 
mengenal Allah yang mengasihi 
kita. “Berbahagia lah orang yang 
suci hatinya, karena mereka 
akan melihat Allah.” (Matius 
5:8). Kesucian kita peroleh dari 
buah pertobatan; dan buah 
dari pertobatan adalah hikmat 
Allah;  di dalam hikmat Allah kita 
memperoleh martabat hidup kita 
sebagai anak-anak Allah. 

Pancasila yang menjadi 
dasar negara kita sangat sesuai 
dengan hukum utama dan 
terutama, yaitu cinta kepada 
Allah, cinta kepada sesama dan 
cinta kepada kehidupan kita; 
maka mengamalkan Pancasila 
adalah mengamalkan hikmat 
Allah. Kita bersyukur bahwa 
dengan mengamalkan Pancasila 
maka bangsa Indonesia telah pula 
mengamalkan hikmat Allah.  Inilah 
anugerah Tuhan bagi bangsa 
kita yang merupakan karya Roh 
Kudus agar kita berhikmat dan 
bermartabat.

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

Per berarti melalui 
dan sonar berarti gema, 

jadi manusia harus 
menggemakan pikiran 
dan kehendak Allah. 
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Setelah menyelesaikan 
pendidikan dasar di Surakarta, 

Soegija bersama ayah ibunya 
pindah ke kota Yogyakarta.
Pada tanggal 24 Desember 1910 
Soegija memutuskan untuk 
dibaptis dengan mengambil nama 
baptis Albertus Magnus. Setelah 
mendapatkan pendidikan di 
Kolese Xaverius, Soegija berhasrat 
untuk  menjadi seorang imam dan 
dikirim ke Belanda untuk belajar.
Setelah melalui perjalanan 
panjang, Soegija bergabung 
dengan misionaris Serikat Jesus 
di Novisiat Mariendaal, Grave. 
Setelah sempat mengajar di 
Kolese Xaverius Muntilan pada 
tahun 1926-1928, Soegija kembali 
ke Maastricht Belanda untuk 
belajar Teologi. Di kota Maastricht, 
Soegija menerima sakramen 
imamat pada tanggal 15 Agustus 
1931. Namanya ditambah dengan 
Pranata, sehingga menjadi 
Soegijapranata.
Dua tahun kemudian, 
Soegijapranata  kembali ke 
Indonesia dan ditugaskan 
sebagai Pastor pembantu di 
Bintaran. Tak lama kemudian, ia 
diangkat menjadi Pastor Paroki. 
Ia merupakan orang Indonesia 
pertama yang diangkat menjadi 
Uskup Agung, setelah sebelumnya 
dinobatkan menjadi Vikaris 
Apostolik Semarang.

Pada tahun 1940, Jepang mulai 
melancarkan agresinya ke 
wilayah Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia. Mgr Soegijapranata 
SJ dan Mgr Willekens SJ berjuang 
secara damai, tidak mengangkat 
senjata, demi kepentingan 
masyarakat Indonesia, bukan 
hanya Gereja. Dengan jalan damai 
dan diplomasi, beliau memimpin 
pemuda-pemudi dari segala latar 
belakang agama dan suku, untuk 
melawan tentara Jepang. Salah 
satu kejadian yang tidak dilupakan 
adalah ketika beliau menentang 
tentara Jepang yang berupaya 
menyita semua aset Gereja dan 
negara dengan mempertaruhkan 
hidupnya.
Perjuangan Mgr Soegijapranata 
selanjutnya adalah melawan 
tentara sekutu, yang didominasi 
oleh tentara Belanda yang ingin 
kembali menguasai bangsa 
Indonesia. Pada saat tentara 
Belanda melakukan agresi, banyak 
korban berjatuhan dan kota-kota 
kembali dikuasai oleh Belanda. 
Melihat suasana yang semakin 
genting, Mgr Soegijapranata 
menyampaikan pidato melalui 
Radio RRI Surakarta, pada tanggal 
1 Agustus 1947. Di samping 
itu, melalui keahliannya dalam 
menulis, Soegija mengangkat 
martabat bangsa Indonesia yang 
baru saja diprokamirkan oleh 

Soekarno-Hatta.
Lewat Majalah Commonwealth, 
Mgr Soegijapranata memaparkan 
perlakukan Belanda yang 
tidak beradab terhadap rakyat 
Indonesia, dan ingin menguasai 
bumi nusantara. Akhirnya Belanda 
bersedia mengadakan Konferensi 
Meja Bundar di Denn Haag, 
hingga akhirnya kedaulatan 
Indonesia resmi diserahterimakan 
pada tanggal 27 Desember 1949. 
Tampak gamblang perjuangan 
Mgr Soegijapranata untuk 
mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia, sekaligus menghindari 
pertumpahan darah, baik di pihak 
Jepang, Belanda dan Indonesia. 
Ia merupakan Uskup Pribumi 
Indonesia pertama dan dikenal 
karena pendiriannya yang pro-
nasionalis, yang sering disebut 
"100% Katolik, 100% Indonesia".
Pada usia 66 tahun beliau 
meninggal dunia karena 
kelelahan fisik di Steyl Venlo, 
Belanda. Atas jasa-jasanya bagi 
bangsa Indonesia, Presiden 
Soekarno  menganugerahi 
gelar Pahlawan Nasional, 
tertanggal 26 Juli 1963, tepat 4 
hari setelah beliau meninggal. 
Sebagai bentuk penghormatan 
pemerintah Indonesia, jenasah 
Mgr Soegijapranata dimakamkan 
di Taman Makam Pahlawan 
Giritunggal, Semarang, Jawa 
Tengah. (Etha)

Soegija lahir dari keluarga kejawen sederhana pada 
tanggal 25 November 1896 di Surakarta. Orangtuanya 
merupakan seorang abdi dalem keraton Kasunanan 
Surakarta, sehingga Soegija dibesarkan di lingkungan 
dekat keraton yang sangat menghargai toleransi. 

jenazah
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Setelah menyelesaikan 
pendidikan dasar di Surakarta, 

Soegija bersama ayah ibunya 
pindah ke kota Yogyakarta.
Pada tanggal 24 Desember 1910 
Soegija memutuskan untuk 
dibaptis dengan mengambil nama 
baptis Albertus Magnus. Setelah 
mendapatkan pendidikan di 
Kolese Xaverius, Soegija berhasrat 
untuk  menjadi seorang imam dan 
dikirim ke Belanda untuk belajar.
Setelah melalui perjalanan 
panjang, Soegija bergabung 
dengan misionaris Serikat Jesus 
di Novisiat Mariendaal, Grave. 
Setelah sempat mengajar di 
Kolese Xaverius Muntilan pada 
tahun 1926-1928, Soegija kembali 
ke Maastricht Belanda untuk 
belajar Teologi. Di kota Maastricht, 
Soegija menerima sakramen 
imamat pada tanggal 15 Agustus 
1931. Namanya ditambah dengan 
Pranata, sehingga menjadi 
Soegijapranata.
Dua tahun kemudian, 
Soegijapranata  kembali ke 
Indonesia dan ditugaskan 
sebagai Pastor pembantu di 
Bintaran. Tak lama kemudian, ia 
diangkat menjadi Pastor Paroki. 
Ia merupakan orang Indonesia 
pertama yang diangkat menjadi 
Uskup Agung, setelah sebelumnya 
dinobatkan menjadi Vikaris 
Apostolik Semarang.

Pada tahun 1940, Jepang mulai 
melancarkan agresinya ke 
wilayah Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia. Mgr Soegijapranata 
SJ dan Mgr Willekens SJ berjuang 
secara damai, tidak mengangkat 
senjata, demi kepentingan 
masyarakat Indonesia, bukan 
hanya Gereja. Dengan jalan damai 
dan diplomasi, beliau memimpin 
pemuda-pemudi dari segala latar 
belakang agama dan suku, untuk 
melawan tentara Jepang. Salah 
satu kejadian yang tidak dilupakan 
adalah ketika beliau menentang 
tentara Jepang yang berupaya 
menyita semua aset Gereja dan 
negara dengan mempertaruhkan 
hidupnya.
Perjuangan Mgr Soegijapranata 
selanjutnya adalah melawan 
tentara sekutu, yang didominasi 
oleh tentara Belanda yang ingin 
kembali menguasai bangsa 
Indonesia. Pada saat tentara 
Belanda melakukan agresi, banyak 
korban berjatuhan dan kota-kota 
kembali dikuasai oleh Belanda. 
Melihat suasana yang semakin 
genting, Mgr Soegijapranata 
menyampaikan pidato melalui 
Radio RRI Surakarta, pada tanggal 
1 Agustus 1947. Di samping 
itu, melalui keahliannya dalam 
menulis, Soegija mengangkat 
martabat bangsa Indonesia yang 
baru saja diprokamirkan oleh 

Soekarno-Hatta.
Lewat Majalah Commonwealth, 
Mgr Soegijapranata memaparkan 
perlakukan Belanda yang 
tidak beradab terhadap rakyat 
Indonesia, dan ingin menguasai 
bumi nusantara. Akhirnya Belanda 
bersedia mengadakan Konferensi 
Meja Bundar di Denn Haag, 
hingga akhirnya kedaulatan 
Indonesia resmi diserahterimakan 
pada tanggal 27 Desember 1949. 
Tampak gamblang perjuangan 
Mgr Soegijapranata untuk 
mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia, sekaligus menghindari 
pertumpahan darah, baik di pihak 
Jepang, Belanda dan Indonesia. 
Ia merupakan Uskup Pribumi 
Indonesia pertama dan dikenal 
karena pendiriannya yang pro-
nasionalis, yang sering disebut 
"100% Katolik, 100% Indonesia".
Pada usia 66 tahun beliau 
meninggal dunia karena 
kelelahan fisik di Steyl Venlo, 
Belanda. Atas jasa-jasanya bagi 
bangsa Indonesia, Presiden 
Soekarno  menganugerahi 
gelar Pahlawan Nasional, 
tertanggal 26 Juli 1963, tepat 4 
hari setelah beliau meninggal. 
Sebagai bentuk penghormatan 
pemerintah Indonesia, jenasah 
Mgr Soegijapranata dimakamkan 
di Taman Makam Pahlawan 
Giritunggal, Semarang, Jawa 
Tengah. (Etha)

Soegija lahir dari keluarga kejawen sederhana pada 
tanggal 25 November 1896 di Surakarta. Orangtuanya 
merupakan seorang abdi dalem keraton Kasunanan 
Surakarta, sehingga Soegija dibesarkan di lingkungan 
dekat keraton yang sangat menghargai toleransi. 



Pecinta Damai
Maria Ratug u a

anjongan, kalimantan barat
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Salah satu tim liturgi, 
khususnya yang mengurus 
pembaptisan bayi, adalah 

Octavianus Sidik Widodo. 
Pria kelahiran tahun 1969 ini 
mengisahkan keterlibatannya 
dalam karya pelayanan liturgi 
gereja sejak masih berstatus 
umat paroki Cililitan, Santo 
Robertus Bellarminus, beberapa 
tahun lampau. Pada waktu itu 
beliau dipercaya menangani tata 
perayaan di gereja Santa Catharina 
Taman Mini bersama dengan tim 
liturgi paroki. 

Tahun 1995 pak Widodo, 
mengikuti kursus pelatihan katekis 
tingkat dasar dan tingkat lanjutan 
yang diadakan oleh Sekolah Tinggi 
Kateketik Jakarta di paroki Cililitan. 
Pelatihan tersebut bertujuan 
untuk menambah jumlah tenaga 
katekis di tiap paroki. 

Saat pembentukan paroki 
baru di Cilangkap, pak Widodo 
diminta langsung oleh Romo Hadi 
Suryono Pr, untuk membantu 
menangani pelayanan sakramen 
di paroki. Bersama dengan pak 
Gatot dan pak Petrus Kia, mereka 

mulai membagikan tugas jadwal 
pengajaran dan penerimaan 
sakramen. Sekolah Budi Murni 
menjadi saksi karya pelayanan 
sakramen. Bukan sebuah kendala 
bagi beliau untuk terus “menjala 
manusia” dengan mempersiapkan 
orang-orang yang mau dibaptis 
secara katolik. “Seorang katekis 
harus menjadi garam dan terang 
bagi orang lain,” tutur pak Widodo. 

Pada saat itu, jadwal penerimaan 
baptis bayi belum dapat 
diprediksi, kadang 3 bulan sekali, 
kadang 6 bulan sekali karena 

Paroki Cilangkap selalu berupaya memberikan pelayanan kepada seluruh umat yang berada 
dalam cakupan wilayah teritorial Gereja. Secara khusus dalam pelayanan imamat para pastor 

berupa sakramen-sakramen yang diterima oleh umat, dan kelompok yang terlibat dalam proses 
penerimaan sakramen tersebut adalah Tim Liturgi. 
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DIBALIK LAYAR

Foto: KOMSOS / Dimmas

jumlah umat yang belum begitu 
banyak. Seiring berjalannya waktu 
tata kelola pelayanan sakramen 
baptis bayi mulai diperbaiki oleh 
Pak Widodo dan tim liturgi agar 
terstruktur rapi. Sejak tahun 
2004, penerimaan baptis bayi 
akan diadakan pada bulan ganjil, 
sementara pembekalan dan 
rekoleksi persiapan orangtua calon 
baptis diadakan di bulan genap. 

Pak Widodo juga siap 
mendampingi orang dewasa yang 
mau dibaptis katolik. Dari pintu ke 
pintu ia mengajar para katekumen 
dengan berbekal pengetahuan 
yang didapat saat kursus 
kateketik. “Setiap niat seseorang 
yang mau mencari keselamatan 
lewat Yesus harus segera dilayani 
untuk mendapat pengajaran 
iman kristiani,” ujar Pak Widodo. 

Namun untuk saat itu, Pak 
Widodo memutuskan untuk fokus 
menangani pelayanan baptis bayi. 
Panggilan ini ditekuni dengan 
hati yang tulus sehingga ia tidak 
merasakan adanya hambatan yang 
berarti selama menjalani tugas 
sebagai seorang katekis di paroki.

Pak Widodo mengungkapkan 
salah satu kegelisahannya yaitu 
tidak semua keluarga katolik 
paham benar akan sebuah janji 
perkawinan yang di dalamnya 
menyebutkan tentang pendidikan 
iman anak secara katolik, yaitu 
dengan pembaptisan yang harus 
diterima sejak masih bayi. Peran 
wali baptis pun ia nilai tidak 
berjalan dengan semestinya. 
Padahal peran seorang wali 
baptis jauh lebih berat karena 
harus mendampingi seorang 
anak hingga dewasa. “Misalnya, 
suatu hari anak yang diwalikan 
nakal, maka wali baptis berperan 
untuk menegur, menasehati dan 
membimbing,” tuturnya.  Ia juga 
berharap kepada setiap pengurus 
lingkungan yang notabene 
adalah ujung tombak di lapangan 
harus mengetahui dan mau 
membantu umat lingkungannya 

mendapatkan pelayanan 
sakramen di paroki Cilangkap. 

Dengan kesibukan yang cukup 
padat di bidang pelayanan 
paroki, pastinya akan mengurangi 
waktu yang harus diberikan pada 
keluarga. Pak Widodo percaya 
bahwa pertolongan Tuhan 
senantiasa menaungi kehidupan 
rumah tangganya. Banyak aktif di 
kegiatan pelayanan tapi tidak ada 
waktu untuk keluarga itu salah, 
ataupun sebaliknya jarang aktif 
di kegiatan gereja hanya fokus di 
rumah saja juga tidak benar.  

 Pak Widodo tak menampik 
bahwa ketekunannya dalam 
menjalani tugas pelayanan 
tidak lepas dari peran sang istri, 
Elisabeth Henni. Pergulatan 
hidup yang dilalui bersama 
seakan tak terasa berat ketika 
dijalani bersama. Baginya seorang 
beriman harus mengetahui 
perannya dalam hidup sehari-
hari yaitu hidup bagi Gereja dan 
keluarga, keseimbangan inilah 
yang terus dihidupi olehnya. 
Karena ia percaya bahwa Kristus 
telah menjamin seluruh hidupnya 
sampai akhir zaman. (Dimmas)
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Hampir setiap hari kita bertemu dengan stres. Pemicunya bisa 
dari mana saja, mulai dari rumah tangga hingga pekerjaan 
di kantor. Perlu Anda ketahui, stres tidak selamanya buruk. 

Stres juga memiliki nilai positif. Sebagai contohnya, banyak 
profesional memandang tekanan berupa beban kerja yang 

berat dan identik dengan tenggat waktu yang mepet 
merupakan suatu tantangan positif yang menaikkan 
mutu pekerjaan mereka dan kepuasan yang mereka 

dapatkan dari pekerjaan mereka. Namun kita tidak boleh 
membiarkannya berlarut-larut karena dapat berdampak 

negatif terhadap kesehatan terutama mental.
Gejala stres juga berdampak pada perubahan perilaku 

dan perubahan dalam tingkat produktivitas, seperti 
kemangkiran, dan perputaran karyawan, selain itu 

ada juga perubahan dalam kebiasaan makan, pola 
merokok, konsumsi alkohol, bicara yang gagap, 

serta kegelisahan dan ketidakteraturan 
waktu tidur. Agar stres negatif tak 

berkelanjutan, Anda perlu melakukan 
beberapa hal ini: 

Oleh: Maria Adeline Tiara Putri

Selamat 
Tinggal 
Stres!



Memanjakan diri sendiri terbukti dapat mengurangi stres. 
Coba luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai. 
Contohnya perawatan seperti pijat, ke salon, dan sebagainya.

Terlalu stres dan merasa pusing karena masalah yang dihadapi 
terasa pelik? Cobalah jeda sejenak dan hitung mundur dari 10-1. 
Cara ini dapat mengalihkan fokus sementara dari pemicu stres dan 
memberikan ruang untuk memikirkan solusi masalah.

Tenang, cara yang satu ini bukanlah aneh-aneh. Jimat yang 
digunakan tidak berkaitan dengan hal mistis melainkan benda 
kesukaan seperti gelang atau kalung. Cara ini dapat memicu 
ketenangan karena indra peraba.

Cara ini dapat membantu mengelabui tubuh untuk merasa lebih 
tenang. Caranya cukup mengepalkan tangan lalu membukanya 
lebar dan ulangi beberapa kali. Tindakan ini dapat membantu 
mengendurkan otot yang tegang sehingga pikiran dan emosi 
cenderung menjadi lebih rileks.

Ini adalah pilihan terakhir untuk mengatasi stres. Sebagai mahluk 
sosial, manusia tetap perlu berinteraksi dengan orang lain termasuk 
ketika stres. Percakapan dari hati ke hati dengan teman maupun 
orang terdekat akan memberikan perspektif penting, dukungan 
instrumental, dan umpan balik emosional guna menghadapi 
masalah.

Terkadang kita merasa stres tanpa tahu penyebab sebenarnya. 
Menuliskan penyebab stres dapat membantu otak memikirkan jalan 
keluar dari sebuah masalah. Sebab pada saat menulis itu, secara 
tidak langsung otak akan bereaksi dan mencerna masalah sehingga 
mendorong munculnya solusi-solusi.

Hitung mundur

Miliki jimat

Relaksasi otot progresif

Pergi dengan teman

Melakukan perawatan diri

 Tulis penyebab stress

TIPS

Sumber:
https://www.bustle.com/p/7-ways-to-handle-stress-better-according-to-therapists-15868786
https://id.wikipedia.org/wiki/Stres
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TUNASTUNAS

Alunan suara merdu saksofon 
menghiasi malam penggalangan 
dana di Gereja Anak Domba. Para 
pemain musik pun terlihat begitu 
lihai memainkan alat musiknya. 
Salah satu pemainnya terlihat 
sangat muda belia.

Dialah Raynard Winata yang 
berasal dari Lingkungan 
Maria Magdalena, Wilayah 

Empat. Selain itu, Raynard biasa 
disapa, juga turut ambil bagian 
dalam Misa OMK Vianney Muda 
baru-baru ini dengan bermain 
saksofon. 

Pemuda kelahiran 14 September 
2001 ini memiliki hobi di bidang 
seni, terutama di bidang musik. 
Saat ini, ia sering kali tampil 
mengisi acara dengan memainkan 
saksofonnya. Suara saksofon yang 
romantis dan elegan menurut 
Raynard, panggilannya, menjadi 
alasannya untuk mau bermain 
saksofon. Saat diwawancarai oleh 
Tim INRI, ia juga menceritakan 
bagaimana awalnya mulai 
menekuni bermain saksofon ini. 
“Awalnya Oktober 2017 saya mulai 
belajar saksofon. Saya diajari 
oleh Lucy Chan dari Komunitas 
De Saxes. Itu adalah komunitas 
saksofon yang saya ikuti. Saya 
mengetahuinya dari adik kelas 
saya di SMP. Bersama De Saxes, 
saya pertama kali tampil di suatu 
acara Natal di salah satu rumah 
sakit.”

Raynard juga menceritakan 
pengalamannya saat bermain 

musik, salah satunya bagaimana 
ia mengenal alat musik ini dan 
pernah mengalami salah nada. 
“Dulu saya pernah bermain 
alat musik lain, yaitu keyboard 
dan gitar. Namun, saya memilih 
saksofon karena suaranya 
yang lebih romantis dan 
teknik bermainnya yang unik,” 
tambahnya sambil tersenyum. 
Ia mengakui, tak mudah untuk 
menguasai alat musik tiup yang 
satu ini.  Selain posisi jari harus 
pas, cara meniupnya pun tak boleh 
sembarangan agar suara yang 
keluar tidak sumbang. Pernah, 
saat tampil di panggung, ia salah 
nada dan sempat membuatnya 
tertekan. “Saya mencoba untuk 
improveagar tidak terlalu terlihat 
salahnya,” katanya lagi. 

Putra dari Hengwinata dan 
Reni ini mengaku mendapat 
inspirasi bermusik dari para 
musisi terkenal seperti Kenny G, 
Dave Koz, Gerald Albright dan 
Warren Hill. Dorongan kedua 
orangtuanya senantiasa menjadi 
penyemangatnya, terutama untuk 
keterlibatannya dalam acara yang 
berhubungan dengan gereja. 

Saat ini sebenarnya banyak OMK 
yang memiliki bakat yang sama 

atau serupa dengan Raynard. 
Namun, hanya sedikit yang 
terlibat aktif memanfaatkannya 
untuk memuliakan Tuhan. Raynard 
pun juga mengomentari hal 
ini. “Mereka sepertinya kurang 
percaya diri sehingga kurang 
aktif untuk mengembangkan 
bakatnya,” ujar Raynard.

Menutup wawancara 
dengan Tim INRI, Raynard juga 
mengungkapkan cita-citanya 
dalam dunia musik dan berpesan 
bagi kaum muda di paroki ini. 
“Bermain saksofon ini sebenarnya 
hanya hobi saya saja, tapi jika dari 
saksofon ini hobi saya bisa ‘dijual’ 
saya sangat bersyukur. Saya juga  
berharap para OMK di paroki ini 
tetap semangat dalam melayani 
dan berkarya. Maju terus dan 
pantang mundur demi negara 
dan gereja. Pro ecclesia et patria.” 
(Nanta)

Foto: KOMSOS / Etha

Dulu saya pernah 
bermain alat musik lain, 

yaitu keyboard dan gitar. 
Namun, saya memilih 

saksofon karena suaranya 
yang lebih romantis 

dan teknik bermainnya 
yang unik
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Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,

tetapi orang berdosa,

supaya mereka bertobat

(Lukas 5:32)
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