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Tahukah Anda bahwa di Gereja St. Yohanes Maria Vianney terdapat pohon zaitun, ara, palem, dan 
pule? Pohon zaitun, ara, dan palem ditanam di area gereja dengan tujuan agar umat mengenal 
bentuk pohon tersebut, seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Pertama, pohon zaitun yang 

sering digunakan oleh para penulis Alkitab sebagai lambang untuk menggambarkan perdamaian 
(Kejadian 8:11), belas kasihan Allah (Mazmur 52:8), janji akan kebangkitan, dan kehidupan keluarga 
yang bahagia (Mazmur 128:1-6). Pohon zaitun oleh orang Israel digunakan sebagai bahan bakar lampu 
sumbu yang menerangi rumah mereka (Imamat 24:2). Di bidang masak-memasak, minyak zaitun 
sangat penting. Minyak ini dapat melindungi kulit terhadap sinar matahari, dapat digunakan sebagai 
bahan pembuatan sabun, selain itu dapat digunakan juga untuk menyembuhkan luka seperti dalam 
kisah orang Samaria yang baik hati (Lukas 10:34). Pohon zaitun juga mengingatkan kita akan peristiwa 
Yesus yang berdoa di Taman Getsemani yang terletak di kaki Bukit Zaitun. 

Kedua, pohon ara yang erat kaitannya dengan kisah Zakheus, seorang pemungut cukai yang 
memanjat untuk dapat melihat Yesus dengan jelas karena badannya yang pendek (Lukas 19:1-10). 
Dengan adanya pohon ara, kita diajak untuk merefleksikan diri kita yang seperti Zakheus, dengan 
segala kekurangan yang dimiliki serta kesalahan yang pernah dilakukan, tetap ingin melihat Tuhan 
untuk mau mengalami jamahan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah mempersoalkan segala dosa yang 
pernah kita lakukan. Semua kembali kepada hati kita untuk mau menerima rahmat dan Kasih-Nya.

Ketiga, pohon palem yang erat kaitannya dengan peristiwa di mana Yesus disambut di Kota 
Yerusalem. Daun palem adalah simbol dari kemenangan. Kristus kerap kali menunjukkan hubungan 
daun palem sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi, hal itu diasosiasikan 
dengan kejayaan-Nya memasuki Yerusalem (Yohanes 12:12-13).

Yang terakhir adalah pohon Pule, meskipun pohon ini tidak diceritakan dalam Alkitab, tetapi 
maknanya sangatlah dalam. Pohon yang memiliki nama latin Alstonia Scholaris ini didatangkan 
langsung dari Yogyakarta pada tanggal 17 September 2016. Pule dalam bahasa Jawa berarti pulih atau 
sembuh, seperti arti dari namanya, kulit dan daun pohon pule memiliki banyak sekali khasiat untuk 
penyembuhan, diantaranya dapat menyembuhkan penyakit kanker, hipertensi, diabetes, malaria 
dan berbagai macam penyakit lainnya. Pohon pule ditanam di bagian depan gereja, yang bermakna 
bahwa gereja memiliki kharisma memulihkan sebagaimana Tuhan menghendaki kita sebagai citra-Nya 
untuk memulihkan banyak orang, yang berdosa diampuni, yang tersesat dipulangkan, dan yang jatuh 
dibangunkan. Pule juga merupakan gambaran bahwa kita dipulihkan oleh Yesus dari dosa asal Adam 
dan Hawa dan diterima kembali di rumah Bapa sebagai anak-Nya. (Stella)
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Umat Katolik kerap mendokan doa Angelus atau yang biasa 
dikenal juga dengan sebutan Doa Malaikat Tuhan. Malaikat 
mendapat sebutan istimewa dalam doa tersebut, karena 
membawa kabar gembira kepada perawan Maria. Dalam 
sejarah keselamatan manusia di Perjanjian Lama maupun dalam 
Perjanjian Baru, juga litani orang kudus dalam liturgi gereja, 
nama malaikat sering kali disebut dan dimintakan perantaraan 
doanya. Kita pun diyakini bahwa masing-masing dari kita 
memiliki malaikat pelindung. Tentu kita perlu bertanya siapakah 
malaikat itu dan apakah peran mereka dalam penghayatan iman 
kita. Pemahaman ini perlu kita ketahui agar kita pun tidak serta 
merta menjadi orang yang begitu saja jatuh kepada tahayul 
pemahaman sempit tentang malaikat.

Kitab suci dan juga Katekismus Gereja Katolik menyebutkan 
tentang malaikat. Dalam kitab suci kita dapat membaca beberapa 
kisah tentang malaikat, “Ingatlah, jangan menganggap rendah 
seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu: ada 
Malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-
ku yang di sorga” (Mat. 18:11). Melalui Katekismus Gereja Katolik 
kita dapat memahami siapakah malaikat itu dalam pandangan 
ajaran gereja katolik: Bahwa ada mahluk rohani tanpa badan, 
yang oleh kitab suci biasanya dinamakan “Malaikat”, adalah 
satu kebenaran iman (KGK 328). Malaikat mengarahkan diri 
kita kepada Tuhan dengan kedamaian surga, dengan demikian 
kita pun diajak untuk mau menjadi “Malaikat Pelindung” bagi 
sesama kita.

Seperti seorang sahabat 
sejati, dialah Malaikat 
Pelindung yang setia 
menemani, melindungi, 
dan mendekatkan kita 
kepada Allah

Richard Paneson

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi

SAPAAN REDAKSI
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Malaikat yang dimaksudkan 
dalam doa tersebut 
tentu Malaikat Gabriel 

seperti yang tertulis dalam Injil: 
Dalam bulan yang keenam Allah 
menyuruh Malaikat Gabriel 
pergi ke sebuah kota di Galilea 
bernama Nazaret, kepada seorang 
perawan yang bertunangan 
dengan seorang bernama 
Yusuf dari keluarga Daud; nama 
perawan itu Maria (Luk. 1:26-
27). Malaikat dalam iman dan 
ajaran Katolik mempunyai tempat 
yang istimewa, bahkan Allah 
menyampaikan kabar berita 
gembira tentang akan datangnya 
seorang penyelamat kepada dunia 
melalui Maria, Allah sampaikan 
dengan mengutus malaikat. 
Mengapa harus melalui malaikat 
dan bukan Allah sendiri yang 
menyampaikan kabar gembira itu?

St. Thomas Aquinas dalam 
bukunya Summa Thelogy III 
memberikan beberapa alasan 
mengapa Allah meminta malaikat 
Gabriel menyampaikan berita itu. 
(1) Dalam kehidupannya di dunia, 
Bunda Maria berada di bawah 
malaikat, sama seperti Kristus 
yang datang ke dunia dengan 
kodrat manusia, yang sedikit lebih 
rendah dibandingkan dengan 
malaikat (bdk. Ibr 2:9). (2) Putera 
Allah lahir ke dunia tanpa campur 
tangan manusia namun dengan 
kuasa roh kudus, maka sudah 
selayaknya bahwa kabar gembira 
ini disampaikan oleh malaikat dan 
bukan oleh manusia. (3) Walaupun 
malaikat tidak mengetahui secara 
lengkap tentang misteri inkarnasi 
tetapi malaikat tahu tentang 
misteri itu. (4) Malaikat Gabriel 
adalah malaikat tertinggi dari 
antara malaikat lainnya, dan kabar 
tertinggi ini perlu disampaikan 
oleh malaikat tertinggi, atau boleh 
meminjam istilah St. Gregorius 
yang menyebut Malaikat Gabriel 
dengan sebutan penghulu 
malaikat. Dari beberapa point 

yang dikemukakan oleh St. 
Thomas Aquinas ini kita dapat 
menyimpulkan, bahwa dalam 
iman Katolik malaikat memiliki 
peran dan posisi yang istimewa. 

Lalu bagaimana dengan kita 
umat beriman ini, apakah kita 
juga memiliki malaikat pelindung? 
Dalam buku Fundamentals of 
Catholic Dogma Dr. Ludwig Ott 
(p. 120), mencoba menjawab 
pertanyaan itu dengan 
menyebutkan peran malaikat 
yang baik, yaitu: (1) Tugas utama 
para malaikat yang baik ini 
adalah memuliakan dan melayani 
Tuhan; (2) Tugas sekunder 
dari para malaikat yang baik 
adalah melindungi manusia dan 
memperhatikan keselamatannya; 
(3) Setiap umat beriman memiliki 
malaikat pelindung yang khusus 
sejak baptisan. Maka besarlah 
peran malaikat pelindung bagi 
keselamatan manusia. Namun 
demikian, gereja tidak pernah 
mengeluarkan pengajaran 
definitif tentang adanya 
malaikat pelindung yang khusus 
mendampingi setiap jiwa manusia, 
dengan nama-nama tertentu, 
apalagi mengharuskan kita untuk 
berkomunikasi dengan malaikat 
pelindung kita. Kecenderungan 
untuk ‘berkomunikasi’ dengan 
malaikat pelindung harus 
diwaspadai agar tidak malah 
menjadi semacam tahayul. 
Memang dalam tradisi gereja 
memang terdapat doa mohon 

perlindungan dari malaikat 
pelindung karena mereka selalu 
ada dalam hadirat Allah, dan 
intinya memohon agar mereka 
melindungi kita. Tetapi yang 
mengabulkan doa itu hanya 
Allah saja, karena memang Allah 
sudah menugaskan malaikat itu 
untuk menjaga kita, dan peran 
malaikat pelindung itu hanya 
mungkin karena kuasa Allah.

Mengenai malaikat pelindung 
dalam iman Katolik kita dapat 
merujuk pada Katekismus 
Gereja Katolik dan kitab suci, 
Katekismus Gereja Katolik 
dan kitab suci pun berbicara 
tentang malaikat pelindung:

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

Katekismus Gereja Katolik 
menyatakan bahwa adanya 
malaikat pelindung adalah 
satu kebenaran iman. KGK 
328 mengatakan: Bahwa ada 
mahluk rohani tanpa badan, 
yang oleh kitab suci biasanya 
dinamakan “Malaikat”, adalah 
satu kebenaran iman. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa kesaksian kitab 
suci dan kesepakatan tradisi 
tentang malaikat ini bersifat 
sama jelas. Jelas bahwa di dalam 
tradisi gereja dan kitab suci ada 
kesesuaian yang jelas mengenai 
ajaran tentang malaikat. Lebih 
lanjut KGK menegaskan siapakah 
malaikat pelindung itu dalam 
KGK 329 dengan mengutip 
kata-kata dari Santo Agustinus 
yang mengatakan: “Malaikat 
menunjukkan jabatan, bukan 
kodrat, kalau engkau menanyakan 
kodratnya, maka ia adalah roh, 
kalau engkau menanyakan 
jabatannya, maka ia adalah 
malaikat. Menurut seluruh 
keadaanya malaikat adalah 
pelayan dan pesuruh Allah. Karena 
“mereka selalu memandang wajah 
Bapa-Ku, yang ada di surga (Mat. 
18:10), mereka “melaksanakan 
firman-Nya dengar mendengarkan 

Mereka juga mengajarkan 
kita satu sama lain 
untuk mau menjadi 

‘Malaikat’ bagi orang lain 
“perpanjangan belas kasih 

Tuhan kepada sesama”

SEPTEMBER-OKTOBER 2019 9
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suara firman-Nya” (MZM 103:20).

KITAB SUCI

Dalam kisah sejarah keselamatan 
umat manusia di Perjanjian 
Lama kita dapat mengetahui 
bahwa malaikat memiliki peran 
tersendiri. Allah mengutus para 
malaikat untuk menjaga umat-
Nya, seperti dapat kita baca 
dalam kisah Lot (Kej. 28-29); 
Bangsa Israel (Kel. 12-13); Nabi 
Musa (Kel. 32:34). Dalam Kitab 
Mazmur 91:11 dikatakan, “sebab 
malaikat-malaikat-Nya akan 
diperintahkan-Nya kepadamu 
untuk menjaga engkau di segala 
jalanmu. Dalam Perjanjian Baru 
Yesus mengajarkan, “Ingatlah, 
jangan menganggap rendah 
seorang dari anak kecil ini. Karena 
aku berkata kepadamu: ada 
malaikat mereka di sorga yang 
selalu memandang wajah Bapa-
Ku yang di sorga” (Mat. 18:11). 
Dari ayat ini kita mengetahui 
bahwa Allah mengirimkan 

malaikat-Nya untuk menjaga 
manusia, bahkan anak-anak 
kecil. Malaikat yang tak terbatas 
oleh tubuh ini, menjaga manusia 
dan pada saat yang bersamaan 
mereka juga memandang Allah.

Dalam kitab suci malaikat 
agung yang sering disebut yaitu 
Malaikat Agung Mikael penjaga 
sakramen Maha Kudus, Malaikat 
Agung Rafael penjaga sakramen 
tobat, dan Malaikat Agung 
Gabriel pembawa kabar gembira 
dan penjaga sakramen baptis. 
Selain ketiga malaikat agung 
tersebut yang terdengar akrab 
di telinga umat Katolik, dikenal 
juga empat malaikat agung 
lain: Uriel penjaga sakramen 
krisma, Yehudiel penolong 
orang dalam sakratul maut dan 
penjaga sakramen pengurapan 
orang sakit, Barachiel yang 
digambarkan sebagai pemimpin 
para malaikat pelindung, 
dan Sealtiel pembawa dupa 
yang melambangkan doa dan 

penyerahan pada pengorbanan 
Tuhan dalam misa kudus.

Para malaikat yang ada dalam 
gereja Katolik ini adalah penjaga 
kita umat beriman untuk selalu 
terarah pada Tuhan. Mereka hadir 
dalam wujud yang lebih tinggi dari 
manusia, namun dekat dengan 
manusia yang perlu kita sadari 
kehadiran mereka dalam terang 
iman yang sejati. Mereka juga 
mengajarkan kita satu sama lain 
untuk mau menjadi ‘Malaikat’ bagi 
orang lain “perpanjangan belas 
kasih Tuhan kepada sesama”. Kita 
dapat menghadirkan ‘icip-icip’ 
atau sedikit kerajaan surga dengan 
mau menjadi malaikat bagi 
sesama: menghadirkan kedamaian 
dalam perselisihan, sukacita 
dalam kesedihan, kesembuhan 
dalam sakit, pengharapan dalam 
kecemasan, kemerdakaan 
ketika sesama kita berada dalam 
tekanan, dan ketenangan iman 
dalam keterasingan. (Chiko)

Foto: lds.org
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Malaikat pelindung adalah 
malaikat yang memiliki 
tugas untuk melindungi 

dan membimbing manusia. 
Kepercayaan ini sudah ada 
sejak dahulu. Lalu, bagaimana 
gereja Katolik mengimani 
sosok malaikat pelindung?

Malaikat adalah salah satu 
mahkluk ciptaan Tuhan dan 
sering diceritakan dalam Alkitab 
mengenai perannya dalam sejarah 
keselamatan manusia. Menurut 
St. Agustinus, malaikat adalah roh 
murni yang memiliki akal budi 
dan kehendak, yang adalah wujud 
pribadi dan tidak dapat mati. 
Sama seperti asal dari namanya, 
yaitu malach dari Bahasa Ibrani 
yang berarti utusan, tugas 
malaikat adalah membawa pesan 
dan misi dari Tuhan. Sehingga 
dapat dikatakan, malaikat 
adalah makhluk rohani yang 
memuliakan Allah dan melayani 
rencana keselamatan Allah.

Di dalam Perjanjian Lama, kita 
mengetahui bahwa para malaikat 
diutus Allah untuk menjaga 
umat-Nya, seperti contohnya 
dalam kisah Lot (lih. Kej 28-29); 
bangsa Israel (lih. Kel 12-13); Nabi 
Musa (Kel 32:34). Dalam kitab 
Mazmur 91:11, “sebab malaikat-
malaikat-Nya akan diperintahkan-
Nya kepadamu untuk menjaga 
engkau di segala jalanmu.” Dan 

dalam Perjanjian Baru, Yesus 
mengajarkan, “Ingatlah, jangan 
menganggap rendah seorang 
dari anak-anak kecil ini. Karena 
Aku berkata kepadamu: Ada 
malaikat mereka di sorga yang 
selalu memandang wajah Bapa-Ku 
yang di sorga.”(Mat 18:11). Maka, 
dari situ kita mengetahui bahwa 
Allah mengirimkan malaikat-
Nya untuk menjaga manusia.

Keberadaan malaikat pelindung 
diakui oleh para Bapa Gereja, 
seperti St. Basilius dan juga 
St. Jerome yang mengajarkan, 
“Betapa besarnya martabat jiwa 
manusia, sebab setiap jiwa dari 
kelahirannya mempunyai satu 
malaikat yang ditugaskan untuk 
menjaganya.” (Commentary 
on Matthew xviii, lib.II).

Mereka ditugaskan untuk 
membimbing kita, agar semakin 
dekat dengan Allah. Tidak hanya 
itu, mereka juga merupakan 
perantara doa dan permohonan 
kita. Hal ini juga tercatum dalam 
Katekismus Gereja Katolik, “Sejak 
masa anak-anak sampai pada 
kematiannya malaikat-malaikat 
mengelilingi kehidupan manusia 
dengan perlindungan dan doa 
permohonan” (KGK 336). 

Kesaksian Catalina Rivas, 
seseorang dari Bolivia yang 
mengalami beberapa kisah 

spiritual dengan Kristus, salah 
satunya penglihatan akan malaikat 
pelindung memperkuat hal ini. 
Diceritakan dalam bukunya 
“The Holy Mass-The Testimony 
of Catalina”, bahwa pada saat 
perayaan Ekaristi, seluruh malaikat 
pelindung dari tiap-tiap orang 
berdiri, membawa cawan ke 
depan altar. “Inilah saat di mana 
malaikat pelindungmu membawa 
persembahan dan doa-doamu 
ke hadapan altar Tuhan."

Dalam liturginya, gereja 
mempersatukan diri dengan 
para malaikat untuk menyembah 
Allah yang Maha Kudus. Karena 
“Gereja menghormati para 
malaikat yang mendampingi 
Gereja dan melindungi seluruh 
umatnya” (KGK 352). Hal 
ini terlihat dari peringatan 
malaikat pelindung yang diakui 
gereja dengan ditambahkan 
ke dalam penanggalan para 
kudus dan pesta gerejawi oleh 
Paus Paulus V, dan diperingati 
setiap tanggal 2 Oktober.

Keberadaan malaikat pelindung 
dalam kehidupan manusia 
menjadi bukti cinta kasih Allah 
kepada kita. Maka, maukah 
kita mempersembahkan yang 
terbaik dari kita untuk Tuhan 
dan sesama? karena itu juga 
akan menyenangkan mereka, 
sabahat kita dari surga. (Sefin)
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FRANSISCA YOSEFINA FILEN

Malaikat
Pelindung

Kitab suci mencatat tiga 
nama Malaikat Agung, yaitu 
Mikhael, Rafael dan Gabriel. 

Mereka disebut agung karena 
peran penting mereka dalam 
rencana Allah. Seperti hidup Yesus 
yang juga tidak terlepas dari peran 
serta para malaikatNya. Mulai dari 
kelahiranNya, saat Ia berpuasa di 
padang gurun dan saat Ia berdoa 
di Taman Getsemani. Selain itu, 
para rasul pun turut mengalami 
perlindungan para malaikat, yakni 
ketika Rasul Petrus dibebaskan 
dari penjara (Kis 12:1-19). 

Rasul Paulus mengajarkan, 
"Bukankah mereka semua 
adalah roh-roh yang melayani, 
yang diutus untuk melayani 
mereka yang harus memperoleh 
keselamatan?" (Ibr 1:14). Dan roh-
roh yang melayani ini adalah para 
malaikat.

Dalam kitab Mazmur 
91:11 tertulis "Sebab 
malaikat-malaikatNya akan 
diperintahkanNya kepadamu 
untuk menjaga engkau di segala 
jalanmu." Tuhan tahu bahwa 
manusia sangat lemah, mudah 
tergoda sehingga jatuh ke dalam 
dosa. Namun, karena kasihNya 

yang begitu besar, Ia tidak 
membiarkan manusia berjalan 
seorang diri dalam menempuh 
peziarahan hidup di dunia ini. Ia 
mengutus malaikat pelindung bagi 
setiap pribadi, untuk melindungi, 
mendampingi dan mengarahkan 
ke jalan yang dikehendakiNya.

Maka kita mengetahui bahwa 
Allah mengirimkan malaikat-
Nya untuk menjaga manusia 
sejak anak-anak sampai pada 
kematiannya (Luk 16:22). 
Malaikat-malaikat mengelilingi 
kehidupan manusia dengan 
perlindungan (Maz 34:8, 91:10-
13) dan doa permohonan (Ayb 33: 
23-24).

St. Thomas Aquinas mengatakan 
bahwa Allah memberikan seorang 
pendamping kepada setiap 
manusia yang disebut malaikat 
pelindung, tidak peduli apakah 
orang tersebut sudah dibaptis 
atau belum. Malaikat itu akan 
mendampingi orang tersebut 
sampai kematian tiba, bahkan 
hingga orang itu berada di dalam 
api penyucian. Tugasnya selesai 
jika jiwa yang didampingi telah 
beristirahat dalam keabadian di 
surga.

Sehingga dengan demikian 
malaikat pelindung itu memang 
ada, diajarkan oleh para bapa 
gereja, seperti St. Basilius dan St. 
Jerome. "Betapa besar martabat 
jiwa manusia sebab setiap jiwa 
dari kelahirannya mempunyai satu 
malaikat yang ditugaskan untuk 
menjaganya." Maka kita sebagai 
umat beriman baiknya tidak 
mengabaikan kehadiran malaikat 
pelindung. Bukalah hati dan bina 
relasi dengan malaikat pelindung 
melalui doa. Dengan taat dan 
kerendahan hati mendengarkan 
suaranya. Biarkan ia menuntun 
tangan kita sepanjang perjalanan 
hidup kita. Semoga melalui 
pendampingannya kita mampu 
memilih yang baik dan menolak 
yang jahat.

Doa :"Malaikat Tuhan, 
pelindungku yang terkasih, yang 
oleh kasih Tuhan bekerja padaku 
di sini.

Selalu pada hari ini tetaplah di 
sisiku untuk menerangi, menjaga, 
memimpin dan membimbing. 
Amin..."

Dalam doa-doa dan aktivitas 
harian kita, sepatutnyalah kita 
ingat akan para utusan Allah ini.

Apa bedanya antara santa/santo dengan 
malaikat pelindung? Bukankah keduanya 
‘bertugas’ untuk melindungi kita? Siapa 
itu malaikat pelindung dan apa perannya 
untuk hidup kita? Malaikat pelindung 
adalah malaikat yang diutus Allah. Nama 
baptis bukanlah malaikat pelindung. 
Dengan nama baptis diharapkan kita 
dapat meneladan sikap hidup dari santo 
dan santa yang kita pilih. 

G
B

Foto: stevenaitchison.co.uk



Ada sebuah cerita menarik 
yang ditulis oleh Steve 
Kosasih di Harian 

Kompas 26/11/2015 mengenai 

bagaimana kita bisa menjadi 

cahaya bagi orang lain. Ditulis 

demikian, pada malam itu di Kota 

Philadelphia, Amerika Serikat 

seorang pengusaha hotel kecil 

yang merangkap manajer dan 

resepsionis kedatangan tamu  

sepasang suami istri dari luar 

kota. Saat itu, tahun 1889, karena 

ketiadaan teknologi, maka untuk 

memperoleh penginapan di suatu 

daerah adalah sebuah spekulasi.

Ketika itu hujan badai turun 

dengan derasnya, pengusaha 

hotel dan keluarganya sedang 

tidur. Pada saat itu semua 

kamar terisi penuh, namun 

karena melihat tamu tersebut 

membutuhkan kamar untuk 

menginap, yang tuan rumah 

lakukan adalah menyiapkan 

kamarnya dengan baik dan 

mempersilakan tamu tersebut 

tidur di kamar yang mereka 

tempati. Lebih dari 3 tahun 

berlalu, pada suatu pagi, 

pengusaha hotel menerima surat 

dengan amplop indah dan tinta 

emas. Sang tamu yang hadir di 

tengah badai pada malam itu 

mengundangnya untuk datang 

ke kediamannya di New York.

Saat pengusaha hotel 

tiba di New York, sang tamu 

menyambutnya dan mengajaknya 

ke sebuah bangunan pencakar 

langit dan ia berkata, ”Bangunan 

ini akan menjadi hotel termegah 

di dunia, saya ingin Anda 

mengelolanya”. Sang tamu adalah 

William Waldorf Astor, salah 

seorang terkaya pada waktu itu 

dan pengusaha hotel adalah 

George Charles Boldt. Hotel 

yang dikelolanya adalah hotel 

Waldorf Astoria, yang pada saat 

ini adalah salah satu jaringan 

hotel kelas atas termewah dan 

terbaik di dunia. Lalu apa yang 

bisa pelajari dari kisah ini?

Kita belajar bahwa kita tidak 

pernah tahu dengan siapa kita 

berhubungan dan kapan suatu 

hubungan akan dimulai, tetapi 

yang kita harus lakukan adalah 

tetap berjaga dan setia akan apa 

yang sudah kita lakukan setiap 

harinya. Boldt sebagai seorang 

manajer tetap setia pada perannya 

dan melakukan pengorbanan 

untuk kenyamanan yang 

dimilikinya pada malam badai 

tersebut, di mana seharusnya 

ia bersama keluarga berada 

di suatu tempat yang nyaman 

tetapi ia memberikannya kepada 

orang yang belum dikenalnya. 

Hal yang sama juga, kita bisa 

belajar dari film Avengers: The 

Endgame. Dalam film tersebut 

kematian seorang individu, 

yakni Tony Starks bukan sebagai 

kesedihan namun sebagai sebuah 

kehadiran kehidupan baru. Tony 

Starks berkorban untuk orang-

orang yang dikasihinya sehingga 

tercipta kemenangan akan 

kemanusiaan atau kehidupan. 

Dari dua peristiwa tersebut kita 

belajar bahwa berkorban untuk 

sebuah hubungan tidak mengenal 

siapa yang akan mendapatkan 

manfaat dari pengorbanan 

tersebut, namun hal tersebut 

adalah sebuah dorongan untuk 

mengenal dan mengerti orang 

lain sebagai sebuah ciptaan 

dalam sebuah kehidupan.

Seperti dikatakan oleh Martin 

Luther King, ”Karena kegelapan 

tidak akan mampu menghalau 

kegelapan, hanya cahaya 

yang mampu melakukannya. 

Karena kebencian tidak akan 

mampu menghapus kebencian, 

hanya cinta yang mampu 

melakukannya.” Pernyataan dari 

King ini memperlihatkan bahwa 

Boldt dan Stark mempunyai 

hati untuk tetap setia pada 

peran dirinya untuk tidak hanya 

berhubungan karena keinginan 

untuk mendapatkan pamrih, 

tetapi mereka memperlihatkan 

hubungan itu adalah keberanian 

untuk membuka ruang untuk 

kehadiran orang lain yang 

belum dikenalnya (strangers) 

dengan mengorbankan 

segala kenyamanan dan hak 

ekslusif yang dimilikinya. 

Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa pengorbanan 

menunjukkan suatu solidaritas 

kepada orang lain dan hal itu 

menunjukkan kualitas iman, 

kualitas emosional, dan kualitas 

spiritualitas seseorang. Orang 

yang membiarkan hatinya 

tergerak untuk berbuat 

sesuatu adalah orang yang 

mempunyai hati untuk memilih 

menjadi cahaya, cahaya yang 

menerangkan dan memberikan 

kasih kepada ciptaan Allah. 

Semoga kita tetap menjadi cahaya 

di tengah kegelapan sehingga bisa 
menerangi seluruh ruangan. Amin.
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Malaikat
Pelindung

Kitab suci mencatat tiga 
nama Malaikat Agung, yaitu 
Mikhael, Rafael dan Gabriel. 

Mereka disebut agung karena 
peran penting mereka dalam 
rencana Allah. Seperti hidup Yesus 
yang juga tidak terlepas dari peran 
serta para malaikatNya. Mulai dari 
kelahiranNya, saat Ia berpuasa di 
padang gurun dan saat Ia berdoa 
di Taman Getsemani. Selain itu, 
para rasul pun turut mengalami 
perlindungan para malaikat, yakni 
ketika Rasul Petrus dibebaskan 
dari penjara (Kis 12:1-19). 

Rasul Paulus mengajarkan, 
"Bukankah mereka semua 
adalah roh-roh yang melayani, 
yang diutus untuk melayani 
mereka yang harus memperoleh 
keselamatan?" (Ibr 1:14). Dan roh-
roh yang melayani ini adalah para 
malaikat.

Dalam kitab Mazmur 
91:11 tertulis "Sebab 
malaikat-malaikatNya akan 
diperintahkanNya kepadamu 
untuk menjaga engkau di segala 
jalanmu." Tuhan tahu bahwa 
manusia sangat lemah, mudah 
tergoda sehingga jatuh ke dalam 
dosa. Namun, karena kasihNya 

yang begitu besar, Ia tidak 
membiarkan manusia berjalan 
seorang diri dalam menempuh 
peziarahan hidup di dunia ini. Ia 
mengutus malaikat pelindung bagi 
setiap pribadi, untuk melindungi, 
mendampingi dan mengarahkan 
ke jalan yang dikehendakiNya.

Maka kita mengetahui bahwa 
Allah mengirimkan malaikat-
Nya untuk menjaga manusia 
sejak anak-anak sampai pada 
kematiannya (Luk 16:22). 
Malaikat-malaikat mengelilingi 
kehidupan manusia dengan 
perlindungan (Maz 34:8, 91:10-
13) dan doa permohonan (Ayb 33: 
23-24).

St. Thomas Aquinas mengatakan 
bahwa Allah memberikan seorang 
pendamping kepada setiap 
manusia yang disebut malaikat 
pelindung, tidak peduli apakah 
orang tersebut sudah dibaptis 
atau belum. Malaikat itu akan 
mendampingi orang tersebut 
sampai kematian tiba, bahkan 
hingga orang itu berada di dalam 
api penyucian. Tugasnya selesai 
jika jiwa yang didampingi telah 
beristirahat dalam keabadian di 
surga.

Sehingga dengan demikian 
malaikat pelindung itu memang 
ada, diajarkan oleh para bapa 
gereja, seperti St. Basilius dan St. 
Jerome. "Betapa besar martabat 
jiwa manusia sebab setiap jiwa 
dari kelahirannya mempunyai satu 
malaikat yang ditugaskan untuk 
menjaganya." Maka kita sebagai 
umat beriman baiknya tidak 
mengabaikan kehadiran malaikat 
pelindung. Bukalah hati dan bina 
relasi dengan malaikat pelindung 
melalui doa. Dengan taat dan 
kerendahan hati mendengarkan 
suaranya. Biarkan ia menuntun 
tangan kita sepanjang perjalanan 
hidup kita. Semoga melalui 
pendampingannya kita mampu 
memilih yang baik dan menolak 
yang jahat.

Doa :"Malaikat Tuhan, 
pelindungku yang terkasih, yang 
oleh kasih Tuhan bekerja padaku 
di sini.

Selalu pada hari ini tetaplah di 
sisiku untuk menerangi, menjaga, 
memimpin dan membimbing. 
Amin..."

Dalam doa-doa dan aktivitas 
harian kita, sepatutnyalah kita 
ingat akan para utusan Allah ini.

Apa bedanya antara santa/santo dengan 
malaikat pelindung? Bukankah keduanya 
‘bertugas’ untuk melindungi kita? Siapa 
itu malaikat pelindung dan apa perannya 
untuk hidup kita? Malaikat pelindung 
adalah malaikat yang diutus Allah. Nama 
baptis bukanlah malaikat pelindung. 
Dengan nama baptis diharapkan kita 
dapat meneladan sikap hidup dari santo 
dan santa yang kita pilih. 



KABAR

Foto: KOMSOS / Stella

Dominikus Dolet Unarajan 
atau akrab disapa Domi 
selaku pembimbing 

pengurus PD PKK mengaku 
senang karena komunitas yang 
ia geluti selama kurang lebih 20 
tahun ini bisa kembali aktif. 

PD PKK ‘Gereja Anak Domba’ 
sudah ada sejak gereja masih 
berlokasi di Budi Murni. Menurut 
Domi, yang tahu betul lika-liku 
perjalanan PD PKK di Gereja St. 
Yohanes Maria Vianney, Cilangkap, 
PD PKK belum mempunyai tempat 
yang tetap sehingga setiap 
pertemuan masih berpindah-
pindah. “Kami berkumpul, 
seminggu sekali, namun karena 
tempat untuk berdoa tidak ada, 
kami berdoa dari rumah ke rumah 
atau kami meminjam tempat di 
Sekolah Nusa Melati,” jelasnya.

Nampaknya persoalan 
ketersediaan tempat ini 
menjadi kendala besar bagi 
PD PKK sehingga pada tahun 
2011, anggota dan pengurus 
komunitas saat itu bersepakat 
bahwa kegiatan mereka 
sementara diistirahatkan.

Setelah 8 tahun vakum, 
para anggota yang sekarang 

bergabung di KEP 1 & 2 (Kursus 
Evangelisasi Pribadi) ternyata 
masih memiliki kerinduan untuk 
kembali menghidupkan PD PKK. 
Mereka memutuskan bertemu 
dengan Romo Rochadi selaku 
pastor kepala dan juga romo 
moderator PD PKK di Dekenat 
Timur untuk mengutarakan 
keinginan mereka.

Gayung pun bersambut, 
Romo Rochadi setuju untuk 
menghidupkan PD PKK, bahkan 
ia memberikan nama untuk 
PD PKK ‘Gereja Anak Domba’ 
Duc In Altum yang artinya 
“Bertolaklah ke tempat yang 
dalam dan tebarkanlah jalamu 
untuk menangkap ikan.” Duc 
in Altum sendiri merupakan 
sabda Tuhan kepada murid-
muridNya di Danau Galilea.

Setelah mendapat lampu hijau, 
para anggota yang dikoordinatori 
oleh Johanes De Brito Basuki 
atau dikenal dengan JB Basuki 
mengadakan misa perdana 
di Aula Budi Murni sekaligus 
pelantikan pengurus baru yang 
dipimpin oleh Romo Rochadi. 

Dalam khotbahnya, Romo 
berpesan agar komunitas ini 

dapat mengajak umat untuk 
menghidupkan kembali Aula 
Budi Murni yang menjadi cikal 
bakal Gereja Anak Domba, 
Paroki Cilangkap melalui 
kegiatan yang bermanfaat, 
karena nantinya pertemuan 
mingguan akan diadakan setiap 
hari Rabu di Aula Budi Murni.

Dengan berakhirnya misa 
perdana yang dilanjutkan 
pemotongan tumpeng oleh 
Romo Rochadi, hal ini menjadi 
tanda bahwa komunitas siap 
memulai pelayanan barunya.

Kepada redaksi INRI, JB Basuki 
yang juga warga lingkungan RK 
Sanjaya mempunyai harapan 
yang besar terhadap anggota dan 
pengurus yang baru, “Semoga 
saja teman-teman di PD PKK 
dapat mendalami imannya 
supaya lebih hidup dan kita bisa 
menjadi karismatis dari perilaku 
kita sehingga bisa menghadirkan 
wajah-wajah Yesus dalam tiap 
pribadi.” Senada dengan JB 
Basuki, Domi yang merupakan 
Dosen Honorer Unika Atma Jaya 
pun berharap agar tiap anggota 
menghayati semangat Injil dan 
benar-benar mengikuti dan 
mengamalkan ajaran Yesus. (Shella)

Kamis, 5 September 2019 merupakan hari bersejarah bagi pengurus Persekutuan Doa 
Pembaharuan Karismatik Katolik (PD PKK) karena setelah vakum selama 8 tahun, akhirnya 
PD PKK ‘hidup’ kembali dan mulai rutin mengadakan pertemuan mingguan.

14 EDISI 39



KILAS PERISTIWA

Rapat Karya Dewan Inti & Pleno

Kursus MRT di Paroki Cilangkap

Paroki Cilangkap mengadakan Rapat Karya 
(RAKA) selama 3 hari pada tanggal 20-22 
September 2019 di Hotel Seruni, Cisarua. 
Kegiatan RAKA ini diikuti oleh Dewan Inti 
dan Pleno yang baru dilantik dengan tujuan 
pengenalan, pengarahan dan pembuatan 
program karya 2019-2022.

Foto: KOMSOS/Etha, Sefin, Stella

Paroki Cilangkap melalui Seksi Kerasu-
lan Keluarga mengadakan kursus MRT 
(Membangun Rumah Tangga) yang 
dilaksanakan pada tanggal 14, 15 dan 
22 September 2019 di Ruang BIA, Gereja 
‘Anak Domba’, Paroki Cilangkap.

Foto: KOMSOS/Shella
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Rapat Karya Dewan Inti & Pleno
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KKS Lingkungan

Misa Pembukaan Bulan Rosario

Dalam rangka bulan kitab suci, lingkungan 
Benedictus, Wilayah 10 mengadakan KKS 
pada Sabtu, 21 September 2019 pukul 19.30 
di kediaman salah satu warga lingkungan 
tersebut.

Foto: Dok. Pribadi

Selasa, 1 Oktober 2019 diselenggarakan Misa 
Pembukaan Bulan Rosario pada pukul 17.00 
WIB. Sebelum misa, diawali dengan doa 
Rosario bersama di Pendopo Maria dilanjutkan 
perarakan Patung Bunda Maria mengelilingi 
gereja sebanyak 3 kali sebagai Penghormatan 
Maria Bunda Gereja St. Yohanes Maria Vianney.

Foto: KOMSOS/Rio, Sefin



Perayaan Hari Pangan 
Sedunia 2019

Lingkungan Mikael, Wilayah VII merayakan 
pesta nama santo pelindungnya dengan 
rangkaian lomba dan misa syukur pada 
hari Sabtu, 12 Oktober 2019 di Pendopo 
SOS Desa Taruna, Cibubur. Misa syukur 
yang dipimpin oleh RD. Yos Bintoro ini juga 
melantik pengurus baru Lingkungan Mikael 
untuk periode 2019-2022.

Foto: KOMSOS/Etha

Peringatan Hari Pangan Sedunia di Gereja ‘Anak Domba’ 
dirayakan dengan Misa Inkulturasi Batak yang mengusung 
tema “Mencintai Pangan Lokal”. Seksi PSE menggandeng 
IKBC (Ikatan Katolik Batak Clangkap) dalam menyiapkan 
rangkaian acara HPS 2019 mulai dari misa, dekorasi, 
gunungan dan pesta umat yang dimeriahkan dengan 
ragam tarian adat batak, senam serta musik.

Foto: KOMSOS/Etha, Stella

KILAS PERISTIWA

Pesta Nama Lingkungan Mikael
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Ayo Sekolah, Ayo Kuliah 
(ASAK) adalah sebuah 
gerakan kasih, berbagi 

semangat dan harapan untuk 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya 
pendidikan. Gerakan ini 
diluncurkan di Gereja 'Anak 
Domba' St Yohanes Maria Vianney 
pada tanggal 27 Mei 2018 dalam 
misa kudus yang dipersembahkan 
oleh RD TAM Rochadi Widagdo, 
Pastor Kepala dan RD Sigit 
Prasetyo, Ketua Komisi PSE KAJ 
waktu itu. 

“Anak-anak merupakan masa 
depan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
namun juga menjadi tanggung 
jawab gereja dan umat yang 
berada di dalamnya; yakni kita 
semua. Rupiah demi rupiah 
yang kita sisihkan untuk berbagi 
menjadi bukti peran serta kita 
dalam kemartiran modern 
untuk mengatasi musuh utama 
kemanusiaan yakni kebodohan, 
kemiskinan dan kemerosotan 
moral di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan lebih 
spesifik lagi di Gereja 'Anak 
Domba' St Yohanes Maria Vianney, 
Cilangkap,” ujar RD TAM Rochadi 
Widagdo. 

Gerakan ASAK wajib ada di 

setiap paroki di Keuskupan Agung 
Jakarta. Bahkan gerakan ini sudah 
mulai dikembangkan keluar 
Keuskupan Agung Jakarta (yaitu 
Keuskupan Pontianak).

Visi: Menjadi gerakan kasih yang 
terus bertumbuh. 

Misi: Menyebarkan semangat 
cinta kasih: sukacita datang bagi 
yang ditolong, dan juga bagi 
yang menolong; Mendukung 
semangat mari berbagi, mari 
berbela rasa; membantu program 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dengan dorongan roh kudus 
dan dukungan dewan paroki, 
maka pengurus ASAK berani 
bergerak dengan kemampuan 
yang ada dan dengan keyakinan 
bahwa umat Cilangkap adalah 
umat yang penuh kasih yang 
akan menjadikan anak-anak kita 
cerdas dan berakhlak. Sampai 
saat ini ada 52 anak ASAK yang 
sudah tercatat dan sudah melalui 
tahapan-tahapan yang ditentukan 
(misalnya kelengkapan data, 
proses survei dan persyaratan 
lain), terdiri dari anak SD sampai 
SMA baik di sekolah negeri 
maupun sekolah swasta, dan 1 
orang anak di seminari. 

Umat yang berminat menjadi 
penyantun tidaklah sulit. Hanya 
mengisi formulir kesanggupan dan 

tentu saja melanjutkan dengan 

mentransfer donasi yang sesuai 

dengan komitmen yang ditulis 

dalam form isian penyantun. 

Ada beberapa jenis penyantun: 

yang pertama yang disebut 

Penyantun (Orang tua santun) 

adalah orang yang mempunyai 

komitmen untuk memberikan 

santunan tetap kepada satu (atau 

lebih) anak ASAK dalam jangka 

waktu tertentu, yaitu minimal satu 

tahun. Kedua penyantun kolektif 

yaitu beberapa penyantun yang 

bersama-sama menyantuni 1 

anak ASAK. Lalu ada donatur yaitu 

orang yang tidak terikat komitmen 

untuk memberikan santunan 

kepada satu anak ASAK dalam 

jangka waktu tertentu, melainkan 

bisa memberikan donasi kapan 

saja dan dalam jumlah berapa saja. 

ASAK tidak hanya memberikan 

donasi berupa uang, tetapi juga 

memberikan bimbingan agar anak 

tumbuh menjadi pribadi yang 

kuat, cerdas dan berakhlak. Untuk 

Anda yang lebih ingin mengenal 

program ASAK, silakan mampir ke 

ruang PSE untuk berdikusi lebih 

lanjut. Salam ASAK! 
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Malaikat, Sang 
Pelindung Manusia

Dalam tradisi kekristenan 
yang panjang, gereja 
mengakui dan menghayati 

keberadaan malaikat pelindung 
sebagai mahkluk spiritual murni 
(memiliki roh tanpa tubuh) yang 
abadi dan diciptakan oleh Allah 
sendiri (Bdk. KGK #328). Berbeda 
dengan manusia yang memiliki 
tubuh dan roh (badan dan 
jiwa), malaikat adalah roh murni 
diciptakan Allah untuk tinggal 
bersama, senantiasa memuliakan-
Nya di surga, serta menjalankan 
segala kehendak-Nya, terutama 
yang berhubungan dengan 
ciptaan-Nya (khususnya manusia). 
Dalam bahasa Yunani, istilah 
malaikat berasal dari kata Angelos 
(Ancient Greek: Ἄγγελος) atau 
Angelia (Ἀγγελία) yang berarti 
“pembawa pesan”, sepadan arti 
dengan kata Malaki dalam bahasa 
Ibrani. 

Selain sebagai makhluk 
spiritual, malaikat juga 
diidentikkan sebagai pembawa 
pesan Allah. Oleh karena itu kisah 
perjanjian lama tentang Nabi 
Maleakhi menunjukkan sebutan 
“malaikat” sebagai bentuk tugas 
membawa pesan/ nubuat/ 
kabar baik dari Allah kepada 
seluruh ciptaan, khususnya 
manusia (St. Agustinus). Maleakhi 
menubuatkan pesan Allah yang 
akan mengutus penyelamat, 
sebagai antisipasi nubuat 
kedatangan Yesus Kristus sebagai 
Mesias di kemudian hari (bdk. Mal. 
3:1).

Dalam penghayatan iman gereja 

sendiri, keberadaan malaikat 

dinyatakan secara eksplisit 

dalam Syahadat Panjang (Nicea-

Konstantinopel) yang berbunyi: 

“Aku percaya akan satu Allah, Bapa 

yang mahakuasa, pencipta langit 

dan bumi, dan segala sesuatu 

yang kelihatan (corporeal-jasmani) 

dan tak kelihatan (spiritual-

rohani)”. Dalam kaitannya dengan 

sosok Yesus Kristus, malaikat 

juga disebut sebagai makhluk 

ilahi yang senantiasa menyertai 

Yesus (Mat. 25:31) karena Kristus 

menjadi pembawa pesan terbesar 

tentang keselamatan Allah bagi 

umat-Nya (Ibr. 1:14). 

Dalam Alkitab tercatat nama tiga 

malaikat khusus, yaitu Mikhael, 

Rafael, dan Gabriel. Mereka sering 

kali disebut malaikat agung oleh 

karena peran penting mereka 

dalam rencana Allah. Mikhael 

(“siapa yang seperti Allah”) 

memimpin bala tentara malaikat 
yang mencampakkan setan dan 
para malaikat yang memberontak 
ke dalam neraka (Bdk. Why 
12:7). Rafael (“kesembuhan dari 
Allah”) berperan, misalnya dalam 
penyembuhan mata Tobit yang 
buta (Bdk. Tobit 5). Sedangkan 
Gabriel (“kekuatan Allah”) menjadi 
pembawa kabar kepada Perawan 
Maria yang telah dipilih menjadi 
Bunda Sang Juru Selamat (Bdk. 
Luk 1:26-38). 

Berdasarkan semua kisah 
inilah, gereja sampai saat ini 
menghormati para malaikat 
sebagai pelindung setiap orang 
dalam peziarahan hidupnya di 
dunia (KGK #336). Dalam kalender 
liturgi, Pesta Para Malaikat Agung 
dirayakan pada 29 September 
sementara Pesta Malaikat 
Pelindung dirayakan pada 2 
Oktober.

F R A T E R  E D U A R D  S A L V A T O R E  O F M

kisah perjanjian lama 
tentang Nabi Maleakhi 
menunjukkan sebutan 

“malaikat” sebagai bentuk 
tugas membawa pesan/ 

nubuat/ kabar baik dari 
Allah kepada seluruh 

ciptaan 
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Malaikat, Sang 
Pelindung Manusia

Malaikat

Dalam iman Katolik malaikat 
adalah mahluk kudus yang 
bertugas menjaga orang 

beriman agar setia melaksanakan 
kehendak Allah. Semua malaikat 
diberi nama belakang EL, yang 
artinya Allah dalam Bahasa Ibrani.

Malaikat tidak bertubuh dan 
merupakan mahluk rohani yang 
berupa roh, berkepribadian, 
berkehendak, dan berakal. Di 
dalam kitab suci malaikat selalu 
berperan sebagai utusan Allah 
dengan tugas tertentu. 

MALAIKAT AGUNG MIKAEL 

Mikael adalah Penjaga 
Sakramen Mahakudus Ekaristi. Ia 
bertugas menjadi panglima bala 
tentara surgawi untuk berperang 
melawan iblis. Ketika Yosua 
dekat Yerikho, ia melayangkan 
pandangnya, dilihatnya seorang 
laki-laki berdiri di depannya 
dengan pedang terhunus di 
tangannya. Yosua mendekatinya 
dan bertanya kepadanya: 
"Kawankah engkau atau lawan?" 
Jawabnya: "Bukan, tetapi akulah 
Panglima Balatentara TUHAN. 
Sekarang aku datang." Lalu 
sujudlah Yosua dengan mukanya 
ke tanah, menyembah dan 
berkata kepadanya: "Apakah yang 
akan dikatakan tuanku kepada 
hambanya ini?" Dan Panglima 
Balatentara TUHAN itu berkata 
kepada Yosua: "Tanggalkanlah 
kasutmu dari kakimu, sebab 
tempat engkau berdiri itu kudus." 
(Yosua 5:13-15)

MALAIKAT AGUNG GABRIEL 

Disebut sebagai penjaga 

Sakramen Baptis yang bertugas 
untuk menyampaikan pesan dari 
Tuhan. Secara khusus, malaikat 
Gabriel menyampaikan kabar 
sukacita kepada Bunda Maria, 
Elisabeth, Yusuf dan para gembala 
mengenai kelahiran Yesus. 

MALAIKAT RAFAEL 

Artinya penyembuh Tuhan, 
hanya muncul dalam kitab Tobit. 
Rafael adalah penjaga Sakramen 
Tobat atau juga disebut Rafael 
Sang Penyembuh; dia menjadi 
salah satu dari tujuh malaikat yang 
berdiri di hadapan Tuhan Yang 
Agung, siap melayani-Nya (Tobit 
12:15);

MALAIKAT URIEL 

Artinya "Terang Tuhan" disebut 
sebagai penjaga kekudusan. 
Malaikat Uriel membawa pedang 
yang menjaga Taman Eden 
supaya jangan ada orang yang 
memasukinya lagi. Nama Uriel 
terdapat dalam kitab Henoh dan 
kebijaksanaan Salomo. 

MALAIKAT RAQUEL

Artinya adalah sahabat Allah 
yang bertugas sebagai malaikat 
keadilan yang menghukum orang 
berdosa dan dihukum dengan api. 

MALAIKAT SERAFIM 

Berarti "yang terbakar atau 
bernyala-nyala” yang memiliki 
kasih yang paling berkobar 
di hadapan Tuhan. Serafim 
merupakan kumpulan malaikat. 
Mereka adalah paduan suara yang 
menyanyikan, "Kudus, Kudus, 
Kuduslah Tuhan."

KERUBIM 

Berarti kesempurnaan dari 
kebijaksanaan yang bertugas 
menjaga kekudusan. Dalam 
kitab Kejadian 3:4, dia bertugas 
menghalau manusia dengan 
pedang bernyala yang akan 
masuk ke Taman Eden di bagian 
timur. Dan dalam kitab Keluaran 
25 ketika Allah menyuruh Musa 
membuat tabut perjanjian harus 
diberi kerub dengan bentuk 
malaikat di setiap sudutnya.

 Doa kepada malaikat pelindung 
sangat penting karena kita 
sering tidak taat dan setia pada 
kehendak-Nya. Bagi kita orang 
beriman, malaikat diberikan Tuhan 
untuk memasuki alam para kudus 
yang sangat bercahaya dan penuh 
sukacita. Sangat menyedihkan 
banyak orang beriman terjebak 
mengenai alam spiritual yang 
mereka sebut alam gaib dan 
menakutkan. 

Bagi para kudus, para rasul 
dan orang beriman, dunia 
spiritual, dunia gaib adalah dunia 
kemuliaan, kudus, damai dan 
penuh berkat. Berdoalah kepada 
malaikat pelindung sehingga kita 
akan dibimbing untuk mengenal 
dunia para kudus yang penuh 
berkat. Jangan bangga kalau 
Anda bisa melihat setan apalagi 
bergaul dengan mereka karena 
Anda salah jurusan. Berbahagialah 
dan banggalah bila kita mengenal 
malaikat dan para kudus, karena 
bersama para kudus kita telah 
mencicipi hidup abadi.

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

Bergoglio nama kecil dari 
Paus Fransiskus adalah 
anak pertama dari lima 

bersaudara. Ia merupakan anak 
imigran Italia yang tinggal di 
Argentina. Setelah lulus SMA, 
Bergoglio sempat bekerja di 
perusahaan produsen makanan 
kemudian ia mulai merasakan 
panggilan untuk berkarya di 
gereja. Saat berusia 25 tahun 
Bergoglio kemudian masuk 
sekolah calon imam Yesuit dan 
ditahbiskan menjadi Imam 
Yesuit pada tahun 1973.

Pelayanan Bergoglio sebagai 
imam membawanya menjadi 
seorang Uskup Buenos Aires dan 
menjadi Kardinal pada tahun 
2001. Ketika menjabat sebagai 
seorang Kardinal, Bergoglio 
dikenal sebagai sosok yang rendah 
hati, konservatif, dan memiliki 
komitmen kuat terhadap keadilan 
sosial. Di masa krisis ekonomi 
Argentina yang mencapai 
puncaknya pada 2002, Bergoglio 
memilih tinggal di apartemen 
sederhana bukan di kediaman 
resmi uskup agung, dan bepergian 
menggunakan transportasi publik 
atau berjalan kaki. Pandangan 
teologinya yang konservatif kerap 
membuatnya berseberangan 

dengan pemerintahan Argentina 
di bawah Presiden Nestor Kirchner 
(2003-2007) yang dilanjutkan 
istrinya, Cristina Fernandez 
de Kirchner. Bergoglio dikenal 
sebagai pengkritik keras inisiatif 
sosial yang dilakukan Cristina 
Fernandez termasuk soal 
legalisasi pernikahan sesama 
jenis kelamin pada 2010. Kritikan 
itu membuat Cristina menyebut 
Bergoglio sebagai ekstremis 
sayap kanan dan pendukung 
kediktatoran Jenderal Videla.

KEPAUSAN

Pada tahun 2013 Paus Benediktus 
XVI mengundurkan diri 
dikarenakan usia yang tua dan 
kesehatannya terus menurun. 
Vatikan pun menggelar Konklaf 
untuk memilih Paus yang baru, 
setelah 2 hari Bergoglio pun 
terpilih menjadi Paus ke-266 dan 
menjadikan dirinya Imam Yesuit 
pertama sebagai pemimpin 
gereja Katolik. Ia memilih nama 
Fransiskus untuk menghormati 
St. Fransiskus dari Asisi yang ia 
kenal sebagai sosok rendah hati 
dan melayani orang miskin.

Kerendahan hati juga melekat 
dalam diri Paus Fransiskus pada 
Kamis Putih tiap tahunnya, 
Fransiskus membasuh kaki 12 

orang narapidana. Tidak seperti 
Paus sebelumnya yang membasuh 
imam-imam di Basilika St. Petrus, 
Vatikan namun Paus Fransiskus 
mengunjungi langsung penjara-
penjara untuk membasuh kaki 
narapidana. Hal ini dilakukannya 
untuk mengajarkan kita agar 
yang kuat melayani yang lemah. 
Setiap orang yang merasa dirinya 
kuat harus mejadi pelayan bagi 
sesamanya. Tindakan Paus itu 
menjadi semacam agenda rutin 
tahunan dan dianggap mendobrak 
nilai-nilai lama. Kalangan Katolik 
konservatif, yang belum atau tidak 
bisa menerima perubahan nilai, 
banyak mengkritik tindakannya.

Selain itu, Paus Fransiskus 
juga pernah melakukan tindakan 
mencium kaki Presiden Sudan 
Selatan, Salva Kiir dan mantan 
deputi Kiir yang berbalik menjadi 
pemimpin pemberontak Riek 
Machar, dengan 3 Wakil Presiden 
Sudan Selatan. Bukan tanpa 
alasan Ia melakukannya, sebagai 
bentuk penghormatan atas 
kesepakatan genjatan senjata 
saat perang saudara antara 
Sudan Selatan yang mayoritas 
Kristen dan Sudan dengan 
mayoritas Islam. Ia juga meminta 
untuk kedua belah pihak yang 
berperang agar berdamai. (Abed)

Foto: aleteia.org

Miserando atque Eligendo” berarti “Rendah 
Hati dan Terpilih” atau “Tuhan telah berkenan 

mengasihi aku dan akhirnya memilih aku”. 
Semboyan ini menggambarkan sosok 

yang rendah hati dari seorang pemimpin 
Gereja Katolik yang memiliki nama asli 
Jorge Mario Bergoglio atau yang sering 

kita kenal dengan Paus Fransiskus.



OPINI HUKUM

SEPTEMBER-OKTOBER 2019 25

Penistaan agama yang 
sering disebut blasphemy 
merupakan tindak 

penghinaan, penghujatan, 
atau ketidaksopanan terhadap 
tokoh-tokoh suci, artefak 
(simbol) agama, adat istiadat, 
dan keyakinan suatu agama. 

Sepanjang tahun 1965-2018, di 
Indonesia terdapat 100 lebih kasus 
penistaan agama. Di antaranya, 
hampir 80 perkara diselesaikan 
melalui jalur hukum (persidangan) 
dan sisanya di luar persidangan 
(non-yustisia). Beberapa kasus 
hukum tersebut yang mendapat 
sorotan media cukup intensif 
antara lain: kasus Cerpen “Langit 
Makin Mendung”, kasus Survei 
Tabloid Monitor (survei nabi 
Muhammad), kasus Ahmadiyah, 
kasus Lia Eden, kasus Ahok, 
Kasus Meiliana  dan sebagainya. 

HUKUM PENISTAAN 
AGAMA DI INDONESIA

Indonesia telah memiliki 
instrumen hukum dalam menjaga 
kerukunan umat beragama 
terkhusus dalam hal menindak 
oknum masyarakat yang 
sewenang-wenang melakukan 
tindakan penistaan agama. 
Instrumen tersebut diatur dalam 
ketentuan UUD 1945 Pasal 
29 yang menyatakan bahwa 
“negara Indonesia dilandasi oleh 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” UUD 
tidak menentukan Tuhan agama 
mana yang harus disembah. 

KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA (KUHP)

Indonesia melarang penistaan 
agama dalam KUHP-nya. Pasal 
156(a) menyasar setiap orang 

yang dengan sengaja di muka 
umum mengeluarkan perasaan 
atau melakukan perbuatan 
yang bersifat permusuhan, 
penyalahgunaan, atau penodaan 
terhadap suatu agama yang 
dianut di Indonesia atau dengan 
maksud supaya orang tidak 
menganut agama apapun. 
Pelanggaran ini dipidana penjara 
selama-lamanya lima tahun. 

DEKRET PRESIDEN 

Pasal 156(a) melengkapi 
dekret Presiden Soekarno 
yang dijalankan oleh Presiden 
Soeharto, yaitu Dekret Presiden 
No. 1/PNPS/1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama. 
Pasal 1 dekret melarang 
"penafsiran menyimpang" 
ajaran agama dan memberi 
Presiden hak membubarkan 
organisasi yang mempraktikkan 
ajaran menyimpang. 

Menelaah instrumen hukum 
di atas, seyogyanya di Negara 
Indonesia penegakan hukum 
untuk para penista agama dapat 
ditindak secara tegas tanpa  
memandang agama apapun itu, 
baik mayoritas maupun minoritas, 
karena menurut saya, negara hadir 
untuk melindungi seluruh agama 
agar tidak dinista dalam bentuk 
apapun. Saya berharap aparat 
penegak hukum tidak gentar 
dalam melakukan penindakan 
kepada oknum-oknum yang 
melakukan penistaan agama

SIKAP UMAT KATOLIK TERHADAP 
PENISTAAN AGAMA

Sebagai umat katolik, 
bagaimanakah sikap kita jika 

agama atau simbol agama dihina? 
Tanggapan saya singkat saja, kita 
harus bijaksana menyikapinya 
dengan berpedoman iman kepada 
Tuhan yaitu “Hukum Kasih”. 
Walaupun tidak sedikit di antara 
kita yang merasa cukup resah 
atau marah dengan pemberitaan 
yang viral belakangan ini, 
terkait dugaan penistaan simbol 
agama Katolik, yakni salib. 

Namun reaksi umat Katolik 
umumnya tidak marah, melainkan 
sebaliknya. Kita justru semakin 
kuat dalam iman, dan bahkan para 
tokoh dan pemuka agama Katolik 
semakin menyerukan hukum 
kasih kepada umatnya. Hukum 
kasih dalam gereja Katolik ialah 
bagaimana kita mengampuni 
orang yang jahat kepada kita dan 
hal ini selaras dengan ajaran Tuhan 
Yesus dalam Doa Bapa Kami. 

Dalam kasus dugaan penistaan 
agama kepada salib, saya 
merefleksikannya sebagai berikut: 
“Bagi pemahaman Yahudi salib 
adalah penghinaan, bagi Yunani 
salib adalah kebodohan, sekarang 
salib adalah jin kafir bagi yang 
tidak percaya. Tapi kita percaya 
salib tanda kemenangan. Tuhan 
kita Tuhan yang tidak butuh 
dibela, karena Tuhan Yesus 
ialah Agung yang membela 
kita dalam segala Hal”.

Ada baiknya kita kembali 
mendaraskan doa yang diserukan 
oleh Santo Fransiskus Asisi 
pada puji syukur nomor 221 "... 
jadikanlah aku pembawa cinta 
kasih, Bila terjadi penghinaan,...". 

(Sumber: wikipedia, KUHP, Puji Syukur)

HUKUM PENISTAAN AGAMA, 
TEGAK UNTUK KAUM MINORITAS?
BAGAIMANA SIKAP KITA 
ATAS PENISTAAN AGAMA KITA (KATOLIK)?
L U K A S  W O I T I L A
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ZIARAH

Namun di balik kesan 
‘sangar’ yang melekat 
pada Nusakambangan, 

sesungguhnya pulau ini 

merupakan daerah yang masih 

alami, memiliki pemandangan 

yang indah, dengan masyarakat 

yang ramah dan bersahaja. Satu 

hal yang istimewa, di tempat ini 

terdapat sebuah Gua Maria yang 

benar-benar alami, karena tidak 

dibuat oleh tangan manusia, 

yang dikenal dengan Gua Maria 

Kesederhanaan. Terletak di 

Desa Klaces, Kampung Laut, 

Gua Maria Kesederhanaan 

secara administratif berada 

di Paroki Stephanus Cilacap, 

Keuskupan Purwokerto.

PENEMUAN GUA BENDUNG 
DAN SOSOK BUNDA MARIA

Pada mulanya, Gua Maria 

Kesederhanaan dijuluki oleh 

warga setempat dengan nama 

Gua Bendung. Gua Bendung 

adalah gua alami berhiaskan 

stalakmit di dalamnya. Pada tahun 

2002, tepatnya di bulan Februari, 

Mgr. Julius Sunarka meminta 

Romo Julius Puja untuk mencari 

gua yang cocok dijadikan tempat 

peziarahan di Desa Klaces. Setelah 

melakukan pencarian selama 

tiga hari, sampailah mereka di 

Gua Bendung dan menemukan 

sebuah besi yang berupa salib. 

Mereka juga menemukan bahwa 

di gua tersebut terdapat stalakmit 

yang menyerupai sosok Bunda 

Maria sedang menggendong 

kanak-kanak Yesus, serta relief 

keluarga kudus dan perjamuan 

terakhir di dinding gua. 

Gua Bendung ini akhirnya dipilih 

dan diresmikan pada tanggal 16 

Mei 2002 oleh Uskup Purwokerto 

dengan nama Gua Santa Maria 

Nusakambangan dan menjadi 

salah satu tempat peziarahan umat 

Katolik di Jawa Tengah. Gua Maria 

ini kemudian dikenal dengan nama 

Gua Maria Kesederhanaan karena 

kealamian dan lokasinya yang 

berada di pelosok Desa Klaces.

MELEWATI AIR TENANG

Perjalanan menuju Gua Maria 

Kesederhanaan dimulai dari 

kota Cilacap. Di kota inilah Anda 

dapat menginap dan beristirahat, 

karena di Nusakambangan tidak 

ada tempat penginapan. Anda 

tidak perlu khawatir karena 

fasilitas yang ada di Cilacap cukup 

memadai untuk menunjang 

aktivitas Anda. Anda dapat 

mencapai kota Cilacap dengan 

menggunakan kendaraan beroda 

empat, kereta api, dan bahkan 

menggunakan pesawat.

Dari Cilacap, Anda akan 

menumpang kapal kecil 

menyusuri perairan dangkal ke 

Nusakambangan dari Pelabuhan 

Sleko. Perjalanan menuju 

Nusakambangan ditempuh 

selama kurang lebih dua jam. 

Selama perjalanan menuju 

Nusakambangan, Anda akan 

dimanjakan oleh pemandangan 

hutan bakau dan Segara Anakan. 

Kemudian, Anda akan tiba di 

Dermaga Kleces dan Anda 

harus menempuh perjalanan 

sejauh 4 km. Di sana terdapat 

masyarakat lokal yang bersedia 

‘ngojek’ dan mengantar para 

peziarah menuju Gua Maria 

Kesederhanaan. Medan menuju 

Gua Maria hanya bisa dilalui 

motor, namun jumlah ojek lokal ini 

juga terbatas, sehingga berjalan 

kaki adalah alternatif pilihan yang 

paling bijak untuk diambil. 

Cuaca di Nusakambangan 
sangat panas sehingga Anda 
harus mempersiapkan bekal 
minum dan makanan secukupnya, 
dan menggunakan pakaian 
yang nyaman. Jangan lupa 
membawa topi/payung dan 
jaket agar tubuh tidak langsung 
tersengat sinar matahari. 

Di perjalanan, Anda akan 
melewati perkampungan. Di 
kampung ini masih ada penjaja 
makanan dan minuman untuk 
menghilangkan lapar dan melepas 
dahaga. Bila Anda merasa 
tersesat, Anda dapat bertanya ke 
penduduk lokal tentang lokasi 
Gua Maria. Bahkan tidak jarang 
mereka akan dengan senang 
hati mengantar Anda kesana. 
Separuh perjalanan, Anda 
akan mulai memasuki kawasan 
hutan. Disini tidak ada lagi 
penjaja makanan dan minuman, 
jadi pastikan Anda sudah 
membawa bekal yang cukup.

Perjalanan menuju gua ini 
tidaklah mudah dan nyaman 
seperti hidup kita di Jakarta. 
Walaupun medan yang ditempuh 
untuk sampai di gua maria ini 
begitu berat, kita tetap dapat 
menikmati pesona alam yang 
masih alami dan masyarakat 
yang begitu bersahaja. Hal ini 
dapat membuat kita juga ingat 
untuk senantiasa mensyukuri 
segala berkat yang telah kita 
terima, mengingatkan kita untuk 
selalu menghargai alam dan 
ingat untuk menjadi masyarakat 
yang memiliki hidup sosial yang 
baik, bukan semakin terbentuk 
untuk menjadi masyarakat yang 
individualis dan tidak memiliki 
kepekaan sosial. (Risty)
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DIBALIK LAYAR

Foto : KOMSOS / Rio

DIBALIK LAYAR
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Anak tantrum merupakan salah satu hal yang paling menantang dalam mengasuh anak. Kita merasa 
berhasil menjadi orang tua ketika anak tersenyum dan mudah diarahkan. Sebaliknya kita merasa tak 
berdaya ketika anak mulai menendang-nendang sambil berteriak-teriak, bahkan tidur-tiduran di lantai 
mall. Namun, percaya atau tidak, tantrum pada anak merupakan bagian penting dalam kesehatan 
emosional anak. Di saat yang sama, orang tua belajar untuk lebih tenang saat menghadapi anak yang 
sedang marah. Ini 5 alasan mengapa tantrum pada anak sebenarnya merupakan hal yang baik. 
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Lebih Baik Dikeluarkan Daripada Ditahan
Air mata mengandung kortisol alias hormon stres. Mengeluarkan air mata berarti melepaskan stres dari tubuh. 
Menangis juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan emosional, selama ada orang 
terdekat yang mendukung. Ketika anak tantrum, sepertinya tidak ada sesuatu yang Anda lakukan itu benar. Dia 
marah, frustrasi, dan merengek-rengek tanpa alasan yang jelas. Namun setelah ‘badai’ amarah berlalu, mood 
anak menjadi lebih baik. Sesekali kita perlu membiarkan anak meluapkan emosinya tanpa perlu menginterupsi 
prosesnya, sampai dia selesai dengan perasaannya. 

Menangis Membantu Anak Untuk Belajar
Mungkin Anda pernah dibuat tidak habis pikir karena anak yang tadinya asik bermain lego, tiba-tiba menangis 
dan melempar mainannya. Selesai menangis, anak kembali duduk dan meneruskan membangun legonya. Usut 
punya usut, ternyata dia tidak bisa menyelesaikan bangunan yang ia inginkan. Tangisan merupakan cara anak 
mengekspresikan rasa frustrasinya dan setelah berhasil melewatinya, dia akan mempelajari hal yang baru. 

Anda Bilang Tidak, Dan Itu Baik 
Sering kali anak menjadi tantrum ketika Anda mengatakan ‘tidak’ padanya. Tak perlu merasa bersalah, itu bagus 
kok! Mengatakan ‘tidak’ pada anak, secara jelas memberikan batasan perilaku mana yang bisa diterima dan 
tidak. Terkadang, kita menghindari mengatakan ‘tidak’ karena kita tidak ingin anak jadi marah dan tantrum. 
Padahal kita tetap bisa mendisiplinkan anak dengan mengungkapkan cinta dan empati, melalui pelukan misalnya. 
Berani mengatakan ‘tidak’ berarti Anda tidak takut menghadapi sisi emosional yang tidak menyenangkan dalam 
pengasuhan anak. 

Anak Merasa Aman Mengungkapkan Perasaannya 
Tantrum sesungguhnya adalah capaian yang besar, walaupun rasanya tidak seperti itu. Pada banyak kasus, anak 
tidak menggunakan trantrum untuk memanipulasi atau mendapatkan apa yang ia inginkan. Anak ternyata bisa 
menerima saat orang tua mengatakan ‘tidak’ dan tantrum merupakan reaksinya. Anda bisa tetap tegas mengatakan 
tidak, sekaligus berempati dengan kesedihannya. Anak bisa saja meledak-ledak karena warna kaos kakinya salah 
atau potongan rotinya tidak simetris. Itu sebenarnya pengantar belaka. Jika kita mampu memahaminya, kita tentu 
tidak akan balik marah, melainkan terus menghujaninya dengan kasih sayang. 

Tantrum Mempererat Hubungan Orang Tua Dan Anak
Mungkin hal ini sulit dipahami, tapi mari kita lihat bersama. Anak yang sedang marah kelihatannya tidak 
menghargai keberadaan Anda, padahal sebaliknya. Berikanlah dia waktu untuk mengalami semua badai 
perasaannya, tanpa perlu berusaha untuk menghentikan atau ‘membetulkan’ mereka. Jangan terlalu cerewet 
menasihatinya. Peluk saja tanpa terlalu banyak bicara. Anak akan merasa Anda menerima dia apa adanya dan 
merasa lebih dekat setelahnya. (Rully / Sumber:  www.parents.com)
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Dalam dunia medis, kita 
sering mendengar 
istilah anestesi atau 

pembiusan. Terutama pada 
orang yang akan menjalani 
operasi. Apakah sebenarnya 
anestesi itu? Istilah ‘anestesi’ 
diperkenalkan oleh Oliver Wendell 
Holmes sebagai keadaan tidak 
sadar yang bersifat sementara 
karena pemberian obat, yang 
bertujuan menghilangkan nyeri 
saat pembedahan. Sedangkan 
‘analgesia’ adalah pemberian 
obat untuk menghilangkan 
nyeri tanpa menghilangkan 
kesadaran seseorang.

BAGAIMANA PROSES ANESTESI 
UMUM DILAKUKAN?

Anestesi umum dilakukan 
dengan pemberian beberapa 
obat yaitu premedikasi (untuk 
mengurangi efek samping obat 
anestesi) dan obat induksi yang 
meliputi obat sedatif-hipnotik 
(mendepresi sistem saraf pusat, 
menurunkan kesadaran), narkotik 
(menghilangkan nyeri), dan 
relaksan (melemaskan otot). 
Obat-obatan tersebut diberikan 
melalui intravena atau infus.

APAKAH PUASA DIPERLUKAN 
SEBELUM ANESTESI UMUM?

Puasa 6-8 jam perlu dilakukan 
oleh orang dewasa sebelum 
anestesi umum, untuk mencegah 
terjadinya aspirasi atau muntah 
yang berbahaya jika masuk 
saluran pernapasan. Karena 
selama dilakukan anestesi 
umum, pasien dipasang alat 
bantu napas (ventilator) dan 
selang melalui mulut, yang 
dapat menstimulasi aspirasi.

APAKAH ALERGI 
DAPAT MEMENGARUHI 
ANESTESI UMUM?

Jika memiliki alergi, Anda harus 
menginformasikan kepada dokter 
anestesi. Hal tersebut perlu 
dilakukan agar dokter anestesi dan 
tim yang melakukan pembiusan 
saat operasi waspada terhadap 
obat-obatan yang akan digunakan.

APAKAH SAYA SADAR SAAT 
OPERASI BERLANGSUNG?

Dokter anestesi akan 
memberikan obat-obatan 
anestesi sesuai dengan 
perkiraan lama operasi sehingga 

tidak sadar selama operasi 
menggunakan anestesi umum.

APA SAJA EFEK SAMPING 
ANESTESI?

Perlukaan di sekitar mulut atau 
sakit tenggorokan mungkin terjadi 
karena pemasangan selang bantu 
nafas. Efek samping tersebut akan 
hilang dalam beberapa hari. Nyeri 
pada lokasi pemasangan infus 
dapat terjadi apabila obat dengan 
konsentrasi tinggi secara cepat.

KAPAN BOLEH MAKAN 
DAN MINUM SETELAH 
ANESTESI UMUM SELESAI?

Setelah prosedur operasi dan 
anestesi umum selesai, akan 
dilakukan analisa oleh dokter 
anestesi dalam hal kesiapan 
saluran pencernaan meliputi 
bising usus dan kemampuan 
menelan pasien. Disarankan 
secara bertahap minum sedikit 
air putih, apabila tidak ada 
aspirasi, boleh dilanjutkan 
minum atau makan makanan 
yang mudah dicerna dan tidak 
berbau tajam ataupun pedas. 

(Disadur dari berbagai sumber, Gandhi)
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Foto: xxxxx

Kesulitan untuk tidur alias insomnia sangat berpengaruh pada kesehatan dan dapat 
mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti turunnya tingkat konsentrasi hingga daya 

tahan tubuh melemah. Walau demikian, bukan berarti Anda harus mengandalkan 
obat tidur ketika insomnia menyerang. Penyebab insomnia yang paling umum 

adalah kecemasan, stres, dan kebiasaan tidur yang buruk. Simak 7 cara mudah 
yang bisa Anda lakukan agar dapat terlelap sebelum insomnia melanda.
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Ilustrasi: freepik.com
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Jika ada yang masih 
berpandangan bahwa 

perempuan adalah mahkluk 
lemah, sepertinya harus bertemu 
dulu dengan Maria Clarisa 
Zefanya Saragih. Gadis yang 
akrab dipanggil Ica merupakan 
salah satu karateka dengan sabuk 
hitam tingkat pertama. Di usianya 
yang masih muda, yaitu 16 tahun, 
ini merupakan suatu prestasi 
yang membanggakan. Saat 
diwawancarai, ia mengaku telah 
mengikuti karate sejak kelas 5 SD.

“Sempat berhenti saat kelas 6 
karena harus fokus untuk Ujian 
Nasional. Namun, setelah masuk 
SMP saya terus ikut karate sampai 
saat ini. Saya ingin ikut karate 
awalnya hanya kepo, tapi saya juga 
ingin memiliki pertahanan diri dan 
membuktikan bahwa wanita itu 
tidak lemah,” ujarnya. OMK dari 
Lingkungan St. Theresia, Wilayah 6 
ini juga menceritakan bagaimana 
sulitnya meraih sabuk hitam.

“Sabuk hitam ini sebenarnya 
bertingkat. Kemarin, saya harus 
pergi ke Malang untuk mengikuti 
tes sabuk hitam tingkat pertama. 
Banyak kesulitan yang saya 
hadapi saat tes mulai dari cuaca, 
pernapasan yang terganggu, 
stamina yang terus dikuras, dan 
masih banyak lagi. Istirahat yang 
diberikan pun juga belum cukup 

untuk memulihkan kondisi.”

“Namun, di balik semua itu saya 
bersyukur karena akhirnya lulus 
dan bisa mencapai sabuk hitam 
tingkat pertama setelah ujian 
yang benar-benar keras. Saya juga 
bersyukur karena campur tangan 
Tuhan sangat besar dalam ujian 
ini. Selain itu, orang tua selalu 
mendukung dan mengingatkan 
untuk tetap berdoa,” jelas 
perempuan kelahiran Bogor, 17 
Mei 2003. Selain mengikuti karate, 
siswi SMAN 48 Jakarta ini juga aktif 
dalam kegiatan ekstrakurikuler 
paskibra di sekolahnya. Ica juga 
memenangi beberapa perlombaan 
bersama tim paskibranya ini.

“Saya bersama tim pernah 
memenangi Juara 3 Lomba Pashco 
of Magma di SMAN 58 Jakarta, 
Juara 3 Lomba Ampera ke-11 
di SMAN 51 Jakarta, dan Juara 
harapan 1 Lomba Passion ke-14 di 
SMAN 67 Jakarta.”. Selain aktif di 
sekolah, Ica juga cukup aktif dalam 
kegiatan gereja. Ia merupakan 
salah satu pendamping misdinar 
paroki ini. “Saya sudah mengikuti 
misdinar sejak tahun 2014 dan 
saya ditugaskan untuk menjadi 
pendamping misdinar bersama 
teman-teman saya yang lain 
sejak kelas 3 SMP,” tambahnya.

Putri dari Hendrikson Saragih 
dan Friana Kristiana Damanik ini 

juga terlibat aktif dalam kegiatan 
OMK, khususnya di OMK wilayah 
6. Banyak pengalaman suka 
duka yang sudah ia lalui selama 
mengikuti kegiatan OMK. “Salah 
satu kendala saya dalam ikut 
kegiatan OMK ini adalah soal 
waktu. Terkadang kegiatan selesai 
larut malam sedangkan saya 
tidak bisa untuk mengikuti pola 
ini karena masih ada tugas-tugas 
sekolah dan persiapan ulangan 
untuk keesokan harinya,” kata Ica. 

Ia juga menanggapi bagaimana 
kondisi OMK saat ini terutama di 
paroki ini. “Saat ini, banyak OMK 
yang sudah aktif, tapi kebanyakan 
dari mereka hanya ingin sekedar 
famous tanpa mau benar-benar 
bekerja untuk OMK sehingga saat 
ada event yang membutuhkan 
bantuan, mereka malah mundur 
dan tidak membantu.”

“Saya berharap para OMK di 
paroki benar-benar menjadikan 
wadah ini untuk banyak belajar. 
Belajar bagaimana organisasi, 
membuat program kerja, 
mendewasakan diri, bertanggung 
jawab, dan masih banyak lagi. 
Jangan lupa juga bahwa OMK 
adalah tempat kita untuk lebih 
mendekatkan diri lagi dengan 
Tuhan melalui sesama,” tutup 
Ica dalam wawancara dengan 
redaksi INRI. (Nanta)



Usai memimpin Doa Malaikat 
Tuhan di Plaza Santo 
Petrus, Vatikan, pada hari 

Minggu, 1 September 2019, Paus 
Fransiskus resmi mengumumkan 
13 nama Kardinal baru. Salah 
satu nama yang disebut adalah 
Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup 
Keuskupan Agung Jakarta, Ketua 
KWI, Uskup TNI/POLRI) dari 
Indonesia. Sebuah kebanggaan 
sendiri bagi umat Katolik 
Indonesia khususnya, karena 
setelah dua puluh lima tahun 
baru kembali ada Kardinal dari 
Indonesia. Sekadar informasi, 
Kardinal merupakan pejabat senior 
di Gereja Katolik Roma. Kardinal 
berada di bawah Paus dan ditunjuk 
langsung oleh Paus. Kardinal 
memiliki tugas untuk menghadiri 
rapat dalam dewan suci. Selain 
itu, kardinal juga bertugas untuk 
memilih pengganti Paus.

Mgr. Suharyo merupakan 
Kardinal ketiga yang berasal dari 
Indonesia. Kardinal pertama 

adalah Almarhum Justinus 
Darmojuwono, SJ. Ia dilantik 
pada 1967 saat masih mengabdi 
sebagai Uskup Agung Semarang 
periode 1963-1981. Kardinal 
kedua yakni Julius Darmaatmadja, 
SJ yang ditunjuk pada 1994. 
Kabar terpilihnya Mgr. Suharyo 
sebagai Kardinal tentu disambut 
dengan sukacita oleh umat 
Katolik di Tanah Air. Bagaimana 
tidak, hal ini merupakan suatu 
kehormatan bagi bangsa 
Indonesia dan sebagai bentuk 
kepercayaan dari Paus Fransiskus 
bagi Gereja Katolik Indonesia. 

Pelantikan Kardinal baru telah 
dilaksanakan dalam consistorium 
(sidang para Kardinal) pada 
tanggal 5 Oktober 2019 di Basilika 
Santo Petrus, Vatikan. Dalam 
prosesi pelatikan kardinal yang 
diselenggarakan sekitar pukul 2 
siang waktu setempat, dihadiri 
juga oleh dua pejabat tinggi 
Negara setingkat Menag Lukman 
Hakim Saifuddin, Menteri ESDM 

Ignatius Jonan, Dubes RI untuk 
Vatikan. Antonius Agus Sriyono, 
Kepala Desk Islam Asia-Pasifik 
PCID Rm. Markus Solo, SVD.

Melalui terpilihnya Mgr. Ignatius 
sebagai Kardinal dari Indonesia, 
tentunya terdapat banyak harapan 
bahwa gereja Katolik Indonesia 
akan semakin berkembang 
baik. Tidak lupa gereja Katolik 
Indonesia perlu mengucapkan 
terima kasih atas pengabdian 
serta pelayanan yang selama ini 
diberikan oleh Kardinal Julius 
Riyadi Darmaatmadja, S.J dan 
mendoakan selalu kesehatan Bapa 
Kardinal. Sebuah karya pelayanan 
panjang yang selama ini dilakukan 
dengan baik terutama di tengah 
kondisi kesehatan Bapa Kardinal 
Julius yang menurun. Sekali lagi, 
proficiat untuk Mgr. Ignatius 
Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, 
selamat berkarya dalam 
pelayanan sebagai Kardinal. 

(Disadur dari berbagai sumber/ Nino)

M G R .  I G N A T I U S  S U H A R Y O

Kardinal Baru dari Indonesia

Foto: antaranews & kemlu.go.id
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