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KERLING

UjIAN TAHUN KEADILAN SOSIAL

Kali ini, Mediapass Edisi ke-172 mengangkat tema Ujian di Tahun Keadilan. 
Tema itu laik diangkat melihat kondisi Indonesia saat ini. Ya, tak sedikit 
masyarakat di Tanah Air yang menyerukan soal keadilan sosial. Masyarakat acap 
kali menyerukan pada pemerintah, untuk berlaku adil. Mereka yang berada di 
golongan kelas bawah sering kali ‘berteriak’ agar kita yang lebih mampu mau 
berlaku setara. Minimal yang bisa dilakukan adalah tidak melakukan panic 
buying di kala pandemi. 

Ketika panic buying tak lagi terjadi, muncul masalah lain. Hadirnya kaum 
oportunis yang menyunat bantuan sosial Covid-19 dari pemerintah. Mereka 
yang seharusnya mendapatkan bantuan sesuai nominal yang ditentukan, namun 
‘jatahnya’ justru dipotong begitu saja. Kondisi ini nyata dan benar terjadi dan 
Anda bisa membacanya di rubrik Orbitan Utama. 

Menyoal keadilan sosial, kita juga diajak untuk melihat masalah yang terjadi 
saat ini lewat jendela dunia di rubrik Warta Komsos. Rubrik ini menyegarkan 
ingatan kita kembali tentang pentingnya dokumen bersejarah, yaitu Dokumen 
Abu Dhabi. 

Melalui Dokumen Abu Dhabi itu, kita menjadi ingat kembali bahwa saat ini, 
dunia bukan hanya Indonesia terjadi kemerosotan moral yang berujung pada 
ketidakadilan dan ketidakpedulian umat manusia satu sama lain. Oleh karena itu 
agar kita dapat lebih berbelarasa di tengah pandemi ini, tulisan pastor Thomas 
Suratno, SCJ di rubrik pesona Sabda mengajak kita sebagai pengikut Kristus, 
untuk mengingat kembali tentang Hukum Kasih. 

Selain Hukum Cinta kasih, lewat tulisan Seksi SKp Divisi Lingkungan Hidup, 
kita dihadapkan pada realita tatanan lingkungan yang tak lagi sehat. Kita diajak 
untuk mengintrospeksi diri atas semua yang telah kita lakukan untuk bumi 
beserta isinya. 

Semua hal di atas adalah ujian kita sebagai umat manusia pada umumnya 
dan umat Katolik pada khususnya di Tahun Keadilan Sosial ini. Semoga lewat 
tulisan yang dihadirkan di Edisi Spesial paskah ini, kita dapat menjadi pribadi 
yang lebih baik lagi. pribadi yang semakin beriman, semakin bersaudara, dan 
semakin berbelarasa. ELS
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pertama-tama, kami bersyukur atas 
kesempatan dan kepercayaan yang diberikan 
bagi kami umat Wilayah V dan IX untuk menjadi 
pelayan dalam kepanitiaan paskah 2020 di 
paroki kita tercinta. Untuk melaksanakan tugas 
pelayanan yang sebaik-baiknya, kami melakukan 
berbagai persiapan selama kurang lebih dua 
bulan, tetapi karena situasi dan kejadian luar biasa 
yang tak terduga, yakni merebaknya wabah Covid 
19, akhirnya aneka persiapan paskah dihentikan 
secara resmi pada tanggal 17 Maret 2020.

Namun kita tahu dan mengimani, bahwa 
Tuhan bisa bekerja dengan dan tanpa kita. 
Kadang kita tidak sepenuhnya memahami 
jalanNya, tapi kita percaya dan mengimani 
rencanaNya bagi kita, umat pilihanNya. Dia 
tahu yang terbaik untuk umatNya. paskah 
2020 memang berjalan unik dan justru dengan 
demikian, Tuhan pun menyentuh kita dalam 
perayaan paskah secara unik. 

Kita juga mengimani, Tuhan itu selalu baik, 
bahkan pada saat segala sesuatu tidak berjalan 
sesuai harapan kita, umat ciptaanNya. Bahkan 
dalam keadaan yang diakibatkan merebaknya 
Covid 19 beberapa bulan terakhir ini, Tuhan pasti 
mempunyai  rencana terbaik bagi kita.

Semoga tertanam benih harapan di hati 
kita dan mengingatkan kita di tengah-tengah 
tragedi ini yang menyerang seluruh dunia bahwa 
Gembala Illahi kita masih hidup dan berdiri di 
samping kita! Ya, Dia mencintai dan menjagai kita 
semua. Tragedi kemanusiaan ini telah membawa 
banyak orang lebih dekat kepadaNya dan kepada 
BundaNya. Kita tentunya tidak menginginkan 
tragedi atau musibah ini, namun dibalik 
semuanya ini, marilah untuk bersyukur bahwa kita 
diingatkan untuk senantiasa memelihara relasi 
dengan Tuhan, yang barangkali terabaikan oleh 
karena kesibukan duniawi kita.

Kita juga bersyukur, karena persahabatan 
dan cinta kasih antara umat manusia dihidupkan 
kembali dan telah menjadi mercusuar sejati 
dalam badai atau musibah ini. Mari kita menjaga 
bersama mercusuar ini, agar tetap terlihat setelah 
badai berlalu. Kita juga dihadapkan dengan bukti 
bahwa bantuan yang maha besar tidak datang 

kepada kita “dari dunia” dan kekuasaan duniawi, 
tetapi dari Allah yang Hidup. DIA tahu dan akan 
selalu tahu cara menarik yang baik dari yang 
jahat, bahkan jika musuh kita saat ini bertindak 
dengan cara yang begitu kejam. 

Kita juga tidak ingin memilih jalan 
kekerasan untuk mengalahkan musuh. Yesus 
mengajarkan, kelembutan dan kerendahan hati 
untuk mengalahkan maut. Yesus tidak hanya 
mengajarkan, tetapi memberi keteladanan, 
dengan mengorbankan hidupNya untuk 
keselamatan kita semua. Inilah intisari paskah 
bagi kita.  

Masih seputar akibat Covid 19 dan paskah 
2020, kota-kota menjadi lengang dan sepi, 
tetapi kehidupan rahasia terus berlanjut di 
dalam rumah-rumah, bersiap untuk menerima 
pembebasan kita umatNya. Di saat-saat 
penderitaan dan ketidakpastian ini, doa menjadi 
lebih kuat, seperti halnya melayani sesama 
kita di dalam Kristus. Aliran langsung kasih 
bertambah setiap hari. Sangat indah melihat 
bagaimana perjamuan Suci rohani semakin 
dipahami dan dipraktikkan di rumah-rumah, 
meskipun kita ingin sekali mengambil bagian 
dalam perjamuan Kudus sakramental.  

Saat memasuki Triduum paskah, ketahuilah 
bahwa kita lebih dari sebelumnya bersama-sama, 
semua bersatu di sekitar Juruselamat kita dan 
BundaNya, menangis, berdoa dan mengucap 
syukur bersama atas karunia keselamatan dan 
kehidupan kekal yang tak terhingga diperoleh 
dengan biaya yang begitu besar. “Kami ingat 
kematianmu, Tuhan Yesus, kami memberitakan 
kebangkitanmu dan kami menunggu 
kedatanganmu dalam kemuliaan!” Dengan 
sepenuh hati: Tetaplah berani dan diberkati 
dalam perayaan paskah ini dengan air mata 
dan kemuliaan Tuhan. “AMDG” (Semua untuk 
kemuliaan Allah yang lebih besar). 

Terima kasih atas dukungan umat dalam 
pengumpulan dana paskah, baik yang berupa 
amplop kasih, donasi via transfer, maupun 
dengan pemasangan iklan di MediapASS atau 
berupa natura. Tuhan yang bangkit, memberkati 
kita semua.

Yang terhomat:
Romo…. Bapak…. Ibu….

dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,

Selamat  Paskah, semoga kebangkitanNya 
memberikan damai dan sukacita bagi kita semua.
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lagi berpengaruh, walau agenda kerja semua kita 
menjadi berantakan. 

Waktu teruslah berjalan. paskah sebentar 
lagi tiba dan kita sungguh menantikannya, 
tetapi tidak menduga sebelumnya bahwa harus 
mengalaminya di tengah situasi pandemi seperti 
saat ini. Namun kalau kita mau jujur dan  mengakui, 
kebanyakan keluarga umat beriman sedang 
menemukan kembali roh kehidupan keluarga pada 
waktu berdialog, berdoa, dan rekreasi bersama 
dalam rumah yang selama ini ‘hilang’, dan ini 
sebenarnya membahagiakan. Bahkan ada yang 
mengingatkan kita semua bahwa saat ini keluarga 
sedang mengungkapkan diri sebagai ‘gereja mini’. 
Kemudian, dengan tak keluar rumah atau diam di 
rumah, ternyata toh masih bisa jalan “keluar” dan 
merasa eksis diri lewat media dan jaringan sosial 
dan juga WFH (work from home).

Di berbagai aspek, khususnya dalam hal 
beribadah, sepertinya pekan suci tahun ini telah 
menciptakan suasana tersendiri. Umat beriman 
mencukupkan diri ibadah secara online lewat live 
streaming gereja Katedral atau gereja-gereja yang 
lain yang memancar luaskan Misa Streaming-
nya ke rumah-rumah. Dari sini, akhirnya nampak 
di antara kita, mana yang sungguh beriman dan 
rajin beribadah dan dengan yang mengaku diri 
beriman tetapi tidak menjalankan ibadah apalagi 
hanya secara online. Di samping itu meningkatnya 
kegiatan doa dalam keluarga – mungkin karena 
dipicu dengan tidak bisa merayakan Ekaristi 
seperti biasanya dan merasa ‘terancam’ -  bahkan 
lintas keluarga by streaming. Ada yang bernovena 
Maria pengurai Simpul Masalah, maupun novena 
Kerahiman Ilahi yang akan berlangsung hingga hari 
sabtu depan. Semoga ini semua menjadi gerakan 
spontan dan sebagai tanda keluarga-keluarga umat 

Umatku yang terkasih,  pada awal pekan suci 
dalam peziarahan menuju paskah, dengan penuh 
kehangatan saya menyapa Anda semua dalam 
sebuah ‘REFLEKSI TENTANG MENGHADAPI 
COVID-19 - Allah tetap mencintai dan 
menyelamatkan umat beriman’ dan ‘Renungan 
Minggu Palma’. Sekarang saya menulis refleksi 
lagi dalam rangka perayaan paskah dan masih 
dalam situasi dan kondisi di tengah kepungan 
pandemi yang sangat mempengaruhi dunia dan 
sekaligus menempatkan kita pada situasi yang 
sama yakni kejadian yang sungguh mengejutkan 
dan mempengaruhi kita semua. Secara khusus, 
dengan penuh cinta dan doa, saya dan para romo 
yang lain di kapel pastoran, senantiasa ingat dan 
bersatu mendoakan Anda sekalian, terutama 
saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan 
maupun yang sekarang positif terjangkit Corona 
Virus dan harus dirawat secara khusus maupun 
yang terpaksa harus meng-karantina diri sejauh 
yang diinformasikan kepada kami. 

Saat ini kita merasa sungguh ‘terancam’. 
Sebelumnya kita belum pernah mengalami situasi 
ini. Kita tahu bahwa hal-hal buruk yang biasa 
terjadi, seperti penjahat (perampok/pencuri) 
yang beraksi, kelaparan yang tiada ujung, kisah 
para pengungsi, segala jenis ketidakadilan, 
konflik terbuka di berbagai tempat yang tiada 
henti dan situasi-situasi yang merendahkan 
kemanusiaan, tidaklah sampai menimbulkan 
reaksi global yang besar seperti sekarang ini. 
Kemungkinan, hal ini dikarenakan diri kita merasa 
terancam secara dekat dan personal, di mana: 
hidup kita dalam bahaya.  Reaksi global tidak 
lagi terdengar nyaring, seiring dengan adanya 
“isolasi diri” di rumah, berhentinya berbagai 
aktivitas, kedudukan/jabatan “penting” tidak 

WARTA PAROKI

REFLEKSI PASKAH

Di tengah PanDemi
 ‘Corona Virus’

Oleh Pastor Thomas Suratno, SCJ, 
Pastor Kepala Paroki CIlandak, 
Jakarta Selatan.

Edisi khusu
s 

11-28 Apri
l 
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beriman yang tetap percaya kepada Tuhan.
Lalu bagaimana Yesus memandang hidup 

ini? Yesus memandang hidup secara serius: Dia 
mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah 
sungguh penting, sesuatu yang esensial yang 
kita miliki! Inilah saat untuk menjaganya dengan 
seluruh hati kita. Itulah sebabnya, Dia menghargai 
dan mencintai hidup-Nya, tetapi tanpa rasa 
narsistik yang egois. Dia mencintai harta karun 
hidup yang sudah ditemukanNya, yakni hidup 
Bapa dan cara untuk menjadi hidup bagi semua 
orang (bdk Yoh 17:21). Dia telah melakukan segala 
sesuatu yang mungkin dari sisi manusia untuk 
menjadi dan mempertahankan hidup. Caranya? 
Dengan mempersembahkan hidup-Nya kepada 
Bapa, memberikan hidup-Nya kepada mereka 
yang memusuhiNya, memberikan hidup-Nya 
kepada semua orang.  

Dari apa yang sedang kita hadapi saat ini, 
dalam arti tertentu, kita dapat mengatakan bahwa 
Yesus, yang lahir dari seorang perempuan, telah 
membuat hidupNya berada dalam ‘karantina’ 
yang panjang dan melelahkan. Dia tidak lari dari 
“kurungan” dunia secara instan atau membiarkan 
diriNya direndahkan oleh perlakuan yang bukanlah 
kehendak Bapa, Tuhan dan Sang pemberi 
kehidupan. Dia sungguh menerima banyak 
penderitaan bahkan sampai pada kematian, dan 
sadarilah bahwa jika Yesus tidak mengalami hal 
itu semua, justru ‘Ia akan kehilangan nyawa-Nya’, 
gagal menjalankan perutusan Bapa-Nya. Ingatlah 
senantiasa semangat hidup Yesus: “Aku datang 
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah.”

Saat ini adalah milik Allah. Mari kita ambil 
buahnya, secara perlahan dan kreatif; terus 
mengkontemplasikan bagaimana menyelamatkan 
hidup seperti yang Yesus contohkan; masuk 

“Janganlah kamu takut! 
Aku tahu bahwa kamu mencari 

Yesus yang disalibkan itu. 
Ia tidak ada di sini, sebab Ia 

telah bangkit seperti yang telah 
dikatakan-Nya.”

SeLamat haRi RaYa PaSKah

RP. Jozef Kurkowski, SCJ;  
RP. Thomas Suratno, SCJ; 

RP. Petrus Cipto Nugroho, SCJ

pada kedalaman misteri paskah; menciptakan 
kembali hidup persaudaraan dalam keluarga/
komunitas. Mari kita mengambil kesempatan 
untuk melakukan “hening yang berbuah” yang 
memampukan kita untuk membagikan apa 
yang kita temukan. Marilah juga mengarahkan 
perhatian dan empati kita untuk korban Covid-19 
dan mereka yang oleh karena kesehariannya 
berada di dalam bahaya, dan meneguhkan diri 
untuk mendukung mereka. Mari mengambil 
kesempatan untuk memikirkan kembali cara 
hidup yang sehat dan merencanakan tanggapan 
dan aksi solidaritas terhadap situasi sosial dan 
ekonomi yang melanda lingkungan kita, bahkan 
lebih keras lagi setelah pandemi ini berakhir.  

Mari kita dengan tanpa henti menyambut 
hari-hari ini dalam iman dan pengharapan, 
hidup dalam suasana berbagi dengan mereka 
yang paling dekat dengan kita, sementara terus 
berdoa dengan teguh untuk dunia, rumah kita 
bersama. Inilah masa dimana kita tidak lari dari 
tangan atau hati Allah. Semua yang sedang 
terjadi memanggil kita untuk menjadi lebih 
bersikap manusiawi, peka, dan mendukung. Mari 
kita bersyukur dan berterima kasih untuk begitu 
banyaknya sikap dan tindakan banyak orang 
dimanapun, yang memberi afeksi dan ketenangan 
untuk mereka yang sedang mengalami saat 
yang paling buruk. Jadikan diri kita ‘kubur yang 
kosong’ dan membiarkan rahmat Tuhan masuk 
memenuhi hidup kita. Marilah kita menyingkirkan 
‘pintu kubur diri’ supaya hidup kita ‘terbuka pada 
kekuatan dan kasih ilahi’. Akhirnya, marilah kita 
bersama-sama menjadi saksi paskah, makam 
yang kosong dan kisah kebangkitan di pagi hari. 
Tuhan Yesus telah bangkit, Alleluia! ***  
(RP. Thomas Suratno, SCJ). MP
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WARTA KOMSOS

Tahun Keadilan Sosial Keuskupan Agung 
Jakarta (KAJ) 2020 dengan semboyan Amalkan 
pancasila, Kita Adil, Bangsa Sejahtera mengajak kita 
sebagai umat Katolik, untuk dapat tumbuh dalam 
pembaharuan, agar semakin beriman, semakin 
bersaudara, dan semakin berbelarasa. 

Untuk menumbuhkan tiga hal itu di masa seperti 
sekarang ini, Kardinal Ignatius Suharyo dalam 
salah satu khotbahnya mengajak umat untuk tidak 
berhenti pada rasa prihatin dan niat-niat suci saja, 
namun lebih menajamkan karya pelayanan. 

Bicara tentang karya pelayanan tak lepas dari 
pewartaan gereja. pada Sabtu, 8 Februari 2020, para 
penggerak komunikasi (Seksi Komsos) di paroki 
se-KAJ diundang untuk hadir dalam acara sosialisasi 
Aksi puasa pembangunan  (App) di Aula paroki 
Katedral. 

Dalam pertemuan sosialisasi App itu, Seksi 
Komsos se-KAJ dibangkitkan kembali untuk 
‘amalkan pancasila’ dan Ajaran Sosial Gereja, 
dengan mengabarkan kepedulian antar sesama 
melalui gerakan Aksi Nyata pembangunan (ANp). 
ANp dapat diwujudkan melalui kegiatan atau aksi 
sederhana yang dilakukan umat di lingkungan dan 
paroki. 

Menjadi penting bagi penggerak komunikasi 
untuk bekerja sama antar kelompok, seksi, 
lingkungan di paroki, serta Komsos menjadi garda 
terdepan dalam menyosialisasikan implementasi 

Arah Dasar pastoral KAJ 2016-2020. Namun 
pewartaan tak dapat dilakukan sendiri karena perlu 
bantuan umat (keluarga dan komunitas). 

Ketua Komisi Komsos KAJ, pastor Harry Sulistyo, 
pr dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa 
keberadaan dan fungsi Komsos adalah sebagai 
pewarta bukan pelaku kegiatan. Di tengah era digital 
ini, edukasi umat di lingkungan untuk bisa bermedia 
sosial dengan positif dalam koridor, perlu diarahkan 
guna membangun semangat melayani. 

Dokumen Bersejarah
Umat Katolik pada khususnya harus bisa hidup 

berdamai dengan setiap orang yang berbeda 
agama, budaya, dan bahasa. Hal itu penting 
dipahami bersama, untuk mengamalkan pancasila, 
terutama untuk mewujudkan sila kelima. 

pastor Kristiono puspo, SJ sebagai Ketua 
panitia App KAJ yang juga Ketua Komisi pSE KAJ, 
mengingatkan kembali tentang penandatanganan 
The document on Human Fraternity for World Peace 
and Living Together atau akrab dikenal dengan 
nama Dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi 
banyak menyerukan tentang perdamaian dengan 
mengajak agar umat manusia di seluruh dunia untuk 
menyebarkan budaya toleransi, hidup bersama 
dalam damai. Mengakhiri peperangan, konflik, 
kemerosotan moral dan budaya termasuk kerusakan 
lingkungan. 



MP  Maret 2020 | 11

Dengan adanya Dokumen Abu Dhabi, paus 
Fransiskus mengupayakan tatanan dunia 
baru yang damai. Apa yang dilakukan paus 
sebenarnya melahirkan kesadaran iman akan 
karya penyelamatan Tuhan kepada umat manusia. 
Meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam situasi 
apapun, dan kita menjadi pembawa warta pesan 
damai dari karya penyelamatan Tuhan.

Renungan APP
Di masa prapaskah ini, lewat pemahaman 

tentang isi Dokumen Abu Dhabi, umat Katolik 
diharapkan dapat berkaca tentang realitas, sebelum 
membangun semangat memperbaharui diri. Namun 
lewat Buku panduan App 2020 KAJ yang menjadi 
acuan pertemuan Lingkungan (ajakan renungan 
App) selama empat kali sesi, menuntun umat untuk 
membuka mata terhadap realitas. 

Semangat Pewartaan 
Dalam sosialisasi App, pastor Kris juga 

mengapresiasi terhadap kemandirian Komsos dalam 
mengedukasi umat yang memiliki sense of news 
dengan berbagi berbagai konten terkait pewartaan 
di seluruh kegiatan di lingkungan dan paroki. 
Melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, 
WhatsApp, konten pewartaan yang disampaikan 
dengan mudah diakses untuk mentransfer 
pengetahuan yang berguna. 

Sementara itu bagi Komsos, pastor Harry 
meminta agar umat di lingkungan dapat diarahkan 
untuk lebih mandiri dalam pewartaan kegiatan 
kategorial yang dicanangkan paroki. Tujuannya agar 
visi perutusan dalam mewartakan Karya Agung 
Allah benar-benar dapat diwujudkan.

Namun tidak lupa, untuk saling membangun 
semangat pewartaan, perlu identifikasi  kebutuhan 
peningkatan keterampilan, misalkan dengan 
mengadakan pelatihan atau kursus jurnalistik, 
pelatihan menulis naskah atau artikel, kursus 
kamera, editing dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan bermedia sosial dengan benar dan positif. 
Hal ini dapat dicapai, kata pastor Harry, dengan 
bantuan atau kolaborasi kaum muda. ANY/PANK

Realitas 
MEMBUKA 
MATA UMAT Lewat

Penandatanganan The document 
on Human Fraternity for World 
Peace and Living Together. 
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Rekoleksi
DPH se-KAj 
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Bertempat di gedung Leo Dehon paroki 
St. Stefanus, Cilandak pada Sabtu,  
18 Januari 2020, pukul 09.00 WIB.
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PISAH Sambut 
Acara

pastor FX Joko Susilo, SCJ dan 
pastor Petrus Cipto Nugroho, SCJ 

Bertempat di 
gedung Leo Dehon 
paroki St. Stefanus, 
Cilandak pada 
Minggu, 1 Maret 2020, 
pukul 12:00 WIB.



MP  Maret 2020 | 15



 | MP  Maret 202016

Seksi Katekese menggelar acara pertemuan 
Awal Orang Tua peserta Komuni pertama pada 1 
Maret 2020. pertemuan yang dihadiri sekitar 124 
orang itu digelar di Lantai IV, Aula Gedung Leo 
Dehon. 

Dengan hadirnya orang tua, artinya mereka 
bersama paroki secara serius dan bersungguh-
sungguh, untuk mempersiapkan anak-anak 
menyambut komuni pertamanya. Oleh karena itu, 
pertemuan tersebut bukan sekadar mengikuti 
acara saja. 

Tapi sebagai pembekalan agar orang tua dapat 
ikut berproses memperdalam iman bersama 
anak-anak sebagai keluarga. 

Maka dari itu, di kesempatan itu, para orang 
tua dibekali dengan dua materi atau sesi. Sesi 
pertama diisi oleh Benediktus Jaston Sinaga. 
Dalam sesi itu Jaston menekankan pentingnya 
peran serta orang tua dalam mempersiapkan 
anak. 

Untuk menerima komuni pertama, doa 
bersama dalam keluarga, dan pemaparan 
tentang doa-doa pokok dalam gereja Katolik. 
Sesi kedua disampaikan oleh Yeyen yang berisi 
tentang materi dan jadwal pengajaran persiapan 

penerimaan komuni pertama . MP

SEPUTAR PAROKI

PERTEMUAN AWAL 

Orang Tua 
Peserta Komuni 
Pertama
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BANTU TINGKATKAN JAGA KESEHATAN MATA

DAYA TAHAN TUBUH DARI PAPARAN SINAR GADGET
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6000x lebih kuat dari Vitamin C
110x lebih kuat dari Vitamin E

BYE BYE MATA LELAH
#EYECAN

@lana.vision Lana.Vision www.lanavision.co.id

Dapatkan produk di: Marketplace Online “MENSA HEALTHCARE”
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Pertemuan APP Lingkungan Keluarga Kudus 
Wilayah 9 yang diadakan 9 Maret 2020, di kediaman 
Anton Supit, Lebak Lestari membahas tema Jalan 
Pertobatan dengan membuka diri terhadap belas kasih 
Allah, dan tema Rahmat Tuhan Cukup Bagiku, dengan 
mengajak umat yang hadir untuk mensyukuri jejak 
rahmat dan karya keselamatan Allah dalam hidup. 

Dengan adanya pertemuan itu, umat diharapkan 
dapat merefleksikan pertobatan hidup dan dengan 
rendah hati menyesali dosa-dosa, mau berbela rasa, 
serta memberi perhatian lebih bagi mereka yang 
kurang mendapat perhatian di tengah masyarakat.

KEGIATAN BERBAGAI
Lingkungan & Wilayah

Pertemuan II Masa Prapaskah Lingkungan Theresia dibawakan 
oleh Iwan Odananto. Tema yang dibahas adalah Menjadi Gembala 
yang Baik. Sebagai anggota Gereja kita diingatkan untuk berperan 
sebagai gembala baik bagi sesama. Salah satu tugas gembala adalah 
memberi makan dan perlindugan bagi dombanya. Demikian juga kita 
perlu berupaya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani orang-orang 
sekitar. Melalui bacaan Kitab Nabi Yehezkiel, Allah menghendaki agar 
kita menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit, membalut yang 
terluka, mengembalikan yang tersesat, dst (tidak hanya jasmani, tapi 
juga rohani). Allah mengatakan bahwa Dia sendiri akan mencari domba-
dombanya yang hilang. Dengan kata lain, kita perlu bekerjasama dengan 
cara membiarkan diri dan seluruh sumber daya dipakai Allah dalam 
memperhatikan, melindungi, dan membawa kembali yang tersesat. 

SEPUTAR PAROKI
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Pertemuan APP Lingkungan Elias & Dionisius 
ini menyadarkan kami sebagai peserta bahwa 
memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan 
bersama adalah tugas dan bagian dari panggilan 
kami sebagai orang Kristiani. Aksi nyata yang akan 
kami lakukan dalam APP ini adalah menolong 
mereka yang kurang beruntung (para yatim piatu; 
anak-anak berkebutuhan khusus) dengan cara 
yang sustainable, seperti misalnya, mengajari 
suatu ketrampilan yang selanjutnya dapat mereka 
teruskan manfaatnya bagi diri mereka sendiri.

Dalam sharing pertemuan APP Lingkungan 
Timotius  kami mendiskusikan bagaimana terkadang 
kami secara tidak sadar dan tidak sengaja telah 
berlaku kurang adil. Misalnya sebagai orangtua, 
kami membedakan perlakuan terhadap anak-anak 
di rumah; sebagai guru, seringkali kami memberikan 
perhatian atau tanggung jawab yang lebih besar 
pada murid yang pandai meski seharusnya kami juga 
melihat kompetensi murid yang lain. 

Aksi nyata yang mau kami lakukan adalah menjadi 
semakin peka akan pilihan-pilihan sekecil apapun 
dalam tindakan dan gaya hidup kami supaya kamipun  
bisa menjadi pelaku dan pembela keadilan. MP

Pertemuan APP Lingkungan Faustina & 
Clementus mengingatkan kembali bahwa gaya 
hidup yang berlebihan, mewah, dan hanya ingin 
memuaskan diri sendiri, dapat menimbulkan 
tumpulnya kepedulian pada sesama. Aksi nyata 
yang akan kami lakukan sebagai permenungan 
APP ini adalah menjadi lebih peka terhadap 
mereka yang hidup dan nafkahnya saat ini 
belum seberuntung kami (asisten rumah tangga, 
supir) dengan memberikan perhatian lebih atas 
kebutuhan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.

Jalan Pagi Bersama Elias - Dionisius pada Minggu, 
16 Februari 2020 adalah kegiatan lingkungan dalam 
semangat mempererat persaudaraan. 

Mulai dari jam 5.30, kami sudah berkumpul untuk 
bersama-sama naik Trans Jakarta menuju stasiun MRT 
Lebak Bulus dengan tujuan ke Senayan. 

Sesampainya di GBK kami berjalan bersama 
sebanyak beberapa putaran mengelilingi stadion. 

Kebersaman kami sepanjang pagi hingga sekitar 
jam 10 itu membuat kami lebih mengenal satu sama 
lain dan membawa sukacita. Happy and healthy!
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Wishing you an Easter that is bright, 
happy, and filled with the contentment 
of the Lord.

PT. PUTINDO TRADA WISESAPT. PUTINDO TRADA WISESA

SEPUTAR PAROKI

Oleh karena itu, untuk mengingat sekaligus 
menyegarkan kembali perjanjian kasih antara suami 
dan istri, digelarlah acara perayaan Ulang Tahun 
perkawinan di paroki Cilandak. 

Acara yang dihadirkan dari Seksi Kerasulan 
Keluarga itu ditujukan bagi pasangan yang menikah 
pada November 2019 sampai Februari 2020. 

Untuk menguatkan biduk rumah tangga, 
sebanyak 120 orang yang hadir diundang untuk 
bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi Ulang 
Tahun pernikahan yang dipimpin oleh pastor 
Thomas Suratno, SCJ. Setelah misa selesai, 
dilanjutkan dengan acara ramah tamah sederhana. 

Dalam acara ramah tamah yang dilaksanakan 
di Gedung Leo Dehon, Lantai III, para peserta juga 
mengikuti sharing bertemakan Lima Langkah Hidup 
perkawinan Lebih Bahagia. Intisari dari sharing 
tersebut, para pasangan suami istri diingatkan 
kembali bahwa pernikahan yang merupakan 
sakramen, menjadi salah satu cara Tuhan untuk 
mewujudkan kasih. Juga menjadikan Tuhan sebagai 
pondasi dan dasar dalam segala keputusan sebuah 
pernikahan sebagai sarana penyelamatan. MP

Perayaan Hari 
ULANG TAHUN erkawinanP

SALAH SATU YANG MASUK KATEGORI SAKRAL 
BAGI GEREJA KATOLIK ADALAH pERNIKAHAN. 
YA, MENGIKAT JANJI SELAMANYA DENGAN 
SATU pASANGAN ATAU MONOGAMI, SERTA 
MEMBANGUN KELUARGA SEJALAN DENGAN 
IMAN KATOLIK MENJADI HAL YANG pALING 
DIHORMATI BAGI GEREJA. 
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Wishing you an Easter that is bright, 
happy, and filled with the contentment 
of the Lord.

PT. PUTINDO TRADA WISESAPT. PUTINDO TRADA WISESA
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paroki Cilandak melalui Seksi ppG 
bekerja sama dengan Kecamatan Cilandak, 
melakukan pencegahan virus Corona atau 
Covid-19 pada Senin, 16 Maret 2020.

pencegahan itu dilakukan dengan 
penyemprotan disinfektan di seluruh area 
paroki.

Sebelum penyemprotan dimulai, pada 
pukul 08.00 WIB, Sekretaris Kecamatan 
Cilandak Sunardi membuka kegiatan 
tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 
penyemprotan disinfektan secara merata, 
mulai dari area Gereja St. Stefanus 
hingga ke setiap ruangan di Gedung Leo 
Dehon. Lalu pada pukul 11.00, kegiatan 
penyemprotan disinfektan kembali dimulai 
dan dilakukan oleh vendor pT. Varda 
Lumbung Berkat. MP

SEPUTAR PAROKI

di PAROKI CILANDAK

CegaH Penyebaran

Virus Corona
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SEPUTAR PAROKI

 AbuRabuRabu
PEMBUKA  
Masa PraPaskaH
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Sesuai tradisi gereja Katolik, masa 
prapaskah dibuka dengan Misa Rabu 
Abu. Ya, Rabu Abu menjadi pengingat 
bagi umat Katolik tentang hakikat 
manusia. Di Paroki Cilandak, Misa Rabu 
Abu dilangsungkan tiga kali, pada pukul 
05.30 WIB, 12.00 WIB, dan 19.00 WIB. 
Konselebran utama pada tiap misa 
tersebut adalah para pastor dari Gereja  
St. Stefanus, Paroki Cilandak, yaitu 
Pastor Jozef Kurkowski SCJ dan  
Pastor FX Joko Susilo, SCJ. MP



di TENGAH 
PANDEMI

Keadilan 
Manusia 

&

Covid-19

Bangsa IndonesIa 
telah MenjalanI 
kegIatan Bernegara 
selaMa leBIh darI 
setengah aBad. setelah 
resMI MeMIlIkI dasar 
negara yaItu PancasIla 
dan uud rI 1945 Pada 18 
agustus 1945, IndonesIa 
sIaP MenjadI negara 
yang Menjunjung tInggI 
cIta-cIta Masyarakat 
yang adIl dan MakMur. 
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ORBITAN UTAMA

Berdasarkan dasar negara pancasila dan UUD 
RI 1945 tersebut, melalui suatu tujuan nasional, 
Indonesia sejatinya siap melindungi segenap 
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga 
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Namun saat ini bangsa Indonesia bisa dibilang 
tengah terpuruk dalam kehidupan yang penuh 
cobaan berat, terutama dalam menjalankan 
sejumlah tugas kenegaraan, dan kehidupan 
berbangsa. Kondisi itu terjadi karena munculnya 
berbagai masalah kehidupan yang datang silih 
berganti. 

Masalah itu terus berganti diberbagai bidang 
kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan keamanan, dan terjadinya peristiwa 
yang sangat menyulitkan kehidupan bangsa. Salah 
satunya adalah adanya pandemi virus corona 
(Covid-19) yang memaksa Indonesia menerapkan 
pembatasan sosial berskala besar (pSBB). 

Ya, pSBB merupakan kebijakan pemerintah 
Indonesia yang menjadi lanjutan dari penerapan 
social distancing. Masyarakat diminta untuk 
beraktivitas dari rumah. Mulai dari 
bekerja dan sekolah dari rumah, 
bahkan ibadah pun dilakukan dari 
rumah saja. 

Lalu bagaimana dengan 
masyarakat lain yang tidak bisa 
menerapkan kebijakan tersebut 
karena faktor ekonomi keluarga? 
Tukang ojek, buruh pabrik, dan para 
pelaku usaha mikro misalnya. Mereka 
adalah orang-orang yang terpaksa 
menghadapi ‘langsung’ secara 
Covid-19. 

Mau tidak mau, suka tidak suka, 
para pekerja informal itu harus 
melakukan aktivitasnya seperti biasa, 
namun tetap wajib menerapkan 
pencegahan Covid-19. Berat? pasti! 

Ditambah penghasilan harian 
mereka berkurang drastis, bahkan ada 
pelaku UMKM yang terpaksa memutus 
kerja para karyawannya lantaran tak 
sanggup bayar gaji dan biaya lainnya. 
Ya, roda kehidupan masyarakat 
seakan terhenti sejak penerapan 
pSBB. 

Lalu apa reaksi pemerintah 
terhadap situasi dan kondisi itu? 
presiden Jokowi menanggapi hal 
tersebut, mengumumkan enam poin 
terkait jaring pengaman sosial. 

Tujuh Jaring Pengaman Sosial 
 

Pertama program Keluarga Harapan (pKH) yang 
bertujuan untuk mengurangi sekaligus memutus 
rantai kemiskinan. pKH diberikan kepada keluarga 
miskin yang masuk kategori Keluarga penerima 
Manfaat (KpM). 

Di tengah masa darurat seperti sekarang ini, 
mereka yang menerima manfaat pKH adalah ibu 
hamil, anak usia dini, dan komponen penyandang 
disabilitas. Dengan kata lain, pKH yang rutin 
mendapat bantuan empat kali dalam setahun, 
menerima bantuan tambahan pada April-Juni. 

 
Kedua, program prakerja 
yang dimanfaatkan bukan 
hanya untuk mengurangi 
pengangguran, tapi demi 
mewujudkan keadilan sosial 
bagi masyarakat Indonesia. 
Menurut pemerintah, Kartu 
prakerja dapat dimanfaatkan 
bagi masyarakat yang terkena pHK, termasuk 
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Keenam adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
yang dikhususkan bagi warga miskin di luar 
Jabodetabek, dan diberikan untuk tiga bulan, yaitu 
mulai April hingga Juni. BLT ini senilai Rp200 ribu. 
Jadi selama tiga bulan, warga akan mendapatkan 
BLT senilai Rp600 ribu. Guna mencegah 
penerimaan ganda, warga yang boleh menerima 
BLT namanya tidak terdaftar dalam penerima 
bantuan pKH dan Kartu Sembako.  

Ketujuh program Bantuan Sosial (Bansos) yang 
dikhususkan untuk warga miskin di wilayah 
Jabodetabek. Bantuan ini diberikan di luar paket 
sembako dari Kementerian Sosial sebesar Rp200 
ribu. Total ada sekitar 3,7 juta warga berbasis 
warga yang bakal menerima bansos selama tiga 
bulan, yaitu April-Juni. Dengan kata lain bansos 
yang diterima sebesar Rp600 ribu per KK. 

para pelaku usaha mikro dan menengah. Dari Kartu 
prakerja itu, masyarakat yang sudah mendaftar dan 
lolos verifikasi lewat tes, akan mendapatkan insentif 
total Rp3.550.000. 

ORBITAN UTAMA

 
Ketiga adalah menggratiskan tarif listrik 450 VA 
selama tiga bulan. Sementara pelanggan 900 VA 
diberikan subsidi hanya membayar 50 persen dari 
tagihan selama tiga bulan, yaitu pada April, Mei, 
dan Juni.  

 
Keempat adalah program padat Karya 
Tunai (pKT) yang dilakukan dengan skema 
dana desa. pKT yang menggunakan dana 
desa, ditujukan untuk warga miskin, para 
penganggur, dan setengah penganggur. 

Selain itu, pKT juga digerakkan oleh 
sejumlah kementerian, dengan target 
menyerap tenaga kerja sekitar 59 ribu 
orang. Oleh karena target tersebut, Jokowi 
meminta para pemimpin kementerian, seperti 
Kementerian Desa dan pembangunan Desa 
Tertinggal misalnya, untuk memberikan nilai 
upah yang lebih besar dari nilai bahan. Upah 
itu nantinya akan diberikan setiap hari. Namun 
jika terpaksa, upah akan diberikan satu 
minggu sekali. 

 
Kelima program Kartu Sembako yang 
sebelumnya dikenal dengan nama Bantuan 
pangan Non Tunai (BpNT) diterima oleh 
20 juta orang dengan nilai Rp200 ribu per 
bulan. Kartu Sembako ini diberikan Keluarga 
penerima Manfaat (KpM) selama sembilan 
untuk meng-cover 25 persen golongan 
menengah ke bawah.  
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Sudah Adilkah? 
Ya, untuk membantu sekitar 270 juta penduduk di 

Indonesia, pemerintah berupaya yang terbaik. Namun 
sayangnya, di tengah kondisi sulit ini, masih ada 
oknum yang menyelewengkan bantuan tersebut. 

Banyak kasus yang terjadi. paling jamak adalah 
pungutan liar yang sengaja dilakukan petugas RT 
setempat. Di Depok misalnya, terjadi pungli bansos 
bagi KpM. Ketika Dinas Sosial Kota Depok meminta 
RT untuk menyalurkan bansos secara transparan, 
namun nyatanya bantuan tersebut disunat. Ada 
potongan Rp25 ribu yang diduga dikantongi RT dan 
dibagi-bagi para pejabat setempat. 

Lalu di Tangerang, BLT yang diberikan lewat kantor 
pos jumlahnya tak utuh ketika sampai di tangan 
warga. KpM yang seharusnya menerima Rp600 ribu, 
ternyata hanya mendapatkan Rp500 ribu. 

Dikutip dari laman Suara.com, ternyata uang 
Rp600 ribu yang seharusnya utuh diberikan ke 276 
KK di Desa Telok Kecamatan Kresek Kabupaten 
Tangerang ternyata dipotong Rp100 ribu oleh Ketua 
RT, dengan alasan untuk membeli rokok. Salah 
satu warga mengaku bahwa pemotongan BLT oleh 
oknum RT dilakukan, setelah pegawai pos Indonesia 
mengantarkan BLT ke rumah KpM. Lalu dengan 
sangat terpaksa penerima manfaat memberikan 
uang Rp 100 ribu karena oknum RT menegaskan, 
tidak akan dapat menerima kembali bantuan tahap 
dua, bila tidak memberikannya.

Miris memang, tapi itulah beberapa fakta yang 
terjadi di lapangan di tengah pandemi ini. Ketika 
kasus pungli itu diketahui oleh pemerintah daerah, 
tentu diproses. Oknum yang telah melakukan 
kecurangan itu, wajib mengembalikan semua uang 
yang diambilnya dari warga. 

Bicara tentang keadilan sosial yang terjadi di 
negeri ini, tak sebatas materi yang dipangkas oleh 
kaum oportunis. Ada hal yang lebih menyakitkan, 
yaitu ketika jenazah positif Covid-19 ditolak oleh 
warganya sendiri, untuk dimakamkan. Jenazah itu 
dinilai aib, penuh dosa, bahkan muara penyebaran 
Covid-19. Melihat realitas itu, apa bedanya kasus 
tersebut dengan penjajah yang tak menghargai 
nyawa pribumi atau masyarakat asli Indonesia? Ya, 
penolakan itu menyiratkan prilaku para penjajah. 
Tidak manusiawi dan tak menggambarkan bangsa 
yang beradab. Alasan penolakan jenazah diketahui 
karena warga ingin menjaga keselamatan diri 
sendiri. Rasional kita bersikap untuk menjaga 
keselamatan diri sendiri, tidaklah salah dan hal itu 
wajar di tengah kondisi pandemi ini. Namun tak 
seharusnya kita menghilangkan sifat kemanusiaan. 
Sangat perlu untuk berempati bahkan bercermin 
tentang bagaimana ‘sakitnya’ ketika kita ada di posisi 
tersebut dan mendapat perlakukan yang sama. 

Sudah saatnya, fenomena Covid-19 ini menjadi 
peristiwa sosial yang mengedepankan solidaritas, 
tanpa merusak moralitas kita sebagai bangsa 
Indonesia. Bangsa yang menjunjung ideologi 
pancasila untuk berperilaku adap, untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan, di tengah keberagaman. 

Agar Sila ke-5 Ideal di Tengah Pandemi
pancasila adalah ideologi yang menjadi 

representasi nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai hidup 
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan 
pancasila mulai dipelajari sejak dini, agar kelak 
ideologi bangsa ini menjadi pegangan dalam bersikap 
dan berperilaku di tengah masyarakat. 

Iman yang kuat saja belum cukup, jika sila lain di 
pancasila tidak dipahami dengan benar dan bijak. 
Contohnya, masih ada warga yang berkumpul dan 
beribadah di satu tempat, di tengah pandemi. Mereka 
berpikir bahwa Tuhan bisa menyelamatkan mereka 
dari virus ini. pemikiran itu tidaklah salah, asalkan si 
manusia itu sendiri bisa berpikir rasional. 

Rasional atau akal sehat penting disadari bagi 
kita di situasi seperti sekarang ini. Akal sehat perlu 
dipakai, untuk memilah informasi, untuk tak mencari 
siapa pihak yang patut dipersalahkan di pandemi ini. 

Namun satu hal lagi yang harus dipahami bahwa 
Covid-19 bukan merupakan ulah oknum yang dengan 
sengaja membuat atau menyebarkan virus. Covid-19 
tak seharusnya diulas dengan teori konspirasi. 

Covid-19 ini merupakan fenomena yang 
sebenarnya sudah diprediksi oleh para ahli atau 
scientist dari waktu lama. Bahkan Bill Gates pun 
sempat memprediksi pandemi ini empat tahun silam. 
Itu artinya, pandemi Covid-19 ini sudah diprediksi 
dan memang akan terjadi, serta tinggal menunggu 
waktunya saja. Ya, sekarang ini!

Meski pandemi ini menjadi salah satu mimpi buruk 
khususnya bagi bangsa Indonesia, namun ada yang 
harus diperjuangkan. Adalah keadilan sosial. Sudah 
selayaknya, mulai hari ini sampai nanti, kita hentikan 
saling menyalahkan, saling mem-bully, dan merasa 
paling benar sendiri. Mulailah untuk tidak memikirkan 
kepentingan diri sendiri. 

Mulailah terbuka. Di lingkungan gereja misalnya, 
terbuka untuk memberikan data valid tentang siapa 
saja umat yang positif Covid-19. Jika kita mengetahui 
siapa saja pasien positif itu, bukan berarti kita 
sebagai umat Katolik akan menjauhinya atau bahkan 
menjadikan orang tersebut adalah momok gereja. 

Namun dengan mengetahui data valid tersebut, 
kita bisa mengantisipasi dan memberi bantuan 
maksimal. Minimal kita dapat memberikan semangat 
lewat jaringan pribadi dan doa kesembuhan. 

Dengan melakukan langkah baik tersebut, keadilan 
sosial akan tercipta. Kita tak lagi mementingkan 
diri sendiri, tapi juga mengutamakan kepentingan 
umum. Itu karena pada hakikatnya, Keadilan Sosial 
bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah adanya unsur 
perlakukan baik sebagai umat manusia, dengan saling 
tolong menolong. Dan menjadikan ‘yang adil’ sebagai 
salah satu unsur naluriah dalam pembentukan 
perdamaian di masyarakat. 

Mari, di masa darurat atau pandemi ini, kita 
mulai memainkan peran diri dalam mengutamakan 
kepentingan umum. Minimal, kita mengikuti anjuran 
pemerintah untuk tidak berkumpul serta melakukan 
tindakan yang bisa merugikan orang lain, dengan 
#dirumah saja. ELS

ORBITAN UTAMA
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PESONA SABDA

Sebagai umat Kristiani, 
pengikut Kristus, tentulah kita 

mengenal ajaran Yesus yang 
sangat popular, yang disebut 

sebagai perintah kasih atau 
Hukum Kasih. Namun, apakah 
kita sudah mengerti sungguh 

akan Hukum Kasih itu? Bisa jadi 
kita tahu dan senang dengan 

ajaran itu sebatas sebagai 
kebanggaan karena ajaran Sang 

Guru Sejati kita hebat, indah 
dan luar biasa….

Pastor Thomas Suratno, SCJ

dalam
SABDA TerangHUKUM Kasih

Hukum Kasih
Kasih adalah Undang-undang Dasar Kerajaan 

Allah. Dalam keimanan Kristiani, Kasih adalah 
Hukum. Dan Hukum itu mengikat. Yang pertama 
adalah: Hukum supaya umat-Nya mengasihi 
Allah, dan ini bukannya kasih sayang mendalam 
kepada pribadi Allah, melainkan lebih merupakan 
perintah kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani, kata 
itu ditemui dalam surat perjanjian kuno, di mana 
seorang raja yang ditaklukkan diperintah untuk 
‘mengasihi’ (artinya setia kepada) maharajanya. 
Yang Kedua adalah Hukum supaya umat-Nya 
mengasihi sesamanya manusia. Allah menciptakan 
manusia dengan kodrat untuk mengasihi adalah 
karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai 
Sorga (keselamatan). Begitu pentingnya kasih ini, 
sehingga rasul Yohanes mengatakan “Barangsiapa 
tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.”  
(1 Yohanes 3:14b)

Dalam kehidupan orang Israel, Taurat 
adalah Hukum yang terutama, hingga hadirnya 
Tuhan Yesus Kristus yang menggenapinya 
(menyempurnakan dan menyudahinya) dan 
kemudian mencanangkan hukum-Nya yang baru, 
dengan penjelasannya dalam Matius 5:17-19

“Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku 
datang untuk meniadakan hukum Taurat atau 
kitab para nabi. Aku datang bukan untuk 
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu 
iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari 
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena 
itu siapa yang meniadakan salah satu perintah 
hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan 
mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia 
akan menduduki tempat yang paling rendah di 
dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan 
dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum 
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Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum 
yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan 
itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua 
hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”
(Matius 22,37-40)

Taurat, ia akan menduduki tempat 
yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.”

Kemudian Tuhan Yesus merangkumkan 
rumusan baru mengenai Hukum Taurat, lex 
talionis yang terdapat dalam Kitab Ulangan 19:21 
(silahkan baca!) di dalam Matius 5:38-42 (silahkan 
baca!). Namun tidak selesai sampai disitu, Tuhan 
Yesus kristus kembali memberikan rumusan baru 
yang dikenal sebagai HUKUM KASIH; Jawab Yesus 
kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang 
terutama dan yang pertama. Dan hukum yang 
kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada 
kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum 
Taurat dan kitab para nabi.” (Matius 22:34-40)

Artinya, prinsip hukum Taurat tetap ada 
dalam iman kristiani. Tetapi pelaksanaannya 
telah disempurnakan, dirumuskan ulang, 
direformulasikan sekaligus direvitalisasikan oleh 
Tuhan Yesus Kristus. Dengan Hukum-Nya yang 
baru, yaitu Hukum Kasih (yang juga dikenal 
dengan Hukum Kristus), Tuhan Yesus memberi 
pengajaran yang sederhana dan jelas; meskipun 
kelihatannya sederhana, tetapi hukum diatas 
mencakup seluruh hukum Taurat! 

Dalam 10 perintah Allah yang termasuk dalam 
Hukum Taurat ditulis “Jangan ini, jangan itu.” Hal 
ini harus kita akui, memang nadanya cenderung 
negatif. Juga bermacam-macam perintah yang 
tersebar dalam ke-5 kitab Musa itu berbeda gaya 
dengan apa yang dirumuskan Yesus tentang 
Hukum Kasih yang lebih positif “Hendaklah 
begini atau begitu”. 10 perintah Allah memberi 
peringatan bahwa orang telah salah jalan, 
sedangkan Hukum Kasih memberi petunjuk, ke 
mana orang mesti putar haluan. Dan tidak hanya 
berhubungan dengan 10 perintah Allah saja yang 
merupakan bagian dari Hukum Taurat, melainkan 
Hukum Kasih adalah merangkum seluruh Taurat 
yang berisi 613 perintah! Tuhan Yesus merangkum 
Taurat itu menjadi 2 poin dalam kalimat yang 
sederhana. pelaksanaan Hukum Kasih sudah 
mencerminkan seluruh hukum Taurat “Pada kedua 
hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat 
dan kitab para nabi”. (Mat 22, 40).
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HUKUM KASIH yang 
hanya berisi 2 perintah, 
telah menggantikan 613 
perintah-perintah Taurat yang 
diperkenalkan melalui Musa. 
Murid-murid Kristus ada dibawah 
Hukum Kasih yang juga disebut 
Hukum Kristus dan tidak dibawah 
hukum Taurat. Namun dalam 
pengertiannya, sering terjadi kesalahan-
kesalahan logika dalam memahami hal 
ini, misalnya ada pemikiran: Kalau hukum Taurat 
“batal”, apakah ini berarti yang dulunya dilarang 
berzinah boleh berzinah? Dan yang dulunya 
dilarang membunuh boleh membunuh? Ini adalah 
suatu contoh kesalahan logika yang akut!

Kemudian yang perlu dicermati adalah 
perbuatan-perbuatan dosa yang dalam Taurat 
hanya disorot secara Fisik, di dalam Hukum 
KRISTUS disorot secara Moral-Spiritual. Dan 
Hukum Taurat yang termasuk 10 Firman di 
dalamnya pun sudah digenapi oleh Tuhan kita 
YESUS KRISTUS. Dengan 2 macam hukum saja, 
Kasih kepada Allah dan Kasih kepada manusia. 
YESUS KRISTUS telah menetapkan HUKUM 
BARU yaitu HUKUM KASIH, karena KASIH telah 
memenuhi tuntutan hukum Taurat: Bahwa jika 
kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan 
prinsip-prinsip bahwa TUHAN adalah satu-satunya 
sesembahan kita, dan pelaksanaan ini akan selaras 
dengan Firman ke 1-5 dalam Dekalog (10 perintah 
Allah). Jika kita mengasihi sesama, tentu kita 
tidak boleh membunuh (perintah ke 6); berzinah 
(perintah ke 7) dan seterusnya. Dan semuanya 
akan selaras dengan (perintah 6-10).

Siapa sesama kita?
Di sisi lain, Tuhan Yesus memunculkan tokoh 

orang Samaria yang murah hati yang amat 
kontras perilakunya. Ia tidak menyembah ke 
arah Yerusalem. Ia orang yang terpinggirkan 
dan dianggap tidak layak berdiri di hadapan 
Tuhan. Bagi orang Yahudi, Orang Samaria tidak 
berhak mengadakan kebaktian di Yerusalem. 
Tetapi orang Samaria tsb mampu melaksanakan 
kasih, dia merasa bahwa korban perampokan 
itu perlu ditolong dan berhak hidup seperti 
manusia lainnya. Tidak peduli apa bangsanya, apa 
agamanya, siapa dia, miskin atau kaya, nyawanya 
harus diselamatkan. Lebih jauh lagi ia membantu 
dan berjanji akan melunasi biaya pengobatannya.

Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus Kristus 
bertanya “Siapakah di antara ketiga orang ini, 
menurut pendapatmu, adalah sesama manusia?”. 

Mari kita lihat definisi 
dari ahli Taurat tentang 
sesama manusia: 
“Siapakah di antara 
ketiga orang ini, menurut 
pendapatmu, adalah sesama 
manusia dari orang yang jatuh ke tangan 
penyamun itu?”Jawab orang itu: “Orang 
yang telah menunjukkan belas kasihan 
kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, 
dan perbuatlah demikian!” (Lukas 10:36-37)

Dalam penjelasan lain, pandangan Yahudi 
terhadap bangsa lain yang tidak menganggap 
bangsa lain “sesama manusia”, bahkan mereka 
menyebut golongan “anjing” atau golongan “kafir” 
bagi non-Yahudi. Baik imam maupun orang Lewi 
pun termasuk sesama manusia tetapi “pasif”, 
Yesus Kristus menekankan makna yang “aktif”. 
Semua manusia bagi ahli Taurat itu adalah semua 
orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Inti 
kisah dalam Lukas 10:25-37 ini sebenarnya bukan 
terletak pada pertanyaan, “Siapakah sesamaku 
manusia” melainkan “Apakah aku membawakan 
diri sebagai seorang sesama manusia?” Inilah 
ajaran-agung yang dicanangkan Yesus Kristus bagi 
kita semua.

Bagaimana penerapan Kasih?
Sekarang bagaimanakah menerapkan kasih itu 

sendiri? Apakah hanya cukup kita terapkan kepada 

...bukan terletak pada 
pertanyaan, “Siapakah sesamaku 
manusia” melainkan “Apakah aku 
membawakan diri sebagai seorang 
sesama manusia?” Inilah ajaran-
agung yang dicanangkan Yesus 

Kristus bagi kita semua.

“

”
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Penutup
Di tengah-tengah situasi pandemic Corona 

Virus ini, lihatlah realita di sekeliling kita. Dan 
bertanyalah kepada diri kita masing-masing, apa 

yang bisa kita buat sebagai tanda kita menaruh 
kasih kepada Allah dan sesama. Lalu, perbuatlah 
sesuatu yang nyata!!! MP

sesama orang seiman saja? Itu bukanlah kasih 
Kristus, sebab Ia sendiri mengajarkan kepada 
kita sbb: “Dan jikalau kamu mengasihi orang 
yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena 
orang-orang berdosapun mengasihi juga orang-
orang yang mengasihi mereka.” (Lukas 6:32). 
Bandingkan juga dengan Matius 5:46-47: “Apabila 
kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, 
apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai 
juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya 
memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, 
apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? 
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun 
berbuat demikian?”

Menarik apa yang telah di ulas ringkas di 
atas. Lalu, bagaimana kita harus merenungkan 
dan merefleksikan dalam tindakan konkrit 
sehari-hari sebagai umat kristiani yang 
mana Sang Guru Sejati-nya, Tuhan Yesus 
Kristus telah meneruskan, memperbahrui 
dan menyempunakan pelaksanaan Hukum 
Taurat dalam Hukum Kasih-Nya? Tidak mudah 
memang namun bisa kita lihat secara ringkas 
bila hendak kita jalankan. 
Pertama, Hukum kasih tidak lain adalah 
mencintai Allah dan mencintai sesama, 
seperti yang terumus dalam “Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu. Itulah hukum yang terutama dan 
yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang 
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua 

Apa relevansi Hukum Kasih dalam situasi real hidup kita sekarang?

hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat 
dan kitab para nabi.” (Matius 22,37-40)
Kedua, Hukum Kasih itu berlaku untuk semua 
orang yang mengaku percaya dan beriman 
kepada Allah yang satu dan serba ‘Maha” 
dalam nama-Nya. Artinya bukan milik golongan 
tertentu. Tetapi sebagai umat Kristiani, karena 
yang mengajar adalah Tuhan Yesus, maka tidak 
bisa tidak kita terikat dengan hukum kasih itu 
dan harus menjalankan perintah-Nya.
Ketiga, Kasih tidak tertuju pada diri sendiri 
dan menjadi cinta diri, melainkan tertuju pada 
Allah dan pada orang lain atau sesama. Lalu, 
kasih itu bukan teori namun praktek, tindakan 
nyata yang dapat dilihat dan dirasakan 
yang lain. Maka tindakan kasih ini harus 
dinikmati sesama kita tanpa kita sendiri harus 
mendapatkan imbalan atau upah atau sesuatu 
yang menyenangkan diri kita. Kemudian juga 
dan ini penting karena ini sering terjadi bahwa 
tindakan kasih kita harus adil berdasarkan 
kasih, tidak berdasarkan prioritas golongan, 
agama, suku dan bangsa.
Keempat, maka Kasih menuntut kita untuk aktif 
bukan pasif, berbuat sesuatu bukan “omong 
doang!” Apakah harus spektakuler? Tidak 
perlu, yang penting tulus-ikhlas, berbagi kasih 
terhadap sesama, siapa pun mereka dan tidak 
sombong apalagi mencari keuntungan (baik 
finansial mapun pujian!). 

Kasihilah sesamamu 
manusia seperti 
dirimu sendiri. 

“

”
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“Berharga di mata Tuhan kematian 
semua orang yang dikasihiNya”  

- Mazmur 116:15 -

Telah berpulang ke rumah Bapa Surga dengan damai, anak, saudara-
saudari, teman, sahabat, dan orang tua kami dari Paroki Cilandak. 
Terimalah mereka ke dalam kemuliaan dan kerahimanMu di surga. 
Karena tiada hal yang tidak murni yang tak dapat masuk ke surga. 

Requiescat in pace, beristirahatlah dalam damai.

Sri Savitri (65 th) 1 Feb sta. anastasia / Wil. 11

Yosua Fencent (17 th) 22 Feb sta. Maria Immaculata / Wil. 2

Yorry Gunawan (39 th) 8 Maret st. Hubertus / Wil. 1

Y. Eugene Hanggi (54 th) 11 Maret sta. Maria Immaculata / Wil. 2

Cecilia Marjilah (75 th) 17 Maret st. gregorius / Wil. 1

Agustinus Priyanto (80 th) 18 Maret st. yohanes Pemandi / Wil. 1

A.J. Rianto Wibisono (65 th) 30 Maret st. nikodemus / Wil. 3

Ratna Darmawijaya (94 th) 8 april st. bartholomeus / Wil. 5

Petrus Husada Budidharma (57 th) 10 april Lk. bonaventura / Wil. 9

Sudadi Hirawan (70 th) 12 april Lk. st. Quirinus / Wil. 3

M.A. Sri Wahyuningsih (65 th) 15 april Lk. st. Maria Magdalena / Wil. 6

Edy Lukito (77 th) 15 april Lk. keluarga kudus / Wil. 9

Moer Retnodjati (60 th) 17 april Lk. st. khristoforus / Wil. 10

Winiarti (88 th) 3 Mei Lk. bonifacius/Wil. 9
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MENURUT MEREKA

Menurutmu di masa pandemi ini, 

Ibuku di luar kota terpapar virus Corona di tanggal 23 
Maret 2020. Ujian bertambah pun rasa cemas, seiring 
dengan peraturan pemerintah di saat itu yang akan 
melakukan karantina lokal di setiap wilayah. Cemas  tidak 
bisa menemani ibu di luar kota karena tidak bisa melakukan 
penerbangan, dampak dari peraturan pemerintah yang 
juga melarang mudik. Akhirnya dengan berpikir tenang, 
ambil keputusan untuk segera beli tiket pesawat, sebelum 
pemerintah sah menetapkan peraturan pSBB. puji Tuhan 
pada 28 April 2020, pihak rumah sakit menyatakan bahwa 
ibuku sembuh dari Covid-19.

Caecilia Kapojos,  
Paroki Matraman
Karyawan Swasta

Mardiana Jawa 
Doren, Paroki 
Cilandak
Karyawan Swasta

Godeliva Citra Ivana, 
Paroki Blok B
Karyawan Swasta

Yohana Dian Mitasari, 
Paroki Cilandak
Mahasiswa

Di masa pandemi Covid-19 
ujian terberat yang 
sangat dirasakan adalah 
menurunnya ekonomi. 
Diantaranya banyak 
karyawan dirumahkan tanpa 
digaji karena perusahan 
mereka tidak beroperasi 
dengan maksimal. Kaum 
milenial yang lulus di 
perguruan tinggi pun 
menganggur karena sulit 
mendapat pekerjaan.

Ujian terberatnya banyak 
sih. Tapi salah satunya 
adalah menjaga perilaku 
atau kebiasaaan orang 
lain terhadap kita. Selama 
pandemi ini, kita udah sebisa 
mungkin hygiene, tapi ternyata 
orang lain masih seenaknya, 
seperti bersin atau batuk 
nggak ditutup pakai masker. 

Terberat ujiannya adalah 
tentang ekonomi dan 
banyak orang yang menjadi 
pengangguran. penghasilan 
menurun atau tidak punya 
penghasilan.

ujian terberat yang dirasakan 
setiap individu itu apa sih?

liburan.

Caecilia Rania, Paroki Ignatius Loyola
Karyawan Swasta
Ujian terberat di masa pandemi ini kurasa 
ketakutan atau insecurity dalam hal pekerjaan. 
Banyak yang khawatir karena menurunnya 
perekonomian khususnya di sektor usaha. Untuk 
karyawan, kita nggak pernah tahu ke depannya, 
apakah perusahaan bisa tetap menggaji karyawan 
seperti biasa atau bagaimana. Sementara 
pengusaha pun berusaha agar usahanya tetap 
berdiri, agar karyawan sebisa mungkin tetap digaji.

Alexander Junio Caesar Pelaupessy, Paroki 
Cilandak
Pustakawan Perpustakaan St.Ignatius
Ujian terberat adalah pengendalian diri. 
Mengendalikan diri untuk hening memusatkan diri 
pada kehendak Tuhan dan bukan kehendak pribadi. 
Mengendalikan diri untuk tidak mengeluh dan tidak 
ikutan membagi informasi yang tidak benar.

Christina, Paroki Lubang Buaya
Karyawan Swasta
Ujian terberat yang dihadapi adalah mengatur 
pikiran, agar tetap positif. Mengatur pikiran untuk 
menjaga emosi, overthinking, depresi, dan pikiran 
untuk saling membantu orang lain dengan ikhlas. 
Selain itu tantangan terbesarnya juga untuk 
menahan diri. Menahan diri untuk tidak keluar 
rumah karena biasanya selalu keluar rumah setiap 
hari, sekarang harus bisa tahan-tahan di rumah, dan 
menahan diri untuk emosi, serta tahan berbelanja 
online untuk memenuhi barang yang diperlukan. 

Yohana Dian Mitasari, Paroki Cilandak
Mahasiswa
Terberat ujiannya adalah tentang ekonomi dan 
banyak orang yang menjadi pengangguran. 
penghasilan menurun atau tidak punya 
penghasilan.
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Balla Maran, 
Paroki Cilandak

Mahasiswa
Caecilia Rania,  
Paroki Ignatius Loyola
Karyawan Swasta

Alexander Junio 
Caesar Pelaupessy, 
Paroki Cilandak
Pustakawan 
Perpustakaan 
St.Ignatius

Christina, Paroki Lubang Buaya
Karyawan Swasta

Ujian terberat yang 
pertama adalah masalah 
ekonomi pengeluaran 
menjadi lebih besar 
dari pemasukan. Kedua 
adalah susahnya 
berinteraksi. Ketiga di 
kondisi seperti sekarang 
ini, jadi terlalu sensitif 
sama orang yang tidak 
dikenal dan harus 
menjaga jarak dan nggak 
bisa berpergian jauh 
atau liburan.

Ujian terberat di masa 
pandemi ini kurasa 
ketakutan atau insecurity 
dalam hal pekerjaan. 
Banyak yang khawatir 
karena menurunnya 
perekonomian khususnya 
di sektor usaha. 
Untuk karyawan, kita 
nggak pernah tahu 
ke depannya, apakah 
perusahaan bisa tetap 
menggaji karyawan 
seperti biasa atau 
bagaimana. Sementara 
pengusaha pun berusaha 
agar usahanya tetap 
berdiri, agar karyawan 
sebisa mungkin tetap 
digaji.

Ujian terberat adalah 
pengendalian diri. 

Mengendalikan 
diri untuk hening 
memusatkan diri 

pada kehendak 
Tuhan dan bukan 

kehendak pribadi. 
Mengendalikan diri 

untuk tidak mengeluh 
dan tidak ikutan 

membagi informasi 
yang tidak benar.

Ujian terberat yang dihadapi adalah mengatur pikiran, 
agar tetap positif. Mengatur pikiran untuk menjaga emosi, 
overthinking, depresi, dan pikiran untuk saling membantu 
orang lain dengan ikhlas. Selain itu tantangan terbesarnya 
juga untuk menahan diri. Menahan diri untuk tidak keluar 
rumah karena biasanya selalu keluar rumah setiap hari, 
sekarang harus bisa tahan-tahan di rumah, dan menahan diri 
untuk emosi, serta tahan berbelanja online untuk memenuhi 
barang yang diperlukan. 
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ORBITAN LEPAS

Demikian salah satu ayat yang dibacakan pastor 
Kepala Gereja Santo Stefanus, paroki Cilandak, 
pastor Thomas Suratno SCJ saat memberikan 
pencerahan pada 18 katekumen. Ya mereka adalah 
orang-orang yang telah mempersiapkan diri untuk 
menjadi orang Katolik yang benar,  hidup selaras 
dalam kekatolikan dengan sungguh. 

Dengan didorong oleh hati murni untuk 
mengenal, memasuki, dan menghidupi iman Katolik. 
Mereka mau untuk masuk lebih dalam, untuk hidup 
menggereka dan mencintai Yesus Kristus. 

pastor Suratno,  mengingatkan bahwa calon 
baptis menjadi konsekuensi  serta tanggung 
jawab kita bersama, baik bagi para  pendamping 
Katekumen maupun seluruh  umat Katolik di paroki 
Cilandak. 

pastor Thomas Suratno sangat jelas 
mengingatkan agar para katekumen merenungkan 
kembali dengan bertanya pada diri masing-masing. 
“Apakah aku bisa menjalankan dengan baik menjadi 
orang Katolik?”  

Jika pada saat itu dirasakan tidak yakin akan 
hidup menjadi orang Katolik, segeralah berpikir 
ulang  karena untuk menjadi orang Katolik, dituntut 
wajib untuk hidup dalam nilai, tradisi dan budaya  
Kekatolikan yang pada muaranya adalah pelayanan 
terhadap umat dan sesama hingga akhir hayat. 

para calon baptis yang sudah dianggap layak, 
akan ditetapkan sebagai  katekumen yang selama 
kurang lebih 40 hari pada masa pra paskah, 
mempersiapkan diri untuk menjadi orang Katolik 

“BertoBatlah dan 
BerIlah dIrIMu dI 
BaPtIs dan allah 

akan MengaMPunI 
dosaMu” deMIkIanlah 

yohanes PeMBaPtIs 
taMPIl dIPadang gurun 

dan Menyerukan 
PertoBatan BagI kIta 
seBagaI MurId yesus 

(Mark.1:4)
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sebagai Orang Beriman

Pra Paskah
MOMEN TEPAT DAN PENTING 

SAMBUT HIDUP BARU 

yang sesungguhnya. Itulah waktu yang sangat 
penting menurut pastor Ratno karena selama masa 
pra paskah, para calon baptis diperdengarkan 
sabda-sabda Tuhan soal iman. 

Iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-
sungguh mau memanggul penderitaan Kristus. Masa 
pra paskah menjadi penting dan tepat bagi para 
calon baptis. Itu karena selama masa pra paskah 
yang dirayakan tak hanya peristiwa pembaptisan 
tapi juga pertobatan. 

Di masa pertobatan, para katekumen melakukan 
berpuasa dan berpantang. Hal yang sama dan 
berlaku bagi seluruh  umat Katolik. Lewat puasa, 
amal dan laku tobat disiapkan untuk memperbarui 
ikrar sebagai orang beriman. 

pada  Sakramen Inisiasi (pembaptisan, Komuni 
pertama dan Sakramen penguatan)  Katekumen 
sangat diharapkan untuk benar-benar menggali 
makna  dari Sakramen Maha Kudus. Sakramen yang 
akan membawa setiap pribadi mencintai Allah 
dengan segenap hati dan penuh syukur, atas Karya 
Keselamatan Allah melalui putraNya yang tunggal, 
Yesus Kristus , Sang Juru Selamat kita.

Tak hanya itu saja, peran pendamping dari para 
calon baptis juga sangat menentukan  proses 
penetapan katekumen, untuk menjadi orang Katolik 
yang setia, tekun, dan teguh dalam iman Katolik, 
agar  kelak dapat di masa depan, dapat hidup penuh 
suka cita.

Begitu pula peran ketua lingkungan dan 
ketua wilayah yang dipercayakan untuk menjadi 

pembimbing calon baptis, agar setelah di baptis 
mereka mampu memberikan kesaksian hidup. 

Kembali pastor Suratno mengingatkan kepada 
kita sebagai umat Katolik dan khususnya bagi 
para calon baptis. Bahwasannya tidaklah ringan 
tantangan menjadi orang Katolik, jika tidak 
mendengar, merenungkan, dan melakukan kehendak 
Allah dengan cara hidup benar, kudus dan mau 
melayani Tuhan. Tentunya dengan ambil bagian 
pelayanan kepada sesama di lingkungan, wilayah 
dan bahkan dalam lingkup keuskupan. 

pastor Thomas Suratno dengan tegas 
mengatakan hendaknya para katekumen agar 
lebih intensif untuk menyiapkan hati, pikiran, hidup. 
Jangan sampai karena sudah khatam dan pasti di 
baptis lalu ‘enak-enakan’. Justru selama pra paskah, 
diharapkan agar semakin menekuni iman kekatolikan 
itu melalui firman yang diwartakan lewat perayaan 
Ekaristi hingga menjelang Hari Raya paskah.

pada momentum peringatan Sengsara Kristus 
paskah 2020 ini  juga ditandai dengan Upacara 
Baptisan Baru bagi para katekumen. pada 
kesempatan ini juga dilakukan pembaruan janji 
Baptis bagi seluruh umat Katolik. 

Bagi baptisan baru, momen paskah adalah titik 
awal yang sangat krusial. Sangat penting bagi 
kehidupan katekumen berbaur bersama masyarakat. 
Utamanya dengan komunitas Katolik dan mengikuti 
berbagai program peningkatan keimanan. Ya, itu 
jalan untuk menyambut hidup baru bersama Kristus.

Dalam kesempatan itu, Tim MediapASS sepat 
berbincang singkat dengan orang katekumen. 
Adalah Agung dan Jimmy. Mereka mengaku 
menjadi pribadi yang sangat merindukan Yesus 
dalam hidupnya. Dengan penuh syukur, mereka bisa 
‘bersatu’ dalam kasih Tuhan Yesus yang merupakan 
harapan dan semangat baru melayani.

pada penutupan acara tersebut, pastor Suratno 
dengan penuh syukur dan atas kesungguhan para 
katekumen menerima Iman Katolik dengan penuh 
kesadaran berjanji memanggul Salib Kristus dan 
hidup dalam cinta kasih Kristus. ANY/RT
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(Divisi Lingkungan Hidup/SKP)

Tanah
UdaraAir dan

Krisis Peduli 
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Kampanye Global
Dalam upaya menjaga bumi, Gereja Katolik 

KAJ pun menyelenggarakan Ibadat Earth Hour 
pada 28 Maret 2020. Ini merupakan satu gerakan 
bernuansa iman Katolik, agar umat  ingat dan tahu 
bahwa kita telah ‘menyakiti’ bumi. Earth Hour yang 
menjadi gerakan global dilakukan dengan sangat 
sederhana. Caranya dengan mematikan lampu 
pukul 20.30-21.30. 

Gerakan ini merupakan inisiatif World Wide 
Fund for Nature (WWF) di Australia sejak 2007. Ya, 
gerakan yang sangat sederhana untuk menggugah 
kesadaran kita. Namun lagi-lagi, gerakan ini kurang 
mendapat perhatian. 

Selain Earth Hour, Indonesia juga punya gerakan 
atau kampanye peduli bumi, seperti pada 21 
Februari diperingati  sebagai Hari peduli Sampah, 
Hari Air pada 22 Maret, Hari Bumi pada 22 April, 
dan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati pada 5 
Juni. Semua gerakan positif untuk sadar lingkungan 
itu sayangnya kurang favorit untuk dilaksanakan.

Surat Amanat Laudato Si’
Melihat fakta tersebut, gereja Katolik di seluruh 

dunia melalui Vatikan mengajak umat untuk 
memperhatikan sekaligus menggerakkan kecintaan 
kita terhadap lingkungan dengan maksimal. Hal itu 
ditegaskan  paus Fransiskus lewat surat amanat 
atau Ensiklik berjudul Laudato Si. 

Secara gamblang, Ensiklik Laudato Si 
menjabarkan tanggung jawab kita atas bumi 
beserta seisinya, udara air, tanah, dan semua 
makhluk yang ada. Tak hanya itu saja, ensiklik itu 
sekaligus mengajak pertobatan ekologis yang perlu 
kita lakukan. pertobatan atas dosa kita kepada 
bumi ini. 

pertobatan itu digarisbawahi dalam homili Hari 
Raya paskah 2020 oleh Kardinal Ignatius Suharyo 
yang menggunakan kata keserakahan adalah 
tindakan nyata kita selama ini sehingga merusak 
tatanan bumi seisinya.

Jaga Lingkungan Gereja 
Maka dari itu, kami dari Divisi Lingkungan 

Hidup mengharapkan agar kita sebagai umat 
di paroki Cilandak bisa ‘mulai kembali’ untuk 
menjaga lingkungan. Meski paroki ditutup karena 
pandemi dan kondisi lingkungan selalu bersih, kami 
mengharapkan hal yang sama. 

paroki tetap bersih, meski pandemi berakhir 
karena umat yang membantu menjaga lingkungan. 
Dengan cara yang sederhana, kita bisa menegur 
siapa saja yang membuang sampah sembarangan. 
Kebiasaan itu diharapkan bisa berubah menjadi: 
taruh sampah pada tempatnya. Termasuk 
membuang kertas tisu bekas yang dibuang di 
masing-masing tempat sampah toilet. 

Dan imbauan bagi umat untuk memperhatikan 
terkait pemisahan sampah organik. Untuk 
mengingatkan kembali, berikut ketersediaan 
tempat sampah sesuai jenisnya: 

l Sampah kebun, sampah dapur dan sisa makanan, 
dan tempatkan di lubang resapan biopori yang 
tersedia atau tempat sampah warna hijau yang 
tersedia. 

l Sampah kemasan dibuang ke dalam tempat 
sampah kawat.

l Sampah lain-lain dibuang ke tempat sampah 
warna kuning atau oranye.

Untuk mengelola sampah yang dapat digunakan 
ulang seperti kotak makanan, kotak karton dan 
lainnya, umat dapat menghubungi petugas paroki. 
Maka, marilah kita merawat bumi seisinya, melalui 
dengan memilah dan menaruh sampah organik 
pada tempatnya. 

Kita sebagai umat paroki Cilandak juga ikut 
bertanggung jawab agar memetik buah pandemi 
Covid-19 dan menjadikan paroki yang Semakin 
Hijau. Mari mulai adil kepada semua, adil kepada 
bumi dan isinya, sehingga kita bisa ‘hidup damai’ 
bersama udara, air, dan tanah. MP

Tuhan sudah menata habitat ekologis sedemikian rupa, agar unsur udara, air, dan 
tanah yang diciptakanNya bersama makhluk hidup--manusia, hewan, tumbuhan, 
dapat bersinergi secara natural. Di masa darurat ini ada pendapat bahwa pandemi 
ini menjadi salah satu cara untuk mengembalikan tatanan tersebut. Wallahualam!

Berkaitan dengan tiga unsur tersebut, berbagai aksi nyata dan program sudah 
digerakkan oleh Divisi Lingkungan Hidup (SKP). Mulai dari anti asap rokok, anti 
styrofoam, anti plastik, sayangi tanaman hingga berbagai program lain. 

Namun sayangnya hal tersebut hanya dimaknai sebagai gerakan saja, sehingga 
kurang hasilnya. Oleh karena itu perlu ditambah dengan kesadaran kita semua 
untuk mengetahui mengapa program tersebut dibuat dan kita sudah selayaknya 
mau melaksanakannya. Sadar. Sadar. Sadar.

ORBITAN LEPAS
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oleh Jose Herman Bataona CMF

Meditasi
Urbi et Orbi 
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Perenungan Bapa Paus 
Kita kini berada dalam perahu yang sama, 

terperangkap dalam badai besar. Kita mengerti 
bahwa kita tidak bisa maju ke depan, masing-
masing seturut keinginannya.

Kita mesti melihat apa yang dibuat Yesus. 
Meskipun bahaya, Yesus tetap diam, tidur nyaman 
dan mempercayakan hidupNya kepada Bapa. 
Ketika berhadapan dengan para murid, Dia 
berkata, MENGApA KAMU TAKUT? MENGApA 
TIDAK pERCAYA? Kita diminta untuk percaya.

Kita bisa memohonkan hal yang sama. Tapi 
tidak bisa dengan cara mengeluh, TUHAN, engkau 
tidak peduli kita binasa? Untuk Tuhan, setiap kita 
itu amat penting... Badai membuka kelemahan 
kita. Dia membuka kebiasaan dan kelemahan kita.

Badai membuka hati kita untuk 
menyeimbangkan hidup kita dengan hati kita. 
Dengan badai, terungkaplah tipuan-tipuan kita 
yang ditutup dengan egoisme kita.

Mengapa kamu takut?
Kamu tidak punya iman lagi?
Dalam masa prapaskah ini, kami diingatkan 

untuk kembali dan percaya kepada-Mu. Kini, 
bukanlah saat penghakiman-Mu, melainkan 
penghakiman diri kami sendiri. Kini adalah saat 
melihat dan memperhatikan satu sama lain.

Semoga Roh Kudus membantu kami untuk 

mengerti bahwa hidup kami dijalin satu sama lain.
Mengapa kamu takut? Tidak adakah imanmu 

lagi? permulaan dari iman adalah tahu bagaimana 
keselamatan itu ada.

Kita mengundang Yesus ke dalam perahu hidup 
kita karena Dia-lah yang memenangkan semuanya. 
Karena Tuhan membuat semuanya menjadi baik. 
Dia membawa semua kepanikan kita. Karena di 
dalam Tuhan, semua hidup.

Tuhan menguatkan iman kita menuju 
iman paskah. Kita tahu, melalui salib-Nya kita 
diselamatkan. Kita memiliki harapan bahwa melalui 
salib-Nya, kita dirangkul agar kita semua dirangkul 
oleh kemaharahiman-Nya.

Kita dengarkan juga warta keselamatan, yaitu 
"Tuhan bangkit!". Itulah harapan kita.... merangkul 
salib berarti menerima kelemahan kita namun 
berharap penuh pada Tuhan.

Dengan ini, kita diajak untuk bersolider 
satu sama lain. Salib-Nya menguatkan kita dan 
mengajak kita untuk saling menolong, membantu.

Itulah kekuatan iman kita yang mengusir 
ketakutan dan kecemasan kita.

Berkat Tuhan dari Roma ini merangkul kamu 
semua... sama seperti Maria, Bunda Tuhan, yang 
adalah bintang Laut...

Jangan takut, karena kita tahu Tuhan 
memelihara kita... Amin. MP

ORBITAN LEPAS

Untuk Tuhan, setiap kita itu amat 
penting... Badai membuka 
kelemahan kita. Dia 
membuka kebiasaan 
dan kelemahan kita.

“
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KOKOON HOTEL BANYUWANGI
DUSUN KRAJAN, DADAPAN, KEC. KABAT

BANYUWANGI, JAWA TIMUR 68461.
T. (0333) 338 6000
WA. 0811 3228 6000

WWW.KOKOONHOTELSVILLAS.COM

NOW OPEN

Kokoon Hotel Banyuwangi is a four star hotel in Banyuwangi, located in the 
heart of Banyuwangi with 163 spacious rooms and suites, ballroom,

8 meeting rooms. Facilities include gym & wellness, indoor swimming pool,
all day dining, lobby lounge and rooftop lounge.

ORBITAN LEPAS

Sebuah inspirasi pribadi yang muncul di saat 
Covid-19 (C19) merambah kehidupan manusia. 
Tanpa pandang bulu dan tanpa kecuali. Tanpa 
kulonuwun saat datang dan tanpa memberitahu 
kapan akan pergi. 

Inspirasi dan permenungan ini juga karena 
perjumpaan dengan teman, sahabat, dan orang 
yang baru kenal. Sebagian besar teman dan 
sahabat adalah komunitas yang tidak gagal paham 
tentang Covid-19. 

Bahkan sebagian sangat paham sehingga dapat 
memberikan opini pribadi, bukan saja dari aspek 
kesehatan tetapi lebih jauh lagi tentang ekonomi, 
politik, intrik, dan tidak jarang yang menjadi sangat 
beragama karena Covid-19.

 Adilkah kondisi tersebut dengan perjumpaan 
berikut:

Seorang tukang parkir di supermarket 
mengatakan : “Ah apa itu korpid. Mungkin ini 
penyakit orang kaya pak. Saya belum dengar orang 
kecil yang mati karena korpid. Apalagi tukang 
parkir.”

Seorang tukang gali tanah mengatakan : 
“Corona apa ya pak ? Masuk angin atau flu ? Buat 
saya dan teman2 saya asal kerja kan bergerak di 
bawah matahari dan hujan ya bisa sehat kembali.”

Berbicara dengan orang yang jumpa saat jalan 
pagi. “Bagus pak, jangan terus-terusan di ruang 
atau mobil ber-AC. Seperti saya, naik angkot malah 
Covid-19 tidak doyan.”

Mungkin masih banyak contoh dan anekdot lain 
yang mencerminkan situasi yang kontradiktif antara 
‘komunitas mereka’ dengan komunitas yang penuh 
kekhawatiran terhadap Covid-19. 

Bagi mereka, tak bernyawa tidak diviralkan, 
berjemur matahari, berbasah air hujan, tanpa 
AC dan dan lain-lain adalah hidup sehari-hari. 
Saat ini menjadi barang mewah bagi komunitas 

(E. Bimantoro)

Corona
Keadilan

&

yang penuh kekhawatiran dan berlomba untuk 
mendapatkannya.

 Coba ditelaah lebih jauh, siapakah penikmat 
keadilan dalam hidup ini? 

Menarik ketika membaca pendapat Saprillah, 
Kepala Balai penelitian dan pengembangan  Agama 
Makassar dengan judul Virus Covid-19 dan Kelas 
Sosial yang ditayangkan di website blamakassar.
co.id pada 28 Maret 2020. 

Dalam tulisan itu, Saprillah menyebut 
social distancing yang ditawarkan kelompok 
kelas menengah dengan  ‘mengurung diri’ di 
rumah (sambil bermedsos) bukan solusi tepat. 
Jika egoisme kelas masih bertahan dengan 
memperhatikan keselamatan sendiri, bagaimana 
dengan kelas bawah? Tetap di rumah sambil 
menahan perut kelaparan? Ditambah harus 
bermasker dan ber-hand sanitizer? 

Ya, membeli pangan saja tak mampu. Rasa 
keadilan dalam hati kecil saya mengatakan bahwa 
mereka atau kelas bawah sudah hidup dalam 
suasana yang adil. Janganlah komunitas yang 
penuh kekhawatiran atau kelompok menengah 
(dan atas) menerapkan pikiran dan aksinya dalam 
proses mencari jalan keluar melawan Covid-19. 
Apakah benar demikian?

 Demikian wajah keadilan antara manusia 
dengan manusia yang terkuak oleh Covid-19. Belum 
lagi kita juga harus adil terhadap para sahabat, 
bahkan binatang dan tumbuhan sekali pun. Kita 
harus meyakini bahwa bila kita adil kepada mereka 
semua, maka hidup kita akan damai. MP
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KOKOON HOTEL BANYUWANGI
DUSUN KRAJAN, DADAPAN, KEC. KABAT

BANYUWANGI, JAWA TIMUR 68461.
T. (0333) 338 6000
WA. 0811 3228 6000

WWW.KOKOONHOTELSVILLAS.COM

NOW OPEN

Kokoon Hotel Banyuwangi is a four star hotel in Banyuwangi, located in the 
heart of Banyuwangi with 163 spacious rooms and suites, ballroom,

8 meeting rooms. Facilities include gym & wellness, indoor swimming pool,
all day dining, lobby lounge and rooftop lounge.
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INSIDE FRONT COVER
-KOSONG-

or
UCApAN SELAMAT pASKAH

DpH dan ROMO
pIC:
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