


PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Salam damai Kristus! 

Dengan Hari Minggu Adven I, tgl 29 November, kita 

memasuki tahun liturgi yang baru: misteri kehadiran dan 

kasih Kristus kembali ditawarkan kepada kita untuk dihayati 

dan dialami dalam segala kekayaannya secara pribadi dan 

bersama-sama di dalam Gereja. Selama tahun yang lalu di 

keuskupan kita, Misteri Kristus tsb didekati dari sudut 

pandangan ‘Diakonia’ / Pelayanan, yaitu: melalui sikap 

pengabdian tulus kepada Tuhan, Sang Pencipta dan 

Penyelamat, dan kepada sesama, melalui perbuatan cintaka 
kasih yang nyata.    

Tahun ‘koinonia’ / ‘persekutuan’: 

Tahun ini, menurut rencana pastoral keuskupan Padang, 

misteri Kristus tsb akan disoroti dari sudut pandangan 

‘koinonia’/’persekutuan’. Dimensi Pelayanan di dalam Gereja 

yang telah kita perhatikan selama tahun 2015 ini, 

dimaksudkan justru untuk menciptakan relasi yang tepat 

dengan Allah dan dengan sesama manusia agar kita dapat 

mengalami dan mengembangkan suasana persaudaraan 

yang diciptakan oleh kasih Tuhan, Raja cintakasih. Dengan 

demikian kita mulai mengalami dan mengembangkan 

Kerajaan Allah di dunia ini sejak sekarang dengan harapan 
kita akan mengalami kemuliaannya kelak.     

Yubileum Kerahiman: 

Tema ‘persekutuan’ yang hendak diemban di keuskupan kita 

selama tahun 2016, dilengkapi dan diperkaya oleh tema yang 

dipilih oleh Bapa Suci untuk Gereja Universal, yaitu tahun 

2016 sebagai tahun “Yubileum Kerahiman” ( akan dibuka 

tgl 8 Desember dan akan berakhir pada akhir tahun liturgi – 

Hari Raya Kristus Raja) .  Allah itu maharahim. Segala 

ciptaan adalah buah kerahiman-Nya.  Di dalam kerahiman-

Nya pun semuanya dapat ditampung dan disucikan. Kita 

diharapkan disemangati terus oleh kerahiman yang kita 
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terima dari pada-Nya dan mampu menularkannya kepada sesama. 

Masa Adven dan Natal:  

Selama Masa Adven kita dipanggil agar makin peka pada Tuhan yang sedang datang, yang sedang 

mengetuk pintu hati kita dan minta diterima sebagai Sahabat dalam perjalanan hidup kita. Dalam 

Masa Natal pandangan kita akan diarahkan pada Kanak-kanak Yesus, Sang Putera Allah, yang lahir 

di Betlehem dan dibaringkan di dalam palungan, yaitu: Sang Putera Allah yang tidak menganggap 

hina menanggalkan kemuliaan-Nya dan menjadi miskin, agar kita, yang miskin ini, menjadi kaya 

karena kemeskinan-Nya. Di dalam diri-Nya nampaklah dengan jelas betapa besarnya kerahiman 

Allah. Dalam diri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, kemanusiaan kita dimuliakan dan 
diilahikan. 

Untuk membantu kita menghayati masa Adven dan Masa Natal semestinya,  maka beberapa sarana 

yang disajikan di paroki kita patut mendapat perhatian kita bersama, yaitu antara lain: 

 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven:  Tiga pertemuan yang telah dipersiapkan oleh 

Sie Katekese dengan tema  “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”, diharapkan dapat 
dijalankan dengan baik di stasi dan di lingkungan. 

 Pelayanan “Sakramen Perdamaian / Sakramen Tobat”:  menjelang Natal, dalam 

kunjungan pastor-pastor ke stasi akan diutamakan pelayanan Sakramen Tobat untuk 

memberi kesempatan menerima anugerah kerahiman Tuhan, dan menjadi saksi 
kerahiman-Nya kepada sesama. 

 Amplop Aksi Natal:  Tuhan menjadi solider dengan kita agar kita pun menjadi solider 

dengan sesama kita, teristimewa dengan yang miskin dan menderita. Solidaritas ini 

diwujudkan dengan semangat tema Natal tahun ini: “Keluarga Berbagi Kasih dengan 

Saudara Kita yang Membutuhkan”. (Hasil pengumpulan dana melalui Amplop Aksi Natal 

akan dipergunakan oleh Sie Sosial Paroki untuk segala kebutuhan di bidang sosial di 
paroki kita). 

Kepada Saudara sekalian atas nama para pastor dan Dewan Pastoral Paroki, 
kami ucapkan: 

Selamat  mempersiapkan dan merayakan Adven, Natal dan Tahun Baru! 

Salam hangat  

P. Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki 



DARI REDAKTUR 

Tahun baru sudah di depan mata. Secara batin, kita sebagai umat Allah mempersiapkan diri 
menyambut Kelahiran Penebus kita, dengan membersihkan diri kita dari pelbagai dosa. 

Pengakuan dosa – salah satu sakramen yang bisa diterimakan beberapa kali – merupakan salah 

satu sarana untuk memulihkan persekutuan yang intim dengan Tuhan sendiri dan juga persekutuan 
dengan sesama. 

Tahun 2016 mendatang ditetapkan keuskupan Padang sebagai tahun persekutuan (koinonia). Gereja 

adalah persekutuan. Dalam syahadat pendek Gereja juga disebut “persekutuan para kudus”atau  

communio sanctorum dalam bahasa latin. Tidak hanya dapat berarti “persekutuan-para kudus”, 

tetapi juga sebagai “partisipasi dalam hal-hal yang kudus”. Partisipasi bersama dalam harta 

keselamatan (yang disebut “hal-hal yang kudus”), terutama dalam Ekaristi merupakan akar 

persekutuan antara orang beriman (yaitu “para kudus” menurut istilah yang lazim dalam Kitab 

Suci) yang juga dinyatakan dalam perhatian untuk saudara dalam iman. Gereja pertama-tama suatu 

“persekutuan dalam iman”, “persekutuan dengan Yesus Kristus”, dan “persekutuan Roh”. 

Komunikasi iman mengakibatkan suatu persekutuan rohani antara orang beriman sebagai anggota 
satu Tubuh Kristus dan membuat mereka menjadi sehati-sejiwa. 

Tahun kerahiman Ilahi juga menjadi topik dalam edisi kali ini. Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi 

mendatang diharapkan akan menjadi momen rahmat sejati bagi semua umat Kristiani dan menjadi 

sebuah kebangkitan untuk meneruskan langkah evangelisasi baru dan pembaharuan pastoral yang 
dinyatakan oleh Paus Fransiskus. 

SAGKI – Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia baru saja berlalu, dan topik yang diangkat para 

uskup kita kali ini adalah tentang keluarga Katolik – persekutuan terkecil dalam Gereja. Dari 

keluargalah banyak hal dimulai. 

Selamat menikmati. 

Salam Hangat… 

Y Sugiyana 

Redaktur 
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S A J I A N   U T A M A 

PENGAMPUNAN – SEBUAH 

REFLEKSI 

Pada masa Adven dan masa prapaskah 
sering kali kita mengadaakan 
Sakramen Rekonsiliasi /sakramen 
pengakuan dosa untuk memper-
siapkan diri serta membersih-kan diri 
dalam menantikan kedatangan Tuhan 
kita Yesus Kristus. 

Dalam perjalanan hidup ini, kita 
mengalami  kepahitan hidup dan rasa 
dendam yang merajalela dimana-
mana, termasuk di dalam hati kita 
masing-masing, dapat menyebabkan 
semakin banyak orang berkata-kata 
dan bertindak yang menyakitkan satu 
sama lain. Keindahan hidup ini, 
kebahagiaan hidup ini sering kali 
menjadi hilang atau paling tidak 
berkurang karena  ketidakmampuan 
atau penolakan kita untuk 
mengampuni dan menyembuhkan 
luka-luka batin, maka kita harus 
mengambil keputusan untuk berbuat 
sesuatu atasnya. Ketika kita 
membiarkannya, dan itu berarti 
menambah luka kita semakin dalam 
dan banyak, atau kita 
memperhatikannya dan menghada-
pinya secara kreatif berarti mencari 
cara yang bermanfaat bagi 
perkembangan hidup kita. Dengan 
cara “dunia” menempuh rasa sakit 
adalah dengan membalas dendam, 
sedangkan cara yang dianjurkan 
Tuhan Yesus adalah mengampuni dan 

jika mungkin mengadakan perda-
maian. 

Tuhan Yesus telah memberikan 
teladan sempurna dalam hal 
pengampunan. Ia mengampuni semua 
orang yang merencanakan, 
bersekongkol, dan menyalibkan Dia. 
Yesus mati dengan mengampuni 
musuh-mushnya, “Bapa, ampunilah 
mereka, sebab mereka tidak tahu apa 
yang mereka perbuat” (Luk 23:24). 
Kita semua harus bersedia 
mengampuni seperti yang disbdakan 
Tuhan Yesus, “Inilah darahKu...yang 
ditumpahkan... demi pengampunan 
dosa” (Mat 26: 28). 

Mutu kita sebagai orang katolik diukur 
oleh kemampuan dan kesediaan kita 
untuk bekerja sama dengan rahmat 
Tuhan, mengampuni luka, atau 
menyembuhkan rasa sakit yang kita 
alami. Yesus bersabda, “Dan jikalau 
kamu mengasihi orang yang mengasihi 
kamu, apakah jasamu? Karena orang-
orang berdosa pun mengasihi juga 
orang-orang yang mengasihi mereka... 
Hendaklah kamu murah hati, sama 
seperti Bapamu adalah murah hati (Luk 

6:32-36). Marilah kita merenungkan 
tentang pengampunan . 

PENGAMPUNAN dapat dimengerti 
sebagai suatu keputusan berniat 
untuk melepaskan rasa sakit. Dan ini 
tidak serta merta bahwa kita telah 
memaafkan. Karena keputusan itu 
sendiri belum mengurangi rasa sakit. 
Tetapi, dengan keputusan tersebut, 
kita sudah berniat untuk tidak 
membenci atau menolak orang yang 



 

 

Edisi XLIV – DESEMBER 2015 

 

Halaman 7 dari 52 

 

menyakiti diri kita. Setelah 
mengadakan pengampunan pun 
mungkin kita masih memiliki perasaan 
negatif terhadap orang yang telah 
menyakiti hati kita. Mengapa? Sebab, 
pengampunan bukan merupakan 
masalah perasaan saja, pengampunan 
juga menyangkut suatu niat atau 
kemauan. Keputusan untuk 
mengampuni, seperti halnya 
keputusan untuk mencintai, harus 
dinyatakan berulang-ulang agar 
semakin mendasari keberadaan 
kita. Tanda-tanda pengampunan sejati 
adalah: kita dapat berdoa bagi orang 
lain; secara tulus mengharapkan orang 
lain beraada dalam keadaan yang baik; 
dan jika dibutuhkan membantu orang 
tersebut dalam situasi dan kondisi 
tertentu. 

Hubungan kita dengan orang lain 
setelah terjadinya pengampunan dan 
perdamaian sangat tergantung pada 
hubungan kita sebelum kita 
mengalami rasa sakit. Ada orang yang 
mungkin sudah memiliki hubungan 
yang renggang atau bahkan sama 
sekali tidak memiliki hubungan. Kalau 
sebelumnya hubungan kita renggang 
atau bahkan belum pernah memiliki 
hubungan, maka tidak ada keharusan 
setelah terjaadi pengampunan kita 
harus berhubungan lagi. Karena ada 
orang yang menyadari bahwa mereka 
harus mengendalikan perasaan dan 
menahan diri untuk tidak mengadakan 
pertemuan secara fisik dengan orang-
orang yang telah menyakiti hatinya, 
lebih-lebih kalau hubunganitu justru 

cenderung merusak dirinya. Bagi kita 
orang katolik, biasanya diwajibkan 
untuk mengadakan pengampunan dan 
perdamaian terhadap luka-luka batin 
yang kita alami. Maka Santo Paulus 
berulang –ulang mengingatkan kita 
agar selalu berusaha mengatasi 
perbedaan-perbedaan. (1Kor 1: 10-16; Ef 
4: 29-32; 1Tes 4: 12-18). 

 

UNGKAPAN CINTA  

Kemampuan mencintai merupakaan 
kualitas yang dapat kita miliki sebagai 
pribadi manusia, bahkan tidak hanya 
secara manusiawi belaka namun 
sampai pada tingkat rohani kita. 
Mengapa? Sebab dengan CINTA, 
Tuhan telah menciptakan manusia dan 
makhluk lainnya serta bumi dan segala 
isinya. Mencintai Tuhan seperti 
mencintai diri sendiri dan sesama 
harus menjadi persembahan yang 
terbesar dalam kehidupan kita. 
Membenci Tuhan atau seseorang 
merupakan tindakan yang melawan 
cinta dan menghancurkan kemam--
puan manusia untuk mencinta. Tuhan 
adalah kasih dan penuh cinta, maka 
kebencian berlawanan dengan 
eksistensi Tuhan. Kebencian meru-
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pakan sumber dosa karena kebencian 
adalah akar dan sumber tindakan-
tindakan jahat. Kesabaran itu 
menetralkan kebencian, pengampunan 
menyembuhkan kebencian, dan belas 
kasih serta kemurahan hati 
mengangkat sikap dan tindakan orang 
penuh kasih dan pengampunan ke 
tingkat pertama cinta. Seseorang yang 
sudah sampai pada tingkat pertama 
cinta akan memiliki sikap menghargai, 
menerima, dan melibatkan peranan 
Tuhan dalam kehidupannya. 
Pengampunan dan kasih mening-
katkan kemampuan kita untuk 
mencintai sesama seperti diri kita 
sendiri, sebagaimana Tuhan mencintai 
kita dan sesama. Belaskasihan berarti 
menaruh kasih, ikut menderita 
bersama yang lain, berdukacita 
bersama dengan yangsedang 
berdukacita dan tertimpa kemalangan 
dengan niat untuk menolong. Sikap 
belas kasih demikian seperti yang 
disabdakan Tuhan Yesus, “Tuhan, 
sampai berapa kali aku harus 
mengampuni saudaraku jika ia 
berbuat dosa terhadap aku? Sampai 
tujuh kali...?” “Bukan! Aku berkata 
kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, 
melainkan sampai tujuh puluh kali 
tujuh kali” (Mat18:21-22). Jikalau seorang 
berkata,  “Aku mengasihi Allah, “ tetapi 
ia membenci saudaranya, maka ia 
adalah pendusta karena barang siapa 
tidak mengasihi saudara yang 
dilihatnya. Tidak munkin mengasihi 
Allah, yang tidak dilihatnya. Perintah 
ini kita terima dari Dia: barang siapa 

mengasihi Allah, ia harus juga 
mengsihi saudaranya (1Yoh 4: 20-21). 

Kekuatan dan kemampuan mencinta 
datangnya dari Tuhan, yakni cinta 
Tuhan yang tertuju kepada manusia 
dan sebaliknya, cinta manusia yang 
diarahkan kepada Tuhan. Cinta 
merupakan suatu tindakan timbal 
balik. Kekuatan dan kemampuan 
mencita semakin bertambah dan 
meningkat sejalan dengan bertam-
bahnya cinta Tuhan yang kita alami. 
Semakin kita mencintai Tuhan dan 
sesama, kita akan semakin menerima 
cinta dan sekaligus menambah 
kemampuan kita untuk menintai. 
Demikianlah tindakan mencintai ini 
merupakan suatu lingkaran timbal 
balik yang salling mempengaruhi. 

Ada banyak sekali ajaran Tuhan Yesus 
yang berkaitan dengan keutamaan 
mencinta dan mengampuni. Mencinta 
dan mengampuni merupakan dua 
sikap yang tak dapat dipisahkan. 
Keduanya saling menunjang dan 
mendukung. Kita hanya dapat 
mengampuni karena kita mencintai 
maka kita rela mengampuni. Semakin 
kita sering mengampuuni, semakin 
bertambah besarlah cinta kita. Yesus 
mengajarkan kepada kita bahwa kita 
harus memiliki kemampuan dan 
kekuatan untuk mengampuni yang 
tanpa batas, bersikap sabar, dan tetap 
mencintai orang yang berdosa. 
Tidaklah mudah untuk memenuhi 
kebutuhan demikian. Itulah sebabnya 
Tuhan Yesus sendiri memberikan 
teladan-Nya. Yesus menekankan agar 
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kita mencintai sesama seperrti kita 
mencintai diri sendiri, sebagaimana 
Tuhan mencintai kita dan sesama kita. 
Kita membuuhkan banyak latihan dan 
waktu untuk mempraktikkan sikap ini. 
Lebih awal kita belajar dan 
mempratikkan tindakan mencintai 
dan mengampuni, semakin cepat kita 
mempelajari dan mempraktikkannya, 
semakin cepat pula kita mudah 
mengikuti perintah Tuhan dan dengan 
demikian semakin bersatu dengan 
Tuhan serta mencapai kehidupan yang 
membahagiakan. 

Bagaimana belajar mencintai 
seperti yang dikehendaki Tuhan 
Yesus?  

 

Pertama, kita harus memiliki 
keyakinan bahwa kita dapat 
mengubah karakter kita.  

Keyakinan  ini sangat penting, sebab 
pada dasarnya manusia itu merupakan 
makhluk yang dinamis, yang selalu 
bertumbuh dan berkembang. 
Bukanlah makhluk yang statis, tetapi 
yang selalu terarah ke masa depan, 
yang lahir untuk menuju kepada 
kematiannya.  

Manusia adalah makhluk peziarah, 
yang sedang mengembara mencapai 
kepenuhan makna hidupnya. Kita 
harus yakin bahwa kita dapat berubah 
dan kita sendirilah yang menentukan 
perubahan itu. Bahkan kita dapat 
mengembangkan dan meningkatkan 
mutu karakter kita yang positif (Mrk 
10:18 ; Mat 19: 17).  

“Janganlah kamu menjadi serupa 
dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaruan 
budimu, sehingga kamu dapat 
membedakan manakah kehendak 
Allah: apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna”.  

Yesus menginginkan kita untuk 
menjadi baik dan benar. Untuk 
menjadi orang baik dan benar kita 
harus bekerja sama dengan Tuhan. 
Program dasarnya adalah mencintai 
dan mengampuni. Kebaikan Tuhan 
adalah mutlak. Tidak ada yang dapat 
menyamai kebaikan Tuhan. Kebaikan 
kita berdasarkan pada kebaikan 
Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang 
dapat menandingi kebaikan Tuhan. 
Kita manusia tidak selalu cukup baik. 
Semakin kita dekat dengan kebaikan 
Tuhan, semakin kita baik. Kebaikan ini 
merupakan perwujudan cinta Tuhan 
dan juga cinta kita.  

Kita sadar bahwa manusia dapat 
mengubah wataknya, tetapi seing kali 
lupa menerapkan pada diri kita 
sendiri. Maka, sering ada ungkapan, 
“Ah, dia telah berubah!” atau ; “Ahhh…, 
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Dia memiliki watak yang berbeda, 
setelah ia menjadi kaya”.  

Jika kita yakin bahwa kita dapat 
berubah, dan berniat untuk berubah 
menjadi lebih baik, maka kita telah 
berada pada tahap pertama dalam 
usaha memperbaiki dan mening-
katkan  watak, yakni melenyapkan 
dari hati kita perasaan benci, iri 
hati, cemburu, ketakutan, nafsu-
nafsu, dan harapan-harapan yang 
melebihi kebutuhan kita, sebab hal-
hal ini sungguh-sungguh bertentangan 
dengan sabda Tuhan.  

Sering kali orang tua berkata kepada 
anak-anaknya, “teman-temanmu ada-
lah juga teman-temanku”, atau “jika ia 
adalah temanmu, maka ia juga 
temanku”.kita dapat menerapkan hal 
ini kepada Tuhan. 

 “Tuhan sahabat-sahabat-Mu adalah 
sahabat-sahabatku juga. Karena 
Engkau mencintai dia, maka aku juga 
ingin mencintainya”. Siapa yang 
dicintai Tuhan? Semua orang, bahkan 
musuh-musuh kita. Yesus bersabda, 
“Hendaklah kamu saling mengasihi 
seperti Aku telah mencintaimu.” 
Dengan demikian, bagaimana kita 
dapat membenci seorang yang dicintai 
Tuhan?  

Marilah kita belajar dan memprak-
tikkan sikap dan tindakan “tidak 
membenci tidak iri hati, tidak 
mengancam tetapi cepat mengampuni 
“. Marilah kita jadikan sikap yang 
demikian menjadi kebiasaan yang baik 
dalam hidup harian kita. Kita perlu 

menyadari terus-menerus untuk tidak 
membenci, iri hati, mengacam tetapi 
mengampuni atau paling tidak 
bersikap sabar.  

Namun hal ini tidaklah mudah kita 
lakukan. Betapa sulitnya untuk tidak 
membenci orang yang telah melukai 
hati kita, menyakiti kita, bertindak 
keras kepada kita, mencuri yang kita 
miliki, khususnya orang-orang yang 
kita cintai entah dengan fitnah, 
penculikan, penghilangan, maupun 
pembunuhan. Betapa sukarnya 
memenuhi tuntutan bahwa kita harus 
mencintai dan mengampuni musuh-
musuh kita.  

Setiap kali kita berdoa “Bapa Kami”, 
kita selalu mengucapkan kata-kata 
“Ampunilah kesalahan kami seperti 
kamu kami pun mengampuni yang 
bersalah kepada kami”. Sebelum kita 
minta pengampunan atas dosa-dosa 
kita, kita harus lebih dahulu 
mengampuni tanpa syarat sesama 
yang berdosa terhadap kita. 
Bagaimanapun juga kita harus 
melakukan ini sebab ini adalah 
perintah Tuhan dan kita setiap kali 
berjanji untuk melakukannya kalau 
kita berdoa “Bapa kami”. Yakinlah 
bahwa Tuhan akan membimbing dan 
memberikan rahmat kekuatan kepada 
kita agar kita dapat melaksanakannya.  

Dengan melaksanakan tahap pertama 
ini, kita belajar untuk lebih bersabar 
dan bersikap rendah hati. Semakin 
kita sabar dan rendah hati, semakin 
kita mampu mengendalikan watak 
kita. Tuhan Yesus sendiri menjalani 
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hukuman salib-Nya dengan penuh 
kesabaran, pengampunan, dan 
kerendahan hati. Yesus mengampuni 
orang-orang yang menyalibkan-Nya 
(termasuk kita karena dosa-dosa kita). 
Oleh karena itu, marilah kita 
mengampuni orang-orang yang telah 
menyakiti hati kita, paling tidak 
bersikap sabar kepada mereka. Kalau 
kita mampu melaksanakan ini, maka 
kita akan mengalami hati yang damai, 
tenteram, dan sekaligus meman-
carkannya kepada sesama. 

Kedua, belajar untuk tidak lekas 
besikap dan bertindak marah kepada 
orang-orang yang bersalah, keliru 
bertindak, dan memiliki kekurangan-
kekurangan tertentu.  

Kita akan mampu belajar dan 
mewujudkan tahap kedua ini jika kita 
telah memahami dan mengembangkan 
tahap yang pertama. Jadi dalam hal ini 
jika kita dapat mendefenisikan secara 
jelas kekurangan, keterbatasan,, dan 
watak yang normal dan wajar sebagai 
manusia. Ingatlah kesempurnaan 
hanya menjadi milik Allah.  

 

Santa Theresia Liseux berkata, 
“Kesempurnaan terkandung dalam 

pelaksanaan kehendak Allah dan 
menjadi seperti apa yang Tuhan 
kehendaki.” Setiap orang selalu 
memiliki kekurangan, keterbabatasan, 
ketidaksempurnaan. Hanya satu yang 
sempurna, yaitu Tuhan sendiri. Maka, 
kasalahan dan kegagalan adalah wajar 
bagi kita manusia. Daripada kita 
bersikap marah pada kesalahan dan 
kegagalan akibat ketidaksempurnaan 
manusiawi lebih baik kita menaruh 
belas kasihan kepadanya. Kesalahan 
dan kekeliruan dalam bertindak sering 
kali disebabkan karena seorang terlalu 
lemah atau banyak kekurangannya, 
maka bukan kemarahan yang mereka 
butuhkan tetapi sikap belas kasihan. 

Ketiga, meningkatkan rasa belas 
kasihan kita ketingkat yang lebih 
tinggi, yaitu sikap kasih kepada 
kelemahan-kelemahan manusiawi.  

Pada kasus yang wajar, kesalahan 
terjadi karena “mereka tidak tahu apa 
yang mereka lakukan”. Cara yang tepat 
pada langkah ketiga ini adalah 
mencoba membetulkan kesalahan-
kesalahan dan memperbaiki kega-
galan-kegagalan mereka, termasuk 
jika kita sendiri yang menjadi 
korbannya atau yang dirugikan. 
“Segala kepahitan, kegeraman, ke-
marahan, pertikaian, dan fitnah 
hendaklah dibuang dari antara kamu, 
demikian pula segala kejahatan. 
Tetapi, hendaklah kamu ramah 
seorang terhadap yang lain, penuh 
kasih mesra, dan saling mengampuni, 
sebagaimana Allah di dalam Kristus 
telah mengampuni kamu” (Ef 4:31-32). 
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Kita harus saling mengampuni, dan 
mencintai. Kita mencintai seseorang 
dengan cara tidak memaksakan 
kehendak kita kepada seseorang. 

~Sr.L 

  

TOPIK 

MENGAPA HARUS MENGAMPUNI? 

Kegagalan untuk mengampuni dan 
mendamaikan luka-luka batin akan 
mengurangi intensitas dan kualitas 
hubungan kita dengan Tuhan, 
sesama, dan diri sendiri.  

1. TUHAN 

Dalam PB, dinyatakan bahwa hati 
yang tidak bersedia mengampuni 
akan menjadi rintangan hubungan 
kita dengan Tuhan. Yesus 
mendesak kita, “Dan kalau kalian 
berdoa, tetapi hatimu tidak senang 
terhadap seseorang, ampunilah 
orang itu dahulu, supaya Bapamu di 
surga juga mengampuni dosa-
dosamu” (Mrk 11:25). Lihatlah juga 
apa yang disabdakan Tuhan Yesus 
yang menegaskan bahwa kita harus 
berdamai dahulu sebelum 
menyampaikan persembahan 
kepada Tuhan (Mat 5:23-24 ). 
Besarnya cinta Tuhan tidak 
tergantung pada kemauan kita 
untuk mengampuni atau tidak. 
Tuhan akan tetap mencintai kita 
dalam segala hal. Tetapi hati yang 
tidak bersedia mengampuni dapat 
merintangi cinta Tuhan kepada 
kita. Itulah alasannya, mengapa 

Tuhan meminta kita untuk 
membersihkan hati  dan 
memberikan pengampunan 
sebelum kita menyampaikan 
persembahan kepadaNya. Para ahli 
sepakat bahwa hati yang tidak mau 
mengampuni akan menghalagi 
kasih Tuhan yang menyembuhkan. 
Kalau kita mengampuni, kita akan 
mendapat kesembuhan karena 
Tuhan yang penuh kasih 
menyembuhkan kita lewat hati kita 
yang telah memberikan pengam-
punan. Hati yang tidak mau 
mengampuni akan menghalangi 
Tuhan untuk mengadakan 
penyembuhan dengan penuh cinta. 
Maka, kita perlu berdoa dengan 
tekun memohon rahmat Tuhan 
untuk menyembuhkan luka-luka 
batin kita. 

2. SESAMA 

Sikap menolak untuk mengampuni 
dan mendamaikan luka batin juga 
mengurangi intensitas dan kualitas 
hubungan kita dengan sesama. 
Kalau kita sering menaruh dendam 
pada pihak lain, kita akan sulit 
menerima cinta dan mengadakan 
komunikasi. Komunikasi dan cinta 
terhalang oleh perasaan dendam 
yang kita miliki. 

3. DIRI SENDIRI 

Pengalaman mengajarkan kepada 
kita bahwa hati yang penuh 
kepahitan bukanlah hati yang 
berbahagia. Kepahitan bukan hanya 
merusak kesehatan rohani kita 
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tetapi juga mental, emosi, dan fisik 
kita. Oleh karena itu, cinta yang 
objektif dan wajar pada diri sendiri 
merupakan alasan yang cukup 
unruk mengampuni diri sendiri dan 
jika mungkin mendamaikan luka-
luka batin kita. Orang yang tidak 
mampu mencintai dirinya sendiri, 
biasanya juga tidak mampu 
mencintai orang lain. Orang yang 
tidak mampu mencintai dan 
menghargai dirinya sendiri, 
biasanya juga sulit untuk 
mengampuni 
dirinya sendiri. 

Inilah tiga alasan pokok 
dan penting mengapa kita harus 
mengampuni dan mendamai-kan 
luka batin adalah berkaitan dengan 
intensitas dan kualitas hubungan kita 
dengan Tuhan, sesama dan diri 
sendiri. 

~Sr.L 

SEPULUH PETUNJUK PROSES 

PENGAMPUNAN 

Petunjuk-petunjuk ini akan membantu 
kita pada saat kita mengadakan 
latihan-latihan untuk menyembuhkan 
luka-luka batin kita yaitu: 

1. Pengampunan merupakan 
jalan Tuhan untuk menyem-
buhkan luka batin kita. Secara 
manusiawi dan duniawi, kita 
memiliki kecenderungan mem-
balas dendam dan tidak mau 
mengampuni. Sebagai orang 
kristiani, kita harus banyak 
berdoa memohon rahmat 

Tuhan agar kita mampu 
mengampuni. Kita juga dapat 
mengurangi rasa sakit kita 
apabila kita mampu 
mengendalikannya bersama 
dengan kekuatan Tuhan 
sendiri. Sebaliknya, kita akan 
semakin menderita apabila 
rasa sakit itu mengendalikan 
diri kita. 

2. Kita hanya akan dapat 
mengampuni luka batin yang 
parah jika kita sungguh 

menghendakinya (memi-
liki niat yang besar). 

Lingkup kebudayaan yang 
menekankan meme-

nuhi kebutuhan 
sendiri akan 
membentuk sikap 

sulit menerima 
keterbatasan dan 

bahkan juga 
enggan meminta 

bantuan termasuk 
minta bantuan rahmat 

Tuhan. Di dalam masyarakat 
yang dipengaruhi oleh pen-
tingnya rasa percaya diri, 
harga diri, prestasi, orang 
membutuhkan kerendahan ha-
ti untuk mengakui bahwa tidak 
mampu melaksanakan  secara 
sendiri dan membutuhkan 
bantuan orang lain. Kita butuh 
kenyakinan dan kepercayaan 
bahwa Tuhan mampu dan 
akan membantu kita untuk 
melakukan apa yang tidak 
dapat kita lakukan sendiri. 
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Dalam masyarakat yang 
dipengaruhi oleh budaya 
“munafik” (berpura-pura) dan 
“topeng” (bersandiwara), di-
butuhkan kejujuran dan 
keterbukaan untuk mengakui 
keterbatasan atau ketidak-
mampuan. Begitu juga dgn 
masyarakat yang marak dgn 
budaya semu diperlukan suatu 
keberanian dan kemauan 
besar untuk meminta bantuan 
orang lain dan memohon 
rahmat Tuhan.  Di kala kita 
tidak berdaya untuk meng-
ampuni luka-luka batin, kita 
sungguh mencari dan datang 
kepada Tuhan untuk meminta 
bantuan. Doa utk memohon 
rahmat bantuan Tuhan meru-
pakan faktor yang penting 
dalam rangka menghilangkan, 
mengampuni, dan menda-
maikan sakit hati dalam 
kehidupan kita. 

3. Sering kali penyebab ke-
gagalan usaha-usaha kita utk 
mengampuni adalah ketidak-
mampuan atau tidak adanya 
niat utk mengampuni. Ketidak-
mampuan ini dpt dimengerti 
oleh orang-orang yang 
mengalami sakit hati yang 
teramat berat. Kadang kita 
tidak menyadari kurang ku-
atnya niat atau hasrat kita utk 
mengampuni. Sebenarnya kita 
berpikir utk mengampuni 
orang lain, tetapi ternyata 
secara mental kita belum siap. 

Doa-doa kita utk memohon 
bantuan Tuhan agar kita dapat 
mengampuni dan harus 
memiliki hasrat yang kuat utk 
mengampuni . 

4. Mengampuni luka batin itu 
memerlukan kesabaran dan 
waktu. Kebanyakan oorang di 
zaman sekarang ini dilikupi 
budaya instant, ingin segera 
mendapatkan hasil secara 
cepat, kalau perlu tanpa susah 
payah, tanpa memperdulikan 
proses.tetapi, utk menyem-
buhkan luka batin, sakit hati 
yang parah, kita harus siap 
dengan suatu proses 
penyembuhan yang panjang 
dan perlahan-lahan. Maka kita 
berdoa, serta mengelola sakit 
hati secara terus- menerus 
sampai tersembuhkan. Kurang 
realistislah mengharapkan 
bahwa hanya beberapa kali 
berdoa dan berusaha, segala 
sesuatu akan menjadi beres.  
Kita ini bergerak dlm dinamika 
dan tempo yg berbeda . Ada 
beberap penyakit fisik cepat 
disembuhkan, tetapi tdk 
demikian penyakit psikis atau 
perasaan sakit karena luka 
batin. Banyak yang bergantung 
pada keadaan psikologis dan 
kesehatan mental kita. Ada 
yang memiliki ego besar 
mungkin sukar utk menerima 
bahwa kita sudah terlukai atau 
sukar mengakui bahwa kita 
membutuhkan pertolongan 
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Tuhan. Mereka yang memiliki 
kedekatan dengan Tuhan, 
mudah mengalami pengala-
man yang menakjubkan bahwa 
mereka mampu mengampuni. 
Kedekatan dengan Tuhan ini 
mambantu kita utk menyadari 
dan mengakui bahwa kita 
tidak selalu berada di pihak 
yang benar dan orang lain di 
pihak yang salah. Perlu 
disadari pula bahwa 
kebanyakan orang tidak 
dengan sengaja berniat 
melukai hati kita. Kebanyakan 
orang tidak cukup memiliki 
keberanian utk dengan kejam 
menghancurkan hidup kita. 

5. Biasanya kita menyakiti orang 
lain (bahkan juga di saat 
mereka menyakiti hati kita), 
karena kita lemah dan “buta” 
bukan karena kita  ini bagaikan 
monster yg dengan sengaja 
dan kejam menyakiti hati 
orang lain. Anthony de Mello 
mengatakan, “Manusia secara 
tidak saadar sering saling 
menyakiti”. Tampaknya kita 
tidak begitu saja menyetujui 
pernyataan ini, tetapi kita 
dapat membandingkannya 
dengan sabda Yesus ketika 
disalibkan, “Tuhan, ampunilah 
mereka, karena mereka tidak 
tahu apa yang mereka 
perbuat”(Luk23:34). Kita se-
ring kali berkata, Oh, mereka 
sungguh tahu perbuatan jahat 
yang mereka lakukan. Oleh 

karena itu, kita tidak layak 
mengampuninya.” Namun, 
Yesus tetap menjawab, “Tidak, 
mereka tidak tahu.” Dalam PL, 
ada sebuah kisah mengenai 
seseorang yang buta tdk sadar 
akan perbuatanjahatnya. Yakni 
raja Daud. Dia melakukan 
perzinaan dan kemudian 
mengatur agar suami wanita 
yang dizinai itu mati terbunuh 
dalam perang. Sulit dipercaya 
bahwa Daud tdk menyadari 
kejahatannya, sampai Nabi 
Nathan mendatanginya dan 
menyadarkan kebutaannya (2 
Sam 12:1-8). Kita cenderung 
berkenyakinan bahwa orang 
yang melukai hati kita sungguh 
tahu apa yang mereka lakukan. 
Tentu saja kecenderungan ini 
tdk seluruhnya benar. Namun 
satu hal yang penting adalah 
bahwa langkah besar telah kita 
lalui kalau kita menyadarinya 
bahwa orang yang melukai 
hati kita sering kali tidak 
menyadarinya. Hal lain adalah 
kecenderungan untuk menja-
dikan diri sendiri sebagai 
“korban yang baik hati”. Kita 
mau mengambil sikap “martir” 
terhadap luka batin yang 
sedang kita alami. Dan dilain 
pihak, banyak dari kita yang 
terlalu cepat melemparkan 
semua kesalahan pada orang 
lain dan memandang dirinya 
sama sekali tidak bersalah. 
Kita cepat melihat selumbar di 
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dalam mata saudara, tetapi 
balok di mata kita sendiri tidak 
kita ketahui (Mat 7:1-5). 

6. Ada perbedaan antara 
mengampuni luka batin dan 
menyembuhkan luka batin.  
 
Kadang kita merasa sangat 
menderita karena masih 
menaruh dendam terhadap 
orang yang menyakiti kita di 
masa lalu. Perasaan negatif 
yang masih ada pada kita. Luka 
batin sudah terampuni, tetapi 
lukanya masih membekas 
karena belum tersembuhkan. 
Kita tidak perlu mengambil 
kesimpulan bahwa kita belum 
memiliki perasaan negatif 
kepadanya.pengampunan me-
rupakan tindakan pelaksanaan 
dari suatu kehendak atau niat, 
bukan masalah perasaan. Jika 
perasaan dengki menyebabkan 
kita bertindak negatif, kita 
yakin baahwa pengampunan 
secara lengkap belum terjadi. 
Pengampunan itu harus diikuti 
dgn tindakan penyembuhan. 

7. Ada perbedaan antara peng-
ampunan luka batin pemulihan 
hubungan. Karena kasih 
karunia Tuhan, kita mampu 
mengampuni luka batin, tetapi 
tidak selalu dapat memulihkan 
suatu hubungan. Kita selalu 
dapat mengampuni rasa sakit 
hati, tetapi tidak selalu dapat 
memulihkan hubungan karena 
orang lain tidak meng-

hendakinya. Tindakan peng-
ampunan hanya mem-
butuhkan niat atau kehendak 
dari suatu pihak, sedangakan 
pemulihan hubungan mem-
butuhkan kehendak dari kedua 
belah pihak. Tuhan Yesus 
mengampuni musuh-musuh-
nya misalnya orang-orang 
farisi, tetapi mereka tidak 
tertarik untuk disembuhkan 
oleh Yesus. Kita dianjurkan 
untuk selalu mengampuni luka 
batin, tetapi tidak selalu harus 
memulihkan suatu hubungan. 

 
8. Kesulitan mengampuni orang 

lain biasanya karena kita sulit 
mengampuni diri sendiri. 
Pepatah berkata, “kamu tidak 
dapat memberikan apa yang 
tidak kamu miliki.” Jika kita 
tidak mampu menerima 
pengampunan yang ditawar-
kan Tuhan dan sesama, 
bagaimana kita akan mem-
berikan pengampunan yang 
sama kepada orang lain? Ada 
perbedaan jelas antara Petrus 
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dan Yudas Iskariot. Petrus 
mampu menerima pengam-
punan yang ditawarkan Yesus, 
sedangkan Yudas tidak. 
Keduanya berkhianat pada 
Yesus dan sangat melukai hati-
Nya dan keduanya diampuni 
tetapi hanya satu yang mampu 
menerima berkat pengam-
punan. 

9. Kita membutuhkan seorang 
pembinbing yang membantu 
menghadapi dan melenyapkan 
luka batin kita yang parah. 
Pembimbing akan membantu 
kita menghadapi luka batin 
kita pembinbing akan 
mengingatkan kita bahwa 
kemarahan terhadap orang 
yang melukai kita itu wajar 
dan masuk akal. Pembinbing 
juga akan mengingatkan kita 
untuk mengungkapkan 
perasaan-perasaan sambil 
memohon penyembuhan dari 
Tuhan. 

10. Sebelum kita berdoa untuk 
memohon penyembuhan luka 
batin, kita harus menerima dan 
mengakui perasaan-perasaan 
yang kita alami karena luka 
batin tersebut. Pengakuan dan 
penerimaan ini penting dalam 
rangka proses pengampunan. 
Hal ini tidak mudah kita 
lakukan, apalagi jika kita sejak 
kecil dilatih untuk 
mengungkapkan apa yang kita 
rasakan, baik perasaan-
perasaan posetif maupun 

negatif. Kita cenderung 
membiarkan atau menyimpan  
dalam –dalam perasaan itu.  

 
Kita juga cenderung mengu-
rangi muatan daya perasaan-
perasaan itu, misal-nya, kita 
akan mengatakan agak marah 
walaupun sebenarnya sangat 
marah. Maka perlu 
mengungkap-kannya dengan 
berbagai cara yakni dapat 
menuliskan dalam buku 
harian, jurnal atau men-
curahkan pada sahabat yang 
dapat dipercaya. Dan kita juga 
dapat membayangkan keha-
diran orang yg dekat dgn kita 
itu kemudian menum-pahkan 
apa saja yang sebe-narnya 
takut kita ungkapkan secara 
langsung, yang penting ada 
keberanian untuk menyebut, 
mengakui, dan meng-
ungkapkan perasaan yang kita 
miliki setepat mungkin.  

~Sr.L 

TAHUN KERAHIMAN ILAHI 8 DES 

2015 – 20 NOV 2016 

Paus Fransiskus menetapkan Tahun 
Kerahiman Allah dari tanggal 08 
Desember 2015 – 20 November 2016. 
Pembukaan Tahun Kerahiman pada 08 
Desember 2015 karena tanggal 
tersebut adalah Hari Raya Santa 
Perawan Maria Dikandung Tanpa 
Dosa dan peringatan 50 tahun 
penutupan Konsili Vatikan II. 
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Penutupannya pada tanggal 20 
November 2016 karena tanggal itu 
merupakan Hari Raya Kristus Raja 
Semesta. Dalam penetapan Tahun 
Kerahiman Allah itu, Paus Fransiskus 
mengatakan bahwa Yesus meru-
pakan ‘wajah’ belas kasihan Bapa-
Nya. 

Menjelang Tahun Kerahiman Allah itu, 
kita akan mendalami apa itu Devosi 
Kerahiman Ilahi dan terutama 
bagaimana mewujudkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Devosi 
Kerahiman Ilahi ini didasarkan pada 
pesan-pesan Tuhan Yesus kepada 
Santa Faustina. 

 

1.  Devosi Kerahiman Ilahi 

Devosi Kerahiman Ilahi adalah devosi 
kepada cinta belas kasihan Allah yang 
tak terbatas kepada umat-Nya. Melalui 
devosi Kerahiman Ilahi itu, kita juga 
bersedia menjadi bejana-bejana 
kerahiman-Nya. Menjadi bejana 
kerahiman-Nya berarti bersedia untuk 
membiarkan belasih kasih-Nya 
mengalir melalui diri kita bagi orang-
orang yang membutuhkannya. 

 

Ada tiga tema dalam Devosi Kepada 
Kerahiman Ilahi, yaitu : 

a) Untuk meminta dan mendapat
kan kerahiman Allah. 

b) Percaya kepada rahmat 
Kristus yang berlimpah. 

c) Untuk menunjukkan kerahim-
an kepada sesama dan ber-

tindak sebagai saluran 
kemurahan Allah. 

 

2.   Penghormatan Lukisan Kera-
himan Ilahi. 

Devosi Kerahiman Ilahi tidak pernah 
dipisahkan dengan penghormatan 
kepada Lukisan Kerahiman Ilahi. 
Lukisan tersebut memancarkan 
Kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu 
dilambangkan dengan dua sinar, yaitu 
warna merah dan warna pucat, yang 
memancar dari hati Tuhan Yesus. 
Kedua sinar itu melambangkan Darah 
dan Air : 

 Sinar merah melambangkan Darah 

yang adalah hidup bagi jiwa-jiwa. 

 Sinar pucat melambangkan Air 

yang mengkuduskan jiwa-jiwa 

    

Kerahiman Ilahi dibuka dengan 
tombak yang menusuk lambung Tuhan 
Yesus. Kerahiman Ilahi itu memancar 
dalam darah dan air Tuhan melalui 
lambung-Nya. Darah dan Air dari 
hati Tuhan Yesus itu memberi 
kehidupan kepada jiwa-jiwa karena  
jiwa-jiwa itu telah dikuduskanNya. 

Rahmat belas kasih Allah itu 
berlimpah dan disediakan bagi jiwa-
jiwa. Jiwa-jiwa dipanggil untuk terus 
menerus menimbanya. Timba dari 
sumur belas kasih Allah itu 
adalah Lukisan Kerahiman Ilahi 
dengan tulisan ‘Yesus, Engkau 
Andalanku'. 
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Kita yang memberi penghormatan 
terhadap Lukisan Kerahiman Ilahi 
berada dalam belas kasih-Nya di bumi 
dan khususnya saat ajal. *Yesus 
adalah Pembela kita dari tuduhan-
tuduhan iblis :  “Anak-anakku, hal-hal 
ini kutuliskan kepada kamu, 
supayakamu jangan berbuat dosa, 
namun jika seorang berbuat dosa, kita 
mempunyai seorang pengantara pada 
Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil” (1 
Yohanes 2:1). 

 

Lukisan kerahiman Ilahi – men-
jadi Pengingat Tuhan untuk senan-
tiasa menyalurkan belas kasih-Nya 
kepada umat manusia. 

Kerahiman Ilahi dapat digambarkan 
bahwa Tuhan Yesus bagaikan 
Pemulung kita, yang seperti sampah 
karena dosa-dosa kita: “Apabila 
bejana, yang sedang dibuatnya dari 
tanah liat di tangannya itu, rusak, 
maka tukang periuk itu 
mengerjakannya kembali menjadi 
bejana lain menurut apa yang baik 
pada pemandangannya” (Yeremia 
18:4). 

Tidak ada jiwa yang terlalu hancur 
untuk dapat dibentuk kembali oleh 
Allah. 

 

3. Jam Kerahiman Ilahi 

Jam Kerahiman Ilahi adalah jam tiga 
sore. Pada jam Kerahiman Ilahi itu 

kita berdoa dan memeditasikan 
sengsara Tuhan Yesus, khususnya 
saat Ia sendirian merenggang 
nyawa-Nya. Pada jam Kerahiman Ilahi 
ini kita diminta untuk berdoa 
memohon kemakuasaan-Nya bagi 
seluruh dunia, teristimewa bagi 
orang-orang berdosa yang malang. 
Pada saat itu belas kasih-Nya dibuka 
lebar bagi setiap jiwa. Kita yang 
berdoa pada jam Kerahiman Ilahi 
ini dapat memperoleh apa saja yang 
kita minta bagi diri sendiri dan bagi 
orang-orang lain; Pada jam 
Kerahiman Ilahi ini, kita mengakui 
Kerahiman Allah bagi seluruh dunia di 
mana belas kasih menang atas 
keadilan. 

Sebagai pengingat jam Kerahiman 
Ilahi adalah pukul 3, 3 kata, 3 
detik. *Pukul tiga* kita berdoa pada 
detik-detik wafat Tuhan Yesus Kristus. 
Kita meluangkan waktu tiga 
detik untuk mendoakan dengan 
hati *tiga kata*  

“Yesus Engkau andalanku” atau 
“*Aku Berharap PadaMu*. 

Doa tiga kata ini bisa kita doakan 
ketika kita tidak mungkin mendoakan 
doa “Kerahiman Ilahi” secara lengkap. 
Doa yang singkat ini menjadi 
keselamatan kita dan banyak orang 
kelak. 

 
 

….. bersambung ke halaman 37…… 
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…… sambungan dari halaman 19…. 

4. Mewujudnyatakan Kerahiman 
Ilahi Dalam Kehidupan 

Devosi kepada Kerahiman Ilahi bukan 
sekedar doa, tetapi harus 
diwujudnyatakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Ada sembilan hal 
perwujudan Devosi Kerahiman Ilahi : 

a. *Kerahiman Ilahi Menjadi The 
way of life.* 

Kerahiman Ilahi harus menjadi 
pegangan dan arah hidup kita. 
Identitas devosian Kerahiman Ilahi 
adalah hidup sepenuhnya dalam 

pimpinan Tuhan. Hidup dalam 
pimpinan Tuhan berarti *memiliki 
persatuan erat dengan Tuhan*; 
*mengikuti kehendak-Nya* :* 
“Tetapi hendaklah kamu menjadi 
pelaku firman dan bukan hanya 
pendengar saja; sebab jika tidak 
demikian kamu menipu diri sendiri 
“(Yakobus 1:22); **menyangkal 
diri, yaitu menolak dosa*, 
*meyakini Kerahiman-Nya*; 
*memuliakan Tuhan dan 
memberitakan –Nya*; *mengasihi 
siapa saja.* 
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b. *Berpikiran positif. * 

Berpikiran positif berarti menutup 
mata, telinga, dan mulut terhadap 
hal-hal buruk. Dengan kata lain, 
berpikiran positif berarti tidak ada 
area gosip dalam hidup kita. 

Dengan berpikiran positif, kita 
mampu mensyukuri semua 
peristiwa kehidupan dari sisi 
kebaikan. Dasarnya : Keagungan 
Allah. Keagungan Allah justru 
terletak pada usaha-Nya dalam 
mengubah kejahatan menjadi 
kebaikan. 

c. *Memahami Visi dan Misi Devosi 
Kerahiman Ilahi * 

*Visi *: Rencana penyelamatan 
Tuhan terwujud. Penyelamatan 
Tuhan tewujud secara definitif 
pada kedatangan-Nya yang kedua 
dimana Ia mengalahkan kuasa 
kejahatan. Yang dipentingkan 
bukan kapan, tetapi apa yang harus 
kita lakukan dalam menyongsong 
kedatangan Tuhan Yesus Kristus 
yang kedua itu. 

*Misi : *Menyiapkan dunia bagi 
kedatangan Yesus yang kedua. 
Persiapan bagi kedatangan-Nya 
yang kedua adalah *Hidup seperti 
Bunda Maria. Hidup *seperti Bunda 
Maria adalah hidup sunyi dan 
tersembunyi, tiada henti bersatu 
dengan Allah, berdoa bagi umat 
manusia. 

Misi itu tercapai ketika kita benar-
benar mengandalkan Tuhan dan 
penuh belas kasihan kepada 

sesama* :* *“Tetapi hendaklah 
kamu ramah seorang terhadap 
yang lain, penuh kasih mesra dan 
saling mengampuni, sebagaimana 
Allah di dalam Kristus telah 
mengampuni kamu” (Efesus 4:32).* 
Karena itu, tujuan devosi kepada 
Kerahiman Ilahi adalah bukan 
mengubah Dunia, tetapi mengubah 
hati seturut Kerahiman Ilahi. 

*Salah satu misi devosian 
Kerahiman Ilahi adalah mendoakan 
tiga kelompok manusia yang 
memerlukan rahmat**. *Ketiga 
kelompok manusia itu adalah para 
pendosa, para imam dan para 
biarawan-biarawati, dan jiwa-jiwa 
di api penyucian. 

d. *Sering Menyambut Komuni* 

e. *Mencintai Sakramen Tobat* 

Dasar Kitab Sucinya : Karena itu 
sadarlah dan bertobatlah, supaya 
dosamu dihapuskan (Kisah Para 
Rasul 3:19). Disarankan bahwa 
Pengakuan Dosa dilakukan 4 x 
setahun/per tiga bulan. 

f. *Merenungkan Sengsara Kristus 
dan “Memikul Salib”. * 

Permenungan atas sengsara Kristus 
dan “memikul salib” itu menjadi 
sarana rahmat dan sukacita sejati* : 
“Barangsiapa tidak memikul 
salibnya dan mengikut Aku, ia tidak 
layak bagi-Ku. Barangsiapa 
mempertahankan nyawanya, ia 
akan kehilangan nyawanya, dan 
barangsiapa kehilangan nyawanya 
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karena Aku, ia akan memper-
olehnya” (Matius 10:38-39)* 

g. *Setia Kepada Gereja Katolik* 

St. Faustina Menulis*: (O Yesus), 
aku percaya akan semua kebenaran 
yang diajarkan oleh Gereja kudus-
Mu untuk diimani. * 

h. *Devosi Kepada Bunda Maria * 

Devosi kepada Bunda Maria yang 
disarankan adalah tekun 
mendoakan “Doa Rosario” dan 
“Angelus”. Tujuan devosi kepada 
Bunda Maria adalah meneladani 
hidup Bunda Maria. 

i. *Relasi baru dalam 
keluarga, komunitas , 
Paroki.* 

· Relasi baru itu 
 ampak semakin 
mengandalkan 
Tuhan dan 
berbelaskasih 
dengan Sesama*. * 

· Tidak menonjolkan 
diri, melayani tanpa 
mengenal lelah*, 
*merukunkan 
umat*, dan 
*memancarkan 
kasih dan belas kasih.* 

· Jika kehadiran devosian 
Kerahiman Ilahi menjadi 
masalah dalam paroki, para 
devosian Kerahiman Ilahi 
segera mengadakan evaluasi 
dan refleksi untuk 
memperbaiki diri. Jika 

devosian Kerahiman Ilahi tetap 
terus menimbulkan probema 
dalam paroki, ia lebih baik 
tidak hadir dalam paroki (*bdk 
Refleksi Kongres Kerahiman 
Ilahi. Hal. 31)*. 

 

5. *Koronka * 

Perlu disadari bahwa Yesus sendiri 
tidak pernah minta supaya pada jam 
Kerahiman didaraskan Koronka. 

· Koronka ditujuan kepada Allah 
Bapa. Koronka berkali-kali 
adalah doa yang sangat ampuh, 
justru karena dipanjatkan 

kepada Allah Bapa 
”demi sengsara 
Yesus yang pedih”. 

· Jam Kerahiman 
yang sepe-nuhnya 
berpusatkan pada 

permenungan 
tentang sengsara 
dan kerahiman 
Yesus selaku 
Putra Allah dan 

sekaligus 
Manusia. 

· Doa Koronka 
dalam jam Kerahiman sebagai 
pemecahan praktis bagaimana 
mengisi doa setelah jam 
Kerahiman itu. Dasarnya adalah 
tidak ada doa yang membawa 
dosa. 

· Koronka Kerahiman Ilahi teris-
timewa didoakan setelah 
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mengikuti Misa Kudus karena 
Koronka merupakan kelanjutan 
doa permohonan dari Kurban 
Ekaristi. 

 

6. Kesimpulan 

a. Doa Jam Kerahiman adalah doa 
singkat dan sederhana yang dapat 
dilakukan siapa saja dan di mana 
saja. Bagi Tuhan Yesus doa 
singkat yang dilakukan dari hati 
lebih baik daripada doa yang 
panjang, tetapi tanpa 
penghayatan. Karena doa pada 
jam Kerahiman Ilahi ini adalah 
doa yang singkat dan dapat 
dilakukan di mana saja, devosi 
kepada Kerahiman Ilahi tidak 
ditujukan untuk membentuk 
komunitas sendiri (bahaya 
ekslusif) dalam paroki. Devosi 
kepada Kerahiman Ilahi 
seharusnya menjadi devosi 
pribadi di mana setiap pribadi 
menjadi bejana-bejana 
Kerahiman-Nya. Kerahiman Ilahi 
harus mendasari dan menjiwai 
setiap komunitas. 

b. Karena doa “Jam Kerahiman Ilahi” 
adalah permenungan atas 
sengsara Tuhan Yesus, seminar 
dan acara-acara tentangnya tidak 
boleh *glomour, *mahal, dan 
mewah karena mengkhianati 
“Sengsara Yesus yang pedih”. 

 

Bahan Bacaan: 

1 -  KKI ST. Faustina Keuskupan Agung 
Jakarta. *Refleksi Kongres Kerahiman 
Ilahi*. Kanisius. Yogyakarta. 2014. 

2 -  Ceslaus, SVD. *Rasul Kerahiman Ilahi. PT 
Kapasari. *Sidoarjo. Jawa Timur. 2003. 

3 -  Felix Supranto, SS.CC. *Refleksi menjelang 
Tahun Kerahiman Ilahi 

*** 

PERSEKUTUAN 

Salah satu tiang dari hidup menggereja 
adalah Koinonia (kesatuan). Gereja 
adalah persekutuan. Pesekutuan 
diperoleh berkat pembaptisan. Dengan 
baptis kita menjadi saudara bagi yang 
lain. Persekutuan makin erat bila kita 
sanggup mengkomunikasikan diri 
dengan baik dalam karya, pelayanan 
dan doa. 

Untuk menjadi satu atau kesatuan 
(koinonia) maka perlu diperhatikan 
hal penting ini: 

 

Pertama, Prinsip kesatuan bukan 
keseragaman. Maksudnya umat harus 
menghargai perbedaan orang lain, kita 
harus menerima perbedaan orang lain. 
Prinsip kesatuan adalah saling 
menerima, saling menghargai, saling 
menghormati, saling mendukung. 
Dalam kesatuan ada kreatifitas bukan 
kebosanan. Kita bisa membayangkan 
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kalau semua tubuh seragam, kaki 
semua, atau hidung semua, pasti jelek 
dan tak bagus. Kesatuan bukanlah 
keseragaman. 

Kedua, Tujuan kesatuan itu adalah 
agar dunia percaya. Kita boleh 
berbicara tentang Tuhan tapi kalau 
kita saling menyerang, saling 
menjatuhkan dan menjelekkan satu 
dengan yang lainnya dunia akan 
menertawakan kita. Belajarlah dewasa 
menerima orang lain, jangan egois dan 
merasa diri paling benar. Kita 
menyadari bahwa musuh kita bukan 
teman, atau orang yang berbeda 
dengan kita, melainkan iblis-setan. 

 Ketiga, Kita harus makin mengenal 
hati dan dan rencana Allah. Ketika kita 
tak memahami hati dan pikiran Allah 
maka muncul hambatan. Orang yang 
suka ribut, marah-marah berarti tak 
mengenal isi hati dan rencana Allah. 
Sebab hati Allah adalah hati yang 
mengerti perbedaan, penuh syukur 
karena menjadikan perbedaan itu 
sebagai bagian dari kreatifitas yang 
indah dari dunia ini. 

~Stanley Wijaya 

(SAGKI-2015) HASIL SIDANG 

AGUNG GEREJA KATOLIK 

INDONESIA (Bagian I) 

Dari redaktur Warta Paroki: 

Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 
2015 akan kami bagi menjadi 5 bagian, 

Bagian I -  Pengantar 

Bagian II -  Buah-buah sukacita Injil dalam 
Keluarga 

Bagian III -  Tantangan Keluarga dalam 
memperjuangan sukacita injil 

Bagian IV -  Gerak Bersama: Membangun 
Ecclesia Domestica di Indonesia 

Bagian V -  Penutup 

---  

 

 

Pengantar 

1. Sidang Agung Gereja Katolik 
Indonesia (SAGKI) IV yang 
diadakan pada 2–6 November 2015 
di Via Renata – Cimacan mengambil 
tema “Keluarga Katolik: Sukacita 
Injil, Panggilan dan Perutusan 
Keluarga dalam Gereja dan 
Masyarakat Indonesia yang 
Majemuk”. 

Dengan mengangkat tema itu, 
Gereja Katolik Indonesia bersehati 
dan seperasaan dengan Gereja 
Universal yang membahas tema 
keluarga dalam Sinode Para Uskup 
(2015) kelanjutan Sinode Luar 
Biasa Para Uskup (2014). 

SAGKI yang mendalami tema 
keluarga sebagai hal penting dan 
mendesak ini diikuti oleh 569 
peserta yang terdiri dari uskup, 
imam, biarawan-biarawati, 
perwakilan umat dari 37 
keuskupan, perwakilan keuskupan 
TNI, dan kelompok kategorial. 



 

 

Edisi XLIV – DESEMEBER 2015 Halaman 42 dari 52 

 

2. Keluarga sebagai “sel pertama dan 
sangat penting bagi masyarakat” 
(Familiaris Consortio 42) dan 
“sekolah kemanusiaan” (Gaudium 
et Spes 52) menjadi tempat 
pertama seseorang belajar hidup 
bersama orang lain serta menerima 
nilai-nilai luhur dan warisan iman. 

Di situlah seseorang menjadi 
pribadi matang yang menggemakan 
kemuliaan Allah. Keluarga katolik 
menjadi tempat utama, dimana doa 
diajarkan, perjumpaan dengan 
Allah yang membawa sukacita 
dialami, iman ditumbuhkan, dan 
keutamaan-keutamaan 
ditanamkan. 

3. SAGKI 2015 mendalami kehidupan 
keluarga melalui kesaksian 
beberapa keluarga tentang buah-
buah sukacita Injil dalam keluarga 
dan tantangan keluarga ketika 
memperjuangkan sukacita Injil 
serta melalui paparan tentang 
membangun wajah ecclesia 
domestica di Indonesia. 

Pengalaman tersebut diteguhkan 
oleh para ahli, didiskusikan dalam 
17 kelompok dari segi spiritual, 
relasional, dan sosial, 
dipresentasikan dalam pleno, dan 
akhirnya dipersembahkan dengan 
penuh syukur dalam Perayaan 
Ekaristi. 

4. Selama SAGKI 2015, dialami rasa 
syukur dan gembira serta rasa haru 
dan air mata saat mendengarkan 
dan menyaksikan sukacita dan 

pengalaman jatuh-bangun 
keluarga-keluarga katolik dalam 
memperjuangkan kekudusan 
perkawinan dan keutuhan 
keluarga. 

 

(Edisi Jan 2016 - Buah-buah sukacita Injil 
dalam Keluarga) 

UJUD KERASULAN DOA – DES 2015 

Ujud Umum / Universal: Mengalami 
Kasih Allah 
Semoga semua orang mengalami kasih 
Allah, yang tidak pernah lelah 
mengampuni kita 

Ujud Misi/Evangelisasi: Keluarga 
Semoga semua keluarga, tertutama 
mereka yang sedang menderita, 
menemukan tanda pengharapan yang 
terkandung dalam kelahiran Yesus. 

Ujud Gereja Indonesia: Pelayan 
Penderita HIV/AIDS 
Semoga pelayan-pelayan karya 
kesehatan Gereja untuk penderita 
HIV/AIDS diberi ketekunan, 
kesabaran, dan semangat belarasa. 
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KOLOM 

KATEKESE – TIGA HAL TENTANG 
PENITENSI 

Pertama, penitensi bukanlah 
pembayaran denda seperti dalam 
dunia hukum insani. Artinya, hutang 
dosa yang dilakukan manusia seolah 
bisa dilunasi dengan tindakan (atau 
doa) yang ditugaskan oleh imam. 
Dengan kata lain, pengampunan atas 
dosa yang diterima dalam sakramen 
ini seolah dihasilkan oleh doa-doa 
yang dilakukan sebagai denda. 
Pengampunan dosa yang diberikan 
Allah bukanlah hasil kemampuan 
manusia. Pengampunan dosa itu 
melulu anugerah Allah. 

Penggunaan kata “denda” itu sendiri 
juga menimbulkan pengertian yang 
keliru tentang pengampunan dosa. 
Salah pengertian inilah yang juga 
menyebabkan Anda merasa aneh. 
Untuk memberikan pengertian yang 
lebih tepat tentang apa penitensi itu, 
sebaiknya digunakan kata “silih”. Kata 
“silih” mempunyai nuansa rohani dan 
menegaskan kaitan antara tindakan ini 
dengan pertobatan. 

Kedua, penitensi tidak dibatasi hanya 
pada doa. Katekismus mengajarkan: 
“Penitensi dapat terdiri dari doa, 
derma, karya amal, pelayanan 
terhadap sesama, pantang secara 
sukarela, berkorban, dan terutama 
dalam menerima dengan sabar salib 
yang harus kita pikul” (KGK 1460). 
Anda bisa meminta kepada imam 

pelayan sakramen bentuk penitensi 
yang bukan doa. 

Ketiga, kiranya perlu diketahui apa itu 
penitensi. Penitensi adalah tindakan 
laku-tapa yang dilakukan setelah 
seorang menerima pengampunan, 
yaitu sebagai ungkapan tulus 
pertobatan. Penitensi itu juga 
merupakan ungkapan komitmen 
pribadi untuk memulai hidup baru di 
hadapan Allah. Komitmen ini 
bertujuan juga untuk memulihkan diri 
dan hidupnya yang rusak akibat 
dosanya sendiri. Jadi, penitensi itu bisa 
ditujukan untuk melemahkan akar-
akar dosa dalam diri kita, untuk 
memberikan ganti rugi atau restitusi 
(materiil atau rohani) atas 
“kerusakan” rohani yang diakibatkan 
oleh dosa kita, termasuk juga untuk 
memperkuat kesehatan rohani atau 
melemahkan keterlekatan kita pada 
dosa.  

KITAB SUCI – KERANGKA 

PEMERIKSAAN BATIN SEBELUM 

PENGAKUAN DOSA 

Ada beberapa metode dalam 
pemeriksaan batin, salah satunya 
adalah pemeriksaan batin 
berdasarkan 8 Sabda Bahagia dan 
nilai-nilai Kristiani juga dapat 
membuka kesadaran kita bahwa kita 
sungguh sering tidak melakukan apa 
yang seharusnya dilakukan sebagai 
umat Kristen. Gagal melakukan 
perbuatan baik juga merupakan 
kegagalan menerapkan hukum kasih, 
seperti yang kita doakan dalam awal 
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Misa Kudus, “Saya mengaku, kepada 
Allah Yang Mahakuasa, dan kepada 
Saudara sekalian, bahwa saya telah 
berdosa, dengan pikiran dan 
perkataan, dengan perbuatan dan 
kelalaian (and in what I have failed to 
do).” Mari sekarang kita melihat 
pemeriksaan batin berdasarkan nilai-
nilai Kristiani dan juga 8 Sabda 
Bahagia.Apapun caranya, yang 
terpenting adalah menempatkan diri 
kita dalam hadirat Allah dan 
tanyakanlah pada diri sendiri dengan 
kejujuran total, apakah kita telah 
menyenangkan hati Tuhan, jika tidak, 
mengapa? 

Pertanyaan Awal: 

1. Kapan terakhir saya mengaku 
dosa? Apakah itu pengakuan dosa 
yang baik? 

2. Apakah saya berjanji sesuatu 
kepada Allah pada kesempatan 
itu? Apakah janji itu saya tepati 

3. Apakah saya melakukan dosa 
berat setelah pengakuan dosa 
yang terakhir? 

Pemeriksaan Batin 

Kasih: Jika kasih adalah menginginkan 
yang terbaik untuk pihak yang 
dikasihi, maka: Apakah aku telah 
menerapkan hukum kasih ini kepada 
Tuhan? Dan kepada sesama sebagai 
perwujudan kasihku kepada Tuhan? 

Sukacita: Apakah aku mempunyai 
sukacita dalam melakukan tugas-
tugasku? Apakah aku telah memberi 

dengan sukacita? Apakah aku telah 
menjalankan tugas-tugasku dengan 
sukacita? Apakah aku melakukan doa 
dan segala penyembahanku kepada 
Tuhan dengan sukacita? Apakah aku 
juga membawa sukacita kepada 
sesama, terutama anggota keluarga 
dan teman-temanku? 

Damai sejahtera (Mat 5:9  
Berbahagialah orang yang 
membawa damai, karena mereka 
akan disebut anak-anak Allah): 
Apakah perkataan, perkataan dan 
kehadiranku membawa damai 
sejahtera bagi sesama di dalam 
keluarga dan komunitas? Apakah di 
dalam sengketa/pertikaian, aku dapat 
berperan untuk membawa damai 
sejahtera? Apakah aku mempunyai 
damai sejahtera di dalam hatiku? 
Apakah aku tidak menyimpan dendam 
kepada Tuhan, diri sendiri, maupun 
sesama? 

Kesabaran: Apakah aku sabar dalam 
menanggung segala sesuatu, termasuk 
pada saat mengalami sakit penyakit, 
kehilangan orang yang kukasihi, 
permasalahan yang kuhadapi dalam 
keluarga dan tempat kerja? 

Kemurahan (Mat5:7  Berba-
hagialah orang yang murah hatinya, 
karena mereka akan beroleh 
kemurahan): Apakah aku telah 
dengan sepantasnya memberi waktu 
kepada orang tua, anak-anak, suami, 
istri? Apakah aku telah memberikan 
sumbangan materi, waktu, tenaga 
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kepada orang lain, Gereja, 
masyarakat? Apakah aku sudah 
bermurah hati menolong orang yang 
sungguh membutuhkan pertolongan? 
Apakah aku sudah memberi, tanpa 
pamrih? Apakah aku sudah memberi 
melampaui apa yang disyaratkan? 

Kebaikan: Apakah aku telah menjadi 
suami/ istri yang baik yang 
memperhatikan kebutuhan pasangan-
ku, anak yang baik dan mem-
perhatikan kebutuhan orang tua, 
orang tua yang baik memperhatikan 
kebutuhan anak-anak, sahabat yang 
baik, pemimpin yang baik? Apakah 
aku sudah melakukan dan 
mengusahakan yang terbaik dalam 
segala sesuatu yang menjadi tugas dan 
kewajibanku? Apakah aku sudah 
menjadi pelayan bagi orang-orang 
yang dipercayakan Tuhan kepadaku? 

Kesetiaan: Apakah aku setia kepada 
Tuhan dan Gereja-Nya? Apakah aku 
setia dalam kehidupan doaku? Setia 
membaca firman-Nya dan 
merenungkannya? Apakah aku setia 
dalam panggilan hidupku: sebagai 
suami, istri, sebagai orang tua, sebagai 
rohaniwan/ rohaniwati? 

Kelemahlembutan (Mat5:5 Berba-
hagialah orang yang lemah lembut, 
karena mereka akan memiliki 
bumi): Apakah aku berhati-hati 
dalam  perkataan, sehingga tidak 
menyakitkan orang lain? Apakah aku 
tidak bergurau secara berlebihan 
sehingga dapat menyakitkan orang 

lain? Apakah aku tetap lemah lembut 
ketika dituduh maupun dimarahi oleh 
orang lain? 

Penguasaan diri: Apakah aku tidak 
membiarkan diriku terjebak dalam 
sesuatu yang berlebihan, seperti 
makanan, hiburan, belanja, bermain 
dll? Apakah aku dapat menahan 
kemarahan? Apakah aku dapat 
menahan diri untuk tidak 
membicarakan kesalahan orang lain, 
dan tidak membuka rahasia orang 
lain? 

Kejujuran:  Apakah aku mengatakan 
sesuatu dengan jujur dan tidak 
melebih-lebihkan? Apakah aku berani 
berterus terang dan tidak 
menyembunyikan kebenaran? Apakah 
aku bersikap jujur terhadap keuangan 
yang dipercayakan oleh orang lain 
kepadaku? 

Kemurnian (Mat 5:8  Berbahagialah 
orang yang suci hatinya, karena 
mereka akan melihat Allah): Apakah 
aku menjaga kemurnian di dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan? 
Apakah aku menjaga diriku sungguh-
sungguh agar tidak terjerumus dalam 
pornografi? Apakah aku mampu 
menolak gurauan-gurauan yang tidak 
pantas dan menjurus ke arah 
pornografi? Apakah aku mempunyai 
ketulusan hati dan tidak berprasangka 
buruk pada orang lain? 

Kerendahan hati (Mat 5:3 
Berbahagialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena merekalah 
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yang empunya Kerajaan Sorga): 
Apakah aku tidak menyombongkan 
bakat, kekayaan atau kondisi fisik? 
Apakah aku mau menyadari bahwa 
segala hal yang baik yang kumiliki 
berasal dari Tuhan? Apakah aku tidak 
terikat kepada segala yang kumiliki? 
Sudahkah aku menjadi pengelola yang 
baik atas segala milik yang Tuhan 
percayakan kepadaku, dan 
menggunakannya untuk kemuliaan 
Tuhan? 

Mat 5:4  Berbahagialah orang yang 
berdukacita, karena mereka akan 
dihibur: Apakah aku senantiasa 
bertobat/ berduka cita karena dosa-
dosaku? Apakah aku mempunyai 
perhatian terhadap pertobatan orang 
lain? Apakah aku mau berdoa silih 
untuk mereka yang telah menganiaya 
Kristus dan Gereja? Apakah aku 
mempunyai empati terhadap 
penderitaan orang lain? 

Mat 5:6  Berbahagialah orang yang 
lapar dan haus akan kebenaran, 
karena mereka akan dipuaskan: 
Apakah aku sudah dengan sungguh-
sungguh mencari kebenaran? Sejauh 
mana aku telah berusaha mempelajari 
ajaran iman Katolik? Apakah aku rajin 
mempelajari Kitab Suci dan buku- 
buku rohani Katolik lainnya? 

Mat 5:10  Berbahagialah orang yang 
dianiaya oleh sebab kebenaran, 
karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga: Apakah aku tetap 
dapat menerima dengan lapang hati, 

jika diperlakukan yang tidak pantas 
karena aku adalah umat Kristiani? 
Apakah aku dengan keteguhan hati 
memilih melakukan ajaran Kristus dan 
Gereja-Nya, walaupun itu 
bertentangan dengan ajaran dunia, 
dan dapat dipandang ‘aneh’ oleh 
dunia? 

KEGIATAN 

DPP 

SEKSI KEPEMUDAAN – PENTAS SENI 

DAN TEMU OMK SE-PAROKI 

OMK BISA!!! 

Kali ini Sie. Kepemudaan Paroki Santo 
Paulus Pekanbaru mengadakan 
kegiatan yang berwujud dalam sebuah 
acara camping dan seni. Dalam 
kegiatan tersebut terdapat berbagai 
rangkaian acara yang mengajak OMK 
untuk lebih mengambil rasa 
kebersamaan antar sesama anak 
muda. Kegiatan yang bertempat di 
Bumi Perkemahan Rindu Sempadan 
sejatinya adalah tempat untuk 
perkemahan dan pembelajaran di 
lapangan dihadiri oleh omk yang 
berasal dari 20 stasi dari Paroki St. 
Paulus Pekanbaru. 

Acara yang berlangsung selama dua 
hari pada tanggal 14-15 November 
2015 sempat terhambat oleh guyuran 
hujan deras. Namun demikian panitia 
dan OMK yang hadir tetap antusias 
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dan penuh semangat luar biasa untuk 
mengikuti acara tersebut. 

 

Beberapa sponsor dan tamu undangan 
yang hadir termasuk dari tim DPP 
memberi semangat tersendiri bagi 
OMK yang hadir. Sementara itu 
kehadiran pastor serta suster  yang 
juga menjadi pembicara dalam acara 
tersebut memberi nuansa yang lebih 
liturgis dalam kegiatan tersebut. 

 

Suster Louis Marry Saragih FCJM, 
dalam kesempatan ini menyampaikan 
presentasi tentang menjadi orang 
muda yang utuh. OMK diajak untuk 
mengenal diri sendiri, dimotivasi 
untuk tidak putus asa dalam seiap 
kegagalan. 

Dari DPP, tepatnya bendahara DPP 
Bpk Martinus Kasimun Tan, yang 
adalah juga seorang pengusaha sukss, 
memberi pengarahan tentang bebas 
secara financial. Ketika ditanya, 

hampir semua OMK yang hadir 
meyatakan akan mencari pekerjaan 
setelah lulus kuliah. Maka penjelasan 
menarik yang membuka wawasan 
anak muda kita dikemas dalam sajian 
menarik oleh Bpk Martinus. 

Acara yang dimulai pada hari Sabtu, 
telah dikemas semenarik mungkin yg 
dipandu oleh Sie.Acara dan di bantu 
oleh Ibu Huiniati yg dengan penuh 
semangat mengajak OMK utk tampil 
lebih energik. 

Kegiatan yang di hadiri oleh kurang 
lebih 330 OMK ini diawali dengan 
berkat dan misa pembukaan yang 
dipimpin oleh Pastor Yulius Tangke 
Bandaso SX. 

 Selanjutnya Panitia yang dinahkodai 
oleh Sdr. Daniel Azhari Gultom ini 
telah mempersiapkan susunan acara 
yang tetap mengedepankan 
doktrinitas lewat kuliah singkat dan 
rekoleksi 

Kemudian dihari kedua panitia juga 
telah mempersiapkan lomba-lomba 
yang menarik. Jenis lomba tersebut  
adalah. Lomba Safari Acoustic. Lomba 
Vokal group. Lomba Mazmur dan 
Lomba Catur 

Semua lomba tersebut hampir diikuti 
oleh semua stasi yang hadir dan dari 
lomba tersebut dan  terdapatlah 
pemenang yakni: 

Lomba safari acoustic: 

 Juara 1: Stasi Majapahit 
 Juara 2: Stasi Rajawali 
 Juara 3: Stasi Muara Fajar 
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Lomba vokal group  

 Juara 1: Wilayah Pusat-L.Baru 
 Juara 2: Stasi Rajawali 
 Juara 3: Stasi Muara Fajar 

Lomba mazmur  

 Juara 1: Stasi Muara Fajar 
 Juara 2: Wilayah Pusat-L.baru 
 Juara 3: Stasi Rumbai 

Lomba catur 

 Juara 1: Stasi Palas 
 Juara 2: Stasi Siabu 
 Juara 3: Stasi Salo 

 

Sementara itu dalam komentarnya 
para juri yakni Bpk Jhonny Marpaung. 
Beliau Mengharapkan agar semua 
peserta mempersiapkan dengan 
sebaik baiknya agar kita lebih dihargai 
dan gaung anak muda Santo Paulus 
akan bisa didengar oleh publik dan 
diakhir komentar nya para juri 
memberikan apresiasi luar biasa 
kepada OMK dan panitia yang telah 
mempersiapkkan acara tersebut. 

 

Setelah acara tersebut di tutup dengan 
berkat dan penutup maka semua OMK 
pun kembali ke rumah masing-masing 
untuk mulai beraktivitas. Sepeninggal 
acara beberapa OMK masih tetap 
bercerita dan bercanda tawa. Seolah 

olah waktu dua hari belum bisa 
memberi rasa hangat yang lebih. 

Terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dan berpartisipasi 
untuk mensukseskan kegiatan ini. 
Semoga kegiatan ini dapat segera 
menjadi pemacu semangat OMK dan 
lebih mencintai kebersamaan. 

~Fx.S.Kukuh 

KATEGORIAL  

MISDINAR WILAYAH PUSAT – 

DALAM SUATU KEBERSAMAAN 

28-29 November 2015- Kembali lagi 
acara camping Misdinar Wilayah Pusat 
Santo Paulus diadakan, setelah satu 
tahun lalu diadakan di Stasi Santa 
Monica-Majuah juah, kali ini diadakan 
di Perkemahan Desa Gema yang 
terletak di Lipat Kain, Kampar. Dalam 
acara ini banyaknya jumlah misdinar 
yang ikut berjumlah 47 orang, 20 
orang panitia yang terdiri dari anggota 
Legio Maria (Presedium Bunda Yang 
Patut Dicintai), Ibu Yuli Wakidi selaku 
pendamping Misdinar, dan lebih 
istimewanya acara ini full diikuti oleh 
Pastor Yulius Tangke Bandaso, SX. 
Suster Louis Marry Saragih, FCJM. 

Tepat pukul 12.30 berdoa bersama 
dan Pastor Lius memberikan berkat. 
Dengan 2 bus semua misdinar dan 
sebagian pembina berangkat, sebagian 
panitia lainnya sudah berangkat 
terlebih dahulu untuk mempersiapkan 
tempat dan konsumsi, karena selama 
kegiatan berlangsung konsumsi 
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panitia yang memasak sendiri. Pukul 
16.00 tiba ditempat perkemahan, 
sudah tampak gagah berdiri 2 tenda 
pleton, 1 tenda untuk bagian 
memasak, dan satu tenda untuk bagian 
MCK. 

Misdinar dibagi dengan 4 kelompok, 
dan acara sesi pertama dilakukan 
kreasi kelompok, yel-yel, malam 
harinya setelah makan malam, sesi 
kedua diambil alih oleh Sr.Louis, yang 
memberikan renungan dengan tema 
“Siapa Aku?”. Untuk mengetahui setiap 
kepribadian misdinar, cara belajar 
yang tepat, cara bersikap kepada 
orang tua. Setelah renungan selesai 
dilanjutkan dengan lomba membakar 
jagung dan ubi. Pukul 23.00 acara 
ditutup dengan pelepasan lampion 
dan doa malam oleh Sr.Louis dan 
berkat oleh Pastor Lius. 

 

Pukul 06.00 semua misdinar tambah 
bersemangat, walaupun pada saat 
istirahat malam terganggu dengan 
guyuran hujan yang deras yang 
mengakibatkan tenda digenangi air 
sehingga anggota misdinar di oper 
kedalam bus untuk beristirahat. 
Memiliki panitia yang sangat luar 
biasa sehingga pada saat hujan lebat 
dan petir yang kuat, para panitia 

memimbing anggota misdinar untuk 
pindah kedalam bus, dan memperbaiki 
tenda yang rusak akibat hujan deras, 
sehingga paginya semua tenda 
kembali seperti semula. 

 

Acara pagi diawali dengan senam pagi, 
setelah itu sarapan pagi dan 
dilanjutkan kembali dinamika 
kelompok yang dipimpin oleh Sr.Louis 
dengan berbagai macam permainan. 
Sayangnya acara harus berakhir tidak 
sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 
dikarenakan air sungai pasang yang 
dikhawatirkan akan semakin naik. 

Pukul 11.30 misa pertanda ditutupnya 
acara camping misdinar pimipin oleh 
Pastor Lius. Dalam homilinya Pastor 
Lius berkat “harapan saya, harapan 
gereja, harapan semua orang agar 
misdinar semakin bertambah-tambah 
dan berkelimpahan dalam kasih satu 
sama lain dan dalam kasih terhadap 
semua orang. Semoga Tuhan Yesus 
menguatkan hatimu, supaya tak 
bercacat dan kudus dihadapan Allah. 
Dan semoga semakin banyak remaja 
yang terpanggil untuk menjadi pelayan 
kudus altar Tuhan”. 
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Setelah misa selesai, dilanjutkan acara 
pembagian hadiah kepada setiap 
kelompok, dan ditutup dengan makan 
siang bersama. Tepat pukul 13.45 
berangkat menuju pekanbaru. Dan 
sampai di Gereja pukul 17.20 tampak 
orang tua sudah menunggu anaknya. 
Saat turun dari bus senyum sumringah 
tersimpul dari misdinar, tak ada 
tampak lelah semuanya merasa 
senang dengan acara camping pada 
kali ini. Mereka berharap acara 
camping ini menjadi acara rutinitas di 
misdinar wilayah pusat yang diadakan 
sebelum perekrutan anggota misdinar 
baru. Dan semoga dengan acara ini 
semangat misidinar semakin ber-
kobar-kobar dan bertambah lagi 
dalam pelayanan. 

Terimakasih kepada Para Pastor, Para 
Suster, Pengurus Wilayah Pusat yang 
sudah sangat mendukung berlang-
sungnya acara ini. 

~Clara Xizianaa 

PERISTIWA 

PESTA PELINDUNG MISI ST 

FRANSISKUS XAVERIUS 

“Pergilah ke seluruh dunia, 
beritakanlah Injil kepada segala 
mahluk…..” 

Kamis, 3 Desember 2015, Gereja 
semesta merayakan Pesta St 
Fransiskus Xaverius, Imam, dan 
pelindung karya misi. Beliau adalah 
salah satu misionaris ulung yang 

dimiliki Gereja, mewartakan Injil 
kepada segala bangsa, bahkan sampai 
ke Indonesia. Beliau juga merupakan 
pelindung misi para pastor di paroki 
kita, Misionaris Xaverian.  

Perayaan Ekaristi di Paroki dipimpin 
oleh Pastor Yulius Tangke Bandaso SX, 
didampingi 
Pastor 
Otello 
Pancani SX 
dan Pastor 
Franco 
Qualizza, 
SX. 

Setelah Mi-
sa, umat 
menyalami 
para gem-
bala mere-
ka – untuk mengucap-kan sela-mat, 
dilan-jutkan de-ngan ramah tamah di 
depan Aula secara hidangan 
sederhana dalam situasi kebersamaan 
yang indah.  

“Apakah upahku?” 

Upahku ialah bahwa aku boleh 
memberitakan Injil tanpa Upah… 

 

Selamat untuk Para Misionaris 
Xaverian di seluruh dunia… 
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PEMBANGUNAN GEREJA 
 

 

 



 

 

 


