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Waktu Adalah 

Waktu terus bergerak. Detik berganti menit, menit berganti jam, 
jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bu-
lan berganti tahun. Begitulah cara kerja waktu yang tidak dapat disang-
kal atau pun ditolak oleh manusia. Perputaran waktu ini ada dan nyata 
dalam dinamika hidup manusia. Manusia yang memanfaatkan waktu 
dengan baik akan memperoleh hasil yang baik bagi perkembangan 
hidupnya, sedangkan bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu 
dengan baik akan melahirkan penyesalan. Maka, tidak heran Stephen 
Covey, seorang penulis dari Amerika Serikat mengatakan, “bukan sema-
ta-mata tentang uang, pengertiannya adalah waktu itu sangat berharga. 
Salah satu hal yang tidak dapat di daur ulang adalah waktu yang telah 
terbuang. Jadi pastikanlah kamu menggunakan waktumu dengan baik” 
(The Seven Habits of Highly Eff ective Teens, 1998). Ungkapan Covey di 
atas hendak menegaskan betapa berharganya waktu yang harus diper-
gunakan dengan baik oleh manusia. Waktu yang diisi dengan hal-hal 
baik memampukan manusia untuk berpikir secara mendalam terhadap 
segala sesuatu dan memampukan manusia untuk mengambil keputu-
san yang tepat guna dan sasaran.

Kemampuan manusia berpikir secara mendalam serta mampu 
mengambil keputusan yang tepat guna dan sasaran adalah ciri dari 
manusia bijaksana. Pemahaman inilah yang menjadi landasan pemi-
lihan nama SABEDORIA sebagai nama majalah Seminari Menengah 
Cadas Hikmat, Keuskupan Bandung. Kata Sabedoria berasal dari ba-
hasa Portugis yang berarti kebijaksanaan dengan akar katanya Saber 
yang artinya mengetahui. Sabedoria sendiri pertama kali digunakan se-
bagai nama mading (Majalah Dinding) di seminari yang terbit sebulan 
sekali dan diteruskan sebagai nama dari majalah seminari ini. Majalah 
Sabedoria sendiri bertujuan untuk melatih serta menumbuh-kembang-
kan gairah para seminaris untuk memanfaatkan waktu yang disediakan 
dengan baik dan bijaksana. Selain itu, melalui majalah Sabedoria ini, 
para seminaris diajak untuk peka terhadap realitas hidup pribadi, Gere-



ja, masyarakat, dan terutama relasinya dengan Tuhan sebagai sumber 
hidup manusia. Kepekaan ini pula yang pada akhirnya mengajak para 
seminaris mampu memberikan informasi kepada para pembaca secara 
bijak dan diharapkan pula para pembaca mampu mengolah informasi 
yang diberikan secara bijak. 

 Manusia yang memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sekadar 
membentuk dirinya menjadi pribadi yang cakap dalam berpikir dan men-
gambil keputusan, tetapi juga semakin mendekatkan dirinya dengan 
Allah sebagai pencipta. Thomas Aquinas mengartikan kebijaksanaan 
sebagai karunia dari Allah yang membuat manusia semakin mencintai 
Allah. Oleh karena itu, kebijaksanaan sejati memampukan manusia un-
tuk mengandalkan Allah dalam segala dinamika hidupnya serta bersikap 
rendah hati dihadapan Allah. Sikap untuk mengandalkan dan berendah 
hati dihadapan Allah dapat diwujudkan manusia melalui pertobatan. 
Pertobatan adalah kesempatan manusia untuk memurnikan diri men-
jadi manusia bijaksana yang sejati, yaitu manusia yang dekat dengan 
dirinya, Allah, sesama, dan ciptaan Allah lainnya. Akhirnya, pertobatan 
menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memanfaatkan waktu yang 
diberikan secara cuma-cuma oleh Allah melalui perkataan, perbuatan, 
dan pola pikir yang benar (verum), baik (bonum), dan indah (pulchrum) 
karena waktu adalah Sabedoria. 

 Semoga melalui edisi perdana majalah Sabedoria (The Time 
has Come), para pembaca dapat memperoleh informasi yang berman-
faat dan menginspirasi untuk mengusahakan kebijaksanaan sejati, yai-
tu kesadaran untuk mencintai Allah lewat sikap kerendahan hati untuk 
melakukan pertobatan dari hari ke hari.

Bertobatlah dan percalah kepada Injil (Mrk 1:15)

Selamat membaca…

Kfr. Konstantinus Faried, OSC



Pertobatan dalam Semangat
3M

Slogan mengenai 3M sering kita dengarkan di masa pandemi 
covid-19. Slogan ini mengajak setiap pribadi untuk waspada terhadap 
penyebaran virus covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker 
dan mencuci tangan. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui kapan, 
di mana, dan bagaimana virus tersebut bisa menyerang diri kita. Akan 
tetapi, kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin diri nampaknya ma-
sih kendur bahkan longgar. Permasalahan ini ternyata tidak hanya ter-
jadi dalam masyarakat global di tengah pandemi covid-19. Tak jarang 
permasalahan semacam ini kerap kali terjadi dalam kehidupan beriman 
kita. Dewasa ini setiap individu terlalu berfokus dalam kesibukan dan 
kariernya, sampai-sampai hidup rohaninya terabaikan terutama dalam 
hal dosa. Masa Pra-paskah yang sebentar lagi akan kita jalani bisa 
menjadi momen untuk menarik diri sejenak dari kesibukan dan rutinitas 
sehari-hari.  Lantas, apakah yang harus kita perbuat? Apakah kita mau 
meluangkan waktu untuk diri kita sendiri? Apakah kita mau memberikan 
tempat bagi Tuhan dalam hati kita? Slogan 3M bisa menjadi semangat 
pertobatan di tengah kondisi hidup kita, dengan menyadari, mengakui, 
dan memperbaiki kesalahan diri di hadapan Tuhan dan sesama.

Pertama, Menyadari. Dalam ilmu psikologi, kesadaran merupa-
kan bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa 
sekitar maupun peristiwa kognitif seperti memori, pikiran, perasaan ser-
ta fi sik. Hati dan budi yang terarah sangat dibutuhkan dalam proses ini. 
Oleh karena itu, kita perlu memberikan waktu sejenak untuk diri sendiri 
dan untuk Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh menjadi sarana untuk 
menyadari peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu, yang akan kita 
lalukan masa kini dan masa yang akan datang dengan selalu melibat-
kan Tuhan di dalamnya. Sebagai contoh, di tengah segala rutinitas dan 
kesibukan harian, seminaris Seminari Menengah Cadas Hikmat se-
lalu menyempatkan diri untuk bermeditasi, refl eksi dan visitasi sakra-
men Mahakudus. Hal ini bertujuan agar seminaris tidak terlarut dalam 
rutinitas harian sampai-sampai tidak memberikan waktu untuk diri dan 
Penciptanya.  Momen saat teduh bisa menjadi momen untuk menyadari 
bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang Mahakasih (1Yoh 4:8). 



Kasih Allah selalu terbuka untuk menerima kita kembali kepada-Nya 
tanpa memandang apa pun yang telah kita lakukan, seperti ayah yang 
bijak dalam perumpamaan Anak yang hilang dalam Injil Lukas 15:11-32. 
Dalam perumpamaan ini juga, kesadaran si bungsu akan keadaanya 
menjadi dorongan untuk pergi kepada bapanya (ay . 17). Kuncinya ada-
lah dengan menyadari. Kesadaraan akan keberdosaan diri bisa menja-
di dorongan untuk melakukan pertobatan. Pertanyaannya, maukah kita 
menyadari hal tersebut? 

Kedua, Mengakui. Dalam perumpamaan anak yang hilang, 
setelah si bungsu menyadari keadaan dirinya, ia pun bangkit dan pergi 
kepada bapanya dan berkata, “Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga 
dan terhadap bapa” (Bdk Luk 15:21). Tindakan si bungsu dalam kisah 
tersebut bisa menjadi Inspirasi bagi kita untuk tidak takut dan malu men-
gakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. 

Dalam mengakui suatu hal, sangat diperlukan kejujuran dan ket-
ulusan hati. Dalam hal dosa, kuasa mengampuni dosa hanya dimiliki 
oleh Allah. Akan tetapi, dalam karya di dunia, kuasa itu pun diberikan 
oleh Bapa kepada Yesus Putera-Nya (Mat 28:18). Bapa Konsili Vatikan 
II mengatakan bahwa Allah selalu menawarkan keselamatan kepada 
manusia hingga mengutus Putera-Nya untuk menebus dosa manusia 
(Lumen Gentium 3). Yesus pun memiliki kuasa untuk mengampuni dosa 
(Mat 9:6). Iman dan kasih akan Yesus pastinya menghantarkan manusia 
menuju pertobatan yang dalam hal ini Gereja telah diberi kuasa oleh 
Yesus sendiri untuk mengampuni dosa melalui sakramen rekonsiliasi 
atau sakramen tobat.

Ketiga, Memperbaiki. Dalam pesannya pada masa pra-paskah 
2019, Paus Fransiskus mengajak setiap pribadi mewujudkan misteri 
Paskah dengan berpuasa, berdoa dan berderma. Ia menjelaskan bahwa 
berpuasa merupakan suatu proses pembelajaran mengubah sikap kita 
terhadap manusia dengan siap menderita karena kasih. Berdoa, dapat 
membantu kita untuk menanggalkan sikap egois diri agar kita dapat 
mengakui bahwasannya kita sangat membutuhkan Tuhan dan merindu-
kan belas kasih-Nya. Berderma, menjadi suatu sarana melepaskan diri 
dari mentalitas kekurangan yang ingin memperoleh segalanya bagi diri 
sendiri. 

Manusia perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya merindukan 
kasih Tuhan dalam hidupnya. Yesus sendiri mengajak manusia untuk 



tinggal di dalam Dia, Manete in Me! (Yoh 15:4). Relasi dengan Yesus 
merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan kita sebagai umat 
kristiani. Relasi dengan Yesus dapat kita wujudkan melalui kasih kepa-
da-Nya dalam wujud sesama dan lingkungan sekitar kita.

Semangat 3M sekiranya dapat menyadarkan kita bahwa kasih 
Tuhan itu gratis tetapi tidak murahan. Grace is free, but not cheap. Dalam 
hidup manusia, Allah selalu menawarkan kasih-Nya yang besar. Kondisi 
kita sebagai manusia kodrati yang rapuh, keliru dan berdosa sering kali 
menjauhkan diri kita dari kasih Allah itu. Manusia perlu berusaha untuk 
mencari kasih Allah dalam hidupnya. Melalui pertobatan, kita pastinya 
akan menyadari dan mengakui bahwa diri kita telah berdosa , dan keliru. 
Sesudah itu, melalui pertobatan pula, kita memperoleh dorongan untuk 
berbalik kepada perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan 





Pengalaman hidup

Tidur Berujung 

Ditegur

 Tidak dapat dipungkiri bahwa tidur merupakan salah satu kebutu-
han semua orang. Bahkan tidak jarang tidur  menjadi hobi bagi sebagian 
orang. Bagi saya sendiri, tidur menjadi kesempatan untuk menyegarkan 
pikiran dari kejenuhan rutinitas di seminari. Namun hal tersebut terk-
adang malah menjadikan saya sering tidur di waktu dan tempat yang 
tidak semestinya. Contohnya tidur saat studi, bacaan rohani, bahkan 
saat misa. Ada satu pengalaman menarik yang menyadarkan saya un-
tuk memperbaiki kebiasaan tidur tersebut. Pengalaman ini terjadi pada  
Sabtu pagi di Kapel Santo Antonius Padua , tepatnya pada perayaan 
Ekaristi. Saya merasa sangat mengantuk karena tidur larut malam pada 
hari sebelumnya. Sebenarnya hal ini tidak terjadi satu atau dua kali, 
melainkan beberapa kali bahkan saat merayakan Ekaristi setiap pagin-
ya. Mata saya terpejam selama jalannya Liturgi Sabda, rasa – rasanya 
seperti ada lem yang sangat kuat yang mencegah saya untuk membuka 
mata. Pada saat Homili, nama saya  tiba – tiba disebut, bukan untuk me-
nerima penghargaan dan bukan juga untuk menerima pujian, melainkan 
sebuah teguran dari romo rektor. Seketika itu juga mata saya kembali 
segar sekaligus hati menjadi berdebar karena malu. 

 Pada saat itu saya pun menyadari bahwa tidur saat Ekaristi mer-
upakan perbuatan yang salah. Tidur saat merayakan Ekaristi menggam-
barkan diri saya yang telah mengabaikan Yesus yang sungguh hadir 
dalam perayaan tersebut. Peristiwa ini mendorong saya untuk memba-
ngun niat merubah kebiasaan tidur tersebut. Apa mau dikata, ekspek-
tasi untuk tidak tidur saat Ekaristi tidak mudah untuk direalisasikan. Tak 
tinggal diam, saya pun mengusahakan berbagai cara untuk mengusir 
rasa kantuk pada pagi hari, mulai dari hal – hal normal hingga hal – hal 
konyol, mulai dari melakukan pernapasan hingga mencubit – cubit telin-
ga ketika Ekaristi. 

 Semua hal tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang saya 
harapkan. Di dalam hati, saya tidak ingin menyerah secepat itu karena 



Pengalaman hidup

saya ingin menyadari dan mengalami Yesus yang hadir saat Ekaristi 
dengan sepenuh hati. Cara terkakhir yang saya lakukan adalah dengan 
berolahraga sebelum mandi di pagi hari, salah satu contohnya adalah 
dengan lompat tali di pagi hari setelah bangun tidur. Kebiasaan yang 
aneh sekaligus diluar kebiasaan teman - teman lainya itu sebenarnya 
menimbulkan rasa malu, namun hal tersebut sangat membantu saya 
dalam mengatasi kelamahan saya dalam hal rasa kantuk. Bila hal terse-
but belum cukup menyadarkan saya untuk tetap terjaga saat Ekaristi 
maka saya akan membayangkan wajah romo rektor ketika marah, hehe-
he... Usaha – usaha tersebut mebuahkan perubahan namun tidak ser-
atus persen melepaskan saya dari rasa kantuk ketika Ekaristi. Sebagai 
orang Katolik, saya masih harus terus berusaha mencari kegembiraan 
dan kerinduan di dalam Ekaristi sehingga Ekaristi sungguh menjadi 
sumber dan puncak dari hidup saya.

Agustinus Surya Adinata
Kelas 11



Pojok renungan

Pengalaman yang 
menggugah

  Edo merupakan anak baik yang disayangi oleh keluarga dan 
teman-temannya. Suatu hari, Edo merasa kecewa pada orang tuanya 
sebab mereka lupa untuk merayakan pencapaiannya sebagai siswa lu-
lusan terbaik di angkatannya. Edo mengharapkan orang tuanya akan 
memberikannya hadiah atau setidaknya berupa makan malam bersama 
di restoran. Rupanya hal yang diharapkan Edo bertepuk sebelah tangan. 
Edo sangat kecewa sehingga ia sering menghindar untuk berkomuni-
kasi dengan orang tuanya. Peristiwa ini membuat orang tuanya kebin-
gungan, sebab Edo tidak menyampaikan perasaannya pada orang tua-
nya. Berlalunya waktu, menyadarkan Edo bahwa amarahnya yang tidak 
dapat menyelesaikan masalahnya, malah seiring berjalannya waktu, 
menambah ganjalan yang mendalam di dalam hatinya. Edo menyadari 
bahwa hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya justru memba-
wa masalah yang lebih besar terutama bagi hati nuraninya. Maka, Edo 
pun mulai membuka hati untuk berdamai dengan kedua orang tuanya 
dan sejak saat itu hidupnya menjadi lebih bahagia.

 Kisah di atas menggambarkan hubungan kita dengan Allah. 
Orang tua Edo menggambarkan Allah yang senantiasa menyertai kita 
sedangkan Edo menggambarkan manusia ketika dilanda cobaan ke-
hidupan. Manusia yang digambarkan oleh Edo hadir ke dunia, tanpa 
rasa marah, benci, dendam dan lain sebagainya. Setiap orang hadir 
di dunia bagaikan selembar kertas putih yang tertandai oleh setitik hi-
tam dosa asal. Edo datang ke dunia sebagai kertas putih yang berno-
da hitam dosa asal, tetapi dosa itu terhapuskan ketika dirinya dibaptis. 
Pertanyaan refl ektif bagi kita, apakah kita dapat menjaga diri kita yang 
sudah dibersihkan dengan pembaptisan dari dosa dan godaan dunia?  
Ketika Edo mendapatkan pengalaman yang cukup pahit atau di luar ek-
spektasi di dalam hidupnya, ia dapat menjadi seseorang yang memiliki 
rasa benci, amarah, dan kecewa. Ia membuat jarak dengan orang tu-
anya sebagai bentuk kekecewaannya. Sikap Edo yang demikian tanpa 
disadari terkadang sama dengan cara kita menghadapi setiap kenya-
taan hidup ini. Sering kali kita memohon kepada Tuhan, namun tidak 
langsung dikabulkan. Hal ini biasanya menimbulkan kekecewaan kita 



Pojok renungan

terhadap penyelenggaraan Ilahi. Sama seperti pengalaman Edo yang 
menjauhi orang tuanya. Ketika kita mengalami pengalaman seperti ini, 
kita cenderung akan menjauh dari Allah dan lebih mengandalkan usaha 
kita sendiri. Sama seperti pengalaman itu, memang ada saatnya keti-
ka kita mengalami kekecewaan terutama pada Tuhan yang membuat 
rasa percaya pada-Nya perlahan berkurang. Sama seperti Edo tadi kita 
semua pasti akan mengalami kerinduan untuk kembali kepada Tuhan 
Bapa kita sebab memang demikianlah kehidupan ini yaitu, peziarahan. 
Ketika waktu yang tidak ketahui tiba, kita harus siap untuk kembali ke-
pada-Nya. Maka, jangan sampai kita menjaga jarak dengan Tuhan agar 
kiranya kita selalu dekat dengan-Nya dan menyadarkan apapun yang 
Tuhan berikan kepada kita ialah hal yang terbaik. 

 Lewat kisah di atas, kita semakin disadarkan bahwa rekonsiliasi 
merupakan cara yang paling ampuh untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik. Rekonsiliasi membawa kita kepada refl eksi mendalam bahwa 
Allah memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, namun 
apa yang terbaik untuk kita. “Sebab rancangan-Ku bukanlah rancan-
ganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah fi rman TUHAN. 
“Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-KU dari 
jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu”(Yesaya 55: 8-9). Hal 
ini menyadarkan kita bahwa segala yang Tuhan berikan kepada Kita 
merupakan hal yang terbaik dan kurang tepat rasanya bila kita terus 
mengeluh kepada Tuhan terutama hubungan kita dengan Sang Pembe-
ri Kehidupan. Maka ketika kita mulai menyadari memiliki jarak dan keke-
cewaan pada Tuhan segeralah berbalik dan bertobat pada-Nya. Sebab 
Allah itu kasih dan akan selalu menerima kita apa adanya. 

 Pengalaman jatuh bukanlah pengahancur masa depan apalagi 
hanya diratapi dan menjadi akhir segala perjuangan, melainkan kesem-
patan untuk mundur sebelum melangkah lebih jauh dan melompat lebih 
tinggi. 

 Samuel Julian Faeri Zebua

 Kelas 11



Celotehan Seminaris

Ctrl + Z

 Pagi hari, di salah satu sekolah ternama di Bandung, murid kelas XI 

IPS 2 mulai memasuki ruang komputer. Mereka diperintahkan  untuk membuat 

animasi oleh guru informatika yang terkenal dengan sebutan guru killer, yang 

bernama Pak Bambang. Kemudian seorang seminaris tampan bernama Martin 

tiba – tiba bertanya.

Martin : “Aduh pak saya salah buatnya, cara benerinnya gimana ya pak?”

Pak Bambang: “Itu gampang, tinggal di Ctrl + z aja Martin.”

Martin : “Oh iya  gampang pak, tapi kalau mau benerin akhlak hidup gimana 
dong pak caranya?”

Pak Bambang : “Harus bertobat Martin, tapi bapak kurang percaya kalau kamu 
bisa bertobat”

Martin : “Kok bapak ga percaya gitu sih? Saya waktu nyelam aja bisa sambil 
minum air, apalagi cuma masalah bertobat, urusan gampang itu mah pak”

Pak Bambang : “Saya percaya kok Tin, tapi masalahnya kamu itu Tomat”

Martin : “ Hah tomat? Maksudnya gimana pak? Saya disamakan dengan sayur?”

Pak Bambang : “Habis tobat terus kumat!” 

Ruang komputer tiba tiba digaduhkan dengan suara tawa murid XI IPS 2 yang 

terbahak-bahak mendengar percakapan antara Pak Bambang dan  Martin. 

Saat situasi sudah mulai tenang, Pak Bambang berkata pada murid XI IPS 2, 

“sudah – sudah lanjutkan buat animasinya”

     Julianus Eduardus Martin L.
     Kelas 11
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Euhh Saré waé...!



Puisi

Perjalanan Pulang

Dalam perjalanan pulang yang tak berujung ini
Kutinggalkan sebuah jejak pelarian
Pada alas tanah berawa durjana
Melangkah dalam bayang-bayang fana

Sekali lagi pikiran ini berkelana
Dalam rimba suram penuh kemuraman
Karena perbuatan dosa sering diutamakan
Melebihi dari ucapan doa

Intuisi kini tak lagi ramah padaku
Meninggalkanku seorang diri dalam keterpurukan
Sekali lagi, diriku jatuh dalam kekelaman dosa
Yang dengan kejam menghujam raga 
Menjadikanku semakin jauh dari rumah abadi

Pada sang Ilahi, aku berserah diri
Mengharapkan ampun yang tidak berhak kudapatkan
Menjadi sebuah air sejuk pelepas dahaga
Agar langkah kaki ini dapat menapaki dunia
Untuk kembali pulang pada kerahiman-Nya yang kekal

Dalam perjalanan pulang yang tak berujung ini
Pelukan sang Bapa menanti 
Si bungsu yang pernah  hilang dan mati





Resensi Buku

The Flames
of Rome #1

Buku novel sejarah dokumenter dengan judul 
“ ” merupakan buku yang ditulis oleh Paul L. 
Maier. Buku dengan sampul berwarna merah api ini diterbitkan 
oleh Dioma Publishing dengan ketebalan 381 halaman. Novel ini 
memiliki tinggi 21 cm dan lebar 14 cm. Novel yang berkisah tentang 
asmara, perang, penghianatan, perjuangan, dan politik seakan teratur 
dengan baik dalam buku ini.

       Claudius Caesar merupakan kaisar yang memimpin pada tahun 
40-an Masehi. Ia dikenal sangat hebat dalam masa kepemimpinannya. 
Kehebatannya itu terbukti dari kemampuannya membawa Kekaisaran 
Roma menuju kejayaannya. Oleh karena itu Claudius sangat disegani 
dan dihormati oleh rakyat-rakyatnya. Kejayaan Claudius ini tentunya di-
dukung juga oleh dewan-dewan pemerintahannya yang setia dan taat.

       Claudius memiliki istri bernama Messalina, mereka menikah dan 
memiliki 2 anak yang bernama Claudia Octavia dan Britannicus. Wa-
laupun sudah menjadi istri dari Claudius, Messalina sering melakukan 
skandal dan perselingkuhan. Kejayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh 
suaminya merupakan alasan utama ia ingin menghianati Claudius, 
Messalina berusaha untuk menggulingkan Kaisar Roma dengan berse-
kongkol dengan salah satu kolega nya yaitu Gaius. Messalina me-
nikahi Gaius, tanpa sepengetahuan dari Claudius. Seiring berjalannya 
waktu Claudius pun mengetahui kejahatan dari istrinya itu. Claudius 
masih mencintai Messalina dan tidak rela apabila Messalina dieksekusi 
sehingga ia tidak menjatuhkan hukuman. Ia memberikan pilihan kepa-
da Messalina untuk bunuh diri dan Messalina pun memilih untuk bunuh 
diri. Lain cerita dengan Gaius, Claudius memerintah pasukannya untuk 
mencari dan mengeksekusi Gaius.

       Dalam waktu yang lama Claudius hidup sendiri tanpa adanya pa-
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sangan hidup, ia hanya ditemani oleh asistennya saja. Sampai suatu 
ketika ia menemukan Agrippina, keponakannya. Agrippina memiliki pa-
ras yang indah sehingga Claudius pun jatuh cinta kepadanya dan men-
ginginkan agar Agrippina menjadi istrinya. Mereka pun menikah dan 
memiliki seorang putra bernama Nero.

       Sama seperti Messalina, Agrippina juga menginginkan hal yang 
sama yaitu menggulingkan Claudius, dengan tujuan agar anaknya Nero 
dapat menjadi Kaisar Roma. Akal busuk Agrippina  diwujudkan dengan 
bantuan ahli racun terkemuka di kota itu untuk meracuni Claudius. Ren-
cana Agrippina pun berhasil, Claudius berhasil di bunuh dan Nero pun 
diangkat menjadi Kaisar Roma.

       Agrippina banyak dibenci oleh rakyat Roma karena kaisar yang 
mereka hormati dan cintai telah ia singkirkan. Kebencian rakyat Roma 
semakin meningkat karena kaisar baru mereka tidak dapat memimpin 
sehebat Claudius, pendahulunya. Banyak kebijakan yang dibuat Nero 
hanya menguntungkan dirinya sendiri. Alhasil terjadi beberapa kerusu-
han untuk menentang bahkan melawan pemerintahan Nero.

       Kerusuhan yang terjadi di Kota Roma semakin hari semakin me-
manas, Nero pun berusaha untuk membersihkan namanya dengan 
cara membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada rakyatnya. Tuduhan itu 
ia tujukan kepada sekte-sekte yang mempercayai Krestus (Kristus) dan 
menuduh bahwa mereka telah membuat kerusuhan-kerusuhan di Kota 
Roma. Sekte-sekte yang mempercayai Krestus ini dipimpin oleh sepa-
sang suami-istri yang bernama Aquila dan Priscilla.

       Salah satu Rasul Krestus yaitu Paulus datang ke Kota Roma. 
Awalnya Paulus memiliki tujuan untuk menjenguk jemaat yang 
ada di Kota Roma, sekaligus mewartakan injil kepada seluruh 
penduduk Roma. Nasib buruk menimpa Paulus ketika ia tiba 
di Roma. Ia hanya bertemu sebentar dengan jemaatnya dan ia 
langsung ditahan karena adanya surat perintah yang dikeluarkan 
oleh Kaisar Nero. Perintah tersebut kurang lebih berisikan bahwa 
siapa saja yang mengetahui keberadaan dari pengikut-pengikut 
sekte yang percaya akan Krestus harus melapor kepada kekaisa-
ran karena sekte tersebut berbahaya bagi kekaisaran. Oleh kare-
na itu, Paulus yang adalah Rasul Krestus dituntut oleh banyak 
orang sehingga ia pun diadili oleh pengadilan pusat Kekaisaran 
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Roma. Namun Paulus tidak tinggal diam, ia mengajukan banding 
kepada Kaisar Nero, tetapi permintaan tersebut tidak mendapat-
kan titik cerah bagi Paulus.

       Tibalah hari pengadilan Paulus, apakah ia akan dibebebas-
kan atau akan dieksekusi mati. Di balik itu, Paulus tiada hentin-
ya berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Doa Paulus pun 
terjawab dengan ketidakhadiran pihak penuntut sehingga penga-
dilan dibatalkan.

       Sang penulis buku, Paul L. Maier sangat hebat dalam menu-
lis buku ini karena mampu menggambarkan situasi Kekaisaran 
Roma saat itu diikuti dengan  perjuangan Paulus dalam menye-
barkan iman tentang Yesus Kristus.

Christopher Andries Hari Dalo
Kelas 10
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