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Salam para sabedorian sekalian!!! Seminari Menengah Cadas Hikmat menerbitkan Majalah
Sabedoria edisi kedua nih! dengan tema kebangkitan berjudul “Holy Day dan Holiday.” Judul sabedoria kali ini menunjukkan makna Paskah yang
dipandang dalam dua identitas sebagai ciri khusus
yang menjadi pembeda dengan yang lain sehingga
memberikan penghayatan akan iman yang mendalam. Terlebih di masa pandemi, momen Paskah
dapat kita manfaatkan untuk membangkitkan semangat kepedulian dan membantu siapa pun yang
membutuhkan tanpa terkecuali berdasarkan pada
makna kebangkitan Kristus.
Sabedoria edisi bulan April 2021 mengajak para sabedorian untuk memaknai momen Paskah yang sesungguhnya, yaitu pengorbanan Yesus
Kristus yang wafat di kayu salib demi menghapus
dosa manusia dan memberikan keselamatan pada
umat manusia. Demikian dalam masa pandemi pun
kita bersama-sama memperjuangkan dan merawat
kehidupan yang diberikan Kristus, khususnya menjadi sarana untuk membangkitkan “Gereja Kecil”
dalam keluarga dan sekaligus saling mendekatkan
diri yang seringkali terabaikan oleh peralihan hidup
yang lama menuju hidup yang baru. Semoga kita
semua dapat memaknai dan menghidupi arti kebangkitan Kristus dalam keluarga maupun komunitas
kita.
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Kebangkitan: Kembali kepada Jati Diri
Perayaan Paskah merupakan puncak iman kita: wafat
dan kebangkitan Kristus. Kalau kita menurut sejarah keselamatan,
kita bisa mengajukan pertanyaan dengan alur mundur:
- Mengapa Kristus bangkit? Karena Ia telah mengalami maut
dan menang atas maut.
- Mengapa Kristus mati? Karena menebus manusia dari dosa.
- Mengapa manusia ditebus dari dosa? Karena manusia tidak
mampu menebus dirinya sendiri dan hanya Allah yang bisa
menyelamatkan manusia.
- Mengapa Allah menyelamatkan manusia? Karena sejak semula Allah tidak ingin manusia binasa, tapi beroleh hidup yang
kekal.
Allah menjadikan manusia secitra dengan-Nya (Kej 1:26).
Kondisi awal manusia adalah kudus, menyatu penuh dengan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memisahkan relasi manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan
dengan alam ciptaan. Hidup, karya, terutama wafat dan kebangkitan Kristus memulihkan kembali relasi yang rusak tersebut.
Dengan kata lain, Paskah Kristus mempertemukan kembali kodrat
manusia dan kodrat ilahi. Situasi yang chaos (kacau) dikembalikan menjadi cosmos (harmonis), disorder (tak teratur) menjadi
order (teratur), maut menjadi hidup.
Apakah dengan wafat dan kebangkitan Kristus, manusia
hanya tinggal menonton saja? Bukankah manusia tidak dapat
menolong dirinya sendiri? Bukankah hanya Allah yang mampu
menyelamatkan kita? Kalau begitu, bukankah kita tidak usah bersusah payah? Ibarat ada orang yang terperosok ke lubang dan
ada orang lain yang mengulurkan tangan untuk menolong. Kalau orang yang terperosok tadi tidak menyambut uluran tangan
orang yang menolongnya, maka ia tidak akan tertolong. Allah sudah menawarkan keselamatan kepada manusia. Manusia bebas
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menerima atau menolak-Nya. Kalau manusia percaya dan menerima, ia diselamatkan. Kalau tidak, ia sudah berada di bawah
hukuman (bdk Yoh 3:17-18).
Menjadi imam adalah salah satu cara menuju kekudusan. Meski demikian, para imam dan calon imam tetaplah manusia yang tidak luput dari kelemahan dan kerapuhan, sehingga
jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Berulang kali manusia jatuh,
berulang kali pula Allah memberi kita kesempatan untuk bangkit.
Kerap kali kita menjauh dari Allah dan sesama, tapi Roh Kudus
senantiasa mengarahkan kita kembali kepada yang ideal: memiliki relasi erat dengan Allah dan sesama. Inilah salah satu makna
kebangkitan: kembali kepada yang ideal, kembali kepada yang
seharusnya. Dari pihak Allah, tawaran keselamatan selalu diberikan. Sekarang tinggal dari pihak kita. Apakah kita mau menyambut baik tawaran Allah tersebut?
Sebagai calon imam, para seminaris diajak untuk mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup masing-masing. Sebagai
contoh, kalau selama ini saya sering berpikir, berkata, dan berbuat
sesuatu yang tidak sesuai dengan jati diri saya sebagai seminaris, maka saya mau berusaha untuk lebih menyelaraskan pikiran,
perkataan, dan perbuatan sesuai jati diri saya sebagai seminaris.
Berbagai kesempatan dan sarana sudah ada. Sekarang tinggal
dari pihak saya: Apakah saya mau menyambut baik kesempatan dan sarana yang telah dianugerahkan kepada saya tersebut
sebagai cara Allah membentuk saya menjadi calon imam-Nya?

RD. Aloysius Wahyu Endro Suseno
- Prefek Studi SMCH
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Paskah dalam Dua Identitas : Holiday dan Holy Day
Identitas adalah ciri khusus atau jati diri seseorang. Sejatinya, identitas selalu melekat pada diri seseorang dan menjadi
pembeda dengan yang lain. Sebagaimana singa mengaum dan
ayam berkokok, tak mungkinlah singa berkokok dan ayam mengaum. Maka, menjadi jelaslah bahwa identitas menjadi suatu
tanda atau ciri seseorang.
Begitu pula identitas dalam konteks Paskah. Paskah juga
memiliki dua identitas, yakni “Paskah” sebagai holiday (hari libur)
atau “Paskah” sebagai holy day (hari suci). Sebagaimana dimuat
dalam buku 1500 Cerita Bermakna:
“Pada hari libur kita pergi dari tugas-tugas kita,
Pada hari suci kita menghadapi tugas-tugas tersebut.
Pada hari libur kita mencoba mengosongkan pikiran kita,
Pada hari suci kita mengontrol diri kita.
Pada hari libur kita mencoba mengangkat semangat kita,
Pada hari suci kita berusaha mengisi semangat kita.
Pada hari libur kita menggapai keinginan kita,
Pada hari suci kita menggapai hal-hal yang kita butuhkan.
Hari yang satu membawa perubahan pemandangan,
Hari yang satunya lagi mengubah hati.
Hari yang satu memanjakan tubuh kita,
Hari yang lainnya menguatkan dan menantang jiwa kita.”
Rabbi Sidney Greenberg (dalam Frank Mihalic, 1996:167)
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Paskah dalam dua identitas memberikan penghayatan
yang berbeda kepada seseorang. Holiday (hari libur) tidak digunakan seseorang untuk memurnikan hati, begitu pula dengan
holy day (hari suci) tidak digunakan seseorang untuk memanjakan tubuh. Hal tersebut hendak menegaskan bahwa identitas
mencerminkan aktivitas yang dilakukan. Maka haruslah selaras
antara identitas dengan aktivitas.
“Paskah” dalam identitas sebagai hari libur tidak mengantar seseorang akan penghayatan iman yang
mendalam. Selama hari libur, seseorang hanya berfokus mengistirahatkan
tubuh dengan rekreasi atau kegiatan
yang menyenangkan tubuh. Sementara “Paskah” dalam identitas sebagai
hari suci mengantar seseorang pada
penghayatan iman akan pemenuhan
janji Allah, yakni keselamatan umat manusia. Paskah sebagai hari
suci juga dapat dimaknai sebagai kebangkitan, suatu permulaan
akan hidup yang baru.
Apakah mungkin seseorang mengalami kesalahan ataupun kecelakaan identitas? Sangat mungkin. Rama Andreas,
seorang imam Keuskupan Agung Semarang, memberikan kisah
jenaka tentang kesalahan ataupun kecelakaan identitas dalam bukunya yang berjudul Cerita Kecil di Bawah Payung. Beliau
mengambil suatu makna dari kesalahan ataupun kecelakaan
identitas yang dialaminya sebagai berikut :
“Identitas bukan sekadar kita diakui siapa sebenarnya kita. Yang
paling penting adalah bagaimana kita bisa menampilkan identitas kita selayaknya. Bukan lagi soal bungkus, melainkan isi.”
(Rama Andreas dan Andrea Desi OP, 2018:74) Cerita Kecil di
Bawah Payung
Rama Andreas menekankan bahwa hendaknya identitas
kita menjadi nampak dalam tindakan-tindakan kita. Tidak menjadi penting kita diakui sebagai siapa, tetapi bagaimana cara
kita menunjukkan identitas dalam kehidupan sehari-hari. Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC juga menekankan hal yang sama
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terhadap hal ini pada zoom meeting 20 Juli 2020 dengan judul
Harmoni antara Identitas dan Aktivitas.
Identitas yang menjadi ciri atau tanda hendaknya selaras
dengan aktivitas. Ungkapan tersebut sudah sering kita dengar
dan hendaknya menjadi permenungan bagi diri kita di masa Paskah ini. Kita yang beridentitas sebagai umat Kristiani, apakah kita
beraktivitas dan memandang Paskah sebagai hari libur? Atau
suatu hari suci yang memberikan serta menumbuhkan semangat
iman, yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus?

Vincentius Heatubun
Seminaris Kelas 12
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Paskah bsama Paulus
Hari raya Paskah merupakan hari kebahagiaan umat Kristiani dalam menyambut Kristus dari kebangkitan-Nya. Biasanya di
hari raya Paskah umat Kristiani selalu menyambut dengan sukacita, karena hari raya Paskah merupakan kesempatan bagi umat
Kristiani untuk menempuh hidup yang baru bersama dengan
Kristus. Kristus yang bangkit dari kematian-Nya merupakan tanda
adanya kehidupan yang baru. Tanpa kebangkitan Kristus mungkin Paskah tidak akan terjadi selama-lamanya. Namun, Kristus
raja segala raja mewujudkan Paskah sebagai bukti keselamatan
yang Allah berikan kepada manusia. Apakah Paskah dapat kita
maknai sebagai kesempatan untuk bertobat? Apakah kita mau
berdamai dengan Allah?
Paulus merupakan seorang Yahudi yang peka dan setia
pada tradisi. Paulus juga seorang pengikut Kristus yang setia dan
ulung bagi banyak orang pada zaman itu. Namun, sebelum ia
menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia, ia adalah seorang
yang tidak percaya pada Kristus bahkan menganiaya pengikut
Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana
proses pertobatan yang dialami oleh Paulus. Ceritanya bermula ketika Paulus pergi ke Damsyik untuk membawa orang-orang
Kristen yang tinggal di sana. Seorang imam besar memberikan izin khusus kepada Paulus untuk mewujudkan niatnya, yaitu menyerang pengikut Kristus. Atas izin tersebut, Paulus merasa
berhak dan berkuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen di
Yerusalem. Namun ada kejadian yang tidak terduga, ketika dalam perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan pancaran cahaya ajaib yang membutakan matanya. Dari dalam cahaya itu,
berserulah Yesus : “Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya
Aku?”. Saulus menjawab:“Siapakah engkau Tuhan?” “Akulah
Yesus yang kau aniaya itu” jawab Yesus (Kis 9:4-5) . Perjumpaan
Paulus dengan Yesus merupakan perjumpaan transformatif karena Paulus melupakan titik tolak perubahan visi dan misi Paulus.
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Perjumpaan ini menjadi titik di mana Paulus memulai hidup baru
dan menjadi pengikut Kristus yang setia. (I. Suharyo, Paulus Rasul
Bangsa-Bangsa, 2008)
Perjumpaan Paulus dengan Yesus, mengubah segala-galanya dalam hidup Paulus. Paulus yang dahulu dipenuhi kemarahan, dendam dan benci kepada pengikut Kristus berubah
menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewartakan kasihNya. Perjumpaan Paulus dengan Yesus, menjadi titik perubahan
Paulus dengan memberikan seluruh hidupnya menjadi pengikut
Kristus dalam mewartakan Injil. Pertemuannya dengan Kristus
dalam perjalanan menuju Damsyik menjadi jalan baginya untuk
dekat dengan Allah. Karena pertemuan dengan Kristus, Paulus
memperoleh kebenaran yang Allah anugerahkan. Kebenaran
dari Allah, inilah yang menjadikan Paulus ingin menjadi satu dengan Kristus melalui kebangkitan-Nya. Ia ingin menjadi serupa dengan kematian-Nya, supaya ia dapat mengenal Kristus dalam kehidupannya. Oleh karena kesatuan dengan Kristus, Paulus dapat
sampai kepada Allah dan mendapatkan kehidupan yang baru.
Hari raya Paskah adalah puncak misteri keselamatan Allah. Allah mengutus Yesus ke bumi sebagai perantara manusia untuk hidup
berdamai dengan Allah melalui kebangkitan-Nya. Kebangkitan Kristus di
hari raya Paskah menandakan adanya kehidupan baru. Kehidupan baru ini
merupakan sumber dan tujuan hidup
manusia untuk kembali kepada Allah
sepenuhnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bersatu dengan Allah
dan tanpa sungguh bersahabat dengan Allah. Karena semua yang ada di
bumi ini berasal dari Allah, semuanya
tergantung pada-Nya, segalanya mesti kembali kepada-Nya. Maka, di hari
raya Paskah ini hendaknya kita maknai
sebagai bentuk perdamaian dengan
Allah. Kita menerima sakramen tobat yang telah disediakan Gereja sebagai pembebasan dari dosa-dosa melalui diri Yesus Kris-
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tus, dalam salib dan kebangkitan-Nya.
Sebagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kita dipanggil untuk memulai hidup baru dengan menjadi pengikut Kristus
yang setia. Pertobatan adalah langkah awal kita untuk berdamai
dengan Allah. Karena dengan menyadari kesalahan-kesalahan
yang telah kita perbuat, kita menerima Allah untuk hadir di dalam
hidup kita. Kehadiran Allah senantiasa memberikan keselamatan
dalam hidup kita melalui Kristus yang disalib dan bangkit. Melalui
Kristus, hidup umat Kristiani semakin merdeka, bersih dan bahagia
atas dosa- dosa yang telah ditebus oleh-Nya.
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Nasi Putihnya Kurang Banyak hehe
Berpantang dan berpuasa merupakan hal yang lumrah
dilakukan oleh umat Katolik selama masa Prapaskah. Hal ini wajib dilakukan oleh umat Katolik, mulai dari remaja hingga lansia.
Mengapa? Karena melalui pantang dan puasa, kita dapat melatih diri untuk tidak terikat pada hal duniawi sekaligus mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga kita siap menyambut kebangkitan
Kristus.
Di Seminari Menengah Cadas Hikmat, para seminaris pun
melaksanakan kegiatan pantang dan puasa. Senin sampai Sabtu para seminaris melakukan pantang bersama. Makanan dan
minuman yang dipantangkan bersama antara lain kerupuk, daging, kecap, sambal, teh, kopi, dan susu. Tidak hanya berpantang,
khusus hari Rabu dan Jumat kami pun melakukan mutih (makan
nasi putih tanpa sayur dan lauk-pauk). Mutih adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para seminaris, karena melalui mutih
kami dapat belajar untuk menjadi orang yang prihatin. Prihatin?
Maksudnya, para seminaris belajar hidup serba kekurangan/keterbatasan. Dengan begitu, kami bisa menjadi orang yang lebih
banyak bersyukur daripada mengeluh atas segala sesuatu yang
diterima.
Selama melaksanakan pantang dan puasa di seminari,
banyak pengalaman menarik yang saya alami. Salah satunya
yang terjadi pada Jumat malam. Saat itu, saya bersama para
seminaris melakukan mutih bersama. Setelah melakukan mutih,
saya masih merasa lapar karena porsi makan yang telah diperhitungkan tidak sepenuhnya memenuhi standar kenyang biasanya. Ternyata nasi putihnya kurang banyak hehehe... Saya
pun membutuhkan banyak energi karena masih ada kegiatan
seminari yang harus saya ikuti, yaitu latihan koor. Apabila saya
tidak memiliki energi yang cukup, saya tidak dapat fokus selama
mengikuti kegiatan. Dan benar saja, ketika mengikuti latihan koor
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dari awal hingga akhir, saya tidak dapat fokus karena rasa lapar
terus menghantui saya.
Karena terus merasa lapar, akhirnya keinginan perut pun
mendorong saya untuk berbuat dosa. Saya berniat untuk membatalkan pantang dan puasa dengan memakan snack yang
tersedia di dapur. Setelah mengambil makanan dari dapur,
saya segera mencari tempat bersembunyi agar
bisa makan dengan tenang. Kamar mandi, ruang cuci, ruang setrika, dan kamar tidur adalah
tempat-tempat yang sekiranya aman bagi saya
untuk melancarkan aksi ini. Setelah melakukan
berbagai pertimbangan dengan cepat, akhirnya saya memilih kamar tidur sebagai tempat
untuk melancarkan aksi. Saya merasa bahwa kamar adalah tempat paling aman dan tentunya
nyaman bagi saya untuk menikmati snack. Namun, ekspetasi tidak berjalan sesuai dengan realita. Ketika saya hendak menyantap snack, tiba-tiba seorang kakak kelas masuk ke dalam kamar.
Melihat saya yang hendak batal puasa, ia segera menegur saya agar tidak melakukan hal tersebut. Seketika itu juga
saya segera mengurungkan niat untuk menyantap snack tersebut.
Teguran tersebut mengingatkan saya kembali akan tujuan
dari berpantang dan berpuasa. Saya menyadari bahwa tujuan
dari berpantang dan berpuasa adalah untuk melatih diri bermati raga, maksudnya tidak terikat dengan hal duniawi. Makan
makanan enak yang membuat perut kenyang adalah salah satu
nafsu dari sekian banyak nafsu duniawi. Dengan melakukan mutih saya dilatih untuk tidak selalu menuruti keinginan daging.
Rasa lapar yang dialami selama masa pantang dan puasa
semakin menyadarkan saya bahwa saya adalah manusia rapuh.
Manusia memang membutuhkan makan agar bisa bertahan hidup, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan bagi saya untuk
selalu terikat dengan hal duniawi. Dalam Matius 4:4, Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap rman yang keluar melalui mulut Allah. Oleh karena itu, saya
harus mampu untuk menyeimbangkan antara kepuasan duniawi
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dengan kepuasan rohani dalam hidup. Selain melaksanakan dan
mematuhi rman Allah, bermati raga adalah hal yang bisa saya
lakukan untuk memenuhi kepuasan rohani. Menurut saya, dengan bermati raga, secara tidak langsung saya turut merasakan
penderitaan Yesus, walaupun tidak sepadan.
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Anak yang Kembali
Dory adalah anak pertama dari tiga bersaudara, ibunya
meninggal ketika melahirkan adiknya yang terakhir. Ayah Dory
adalah seorang karyawan biasa dengan gaji rata-rata. Namun,
ayah Dory selalu berusaha untuk mendidik anak-anaknya dengan baik tanpa bantuan dari sosok seorang istri. Dory adalah
anak yang cukup keras kepala dan sering membantah ayahnya. Dory mulai menjadi keras kepala ketika dia duduk di bangku
SMP. Dory sendiri yang sebagai anak sulung seringkali tidak peduli
dengan ayahnya bahkan adik-adiknya juga, dia hanya peduli
dengan pertemanannya, bahkan nilainya di sekolah pun selalu kacau. Dory juga menjadi anak yang nakal karena mengikuti
pergaulan yang kurang baik.
Suatu ketika Dory bertengkar dengan ayahnya, Dory yang
tidak tahan akhirnya pergi meninggalkan ayahnya. Sebenarnya
Dory bertengkar dengan ayahnya hanya karena dia tidak ingin
melanjutkan sekolahnya. Ayah Dory sangat ingin dia menempuh
perguruan tinggi, tetapi Dory tidak mau karena dia merasa belajar itu tidak berguna. Akhirnya, Dory pergi meninggalkan ayahnya beserta dua adiknya dengan hati yang panas.
Ketika Dory pergi meninggalkan keluarganya, ia tinggal selama berhari-hari di depan sebuah
supermarket dengan badan kedinginan dan kekurangan makanan. Suatu ketika seorang paman
tua, yang terlihat renta dan lusuh, menghampiri Dory yang sedang menghitung uang hasilnya
mengamen. Paman itu bertanya,“Hai, anakku apa
yang sedang kamu lakukan?”. Jawab Dory, “Apa
pedulimu?”. Lalu sang paman duduk disebelah
Dory. Lalu paman tua itu kembali berkata,“Apakah
kamu tahu ayahmu di rumah mencemaskanmu?“.
Dory pun membalas,“Memangnya kamu mengenal ayah saya?“. Paman itu kembali berbicara,” Tentu aku tahu,
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aku juga tahu bahwa kamu pergi dari rumah hanya karena tidak
mau bersekolah. Anakku, ayahmu bermaksud baik, dia menginginkan kamu bersekolah agar menjadi orang yang sukses. Kamu
juga adalah seorang kakak, kamu harus bertanggung jawab dan
menyayangi adik-adikmu.“ Dory pun termenung karena hatinya
terasa tersentuh karena kata-kata sang paman tua itu. Ketika ia
ingin melihat kembali sang paman, dia sudah pergi entah kemana. Pada saat itu juga Dory pulang dengan hati yang penuh
penyesalan. Ketika ayahnya mendapati dia di depan rumahnya,
ayah nya langsung memeluknya dengan erat.
Kita bisa memetik sedikit makna dari cerita Dory. Dory yang
tadinya berhati keras disentuh oleh Allah sehingga hatinya menjadi lembut. Allah membuat hati Dory lembut sehingga Dory dapat
menyadari kesalahan dirinya, ia telah menjadi anak yang nakal,
ia tidak bisa menjadi seorang kakak yang baik, dan telah tidak setia kepada Allah hanya karena keegoisan dirinya. Namun, semua
itu untuk menyadari jati dirinya, bukan untuk membuat penyesalan yang tak berkesudahan. Dory menjadi sadar akan jati dirinya sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, dan sebagai
anak Allah. Allah selalu menyapa kita untuk menyadarkan kita
akan kesalahan kita melalui cara-cara yang tidak bisa kita tebak.
Salah satu karya-Nya adalah merelakan Putra-Nya yang tunggal
dianiaya, dicacimaki, dan bahkan dibunuh. Namun Ia tidak pernah meninggalkan putra-Nya dan justru membangkitkan-Nya.
Pengorbanan Yesus haruslah menjadi tanda bagi kita yang mempercayai-Nya, bahwa Allah mengasihi kita dan menginginkan
kita bangkit, bangkit dari dosa-dosa kita dan meninggalkannya.
Kita harus kembali menyadari kesalahan yang telah kita lakukan,
bukan untuk menyesalinya saja dan terus mengulang kesalahan
itu, tetapi menjadi batu lompatan untuk menemukan jati diri kita
yang sebenarnya yaitu sebagai anak-anak Allah.

Athanasio Jonathan Angkhasa G.
Seminaris Kelas 11
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Kenalin gaes, nama gua Adrian, panggil aja Rian. Gua
seorang pelajar kelas XI SMA di salah satu sekolah ternama di Yogyakarta. Gua enggak kayak kebanyakan remaja Katolik yang
aktif di Gereja. Prinsip gua yaaa dateng ke Gereja saat NAPAS
(natal-paskah) aja, toh Tuhan itu Maha Pengasih kan? Hehehe.....
Biasalah ~ anak remaja yang masih mencari jati diri yang sesungguhnya. Berbeda 180o sama orang tua gua yang rajin banget di Gereja, mereka ikut WKRI, lektor dan masih banyak lagi
deh pokoknya.. Kegiatan sehari-hari gua selalu disibukkan sama
teman-teman. Makanya gua jarang banget ada di rumah atau
kumpul bareng sama orang tua. Eh kebetulan gua juga anak
tunggal, ya tahulah kalo anak tunggal itu, apa pun yang diminta
selalu diturutin sama orang tua gua. Jadi gua ga pernah deh
ngerasain yang namanya kekurangan dalam hidup sehari-hari.
Segini aja deh perkenalannya.
Gua mau cerita tentang pengalaman gua di masa pandemi. Gua kecewa karena enggak bisa kumpul bareng temanteman lagi. Segala sesuatunya gua lakuin di rumah, ya kalau
bahasa gaulnya secara “virtual”. Gak kebayang deh kalau
gua nongkrong secara virtual, hahahaha. Gimana rasanya ya
?Hal yang menarik tapi aneh juga sih, tapi ya mau gimana lagi,
namanya juga keadaan.
Suatu ketika gua diajak ikut Misa bareng keluarga gua secara online di rumah (live streaming).
“Rian buruan mandi terus pakai baju yang rapih”, ucap mama
“Mandi? memang mau kemana? pakai baju rapih segala lagi”,
tanya gua,
“Ini kan hari Minggu, masa gak ikut Misa Online?”,
“Emang wajib gitu mah? bisa ga kalau minggu depan aja Rian
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ikutnya hehe?”,
“Ya wajib lah Riaaan, masa Misa aja males-malesan, gimana sih
kamu?”, jawab mama
“Hmm.... yaudah dahh, tunggu bentar”,
Entah mengapa gua mau untuk diajak misa bareng keluarga. Sebelum Misa, orang tua nyindir gua,
“asek euy Rian ikut misa nih mah”, ucap papa
“hahaha, ga boleh gitu dong pah”, ucap mama
Gua sih cuma senyum-senyum aja. Waktu Misa, gua berusaha mengikutinya dengan sungguh dan sepenuh hati. Entah
mengapa gua merasakan kehadiran Tuhan
yang luar biasa. Seketika gua menangis ketika seorang pastor mengangkat Tubuh dan
Darah Kristus. Lalu gua berkata dalam hati
gua sendiri “Ternyata kasih Tuhan memang
luar biasa ya, dan selama ini gua baru sadar
kalau gua terlalu mengabaikan kasih yang
diberikan Tuhan dalam hidup gua”. Mulai
kejadian itu gua jadi rajin ikut Misa.
Pekan suci tiba, gua pun ikut ibadat Jumat Agung. Tetesan
air mata gak sengaja membasahi pipi, dan mama pun mengusap
bahu gua. Lalu gua sempat berkata dalam hati, “Tuhan kasih-Mu
memang sungguh nyata dalam hidup ku. Engkau rela menebus
dosa-Ku. Tetapi apalah daya ku yang masih males-malesan ketika mengikuti misa”. Setelah ibadat Jumat Agung, gua mulai
menyadari bahwa apa yang gua lakukan selama ini sia-sia. Apa
yang gua lakuin selama ini ga membuat gua berkembang dalam
iman
Kehidupan gua selama ini amburadul, namun ketika ikut
Misa, gua ngerasain cinta yang belum pernah gua rasain sebelumnya. Meskipun cinta ini baru gua rasain di masa pandemi, gua
sangat merasakan rahmat Tuhan melalui kesempatan Misa live
streaming ini. Walaupun gua enggak bisa nerima komuni kudus,
namun gua sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan
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ini untuk introspeksi diri dan menerima rahmat dari Tuhan. Gua
baru sadar bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia.
Ia disalib dan bangkit mengalahkan maut sehingga secara tidak
langsung gua diselamatkan dalam karya-Nya. Jadi buat kalian
nih.. meskipun kita ikut Misa lewat live streaming, kita tetep bisa
ngerasain kehadiran Tuhan yang menyelamatkan.
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- By : Markus Juan Pratama
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Akhir yang Bahagia
Kisah-Mu penuh kesengsaraan
Dari tnah hingga cacian menyayat kalbu-Mu
Tak terhitung pula rintangan yang selalu menemani-Mu
dalam menapaki marcapada
Engkau terpasung dunia yang fana
Dunia penuh kesombongan dan keserakahan
Dunia yang dilimpahi banyak dosa
hingga hati-Mu menangis karena cinta-Mu yang suci

Perjalanan-Mu untuk mencapai puncak tidaklah mudah
Banyak halangan yang datang menerpa tanpa ada ucapan
sapa
Yang ada hanyalah ucapan hinaan
Yang membuat diri-Mu tak berdaya
Sampai pada akhirnya sengsara-Mu usai
Dan sekarang Engkau telah bangkit
Bangkit dari dunia yang durjana ke surga mulia
Untuk mengakhiri kisah-Mu dengan bahagia.

Aldi Cardinal Putra S.
Seminaris Kelas 10
Sabedoria II

KEADILAN SEBAGAI WUJUD PERTOBATAN
(INSPIRASI NABI HABAKUK)
Pada zaman modern ini, seringkali terjadi kejadian-kejadian buruk yang menggemparkan, baik secara internal ataupun
eksternal dan dapat menimpa kaum manapun, di manapun,
dan kapan pun. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, negara, bahkan dunia internasional. Banyak kejadian telah terjadi seperti krisis ekonomi, peperangan, bencana
alam, dan sebagainya. Contoh konkret yang sedang kita alami
adalah pandemi Covid-19. Pandemi seperti ini tak hanya terjadi
pada zaman modern saja, tetapi jauh sebelum Yesus Kristus lahir,
telah terjadi peristiwa serupa yang ditulis dalam Kisah Nabi Habakuk. Hal serupa pun berdampak, bahwa tidak sedikit pula orang
Katolik menghadapi situasi batin yang ragu akan Kuasa dan
Keadilan Tuhan. Banyak juga muncul pertanyaan dalam batin
kita seperti, apakah benar bahwa kesetiaan dan iman kepada
Allah dapat menjadi landasan kokoh dalam menghadapi situasi
sulit hidup ini? Apakah pernyataan “Orang yang benar akan hidup oleh kepercayaannya” dapat dibenarkan? Mengapa Allah
membiarkan kejahatan dan musibah terjadi di mana-mana, bahkan menimpa orang baik sekalipun?
Dalam catatan sejarah, telah tercatat dan diketahui mengenai sosok Nabi Habakuk, baik dalam Kitab Suci Gereja Katolik
Roma, maupun dari sumber – sumber sejarah yang terveri kasi
lainnya. Dari kitabnya, dapat kita ketahui sosok Nabi Habakuk.
Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang berkarya seperempat abad setelah Asyur dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 612 SM, sebelum Babilonia menghancurkan Yerusalem pada
tahun 586 SM. Asal usul kehidupan Nabi Habakuk sendiri tidak
terlalu jelas, seperti nabi-nabi lainnya di Kitab Perjanjian Lama.
Akan tetapi, Habakuk menampilkan ciri nabi, seperti dalam Habakuk 2:5 yang berbunyi, “Orang sombong dan khianat dia yang
melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada; ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti
maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala
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bangsa dihimpunkannya.”, dari situ tercermin Habakuk sebagai
sosok beriman yang tak berkenan akan kesombongan.
Mungkin ada banyak kisah dalam Kitab Suci Gereja Katolik Roma tentang keadilan Tuhan. Namun, kita utamakan kisah
keadilan Tuhan dalam Kitab Nabi Habakuk. Dalam Kitab Habakuk, keadilan Tuhan tampak tersirat melalui tanggapan yang
Tuhan berikan dalam dua kesempatan bagi keluhan yang Nabi
Habakuk serukan. Dari Hab 1:5-11 dan Hab 2:1-4, keadilan Tuhan
nampak, bahwa sebenarnya dari situ Tuhan ingin meyakinkan
Nabi Habakuk, bahwa Tuhan telah merencanakan pada waktunya, Babilonia akan menghadapi hari penghakimannya sendiri.
Dari situ pula Allah menantang semua orang beriman untuk beriman kepada-Nya, karena telah memperlihatkan keadilan-Nya.
Oleh karena hal tersebut, Nabi Habakuk menanggapi tantangan
itu, dan mengikrarkan janji kesetiaan kepada Allah.
Keadilan Tuhan adalah belas kasihan Allah dan belas kasihan yang perlu disadari, dihayati, dan diwujudkan setiap orang
Katolik dalam hidup sehari-hari. Keadilan Tuhan dide nisikan atau
diartikan sebagai belas kasihan-Nya. Sehingga dapat kita ketahui
keadilan Allah dari belas kasihan-Nya. Murka Allah berlangsung
hanya sesaat, sedangkan belas kasihan-Nya berlangsung sepanjang masa. Di sini pula ditegaskan, bahwa “Kalau Allah membatasi diri hanya pada keadilan, Ia tidak akan lagi menjadi Allah!
Sebaliknya, Ia akan menjadi seperti manusia yang hanya menuntut hukum dihormati.” Kalimat tersebut saya rasa dapat dikaitkan
dengan Habakuk 1:2-4.
Keraguan Nabi Habakuk dalam kitab yang ia sendiri tulis paling nampak dalam dialognya dengan Allah yang tertulis
pada Habakuk 1:1-2:4. Keluhan pertama Nabi Habakuk yang pertama adalah bahwa tiada keadilan lagi pada masa itu (Habakuk
1:2-4). Dan Nabi Habakuk pun mengeluhkan lagi kepada Allah
mengenai situasinya untuk yang kedua kali, seperti yang tertulis
dalam Habakuk 1:12-17. Mengacu pada kedua perikop ini, yang
secara khusus menuliskan tentang keluhan Nabi Habakuk, dapat
kita ketahui apa yang menjadi penyebab Nabi Habakuk menjadi ragu atas Kuasa dan Keadilan Tuhan. Yang pertama adalah
Nabi Habakuk ragu disebabkan oleh perasaan seolah-olah Tu-

Sabedoria II

han membiarkan semua hal-hal jahat terjadi, seperti penindasan,
aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian, dengan juga
mengabaikan yang Nabi Habakuk serukan dengan lantang kepada-Nya, bahwa orang fasik mengepung orang benar. Nabi
Habakuk juga merasa takut saat Tuhan membiarkan itu semua
terjadi, karena kejahatan akan semakin berkembang, tata aturan hukum diabaikan, serta ia merasa bahwa inilah awal munculnya ketidakadilan di zamannya.
Nabi Habakuk pada keraguannya pun membawakan
dampak terendiri. Ia merasa, bahwa Tuhan mengabaikan apa
yang ia serukan dengan lantang, yaitu tentang penindasan yang
terjadi di depan matanya. Namun, setelah Nabi Habakuk mengeluhkannya, Tuhan pun menjawab sampai dua kali, sesuai dengan
keraguan yang ia keluhkan. Ada banyak kisah dalam Kitab Suci
Gereja Katolik Roma tentang keadilan Tuhan. Namun, kita utamakan kisah keadilan Tuhan dalam Kitab Nabi Habakuk. Dalam
Kitab Habakuk Keadilan Tuhan tampak tersirat melalui tanggapan
yang Tuhan berikan dalam dua kesempatan bagi keluhan yang
Nabi Habakuk serukan. Dari Hab 1:5-11 dan Hab 2:1-4 Keadilan Tuhan nampak, bahwa sebenarnya dari situ Tuhan ingin meyakinkan Nabi Habakuk, bahwa Tuhan telah merencanakan pada waktunya, Babilonia akan menghadapi hari penghakimannya sendiri.
Dari situ pula Allah menantang semua orang beriman untuk beriman kepada-Nya, karena telah memperlihatkan Keadilan-Nya.
Oleh karena hal tersebut, Nabi Habakuk menanggapi tantangan
itu, dan mengikrarkan janji kesetiaan kepada Allah.
Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan tentang Seruan Nabi Habakuk terhadap Keadilan Tuhan,
maka dapat dianjurkan beberapa langkah konkret supaya pembaca sekalian dapat meneladani Nabi Habakuk. Jika iman kita
mulai goyah, hendaknya kita lari dan minta pertolongan kepada Tuhan Allah, bukan kepada tuan-tuan yang lain, yang belum
tentu keadilannya terjamin menyelamatkan kita, karena kita berpihak pada keadilan-Nya. Dari situ juga kita dapat memperkuat
relasi kita dengan Allah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan rohani yang dapat kita lakukan, seperti menghadiri Ekaristi
secara rutin, berdoa doa-doa devosi kepada Para Kudus, meditasi, berderma, berpantang dan puasa, serta kegiatan rohani
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lainnya. Pengalaman keraguan Nabi Habakuk juga dapat dianjurkan oleh saya sendiri untuk bere eksi ketika ada pergumulan
dalam batin kita. Seperti dalam situasi pandemic ini, kita dapat
mere eksikan tentang tindak keadilan yang Allah lakukan. Sama
seperti kejadian yang menimpa Nabi Habakuk sendiri, bahwa Tuhan menurunkannya secara adil, baik untuk orang baik (orang
saleh) ataupun orang jahat (orang fasik). Jadi, apa yang Tuhan
turunkan secara adil tersebut, merupakan ajakan bagi kita semua
orang untuk bere eksi. Dari re eksi, pertobatan itulah hendaknya
dimulai.

Vincent Setiadi Trimuljo
Seminaris Kelas 10
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MASA PRAPASKAH ?
Dalam masa Prapaskah ini, saya merasakan bahwa kuasa Tuhan sangat nyata dalam
iman saya karena dengan kekuatan iman, saya
mampu menjalani pantang dan puasa dengan
baik serta berhasil melawan segala godaan.
- Christophora Ivannia
Makna masa Prapaskah ini bagi
saya adalah untuk menarik diri dari kebiasaan hidup yang saya nikmati. Sebagai silih atas dosa-dosa saya, saya berusaha meninggalkan segala keinginan
daging dan lebih mengikatkan diri pada
Allah.
- Gregorius Diaz Deiva
Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Sebelum masa Prapaskah, hubungan
saya dengan Tuhan belum begitu dekat karena
saya disibukan oleh kegiatan sehari-hari. Melalui
masa Prapaskah ini, saya dapat mendekatkan
diri kepada Tuhan melalui doa Novena bersama
keluarga. Saya merasa sangat bersyukur karena
saya masih dikelilingi oleh keluarga serta temanteman yang selalu memberikan dukungan agar
saya tetap semangat dalam belajar dan tetap
percaya akan kekuatan Tuhan melalui hidup
doa.
- Felicia Felita Ratutansa
Di masa prapaskah ini tantangan yang
harus kita lewati semakin sulit, karena
kita diajak untuk berpuasa dan berpantang. Puasa dan pantang ini sebenarnya hal yang mudah, tetapi seringkali kita
melupakannya bahkan mengabaikannya.
- Michelle Asmaradewi Hadirandri
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Dengan adanya masa pra-paskah ini, aku
harap kita semua semakin menyadari dan menyesali segala keangkuhan yang pernah kita perbuat
dan mengubahnya dengan pertobatan dan
kerendahan hati.
- Milchaella Evangelique

Menurut saya masa prapaskah adalah masa
pertobatan dimana orang-orang bisa belajar
bagaimana cara mengontrol diri dari segala
hal yang biasa dilakukan. Di masa ini, orang
beriman diharapkan bisa sungguh sungguh
bertobat sehingga benar-benar merasakan
kehadiran dan rahmat dari perayaan kebangkitan Tuhan kita pada hari Minggu Paskah.
- Elvina Natalee Sutrisno

Saya menjalani pantang dengan
makanan yang mengandung daging dan saya
lakukan setiap hari Rabu dan Jumat. Adapun
tantangan dalam melaksanakan pantang, seperti sulit untuk menahan diri terhadap lezatnya
rasa daging. Dalam menyambut hari Paskah,
saya melakukan persiapan diri dengan cara
mengikuti misa Minggu dan memuji Tuhan dengan ikut menyanyi bersama keluarga meskipun
secara online.
- Laurance Alden

Menurut aku, masa prapaskah kali ini
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun
ini kita berada di rumah terus yang berarti kita
bisa jadi lebih deket sama anggota keluarga
yang biasanya sibuk sama pekerjaannya masing-masing.
- Abigail Nathania Timihardja
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Mukjizat-Mukjizat Bunda Maria
Penulis
Penerbit
Tahun Terbit
Halaman Buku

: Bridget Curran
: OBOR, Jakarta
: Cetakan I, 2010
: 274 Halaman

alo para sabedorian! Di sini saya mau mengulas sebuah buku yang keren abis nih dan tentunya bakal
nambahin iman kita ke Bunda Maria! So, let’s check this out.

H

Nah, seperti yang kita tau banyak banget keajaiban dan
mukjizat melalui perantaraan Bunda Maria yang kadang suka
bikin kita ga abis pikir karena saking hebat dan kerennya. Contohnya penampakan Bunda Maria di Lourdes (Prancis) atau di
Fatima (Portugal). Nah selain di kedua tempat ini masih banyak
lagi kok, seperti di Inggris, India, Irlandia bahkan sampai di Mesir, China, dan Kuwait. Nah itu semua ada di dalam buku yang
menarik ini.
Buku yang ditulis oleh Bridget Curran ini menyajikan 32 mukjizat keajaiban dan penampakan Bunda Maria nih, dan banyak
banget kisah inspiratif dari pengalaman orang yang pernah mengalami mukjizat melalui perantaraan Bunda Maria yang tersebar
di banyak tempat. Nah kira-kira apa sih pesan atau makna yang
mau disampaikan? Tenang, gausah pusing buku ini bakal membantu kita untuk memahami pesan dibalik itu semua.
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Membaca buku yang memiliki 274 halaman ini akan membawa para pembaca untuk memahami lebih dalam peran Bunda Maria yang penuh keajaiban dan cinta yang hangat bagi kita
semua, anak-anaknya. Contohnya adalah Kisah Maria Bunda
Cahaya dari Mesir. Dimana pada suatu sore di bulan April tahun
1968, dilaporkan sebuah kesembuhan ajaib yang dialami oleh
seorang montir non-kristen yang bekerja di Dinas Transportasi di
depan gedung gereja, dimana Bunda Maria menampakan dirinya. Ia telah putus asa dan merasa hampa tanpa harapan lagi
karena ia telah divonis akan diamputasi pekan depan pada bagian Jarinya dikarenakan penyakit berbahaya yang akan menyebar jika tidak ditangani secara cepat. Tapi ketika perban di jarinya dibuka untuk melakukan operasi, secara ajaib jarinya tersebut
telah sembuh tanpa perlu melakukan operasi dan amputasi.
Pada akhirnya makin banyak orang percaya kepada mukjizat
yang indah ini. Buku ini juga membawa pesan dari Bunda Maria dari setiap penampakan dan keajaiban yang terekam dalam
peristiwa sejarah kehidupan manusia. Buku ini membawa banyak
pesan dari Bunda Maria melalui setiap penampakan dan keajaibannya yang terkenang di dalam peristiwa sejarah kehidupan
manusia. Melalui buku ini Bunda Maria ingin memberi tahu kalau
Ia selalu berada dekat dengan kita yang entah sedang berada
di puncak kebahagiaan maupun lembah duka dan jurang yang
dalam sekalipun.
Akan indah pengalaman batin yang kita rasakan jika
membaca buku ini sampai habis. Buku ini akan memperdalam
iman kita nih supaya makin mau berserah dan berdoa lewat perantaraan Bunda Maria. Oh iya, Buku ini pokoknya dijamin seru
deh dibacanya. Kenapa ? karena buku ini punya Gambar ilustrasi tentang kisah yang lagi di ceritakan, lalu buku ini juga ditulis
dengan bahasa yang gampang dipahami, jadi kita gausah pusing sama penggunaan bahasa yang berat, ditambah banyak kisah inspiratif dari orang yang mengalami mukjizat melalui Bunda
Maria. Nah ini semua yang bikin buku ini recommended banget
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dibaca sama temen-temen sabedorian, Dijamin seru and keren
abis dah. Salam Hangat!

Petrik Eliaz Malini
Seminis Kelas 10
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