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PENGANTAR 

 
Oktober adalah salah satu bulan untuk berdevosi pada Bunda Maria. 

Hampir setiap umat yang ada di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, 
paroki, sekolah, dan kelompok-kelompok kategorial lain melakukan hal 
yang sama. Devosi seperti ini menjadi semakin bermakna karma Gereja 
berkepentingan pula untuk mengumatkan Hari Pangan Sedunia yang setiap 
tahunnya jatuh pada tanggal 16 Oktober. Tema yang diusung kali ini adalah 
"Makin Beriman - Makin Bersaudara - Makin Berbela Rasa melalui Pangan 
Sehat". 
 

Untuk keperluan ini, kami menawarkan sejumlah bahan sebagai 
berikut: Pertama, Bahan Sarasehan I dan II. Bahan sarasehan I mengangkat 
salah satu pernyataan Paus Fransiskus dalam kotbahnya waktu 
memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dicanangkan PBB: "Paus 
mengecam budaya membuang makanan oleh warga negara-negara Barat. 
Kebiasaan ini sangat menjijikkan di saat banyak orang dan keluarga di 
seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi". Bahan sarasehan II 
tentang bagaimana mengelola hidup sehat dengan memilih asupan pangan 
sehat. Lewat kedua bahan ini diharapkan umat mau mengadakan sarasehan 
bersama sesuai lingkup kebutuhan: keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, 
sekolah, biara, kelompok kategorial, organisasi , dll. 

 
Kedua, bahan renungan harian sesuai dengan kalender liturgi pada 

tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2013. Renungan ini dapat dipakai oleh 
pribadi atau pun bersama dalam kelompok umat yang ada. 
 

Ketiga, kami lampirkan juga bahan Panduan Aksi Nyata HPS KAJ 
sebagai informasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih lanjut sesuai 
dengan kondisi masing-masing tempat. Berbagai gerakan yang kita lakukan 
selama ini, khususnya pada bulan HPS dan bulan-bulan lain, semoga 
sungguh meningkatkan kualitas hidup kita: "Makin Beriman - Makin 
Bersaudra - Makin Berbela Rasa - Melalui Pangan Sehat". 
 
Jakarta, Agustus 2013 
Editor 
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SARASEHAN LINGKUNGAN 
 

SARASEHAN I 
PEDULI SESAMA BERAWAL DARI MEJA MAKAN 

 
 
Lagu Pembuka: 
 
Salam Pembuka 
P. Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. U. Amin 
P.  Semoga Tuhan beserta kita 
U.  Sekarang dan selama-lamanya 
 
Pengantar 
P. Setiap hari kita makan. Namun kita kurang menyadari bahwa ternyata 

ada hubungan antara makanan yang sedang kita santap dengan orang-
orang lain. Melalui pertemuan ini kita diajak untuk sadar bahwa 
makanan yang tersaji di depan kita memiliki kaitan erat dengan orang-
orang lain. Kita juga diajak untuk melakukan tindakan peduli kepada 
orang-orang lain yang kurang beruntung diawali dari meja makan kita. 

 
Pernyataan Tobat 
P. Kita berdosa apabila kita membiarkan orang lain menderita karena kita 

mementingkan diri sendiri. 
 Kita hening sejenak dan menyesali dosa dan kelalaian kita. 
 (Hening sejenak) 
 Marilah kita sesali kesalahan kita: 
P.  Saya mengaku, 
U.  kepada Allah yang mahakuasa  
P. Semoga Allah yang Maharahim, mengampuni dosa kita dan mengantar 

kita ke hidup yang kekal.  
U.  Amin 
 
Doa Pembuka 
P. Allah Bapa kami, Engkau murah hati terhadap semua orang. 

Sesungguhnya, Engkau telah memberikan makanan cukup untuk semua 
orang. Tetapi, ada banyak orang yang mengambil bagian lebih banyak 
sehingga orang lain tidak mendapatkan bagian secara cukup. Semoga 
kami dapat mengambil pecan dalam karya penyelamatan Yesus dengan 
menghormati hak hidup orang lain. Dialah Tuhan Juruselamat kami. 
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U. Amin 
Bacaan 
 

MENCURI MAKANAN DARI ORANG MISKIN 
 
Paus Fransiskus mengecam kebiasaan warga negara-negara Barat yang 
kerap menyisakan makanan mereka. Paus menyamakan kebiasaan itu 
seperti mencuri makanan dari orang miskin. 

Pernyataan Paus ini merupakan bagian dari kotbahnya dalam rangka 
memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dicanangkan PBB. 
"Budaya membuang makanan membuat kita kehilangan sensitifitas. 
Kebiasaan ini sangat menjijikkan di saat banyak orang dan keluarga di 
seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi," kata Paus Fransiskus. 

"Dulu, nenek moyang kita sangat berhati-hati terhadap makanan dan tak 
pernah menyisakan makanan yang disantap. Konsumerisme membuat kita 
terbiasa melihat sisa makanan yang dibuang, yang menurut kita tak 
bernilai," lanjutnya. "Membuang makanan tak ubahnya mencuri makanan 
dari meja orang miskin dan kelaparan," Paus menegaskan. 

Sejak terpilih menjadi pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus 
berulang kali menyerukan agar umat Katolik berbuat lebih banyak dalam 
membela orang miskin dan mencoba hidup lebih hemat. 

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan Dunia (Worl Food Program/WFP) 
setiap tahun sebanyak 1,3 miliar sisa makanan dibuang begitu saja. Jumlah 
ini sama dengan sepertiga dari jumlah makanan yang diproduksi dunia 
selama satu tahun (Sumber: Kompas.com, 6 Juni 2013) 
 
Pertanyaan diskusi: 

1) Berikan pendapat Anda mengenai pernyataan Bapa Paus Fransiskus 
bahwa "Membuang makanan tak ubahnya mencuri makanan dari meja 
orang miskin dan kelaparan". Bagaimana kita menghindarkan diri dari 
perbuatan tercela itu dalam kehidupan keluarga? 

2) Apakah makanan di rumah Anda juga Bering tersisa? Apa yang Anda 
lakukan dengan sisa makanan di rumah Anda? 

 
Doa Rosario 
 
Doa Penutup 
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P. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa peduli kepada 
saudara-saudari yang menderita harus dimulai dari meja makan. Gereja 
mengajarkan kami untuk mengendalikan diri, memenuhi kebutuhan 
sendiri secukupnya supaya orang-orang lain pun mendapatkan bagian 
yang cukup pula. Semoga pengendalian diri ini membantu semakin 
banyak orang mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara 
cukup. 

 Dengan demikian, semakin banyak orang memuji Allah sebagai Bapa 
yang adil dan murah hati bagi semua orang. Dengan pengantaraan Yesus 
Tuhan kami. 

 
U.  Amin 
 
Lagu Penutup: 
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SARASEHAN II 
MENGUSAHAKAN POLA MAKAN SEHAT 

 
Lagu Pembuka: 
 
Salam Pembuka 
P. Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. U. Amin 
P.  Semoga Tuhan beserta kita 
U.  Sekarang dan selama-lamanya 
 
Pengantar 
P. Tuhan begitu baik. la memberi berjenis-jenis ciptaan-Nya yang dapat 

kita makan. Namun sering kali kita mengabaikan kesehatan kita. Kita 
memilih-milih makanan tertentu dan hanya man makan makanan yang 
memenuhi selera kita Baja. Tidak sadar, kita membiarkan tubuh kita 
kekurangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa tetap sehat 

 
Pernyataan Tobat 
P. Tubuh kita diciptakan Allah baik adanya. Bahkan St. Paulus 

mengatakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita berdosa apabila 
kita tidak menjaga kesehatan tubuh dan membiarkan tubuh kita sakit. 

 Kita hening sejenak dan menyesali dosa dan kelalaian kita. 
 (Hening sejenak) 
 Marilah kita sesali kesalahan kita: 
P.  Saya mengaku, 
U.  kepada Allah yang mahakuasa  
P. Semoga Allah yang Maharahim, mengampuni dosa kita dan mengantar 

kita ke hidup yang kekal.  
U.  Amin 
 
Doa Pembuka 
P. Allah Bapa kami, Engkau menciptakan dunia dan isinya bagi kami. Ada 

aneka tumbuhan dan hewan yang boleh kami jadikan makanan. Engkau 
menghendaki agar kami memelihara tubuh kami supaya tetap sehat. 
Dengan tubuh yang sehat, kami juga ingin jiwa kami pun sehat. Supaya 
kami dapat ikut Berta dalam karya keselamatan yang telah dilakukan 
oleh Yesus, sebab Dialah juruselamat kami, kini dan sepanjang masc. 

U. Amin 
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Bacaan 
TUBUH BUGAR DENGAN MAKANAN YANG BERGIZI 

Apakah makanan yang enak pasti adalah makanan yang sehat? Ada banyak 
orang telanjur beranggapan bahwa mengkonsumsi makanan yang enak 
menunjang hidupnya sehat. Anggapan demikian ternyata tidak tepat. Ada 
banyak cara ditempuh supaya tubuh kita tetap sehat, makanan adalah 
salah satunya. 

Supaya tetap sehat, tubuh kita membutuhkan karbohidrat, protein, 
vitamin, lemak, mineral, dan air. Oleh karena itu, di sekolah kita diajarkan 
supaya makanan yang kita makan mengandung unsur-unsur tersebut 
dalamjumlah yang cukup. Lalu jenis makanan sehat apa saja yang memiliki 
kandungan nutrisi yang kita butuhkan agar hidup kita sehat? Berikut 
makanan yang dapat anda pilih sesuai dengan kandungan gizinya : 
# Karbohidrat : beras, singkong, ubi atau makanan lain yang banyak 
mengandung pati. 
# Protein : jenis makanan yang terbuat dari kacang-kacangan seperti tahu, 
tempe, telur.  
# Lemak : daging, keju, susu. 
# Mineral : sayur-sayuran, daging, keju, susu. 
# Vitamin : buah-buahan, sayur -sayuran. 

Kita barangkali berpikir makanan yang sehat itu mahal. Ada bahan makanan 
yang mahal, tetapi banyak juga yang cukup terjangkau. Bahkan beberapa di 
antara bahan-bahan makanan itu bisa diusahakan secara organik (tidak 
menggunakan racun pestisida maupun pupuk kimia) di sekitar/pekarangan 
rumah kita. Beberapa jenis tanaman bisa dibudidayakan di pekarangan, 
misalnya jenis umbi-umbian, sayur mayur atau buah-buahan, dan hewan-
hewan penghasil daging (ayam, bebek, kelinci, dsb). 

Ada aneka macam pilihan makanan. Namun supaya lebih sehat, lebih baik 
kita memilih dan mengolah makanan yang bebas residu (sisa-sisa) bahan 
kimia, bebas dari bahan pewarna buatan, pengawet, penyedap rasa dan 
pemanis buatan. Apabila bahan-bahan makanan ini harus dimasak, perlu 
diperhatikan cara mengolah makanan itu, misalnya menghindari memasak 
terlalu lama, yang mengakibatkan kandungan gizinya rusak. 
 
Pertanyaan diskusi: 

• Setujukah Anda bahwa makanan organik merupakan salah satu hal 
penting supaya tubuh kita tetap sehat ? 

• Bagikan pengalaman Anda, apakah makanan yang disajikan di rumah 
Anda sudah memenuhi unsur sehat seperti dalam uraian di atas ! 



 
Renungan harian Bulan Rosario Dalam Konteks Hari Pangan SeDunia 2013  

6 

• Ceritakanlah kiat-kiat yang Anda lakukan dalam usaha menyajikan 
makanan yang sehat tetapi dengan harga terjangkau dalam keluarga 
Anda! 

 
Doa Rosario 
 
Doa Penutup 
P. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa makanan 

merupakan salah satu hal penting supaya tubuh tetap sehat. Semoga 
kami cermat dalam memilih makanan, agar hanya makanan yang baik 
untuk tubuhlah yang kami makan. Melalui makanan, Yesus mewartakan 
kebaikan Allah. Semoga kami juga boleh mengalami kebaikan Tuhan 
melalui pangan yang sehat dan ikut serta mewartakan kebaikan Allah 
dengan cara berbagi pangan sehat. Terpujilah Tuhan, kini dan 
sepanjang masc. 

U. Amin. 
 
Lagu Penutup 
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Selasa 1 Oktober, 2013 
Luk.  9: 51-56 atau Mat. 18: 1-5 
Pesta S. Theresia dari Kanak-Kanak Yesus 
 

CERITA SEBUTIR NASI 

"la mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem"  
(Luk 9:51) 

 
"Mengapa sekarang aku ditinggal sendirian? Sejak awal aku sadar ke 

mana aku akan pergi, dan sungguh, aku tidak bohong, aku gembira 
melakukannya. Aku bangga untuk menjadikan diriku seperti ini. Aku merasa 
terhormat ketika diletakkan pada hamparan piring yang bersih mengkilat, 
dan memandang kegembiraan mereka yang mulai mendekat kepadaku. Aku 
selalu, dengan harap-harap cemas, menunggu untuk disentuh, untuk 
merasakan kehangatan yang akan mengantarkan aku pada satu tempat. 
Tempat di mana keberadaan diriku menjadi berarti dan bermartabat. 
Tempat di mana aku bisa melupakan segala peristiwa yang membuat aku 
terluka dan sakit. Tempat di mana aku bisa tersenyum bahagia untuk 
membiarkan diriku dan hidupku menghilang; untuk menjadikan mereka 
hidup. Tapi mengapa, sekarang aku ditinggalkan di sini, menjadikan aku 
bukan siapa-siapa? Aku tidak berarti apa-apa, sendirian, tercampakkan dan 
akan menghilang bersamaan dengan bau busuk sampah yang menggunung, 
mengapa? 

Ketika sahabatku membenamkan diriku pada satu tempat yang 
gelap, lembek sedikit air, jujur aku takut sekali. Takut sendirian, gelap, 
tanpa ada teman. Sesaat setelah itu, aku mulai merasakan kehangatan 
yang mengalir dan masuk dalam diriku, dan aku merasakan ada terang yang 
membuat aku bisa melihat. Ternyata aku tidak sendirian, ada banyak 
sahabat di sekitarku, yang saling berbisik kepadaku, "Jangan takut, aku 
akan ada untukmu". Ya, di dalam kegelapan kami bisa saling melihat, bisa 
saling bersapa satu sama lain. Mereka semua memberi diri kepadaku; ada 
yang memberi setitik air, ada yang memberi makanan, ada yang 
menyediakan udara, bahkan ada yang sekedar menjadi teman tanpa 
memberi apa-apa. Mereka semua mendukung; memberi daya hidup supaya 
aku bisa tumbuh dan menumbuhkan sumber hidup yang akan memberi 
kehidupan pada manusia. Tapi mengapa, sekarang aku ditinggal sendirian, 
menjadi sisa yang tak berarti apa-apa?" 
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Bagaikan cerita sebutir nasi yang menjerit, Yesus di Yerusalem, kota 
di mana Yesus akan membiarkan Tubuh-Nya, Darah-Nya menjadi korban, 
yang dengan suka dan rela mengorbankan-Nya untuk memberi hidup, yang 
akan menghidupkan hidup manusia. Tapi mengapa, manusia pun sering 
meninggalkan-Nya, melupakan-Nya? Seperti dengan mudahnya 
meninggalkan sebutir, atau berbutir-butir nasi di sisa makannya? 
Pengorbanan hidup-Nya disia-siakan. Kita ingat juga akan Bunda Maria yang 
ditinggalkan sendirian oleh hampir semua murid Yesus di jalan salib 
Golgota, namun Yesus Tuhan tidak melupakannya dan memberikan Yohanes 
sebagai anak yang akan merawatnya. 
 
Pertanyaan reflektif. 

Hampir setiap orang makan nasi. Nasi yang dimakan berasal dari 
tanaman padi. Satu tangkai padi berisi puluhan sampai ratusan bulir-
bulir padi. Satu bulir padi inilah yang akan menghasilkan satu rumpun 
tanaman padi. Satu bulir padi dimasukkan ke dalam tanah. Mengalami 
keterpisahan dari "teman-temannya", dan berjumpa dengan teman-
teman baru ; butir-butir tanah, air, udara, cacing, binatang-binatang 
kecil (mikroorganisme) yang saling mendukung dan saling bekerjasama 
untuk menjadikan satu bulir padi menjadi tanaman padi. Tanaman padi 
inilah yang akan menjadi salah satu sumber bahan pangan pokok 
manusia. Tahukah aku mengenai hal "kerjasama dan persaudaraan" yang 
terjadi di dalam tanah ini? Menghargai dan menghormati satu butir nasi 
berarti menghargai dan menghormati kehidupan. Bagaimana sikap dan 
tindakan cara makanku selama ini? 

 
Doa : 

Allah Bapa yang maha baik, syukur dan terimakasih karena aku bisa 
makan setiap hari dengan baik. Tambahkanlah kepekaan dalam hatiku 
agar aku semakin mengerti, memahami dan merasakan bahwa Engkau 
hadir dalam setiap peristiwa hidup manusia, termasuk dalam peristiwa 
makan. Sehingga aku bisa bersyukur dan menghargai setiap makanan 
yang aku makan. Amin.  

(Rm.FA. Teguh Santosa, Pr) 
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Rabu, 2 Oktober 2013 
Mat. 18: 1-5,10. 
Pw. Para Malaikat Pelindung 
 

SI KECIL GABY 

"Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil 
ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 

(Luk 18:5) 
 
"Gaby...., Gaby tabu, dari mana asalnya nasi ini?", maminya 

bertanya sambil membereskan piring kotor yang barusan dipakai Gaby 
makan. "Dari beras mami, beras yang biasa mami beli di Carrefour" kata 
Gaby. Mami Gaby tersenyum, mendengar jawaban anak tunggalnya yang 
amat dikasihinya. Gaby adalah anak perempuan yang saat ini berumur 3,5 
tahun, berambut panjang agak berombak dengan warna hitam kelam, 
dengan mata yang jernih dan alis mata yang lentik. Seorang anak yang 
kelak akan tumbuh cerdas, cantik, dan murah hati seperti orangtuanya. 

Jawaban Gaby tentang asal-usul nasi menjadi jawaban kebanyakan 
anak yang tinggal di perkotaan, yang sudah jauh dari hamparan sawah di 
mana nasi itu berasal. Satu piring nasi yang terhidang di meja makan 
berasal dari rangkaian proses yang panjang yang melibatkan banyak orang; 
buruh tani yang pagi-pagi buta harus meninggalkan keluarganya, buruh 
pabrik di penggilingan beras, dan para kuli pasar yang memanggul karung-
karung beras dengan segala beban hidup yang kerapkah tak 
tertanggungkan. Tangan tangan kotor, helaan nafas berat dan cucuran 
keringat mereka inilah yang memungkinkan adanya sepiring nasi di meja 
makan. Mereka adalah orang-orang kecil, yang kerap kali terlupakan dan 
dilupakan, dan bahkan tidak pernah diingat ketika kita sedang menyantap 
satu piring nasi beserta lank pauknya. 

Melibatkan hati dalam menikmati makanan akan mengembangkan 
kepekaan untuk semakin menghormati dan menghargai makanan. Makan 
tidak lagi hanya menjadi peristiwa manusiawi belaka. Peristiwa makan 
menjadi sarana pengenalan dan perjumpaan dengan kasih Allah untuk 
semakin menghormati dan menghargai apa yang dimakan, dan peristiwa 
dibalik tersedianya makanan. Menjadi Gaby, menjadi seperti anak kecil 
adalah pilihan sikap dan tindakan untuk memulai cara baru bertindak yang 
mengikutsertakan dan menyentuhkan hati dalam peristiwa hidup manusia, 
termasuk dalam peristiwa makan.  
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Seperti pula Bunda Maria yang menjadi "anak kecil" yang patuh meski hanya 
diberitahu oleh malaikat tentang kehamilannya. Dengan demikian kasih 
Allah semakin bisa dialami dan dirasakan. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Di balik 'satu piring nasi' ada rangkaian cerita hidup. Hidup seorang 
petani, yang kerap kali berupa laki-laki tua, yang pagi-pagi buta sudah 
berjalan meninggalkan rumahnya yang rent, lalu siang hari sampai sore 
bercucuran keringat dengan nafas yang berat menahan beban yang 
menghimpit tak tertanggungkan. Hidup seorang kuli angkut pasar, entah 
itu wanita atau laki-laki yang mengandalkan tenaga yang kerap kali 
kurang bertenaga karena dimakan usia, juga hidup seorang ibu yang 
penuh dengan setia, kasih, dan pengorbanan yang harus bangun pagi-
pagi buta, sementara anggota keluarga lainnya masih ada dalam 
kenyamanan dan kehangatan tidur. Tahukah aku mengenai hat ini 
"cerita di balik satu piring nasi"? Menghargai dan menghormati satu 
piring nasi berarti menghargai dan menghormati kehidupan. Bagaimana 
sikap dan tindakan cara makanku selama ini? 

 
Doa: 

Allah Bapa yang mahabaik, syukur dan terimakasih atas kebaikan yang 
Engkau berikan kepadaku melalui para petani, para kuli angkut pasar, 
para ibu yang memungkinkan tersedianya 'satu piring nasi' buat aku 
makan. Tambahkanlah kepekaan dalam hatiku, agar aku semakin 
mampu merasa seperti bagaimana Engkau merasa, kepada para petani, 
kuli pasar dan para ibu yang telah memberikan kasih dan pengorbanan 
hidupnya. Sehingga aku bisa menghargai dan menghormati mereka 
dalam hidupku. Amin. (Rm.FA. Teguh Santosa,Pr) 
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Kamis, 3 Oktober 2013  
Luk. 10:  1-12 

 
BERJALAN BERSAMA MENEMPUH KEBERHASILAN 

"Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti 
anak domba ke tengah-tengah serigala." (Luk 10:3) 

 
Manusia diciptakan sebagai mahluk sosial sehingga tidak bisa 

bertahan hidup bila ia sendirian. Kita hidup saling mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh satu dengan yang lain. Demikianlah pada intinya kita 
memerlukan teman dan bahkan "team" atau kelompok, keluarga, dan 
komunitas dalam kehidupan ini. Dalam injil hari ini pun, Yesus mengutus 
muridnya tidak sendiri-sendiri melainkan berdua-dua. Yesus mengutus para 
murid untuk bekerja di ladangNya. Yesus mengumpamakan bahwa kita 
diutus di dunia ini seperti domba yang disuruh pergi ke tengah-tengah 
serigala. Apa yang disabdakan Yesus ini, kita rasakan kebenarannya yaitu 
bahwa di dunia ini bila kita tidak berhati-hati maka bencana akan melanda 
kita seperti keadaan domba yang kemungkinan diterkam oleh serigala. Oleh 
sebab itu kita wajib saling menjaga, saling mengingatkan dan saling 
bekerjasama demi keselamatan dan kelestarian hidup bersama. 

Di sekitar kita ada banyak hal yang harus kita jaga dan kita 
kerjakan. Lalu bagaimanakah caranya? Bulan ini adalah bulan Rosario, ada 
baiknya bila kita belajar dari bunda Maria supaya kita mampu menjaga, 
merawat clan melestarikan kehidupan bersama kita. Dengan rahmat clan 
pertolongan Tuhan, serta berkat kerjasama dengan Yusuf suaminya bunda 
Maria mampu menjaga, merawat dan membesarkan Yesus juru selamat kita 
dengan penuh perhatian clan dedikasi yang tinggi sehingga Yesus 
bertumbuh besar dan penuh hikmat. Bunda Maria pun mampu berbagi 
kegembiraan dan kepedihan kepada sesama dengan setulus hati. 
Demikianlah Maria mampu menjaga kehidupan yaitu menjaga Yesus yang 
merupakan sumber pengharapan, iman clan kasih kita. 

Yesus menghendaki agar kita tetap hidup dan bukan hanya sekedar 
hidup saja melainkan hidup yang berkelimpahan. Untuk mewujudkan hal itu 
maka alam yang telah diberikan kepada kita ini wajib kita jaga kelestarian 
dan kealamiannya. Kita perlu mengusahakan bahan-bahan makanan yang 
alami bebas dari bahan-bahan kimia. Kita perlu mendukung pengadaan 
bahan makanan dari produk lokal yang diolah secara alami atau secara 
organik.  
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Sebab tubuh kita ini merupakan ciptaan yang alami pula, maka bila kita 
banyak memakan makanan yang mengandung bahan pengawet dan bahan-
bahan kimia yang lain, maka tubuh kita akan rentan terhadap penyakit. 
Kita wajib berdisiplin diri untuk memilih makanan yang sehat agar jangan 
penyakit datang memangsa kesehatan dan kebugaran kita. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Dengan cara apakah kita akan turut peduli untuk menjaga kealamian 
bumi yang kita tempati ini? 

 
Doa: 

Bapa Sang Sumber Kehidupan, bantulah kami agar kami dapat saling 
mendukung dalam menjaga kelestarian alam dan menjaga kesehatan 
tubuh kami agar kami boleh menjadi utusan-utusan yang mampu 
membagikan kabar gembira kepada sesama. Amin  

(Sr.Gaudensia Suparmi, OP) 
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Jumat, 4 Oktober 2013  
Luk. 10: 13-16 
Pw. S.Fransiskus Asisi 
 

BILA KITA BERTOBAT 
"NASI TIDAK AKAN MENJADI BUBUR" 

"Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus 
dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 

(Luk 10:14) 
 
Keberhasilan maupun kegagalan merupakan suatu kejadian yang 

melibatkan semua orang yang berada dalam lingkup suatu tempat. Seperti 
dalam bacaan Injil hari ini merupakan teguran akan Seperti apakah nasib 
seseorang, sekelompok orang, daerah, atau bahkan suatu bangsa. Yesus 
mengatakan bahwa tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada 
tanggungan Khorazim dan Betsaida, kemudian Kapernaum akan diturunkan 
sampai ke dunia orang coati. Ini merupakan teguran yang tergolong keras, 
kiranya sesuatu telah menjadi sangat berlebihan atau keterlaluan. 

Bila kita merenungkan mengapa bunda Maria beberapa kali datang 
menampakkan diri ke dunia? Tentu kedatangannya membawa sebuah 
teguran dan juga pesan bagi kita. Bulan Oktober adalah bulan Maria, ini 
juga kiranya merupakan bulan yang mengingatkan kita untuk lebih 
berdevosi kepada bunda Maria. Bila keadaan hidup kita menjadi tidak baik 
lagi maka ini juga menjadikan teguran bagi kita untuk kembali mencari 
Tuhan dan datang lebih dekat dengan-Nya melalui doa dan perbuatan baik. 
Rupanya ada banyak hal yang selalu membimbing kita menuju kepada 
sesuatu yang lebih baik. Tetapi bila kita tidak mau mengabaikan bimbingan 
tersebut maka yang akan terjadi adalah sesuatu yang lebih buruk lagi. 
Seperti ada pepatah yang mengatakan "nasi telah menjadi bubur". 
Sebenarnya kita mempunyai kemampuan untuk menghindari agar sesuatu 
itu jangan sampai dikatakan terlanjur. 

Di bulan Oktober ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia, kiranya 
ini juga merupakan hal yang seharusnya mengingatkan kita agar kita mulai 
memperhatikan penyediaan pangan bagi kebutuhan pokok kita. Sebab di 
jaman modern ini rupanya banyak hal yang tidak menguntungkan bagi 
kesehatan kita. Kemudahan tehnologi dan kemajuan ilmu pengetahuan 
menghasilkan beragam kreativitas manusia dalam penyediaan bahan 
makanan yang terkadang merusak alam dan juga merusak kesehatan 
manusia. Maka agar kesehatan tubuh kita tidak terlanjur rentan penyakit 
akibat makanan yang menyebabkan tubuh kita tidak stabil.  
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Marilah kita berbagi pengetahuan, berbagi perhatian dan berbagi pangan 
yang sehat kepada sesama yang berada disekitar kita. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Apakah kita termasuk orang yang cukup keras kepala dan mudah 
mengabaikan hal yang perlu demi kebaikan diri sendiri dan sesama? 

 
Doa: 

Allah Bapa Mahapengampun, kami ini manusia yang lemah dan mudah 
jatuh dalam godaan. Kami mohon kekuatan agar kami mau dan mampu 
menyediakan diri untuk berbuat sesuatu agar kami juga dapat Baling 
berbagi hal-hal yang membangun dengan sesama. Amin (Sr. Gaudensia 
Suparmi, OP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renungan harian Bulan Rosario Dalam Konteks Hari Pangan SeDunia 2013  

15 

Sabtu, 5 Oktober 2013  
Luk. 10: 17-24 
 

THINK . EAT . SAVE 

"Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami 
demi nama-Mu." (Luk. 10:17) 

 
Dalam kutipan kotbah Paus Fransiskus pada Hari Lingkungan Sedunia 

(World Environment Day) pada tanggal 5 Juni yang lalu, yang mengambil 
tema Think.Eat.Save, beliau mengatakan "Remember, however, that the 
food that is thrown away is as if we had stolen it from the table of the 
poor, from those who are hungry!" (Ingat, bagaimanapun, untuk setiap 
makanan yang dibuang itu sama saja kita telah mencuri makanan dari meja 
orang miskin, dari mereka yang menderita kelaparan!). 

FAO memperkirakan bahwa setiap tahun, sepertiga produksi 
makanan global terbuang begitu saja ketempat sampah, tidak termakan 
dan sia-sia. Jumlah ini sama dengan keseluruhan makanan yang diproduksi 
di Sahara Afrika, dan pada saat yang sama dari tiap 7 orang dunia 
menderita kelaparan Berta lebih dari 20.000 anak-anak dibawah 5 tahun 
coati karena kelaparan. 

Beberapa waktu lalu di bioskop diputar film bertema horor yang 
berjudul The Conjuring yang ceritanya diambil dari kejadian nyata tahun 
1971. Dalam film itu diceritakan tentang sepasang suami istri bernama Ed 
dan Lorraine Warren, dimana sang suami berprofesi sebagai seorang 
demonologist, yaitu orang yang mempelajari dan memahami dunia yang 
berhubungan dengan makhluk halus, sedangkan sang istri, merupakan 
seorang cenayang yang memiliki kemampuan untuk berhubungan langsung 
dengan makhluk halus. Bahkan dirinya bisa melihat masa lalu dan bisa 
menjadi perantara atau medium untuk berkomunikasi dengan para makhluk 
halus. Suami istri ini saling bekerjasama dalam menangani kasus-kasus gaib 
yang mereka hadapi. Ed dengan analisisnya secara logika, sedangkan 
Lorraine dengan sisi-sisi supranaturalnya. Dikisahkan pada suatu ketika 
mereka diminta oleh sebuah keluarga yang merasa bahwa keluarga ini 
terancam bahaya karena rumah mereka diganggu oleh semacam makhlus 
halus atau roh jahat. Dan semakin diperparah ketika sang ibu kemasukan 
roh jahat lalu hendak membunuh anak bungsunya. 

Dalam prosesnya untuk membebaskan keluarga ini, pasangan Ed dan 
Lorraine juga berkonsultasi dan mencari bantuan melalui seorang imam 
yang mereka kenal, karena mereka berdua Katolik.  
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Ternyata untuk membebaskan seseorang dari pengaruh kekuatan jahat 
tidaklah mudah. Selain karena sebagian besar dari keluarga itu belum 
dibabtis juga diperlukan izin dari Vatikan untuk melakukan upacara 
mengusiran roh jahat atau setan. 

Singkat cerita, akhirnya pasangan Ed dan Lorraine berhasil 
menyelamatkan dan membebaskan keluarga itu dan sang ibu yang 
kemasukan roh jahat. Ada hal yang bisa ditangkap dari film ini. Untuk bisa 
membebaskan roh-roh jahat atau setan yang memasuki seseorang, yang 
pertama diperlukan adalah iman dan kepercayaan yang sungguh kepada 
Tuhan juga rasa empati. Lorraine berkata kepada Ed, suaminya, "You only 
have your faith as your protection. I always had my faith. God 
protecting me allowed me to do this." (Kamu hanya perlu memiliki iman 
sebagai perlindungan. Tuhan akan melindungi kita melakukan ini). 
Sementara dari sang korban pun diharapkan untuk mau berusaha melawan 
dari dalam dirinya sendiri kekuatan-kekuatan atau roh jahat yang 
memasukinya. 

Bacaan hari ini, menceritakan kegembiraan murid-murid Tuhan yang 
baru kembali setelah diutus Tuhan pergi berdua-dua. Mereka dengan 
bangga berkata "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi mama-
Mu." (Luk. 10:17) Ketujuh puluh murid itu dapat mengusir setan-setan 
karena Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukannya 
sehingga mereka bisa menaklukan setan-setan. 

Kita semua sudah dibabtis dan diberi kuasa juga oleh Kristus, namun 
tidak setiap orang bisa mengusir setan, membebaskan orang yang 
kemasukan roh jahat. Hanya imam dan orang-orang tertentu yang memang 
diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan untuk bisa melakukannya. 

Lalu bagaimana dengan kita ? Setan, roh jahat memang ada. Tapi 
kita tidak perlu terlalu takut dan terfokus hanya kepada setan-setan dalam 
bentuk roh-roh jahat, atau makhluk-makhluk yang menyeramkan. Saat ini 
kita berhadapan dengan "setan-setan modern" yang justru tidak kelihatan 
tetapi ada namun tidak kita sadari. Antara lain, setan yang berwujud 
keserakahan, ketidak pedulian, godaan "lapar mata". 

Betapa sering kita menghadiri sebuah acara jamuan yang 
menghidangkan berbagai macam makanan, entah kita sendiri atau orang 
lain, mengambil semua jenis makanan tersedia, menumpuknya di atas 
piring, namun hanya dimakan sebagian. Lalu tanpa merasa bersalah, 
sisanya tidak dihabiskan. Demikian pula kalau kita makan dirumah makan, 
makanan yang sudah dipesan tidak dimakan. Yang penting kita sudah bayar. 

 
Renungan harian Bulan Rosario Dalam Konteks Hari Pangan SeDunia 2013  

17 

Wisata kuliner saat ini begitu sering kita dengar, namun tak jarang 
pula kita terjebak di dalamnya. Walau sadar bahwa sebetulnya perut sudah 
kenyang, nutrisi sudah tercukupi, namun karena "mata kita masih lapar", 
maka kita tidak berhenti untuk makan ini-makan itu. Sulit bagi kita untuk 
berkata pada diri sendiri "Cukup ! ". 

Think (berpikir), Eat (makan), Save (menyimpan), bisa kita jadikan 
kebiasaan, "think before you eat and help save our environment" (berpikir 
sebelum makan maka kita telah ikut membantu rnenyelamatkan lingkungan 
hidup kita). Dan semoga pesan Bapa Suci mengingatkan kita untuk bisa 
menaklukkan "setan setan modern" yang ada didalam diri kita dan belajar 
berbela rasa pada mereka yang masih menderita kelaparan dan miskin. 
 
Pertanyaan reflektif. 

• Apakah kita terbiasa berpikir sebelum makan; darimana sumbernya, 
siapa yang belum mendapatkan, siapa yang menyediakan? 

• Siapakah setan-setan yang menyesatkan kita dalam dunia modern 
berkaitan dengan makanan yang kita makan? 

 
Doa: 

Ya Bapa, kami bersyukur atas rejeki yang kauberikan setiap hari. 
Semoga kami selalu berpikir sebelum makan dengan penuh syukur atas 
makanan sehat yang Engkau berikan, membiasakan menyisihkan untuk 
saudara kami yang berkekurangan, dan tidak terlena dengan godaan 
setan-setan modern dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan kami.  

(Rm.Y. Edi Mulyono, SJ) 
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Minggu, 6 Oktober 2013  
Luk. 17:  5-10 
 

PELAYANAN PENUH KESETIAAN 

"...Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami 
hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." 

(Luk. 17:10) 
 
Suatu saat, para rasul meminta Yesus menambah iman mereka. 

Yesus ragu bahwa mereka sungguh memiliki iman. Keraguan itu terungkap 
dengan mengatakan dampak dari memiliki iman yang begitu luar biasa: 
iman yang kecil bisa membuat mereka membuat pohon ara tact kalau 
mereka meminta pohon itu tercerabut dari tempatnya dan tertanam di 
laut. 

Dengan menemani Yesus kemana-mana, mungkin para rasul berpikir 
dan merasa bahwa mereka memiliki iman, dan bahkan mungkin berpikir 
dan merasa dirinya berjasa sehingga Yesus mesti berterimakasih kepada 
mereka. Terhadap mereka yang berpikir dan merasa seperti itu, 
memberikan contoh gambaran perlakuaan seorang tuan kepada hambanya 
yang mudah dimengerti mereka. 

Seorang hamba harus melayani tuannya dengan penuh kesetiaan, 
bahkan kalau pekerjaannya banyak dan dalam kondisi kelelahan. Seorang 
hamba yang baru pulang dari menggarap pertanian atau menggembalakan 
ternaknya, tidak akan mendapat sambutan dari tuannya untuk makan 
bersama. Hamba itu akan diminta menyediakan makanan tuannya dan 
hamba itu akan melakukan permintaan tuannya, baru kemudian hamba itu 
akan makan dan minum. 

Sikap hamba yang penuh kesetiaan dalam pelayanan ditunjukkan 
dengan tidak mengharapkan ucapan terimakasih, tetapi dengan berkata, 
"Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa 
yang kami harus lakukan." Dengan itu, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang 
Yahudi yang merasa yakin sudah memiliki iman karena menjalankan 
peraturan-peraturan hukum Taurat dan merasa sudah selayaknya mendapat 
ganjaran dan pujian. Dengan itu, Yesus mengajak para rasul dan para 
pengikutnya di jaman sekarang, agar memiliki kerendahan hati dengan 
tetap man melayani dan mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau dalam 
hidup sehari-hari seorang tuan berhak menuntut pelayanan penuh kesetiaan 
dari hambanya, bukankah wajar kalau para murid juga memberikan 
pelayananan penuh kesetiaan kepada Yesus sebagai Guru Sejati?  
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Bukankah sudah sewajarnya manusia memberikan pelayanan dan ketaatan 
penuh kesetiaan kepada Allah? 

Pertanyaannya, apakah yang menjadi perintah Allah dalam kondisi 
kita sekarang ? Dengan kata lain, apakah kondisi yang tidak manusiawi di 
jaman sekarang yang harus kita ubah agar menjadi lebih manusiawi? 
Pelayanan penuh kesetiaan pada Allah tetap menjadi tantangan kita. 

Di bulan Oktober ini, kita ditantang untuk terns menerus 
meningkatkan iman, persaudaraan dan bela rasa melalui pangan sehat. 
Mungkin kita sendiri kelelahan dengan aneka pekerjaan kita sehari-hari 
seperti hamba yang baru pulang menggarap pertanian dan peternakan. 
Sebagai hamba Allah di dunia, kita diundang untuk tetap mendahulukan 
menyediakan pelayanan penuh kesetiaan kepada Allah, termasuk dengan 
menyediakan makanan bagi anggota keluarga kerajaan Allah, bukan bagi 
dirinya sendiri lebih dahulu. Siapa saudara-saudari Allah dalam kerajaan 
Allah itu? Mereka yang kelaparan, mereka yang sakit, mereka yang 
kehausan (Bdk Mat. 25:31-46). Siapa model yang tepat menjalankan hal itu? 
Bunda Maria merupakan model bagi kita sebagai hamba yang melayani 
Allah dengan menyediakan makan dan minum bagi Petra Allah sendiri 
setiap hari. Bunda Maria adalah bunda rohani kita yang memberikan 
teladan pelayanan penuh kesetiaan. Dia setia kepada Puteranya sampai 
wafat disalib dan bangkit. 

Sekitar 30 tahun lalu, seorang kakek bernama Guidong di Korea 
Selatan kelihatan tiap hari membawa ember berisi makanan hasil dia 
mengemis. Seorang pastor membuntuti. Kakek itu berhenti di bawah 
sebuah kolong jembatan dimana ada bilik. Dia masuk. Di dalam bilik 
ternyata ada 18 orang pengemis tua dan sakit yang tidak kuat meminta-
minta lagi. Kakek itu menyuapi semuanya, barn kemudian dia makan 
setelah semua makan. Itu dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. 
Kakek Guidong dapat menjadi contoh di jaman modern, contoh melayani 
penuh kesetiaan. Untuk itu tidak perlu menunggu sampai menjadi kaya. 
Bahkan kalau hanya memiliki kemampuan untuk mengemis, itu pun adalah 
berkat dari Tuhan. Seperti Bunda Maria yang melayani Putra Allah dengan 
setia, Kakek Guidong bisa menjadi ibu dari 18 pengemis yang setia setiap 
hari memberi mereka makan. Tentu yang diberikan adalah makanan yang 
menyehatkan, bukan asal makanan pengganjal perut lapar. 
 
Pertanyaan reflektif : 

• Di sekitar kita, siapa saudara-saudari Allah dalam kerajaan Allah itu 
yang kelaparan, mereka yang sakit, mereka yang kehausan (Bdk. Mat. 
25:31-46) ? Apa yang dapat kulakukan? 
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• Bunda Maria merupakan model bagi kita sebagai hamba yang melayani 
Allah dengan menyediakan makan dan minum bagi Putra Allah sendiri 
setiap hari. Kakek Guidong yang miskin bisa meneladan Bunda Maria 
juga. Bagaimana saga menerapkan teladan bunda dengan setia? 

 
Doa: 

Tuhan, semoga aku tetap berusaha melayani Engkau dan keluarga 
kerajaan Allah dengan penuh kesetiaan, dengan demikian kami semakin 
Engkau anugerahi iman, semakin Engkau pererat persaudaraan kami, 
semakin Engkau perbesar bela rasa kami kepada mereka yang 
membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. (Rm.Y. Edi Mulyono, SJ) 
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Senin, 7 Oktober 2013 
Luk. 10: 25-37 
Pw. SP Maria, Ratu Rosario 
 

MENJADI SESAMA BAGI ORANG LAIN 

"Pergilah, dan perbuatlah demikian!" (Luk 10:37) 
 
"Siapakah sesamaku manusia?" jika sesama yang dimaksud dalam 

perintah Allah adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama, 
atau secara sosial ekonomi sama dengannya, maka ahli Taurat, pastilah 
sudah melaksanakan. 

Bagi Yesus sesama bukan seperti itu. "Siapakah di antara ketiga 
orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang 
jatuh ke tangan penyamun itu?" 

Sama seperti orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, sesama 
adalah orang yang menderita, lemah, tersingkir dan kurang beruntung. 
Dalam teks yang lain, Yesus menyebut secara khusus orang-orang yang 
menderita: orang yang lapar, orang yang haws, orang asing, orang yang 
telanjang, orang yang sakit, orang yang dalam penjara. Penderitaan 
mereka berlipat dua karena di zaman Yesus, orang-orang tersebut termasuk 
orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Mereka dikucilkan dan dijauhi. 
Najis bila bersentuhan dengan orang-orang seperti ini. Siapakah yang mau 
menjadi sesama bagi orang-orang itu? 

Menjadi sesama manusia bagi orang lain berarti mau menjadi sama 
dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Inilah ajaran Yesus yang radikal. 
Mereka bukan kalangan yang sama atau lebih tinggi. Justru mereka adalah 
orang yang lebih berkekurangan dari dirinya. Menjadi sesama bagi orang 
demikian membutuhkan perjuangan yaitu menanggalkan egonya dengan 
turun dan menyetarakan diri dengan orang lain yang menderita, mau 
mendekat, mau menolong dan mengangkat orang lain supaya menjadi 
setara dengan dirinya. Cermati cara-cara yang ditempuh orang Samaria itu 
pada ayat 33-35: Orang Samaria melihat orang itu, tergeraklah hatinya 
oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, sesudah 
ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan 
orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke 
tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 
dua Dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: "Rawatlah dia dan jika 
kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali." 
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Menjadi sesama dengan cara seperti itu hanya dapat dilakukan bila 
dilandasi kasih. Kasih sejati diuji ketika berhadapan dengan orang-orang 
menderita seperti itu. Tindakan orang Samaria terhadap orang yang jatuh 
ke tangan penyamun sungguh mencerminkan kasih terhadap Allah 
sebagaimana diajarkan oleh Yesus: mengasihi dengan segenap hati dan 
dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap 
akal budi (ay. 27). 

Bunda Maria menjadi teladan sikap peduli. Ia mau menjadi sesama 
bagi orang yang menderita. Bunda Maria mengunjungi Elisabet, tidak 
semata-mata karena memandang Elisabet sebagai saudarinya. Ia juga 
melihat Elisabet sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Bunda 
Maria adalah teladan orang yang mau menempatkan dirinya sebagai sesama 
bagi saudarinya yang sedang mengandung di masa tua. Ia rela berjalan jauh 
ke tempat Elisabet saudarinya, walaupun is sendiri sedang mengandung. 

Di saat kebanyakan orang hanya mau menjalin hubungan dengan 
orang lain sejauh memberikan keuntungan bagi dirinya, maka menjadi 
sesama bagi orang yang miskin, sakit dan yang justru berpotensi 
merepotkan merupakan kesaksian kita sebagai murid Yesus. Semangat 
Samaritan ini sangat cocok dalam memperingati Hari Pangan Sedunia 
karena lebih dari 1 milyar orang di dunia menderita kelaparan. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Sudahkah Anda menjadi sesama bagi orang-orang yang sedang 
menderita? 

 
Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih Engkau murah hati. Semoga kami belajar 
bersikap murah hati dan mau menjadi sesama bagi siapa saja, terutama 
mereka yang membutuhkan pertolongan dan mengasihi mereka dengan 
segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Amin.  

(ML. Supama) 
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Selasa, 8 Oktober 2013  
Luk. 10: 38-42 
 

BAHAGIA BERIMAN KEPADA YESUS 

….. tetapi hanya satu saja yang perlu: 
Maria telah memilih bagian yang terbaik,  

yang tidak akan diambil dari padanya" (Luk 10:42) 
 
Ibarat masuk ke dalam sebuah mal, dalam hidup ini ada aneka 

macam tawaran. Kita bebas memilihnya. Apapun yang kita pilih tentunya 
kita sudah mempertimbangkan masak-masak. Alasan ini perlu, supaya tidak 
menyesal di kemudian hari atas pilihan kita. Jika ada orang lain memilih 
sesuatu yang lain, kita pun tak perlu protes sebab mereka memiliki 
pertimbangannya sendiri. 

Salah satu tawaran adalah mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah 
memaksa orang untuk mengikuti-Nya. Yesus juga tidak memaksa orang 
untuk mengikuti-Nya dengan cara ini atau itu. Bagi kita yang telah memilih 
Dia, Yesus menghendaki supaya kita yakin dengan pilihan kita dan bertekun 
dengan cara bagaimana kita mengikutinya. 

Dalam Injil hari ini, dikisahkan tentang dua orang bersaudara Maria 
dan Marta. Yesus mampir di rumah mereka. Di situ Yesus mengajar. Maria 
dan Marta mendengarkan pengajaran Yesus dengan cara berbeda. Maria 
memilih mendengarkan pengajaran Yesus dengan duduk di dekat kaki 
Yesus. Marta mendengarkan pengajaran Yesus sambil melayani kebutuhan 
Yesus. Tidak ada yang salah dengan cara yang dipilih oleh keduanya. Yang 
ditegur oleh Yesus dari Marta hanyalah rasa iri Marta kepada Maria. 

Melalui kisah Maria dan Marta, Yesus ingin menunjukkan bahwa 
setiap orang memang bebas memilih bagaimana cara mengikuti Yesus. 
Marta bersikap kritis terhadap cara Maria dalam membangun relasi dengan 
Yesus. Tapi sikap itu bukanlah cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa 
cara kita adalah cara yang lebih benar dari cara orang lain. Acapkali, 
dorongan untuk mempersoalkan pilihan-pilihan seseorang hanya karena 
perasaan iri belaka. Perasaan iri adalah perasaan yang muncul saat kita 
melihat seseorang mendapatkan atau memiliki sesuatu yang lebih baik. Di 
balik perasaan ini terkandung perasaan tidak pugs terhadap apa yang kita 
dapatkan atau kita miliki. Karena itu, justru yang sering muncul adalah 
sikap negati; mencemooh, meremehkan, merendahkan, menghina dan 
menghakimi orang lain. 
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Apa pun cara yang kita pilih dalam mengikuti Yesus, selalu disadari 
apakah semakin mempermudah kita membangun relasi yang semakin dekat 
dan akrab dengan pribadi Yesus atau tidak. Nyaman dengan pilihan 
mengikuti Yesus, menjadi bahagia karena kedekatan hati dengan Yesus 
menjadi kunci kita mengarungi suka duka hidup ini dengan syukur. Cara 
beriman seperti ini barangkali menjadi kesaksian yang lebih baik bagi orang 
lain sehingga ia menyadari kekurangannya daripada sebuah teguran bahwa 
ia salah. 

Dalam bulan Oktober di mana kita memperingati Hari Pangan 
Sedunia, kita pun dihadapkan kepada dua pilihan. Menikmati makanan 
untuk diri sendiri saja, bahkan menumpuk bahan makanan agar tidak 
kekurangan, atau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang 
berkekurangan. Mana yang lebih nikmat di hati dan bahagia dalam 
perasaan? 

Dalam hal setia dengan pilihan hidup, kita bercermin pada Bunda 
Maria. Ketika Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah 
padaku menurut kehendak-Mu" ia mantap dengan pilihannya untuk memilih 
menjadi Bunda Penebus. la tidak ragu lagi menjalankan peran itu walaupun 
aneka rintangan, dan kesedihan menimpa dirinya. 
 
Pertanyaan reflektif : 

Sudah tepatkah pilihan kita menjadi murid Yesus? Sudahkah kita 
menampakkan rasa syukur kita sebagai murid Yesus dalam kehidupan 
sehari-hari? 

 
Doa 

Ya Tuhan terima kasih atas anugerah iman. Kami percaya, iman akan 
Yesus menyelamatkan jiwa kami. Sebab Yesus telah menjadi jaminan 
atas keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. (ML. Supama) 
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Rabu, 9 Oktober 2013 
Luk. 11:  1-4 
 

BUKAN SEKEDAR DOA 

"Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah 
Kerajaan-Mu." (Luk 11: 3) 

 
Jika kita meminta, "Bapa, dikuduskanlah Nama-Mu" atau dalam 

bahasa "Doa Bapa Kami" sehari-hari: "dimuliakanlah nama-Mu" apakah 
artinya? Bukankah sesungguhnya nama Bapa sudah kudus atau sudah mulia? 
Betul. Oleh karena itu, kita tidak meminta supaya Allah yang telah kudus 
dan mulia memuliakan diri-Nya sendiri melainkan supaya semakin banyak 
orang di dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini melihat, merasakan, 
dan akhirnya mengakui bahwa Allah yang kita imani, adalah Allah yang 
kudus dan mulia. Sehingga permintaan kita selanjutnya dalam "Doa Bapa 
Kami", menjadi penegasan dan tertuang dalam kalimat berikutnya 
"datanglah Kerajaan-Mu". Artinya, kekudusan nama Allah di dalam setiap 
hati manusia hanya bisa terjadi kalau ada Kehadiran Allah di tengah dunia. 

Kehadiran Allah di tengah dunia hanya bisa terjadi, antara lain kalau 
ada tindakan pengentasan terhadap pelbagai kemiskinan. Tetapi kita tabu 
bahwa pada kenyataannya masih ada bayi yang kekurangan gizi, harga 
daging sapi membumbung tinggi atau harga-harga kebutuhan pokok susah 
dijangkau. Situasi ini bukan hanya cermin ketiadaan kemuliaan Allah, 
tetapi juga lantaran situasi itu lantas orang-orang mulai berkeluh-kesah dan 
mengupat-umpat. Belum lagi kita menyaksikan, karena kemiskinan dan 
kekurangan pangan, orang tak bertahan dalam iman. Bisa berbuat asusila 
atau mudah tergoda untuk merampas milik orang lain dan melakukan 
kejahatan. Kalau terjadi demikian, di manakah nama Allah dimuliakan? 
Maka memang pantaslah kalau kita terns mendoakan "Bapa Kami yang ada di 
surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu.. " seraya 
mengusahakan "Makin beriman, makin bersaudara, makin berbelarasa 
melalui pangan sehat" sebagaimana terra HPS tahun ini. 

Kita sering mendambakan "langit dan bumi yang baru" sebagai 
representasi Kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi dambaan itu hanya bisa 
terwujud jika bersama Allah kita berbela rasa kepada sesama yang 
membutuhkan, mengusahakannya secara nyata. Sekaranglah saatnya, 
bukan kapan-kapan. 
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Pertanyaan reflektif: 

• Apakah aku lebih banyak berucap kata memohon “dimuliakanlah 
nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu.." ketimbang berusaha 
mengusahakan itu semua di tengah lingkungan hidupku? 

• Kalau demikian, apa yang akan aku usahakan sekarang juga bagi 
sesamaku yang membutuhkan pertolongan supaya nama Allah 
dimuliakan? 

 
Doa: 

Allah Bapa yang penuh kasih, melalui renungan ini, Engkau 
menyadarkan aku supaya tidak hanya mengucapkan doa-doa 
"dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu.." tetapi juga diajak 
untuk turut mengusahakan terwujudnya kemuliaan-Mu itu. Bimbinglah 
aku supaya terns tergerak dan semangat membantu kaum miskin papa 
terutama membangun kecukupan pangan bagi sesama. Amin.  

(Rm.M. Harry Sulistyo, Pr) 
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Kamis, 10 Oktober 2013  
Luk. 11:  5-13 
 

PEMBERIAN TERBAIK ADALAH ROH ALLAH 

"Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang 
meminta kepada-Nya." (Luk 11: 13b) 

 
Saya pernah mendapat BBM yang berisi pesan peringatan. Intinya 

pesan itu begini: "Hati-hati kalau berdoa sebab bisa berbahaya. Contohnya: ‘Ya 
Tuhan, jadikan aku orang yang Cuma dengan kipas-kipas saja, uang 
mendatangiku!’ Cling: 3 tahun kemudian dia jadi tukang sate! Ada lagi yang berdoa 
begini: ‘Ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya duduk diam, uang mendatangi 
aku'. Cling: 2 tahun kemudian dia jadi penjaga toilet di terminal!" 

Lantas saya berpikir, mengapa pesan ini sebagai pesan peringatan? 
Apa yang salah dengan doa itu atau dengan hal pengabulannya? Bagi saya, 
menjadi tukang sate atau penjaga toilet umum di terminal adalah 
pekerjaan yang mulia. Bayangkan, kalau tidak ada orang-orang ini. Betapa 
susahnya mau makan sate tapi tidak ada yang menjualnya atau 
bayangkanlah kalau di terminal tak ada penjaga toilet, pasti kebersihannya 
tak terjaga lagi. Maka apapun yang dianugerahkan Tuhan bagi manusia 
semuanya adalah baik. 
Manusialah yang menangkap dan menafsirkannya dengan tidak baik. 

Dalam Injil hari ini, Allah menjanjikan yang terbaik bagi manusia. 
Kita meminta pasti diberi-Nya. Kita mengetuk, pintu dibukakan-Nya. Apa 
yang terbaik yang diberikan atau pintu terbaik yang dibukakan Allah bagi 
manusia? Menurut saga, jawabannya hanya satu, yaitu'Keselamatan'! 
Apapun yang kita minta, kalau itu mendatangkan 'keselamatan' bagi 
manusia, pasti akan diberi-Nya. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa kita 
yang belum dikabulkan Allah meskipun kita sudah bernovena Tiga Salam 
Maria, Novena Antonius dari Padua atau doa-doa lainnya. Bisa jadi, 
permohonan kita itu untuk sementara waktu ini hanya mendatangkan 
kesenangan saja bagi si pemohon tetapi Allah tidak melihatnya sebagai 
wujud 'keselamatan kita. Wujud 'Keselamatan' itu antara lain, membuat 
kita semakin dekat dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup serta 
penuh perdamaian dengan diri sendiri. Itulah sebabnya, Allah akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya, supaya 
dengan Roh itu kita mengerti rencana keselamatan Allah bagi kita, bukan 
hanya mengerti dan terpaku pada rencana-rencana pikiran manusiawi kita 
yang kiblatnya melulu hukum senang. 
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Melalui Roh Kudus, Allah menunjukkan arah keselamatan kita. Salah 
satu arah itu seperti yang terungkap dalam HPS tahun ini agar kita makin 
beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa melalui pangan sehat bagi 
sesama. 
 
Pertanyaan reflektif: 

• Selama ini, apakah doa-doa permohonanku sekehendak dengan 
rencana keselamatan Allah bagi hidupku? 

• Apakah aku sungguh sudah mengusahakan keselamatan melalui 
kedekatanku dengan Allah, melalui bela rasaku dengan sesama dan 
lingkungan hidup? 

 
Doa : 

Ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang hidup sesuai dengan rencana 
keselamatan-Mu. Jangan biarkan aku terbuai dengan mimpi dan 
pikiranku sendiri yang tak sesuai dengan rancangan-Mu. Jadikanlah aku 
orang yang selalu mau mewujudkan keselamatan dengan makin 
beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Amin.  

(Rm.M. Harry Sulistyo, Pr) 
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Jumat, 11 Oktober 2013  
Luk. 11: 15-26 
 

MURID KRISTUS HARUS SEPAHAM DENGAN-NYA 

"Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak 
mengumpulkan bersama Aku, ia menceraiberaikan." 

(Luk 11: 23). 
 

Hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang tidak dapat menjadi 
murid-Nya apabila tidak sepaham dengan-Nya. Menjadi murid berarti setuju 
dan mendukung visi, misi program-Nya. Murid harus mengikuti ajaran dan 
apa yang dikatakan dan dilakukan oleh guru. Kalau gurunya mengumpulkan, 
tidak mungkin murid berbuat sebaliknya. Kalau begitu berarti dia tidak 
mendukung, bahkan melawan gurunya. Maka biasanya dari perilaku dan 
cara bertindak murid akan dapat diketahui asal perguruan atau sekolahnya. 
Cara memandang, merasakan, cara berpikir, dan cara bertindak murid 
mencerminkan cara memandang, merasakan, cara berpikir dan bertindak 
gurunya. 

Murid Kristus memiliki kesepahaman dengan sang Guru. Menjadi 
murid Kristus tidak cukup hanya rajin mengikuti misa, berdoa, dan 
melakukan kegiatan devosional dan liturgis saja. Mengikuti Kristus berarti 
mengenal yang diikuti, baik cara memandang sesuatu, merasa, berpikir, 
bersikap dan cara bertindak agar mampu meneladan-Nya. Seluruh 
hidupnya, dari bangun tidur hingga malam, di rumah, di jalan, di tempat 
kerja, dan di mana saja dia adalah murid Kristus, sehingga dari cara dia 
bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, orang akan tabu 
bahwa dia adalah murid Kristus. 

Dengan demikian jelas bahwa menjadi murid Kristus harus full time. 
Tidak bisa part time atau sambilan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus: Setiap 
orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak 
untuk Kerajaan Allah. (Luk 9:62). Setiap orang yang man mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. 
(Luk 9:23). 

Teladan murid Yesus yang setia dan memiliki kesepahaman dengan-
Nya adalah Bunda-Nya dan bunda kita juga, Maria. Sejak mengatakan 
"Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu" Maria menjalani hidup sebagai 
ibu sekaligus murid Yesus full time, baik dalam suka dan duka, dan 
akhirnya ikut dalam perjalanan penderitaan salib hingga wafat dan 
memangku jenazah Putranya yang hancur karena kekejaman para serdadu. 
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Dikaitkan dengan Hari Pangan Sedunia, penghayatan sebagai murid 
Kristus dapat diwujudkan dalam kepedulian dan tindakan membangun bumf 
dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Bukan malah merusak dan 
mengeruk kekayaan di dalamnya demi kepentingan pribadi jangka pendek, 
tanpa mengupayakan pelestariannya. Maka bisa dikatakan: barangsiapa 
tidak bersama Aku membangun dunia ini, dia melawan Aku dan barangsiapa 
tidak bersama Aku melestarikan, dia merusaknya, baik secara aktif maupun 
dengan membiarkan terjadinya pengrusakan. 

Jadi dengan demikian menjadi murid Kristus yang full time tidak 
bisa diam netral, melainkan harus berpihak dan bertindak untuk 
membangun, memelihara dan mempersatukan. Ini berarti membangun 
kebersamaan, persaudaraan dalam melestarikan alam dan mengupayakan 
kecukupan pangan sehat bagi semua orang; dan tidak membiarkan 
terjadinya pengrusakan dan kelaparan. 
 
Pertanyaan refleksi: 

• Apakah selama ini saya sudah merasa menjadi pengikut atau murid 
Kristus secara full time atau masih part time? 

• Sebagai murid-Nya, apakah saya sudah memahami bagaimana cara 
memandang, merasa, berpikir dan cara bertindak Yesus Kristus? 

• Dengan cara apa agar sebagai murid Kristus, saya dapat memiliki 
kesepahaman dengan Yesus dalam cara memandang, merasa, berpikir 
dan bertindak? 

• Berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia, sebagai murid-Nya, selain doa 
bersama, action atau tindakan apa yang Anda lakukan, secara 
perorangan, bersama-sama se-Lingkungan, se-Wilayah, dan se-Paroki? 
Setelah memandang, merasakan dan berpikir tentang terjadinya 
pengrusakan alam dan tidak kecukupan pangan yang sehat bagi banyak 
saudara kita. 

 
Doa : 

Ya Allah Bapa yang maha baik, 
Kami bersyukur atas semua berkat dan rahmat-Mu, 
atas rahmat kesehatan dan rejeki yang boleh kami nikmati 
atas kerukunan dan persaudaraan di antara kami, dan atas bumi dan 
alam seisinya. 
Bantulah kami agar mampu menjadi muridMu yang full time. 
Bimbinglah agar kami mampu menghayati iman dalam  kehidupan 
sehari-hari Bantulah kami untuk bertobat dan memperbaiki diri 
Untuk peduli dan rela berbagi kepada yang miskin dan kelaparan 
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Untuk peduli dan rela membangun bumf dan merawat alam ciptaan-Mu, 
Sehingga menjadi tempat hidup yang sehat dan nyaman, 
Serta tersedia pangan yang sehat bagi semua orang.  
Bunda Maria, Bunda dan teladan murid Yesus, doakanlah kami. Amin. 
(FC. Purwanta) 

 
 
 
 



 
Renungan harian Bulan Rosario Dalam Konteks Hari Pangan SeDunia 2013  

32 

Sabtu, 12 Oktober 2013  
Luk. 11: 27-28 
 

IMAN TANPA PERBUATAN ADALAH MATI 

"Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan 
Firman Allah dan yang memeliharanya." ( Luk. 11:28). 

 
Kemarin kita merenungkan bahwa menjadi murid Kristus harus full 

time dan memiliki visi misi dan cara bertindak yang sama. Renungan hari 
ini merupakan kelanjutannya. Untuk menjadi murid Kristus yang full time 
tidak cukup hanya mendengarkan Firman-Nya. Firman itu harus dipelihara. 
Caranya, dengan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari sehingga 
menghasilkan buah-buah kebaikan, baik bagi diri sendiri, orang lain, 
maupun bagi lingkungan alam sekitar. 

Firman Allah sering diibaratkan sebagai biji yang harus ditaburkan 
dalam tanah. Agar tumbuh subur dan akhirnya berbuah, maka perlu 
dipupuk, disiangi, dan disiram; perlu diperhatikan dan dipelihara. 

Ada dua orang anak kembar. Mereka dipisahkan sejak bagi. Yang 
seorang tinggal dengan satu keluarga yang penuh kasih dan perhatian.  
Sebaliknya yang kedua tinggal bersama satu keluarga yang masing-masing 
anggotanya sibuk dengan kesibukan dan kepentingan diri sendiri; praktis 
tidak ada kepedulian, apa lagi perhatian. Anak yang pertama atau kedua 
yang nanti akan berkembang menjadi pribadi yang dewasa, seimbang dan 
memiliki kasih dan perhatian? Tentu anak yang pertama, karena dia 
dipelihara dengan penuh kasih dan perhatian. 

Cobalah menanam dua pohon. Jenis, usia dan mutunya sama. Yang 
satu sehabis ditanam dibiarkan. Sedangkan yang kedua dirawat secara baik. 
Mana yang akan tumbuh subur dan menghasilkan buah? Tentu yang kedua. 

Firman Allah yang tidak dipelihara dengan perilaku hidup dan 
tindakan nyata tidak akan ada pengaruh dalam hidup. Untuk dapat 
menghasilkan pengaruh baik maka perlu diresapkan dan diwujudkan dalam 
perbuatan baik kepada orang lain dan kepada bumi alam semesta tempat 
kita hidup bersama. Yakobus dalam suratnya mengatakan bahwa seperti 
tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-
perbuatan adalah mati. Hanya dengan demikian maka hidup seseorang akan 
semakin berkembang sebagai murid Kristus dan berbahagia. 
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Pertanyaan reflektif: 

• Kapan dan bagaimana cara Anda bisa mendengarkan firman Allah? 

• Kapan dan bagaimana cara Anda memelihara firman Allah? 

• Dalam kaftan dengan tema HPS, firman Allah yang mana yang 
memberikan inspirasi bagi kita untuk memelihara bumi dan 
mengupayakan kecukupan pangan yang sehat bagi semua orang? 

 
Doa : 

Ya Allah Bapa yang maka kasih, 
Firman-Mu telah menjadi manusia demi keselamatan kami. 
Engkau menghendaki agar kami hidup dan bahagia. 
Berilah kami rahmat keterbukaan dan kerendahan hati 
Agar mampu membuka diri dan mendengarkan firman-Mu, 
Agar mampu memelihara-Nya dalam setiap perbuatan baik 
dalam kehidupan kami sehari-hari. 
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin (FC. Purwanta) 
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Minggu, 13 Oktober 2013  
Luk. 17: 11-19 
 

BAGAIMANA BERSYUKUR 

"Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk 
memuliakan Allah selain dari pada orang asing ini?" 

(Luk. 17:18) 
 

Sepuluh orang kusta yang mohon belas kasihan Yesus, mendapati diri 
mereka tiba-tiba tahir, sembuh dan punya kesempatan untuk diterima 
kembali oleh masyarakat mereka. Tentu saja mereka gembira, senang dan 
bersyukur. Namun ungkapan syukur dan tindakan mereka selanjutnya, 
ternyata tidak semuanya sama. Hanya satu orang yang kembali kepada 
Yesus, memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan 
kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. 

Ternyata tidak banyak orang yang punya ketetapan hati untuk 
bertindak sesuai dengan hati nurani mereka, iman, etika, ajaran dan 
didikan Berta teori bagaimana bersikap pantas, benar, adil dan terpuji. 
Hanya sedikit orang yang punya keberanian untuk tidak ikut arus orang 
kebanyakan yang keliru, dan mampu tetap berpegang pada prinsip tindakan 
yang benar, meskipun dia hanya seorang diri saja. Pada kenyataannya, 
kebanyakan orang sering mengabaikan nurani, aturan yang benar, adil dan 
pantas karena malas, mau ambil enak dan amannya sendiri, ikut-ikutan 
orang lain dan sikap tidak peduli. Gejala yang memprihatinkan ini nampak 
merata di semua bidang kehidupan: dari dunia politik, pemerintahan, 
hukum, pendidikan, masyarakat, pasar hingga keluarga, termasuk, 
khususnya, bidang pengelolaan pangan. Jika kita memilih menjadi seperti 
orang Samaria yang tabu berterimakasih, bagaimana sebaiknya keluarga 
kita mengungkapkan rasa syukur atas pangan kita sehari-hari? 

Jika posisi keluarga lebih sebagai konsumen dari pada produsen 
(seperti petani, nelayan dan pelaku industri makanan), pertama-tama pola 
pikir dan cara pandang keluarga perlu diluruskan. Orangtua perlu 
mengajarkan pada anak-anak bahwa pangan yang didapat bukan semata-
mata karena mereka punya uang dan mampu membeli, sehingga boleh 
berlaku sesuka hati atas makanan yang mereka beli. Keluarga perlu 
menanamkan dan menumbuhkan rasa hormat dan syukur bahwa alam 
memberikan dirinya dan hasilnya supaya manusia punya pangan. Uang 
kehilangan fungsinya jika alam menolak menyediakan pangan; tak ada hasil 
bumf atau laut, binatang pun coati karena tanaman makanan mereka tak 
ada. Ekosistem ini diciptakan Allah agar manusia dapat makan dan hidup. 
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Maka sudah sepantasnya jika kita sebagai keluarga Kristiani tahu 
bagaimana bersyukur pada Tuhan dengan berdoa, lalu makan dengan 
gembira memperhatikan makanannya, tidak sambil baca atau nonton tv 
atau sibuk dengan gadget yang lain. 

Selain berdoa dan cara makan yang benar, tindakan bersyukur juga 
terungkap dari cara memilih dan mengambil porsi makanan untuk disantap. 
Jika keluarga sadar bahwa makanan yang beragam jenisnya perlu, bukan 
hanya untuk kebutuhan nutrisi tubuh, tetapi juga penting untuk 
kelangsungan ketersediaan kecukupan pangan. Jika semua orang hanya 
tergantung pada nasi dan menolak makanan lain, maka kebutuhan bergs 
akan sangat tinggi dan krisis pangan mudah terjadi jika ada cuaca ekstrim 
dan panen gagal. Mari kita tumbuhkan rasa senang dan syukur karena ada 
begitu beragam makanan yang dihasilkan bumf dan dam kita, dengan mau 
mengkonsumsinya. Misalnya nasi bisa diganti dengan kentang, gandum, ubi, 
jagung, talcs atau sukun. Kita hanya perlu kreatif dan belajar mengolah 
serta menyajikannya. Selain itu, ungkapan rasa syukur akan pangan 
dinyatakan dengan tidak membuang atau menyia-nyiakan makanan. Ini 
dapat kita lakukan, jika kita punya cara pandang bahwa memperlakukan 
makanan dengan tidak semestinya berarti berbuat salah dan dosa terhadap 
dam dan terhadap Tuhan yang menciptakan dan memberikan 

Akhirnya, tak ada ungkapan syukur atas pangan yang lebih 
menyentuh hati dari pada kesadaran dan kerelaan untuk berbagi pangan 
dengan orang lain yang berkekurangan. Kesadaran bahwa pangan adalah 
hak setiap orang mendorong kita untuk tidak hanya berpusat pada diri 
sendiri dan egois. Selain memperhatikan kecukupan pangan keluarga kita, 
kita juga terpanggil untuk memperhatikan dan berbagi pangan dengan 
keluarga-keluarga lain. Anak-anak perlu dididik sejak dini untuk bersikap 
tanggap pada orang lain ketika mereka makan dengan peduli 
menawarkannya pada teman yang ada di dekatnya. Sehingga nantinya 
terbentuk sikap bahwa mengetahui sesamanya kelaparan tanpa berbuat 
apa-apa adalah sikap yang melanggar hukum kemanusiaan, cinta kasih dan 
keadilan. 

Karena membangun ketetapan hati untuk bertindak benar dalam 
bersyukur atas pangan dimulai dan dibina terutama dalam keluarga, maka 
peranan orangtua, khususnya peranan ibu, sangat penting. Dalam naungan 
kasih dan keteladanan Bunda Maria, para ibu punya kesempatan 
memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam membentuk keluarga, umat 
dan masyarakat yang tahu bersyukur atas pangan seperti contoh tindakan 
orang Samaria yang memperoleh kesembuhannya. 
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Pertanyaan reflektif: 
Apakah kendalaku untuk mengubah kebiasaan yang kurang menunjang 
sikap bersyukur atas pangan, seperti; lupa atau malu berdoa sebelum 
makan, makan sambil melakukan aktivitas lain yang kurang penting, 
revel akan pilihan makanan, membuang makanan karena sisa, busuk/ 
kedaluwarsa terlalu lama di lemari/lemari es, dan kurang peduli untuk 
berbagi pangan dengan sesama? Malaskah, malu, mau ikut seperti 
kebanyakan orang lain, karena kurang peduli atau kurang beriman? 

 
Doa: 

Tuhan Yesus yang berbelas kasih, terimakasih untuk teguran dan ajaran 
yang mengingatkan bagaimana kami perlu bersyukur atas kebaikan dan 
rahmat Allah atas hidup kami, khususnya dengan ketersediaan pangan 
kami sehari-hari. Janganlah kami mengecewakan hati-Mu karena sikap 
yang tak tabu bersyukur seperti sembilan orang kusta yang Kau 
tahirkan. Meskipun berbeda dengan kebanyakan orang, kami mau 
belajar seperti orang Samaria yang kembali kepada-Mu untuk mengucap 
syukur. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anakmu supaya kami 
bertobat dan mampu membangun sikap yang benar dalam bersyukur. 
Karena Putramu Tuhan kami Yesus Kristus adalah Penolong dan Penebus 
kami yang sungguh. Amin.  

(Shienta D Aswin) 
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Senin, 14 Oktober 2013  
Luk. 11: 29-32 
 

MENYIKAPI TANDA YUNUS 

"Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka  
mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya  
yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" (Luk 11:32b) 

 
Dulu, tanda Yunus diberikan nabi Yunus untuk bangsa Niniwe yang 

telah menjadi jahat, supaya mereka bertobat. Syukurlah bangsa Niniwe 
mau sadar, mau bertobat dan karena itu tidak jadi binasa. Kepada bangsa 
yang menjadi jahat, tanda Yunus diberikan sebagai seruan dan ajakan 
untuk bertobat. Jika bangsa yang banyak dosanya itu ingin selamat, tak 
bisa tidak, mereka harus bertobat, berubah menjadi baik. Sekarang, jika 
bangsa kita menjadi jahat, khususnya dalam hal memproduksi pangan, 
mengkonsumsi pangan dan memperlakukan pangan dengan semena-mena, 
lalu muncul tanda Yunus yang memperingatkan dan menyerukan 
pertobatan, bagaimana kita menyikapinya? Jelaslah bahwa ketamakan, 
keserakahan, mau menang dan enak sendiri serta tidak peduli dan malas 
harus dihilangkan. 

Pertama, dalam memproduksi pangan, kita bertobat dengan tidak 
akan memperkosa tanah garapan dengan pemakaian pupuk kimia 
berlebihan dan pestisida berbahaya, hanya supaya produksi pangan cepat 
berlipat ganda. Kita tidak merusak hutan, tidak mencemari udara dan air 
serta tidak merusak ekosistem laut dengan eksploitasi laut besar-besaran, 
seperti pemakaian born ikan, perburuan penghuni dan biota laut secara 
tidak bertanggungjawab. Kita juga sadar bahwa memakai zat kimiawi 
pengawet, pemutih, pewarna, sodium, hormon dan zat tambahan yang 
berbahaya untuk kesehatan pada bahan makanan, harus dihentikan. 
Kemasan yang dipilihpun perlu diganti dengan yang ramah lingkungan dan 
mudah terurai jika dibuang sebagai sampah. Mengeruk keuntungan sepihak 
dengan merusak alam dan kesehatan konsumen adalah dosa yang akan 
mengakibatkan kebinasaan. Dan sebagai konsumen, kita dapat memboikot 
produksi pangan yang tidak bertanggungjawab dengan tidak membelinya. 

Kedua, dalam mengkonsumsi pangan, waspadailah nafsu 
keserakahan yang mendorong kita mengambil dan makan terlalu banyak 
serta terlalu cepat. Kita terapkan ukuran secukupnya dalam memasak dan 
mengambil makanan, supaya tidak ada yang terbuang dan tersia-sia. Makan 
terlalu banyak juga merusak kesehatan karena dapat menyebabkan 
obesitas, kolesterol berlebih, diabetes dan lainnya.  
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Sebagai orangtua, kita tidak memberi anak-anak makanan dan susu secara 
berlebihan, karena gemuk tidak berarti sehat dan lucu. Kita juga perlu 
memperhatikan keseimbangan dan keragaman makanan kita yang lebih 
banyak terdiri dari sayur, buah dan air bersih. 

Ketiga, kita juga mengoreksi bagaimana memperlakukan makanan 
dengan wajar, baik dan sehat. Praktekkan Pan-tik-foam (pantang plastik dan 
styrofoam). Kita pakai kotak atau tempat makan dan minum yang dapat 
dicuci lalu dipakai kembali. Ganti rasa malas dan tak mau repot dengan 
persiapan yang lebih baik karena mau membawa tempat makan dan minum 
untuk membeli atau diisi makanan dan minuman untuk bekal, misalnya. 
Belanjapun kita membawa keranjang atau tas supaya makanan tak perlu 
tercemar zat kimiawi berbahaya dari kantong plastik, busa sintetis dan 
tinta cetak. Kita menyimpan makanan dengan benar supaya tetap layak 
dikonsumsi dan tidak berbahaya. Kita menghargai makanan dengan tidak 
membuangnya tetapi dengan membagikannya jika kita punya lebih dari 
cukup. Sehingga yang lebih tidak berkelebihan dan yang kurang tidak 
kekurangan. Kita praktekkan keadilan dan kasih. 

Banyak orang tabu mengenai teori pertobatan dalam bidang pangan 
seperti yang telah dibahas, tapi masih sangat sedikit yang melakukannya 
dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Berapa banyak orang yang 
belanja dengan membawa tas atau tempat makan pakai ulang, serta yang 
hanya memakai kantong plastik seperlunya saja? Sebagian besar masih 
beralasan lupa, belum biasa atau malas atau merasa repot. Jika sikap 
negatif dalam hal pangan tetap dilakukan, berarti pertobatan kita kurang 
terwujud nyata, maka kita pasti sedang menuju ke kebinasaan. Bukan itu 
yang kita pilih! 

Tanda Yunus diberikan supaya manusia terhindar dari kebinasaan. 
Yesus, Sang Juru Selamat datang supaya manusia boleh menjadi selamat. 
Mari kita sikapi tanda Yunus dengan pertobatan. Mari kita ikuti ajakan 
Yesus dalam bertobat, supaya seperti bangsa Niniwe, kita boleh 
memperoleh keselamatan, hidup yang berkualitas, kebahagiaan dan 
kesempatan menjadi model teladan bagi generasi dan bangsa lain untuk 
tidak binasa. 

Siapa akan mulai? Setiap individu dapat mulai dengan pertobatan 
dirinya. Khususnya para ibu punya kesempatan, kemampuan, kepedulian 
dan kasih untuk ada di barisan depan, di bawah naungan, bimbingan dan 
doa Bunda kita, Maria. Pertobatan pangan bergulir dan berlangsung pasti 
menuju keselamatan umat manusia. 
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Pertanyaan reflektif: 
Apakah sikapku masih cenderung "hidup untuk makan"? Jika aku mampu 
bersikap "makan untuk hidup", aku pasti akan memilih makanan yang 
menunjang kualitas hidup serta merasa sangat bersyukur atas makanan 
yang merupakan pemberian dan rahmat Tuhan. 

 
Doa: 

Tuhan Yesus yang murah hati dan berbelas kasih, Engkau bahkan 
memberikan diri-Mu sendiri untuk menjadi makanan dan minuman kami, 
supaya kami mendapat kekuatan dan kehidupan abadi. Kami mau 
bertobat dengan mengubah cara pandang kami terhadap makanan 
sebagai sesuatu yang suci dan menghidupkan, sehingga kami dapat 
bersikap benar dan adil dalam menghargai dan mengkonsumsi makanan. 
Terima kasih atas tanda Yunus yang hadir di saat kami berdosa dan 
terancam binasa. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anakmu. Amin.  

(Shienta D Aswin) 
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Selasa, 15 Oktober 2013 
Luk. 11: 37-41 atau Yoh. 15: 1-8  
Pw. St. Teresia dari Avilla 
 

BERSIH DI HATI, BERSIH DI TAMPILAN 

"Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian 
luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu 

penuh rampasan dan kejahatan." (Luk 11:39) 
 

Apa yang sesungguhnya terjadi dengan negeri ini? Setiap kali saga 
menyaksikan di televisi kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh 
partai politik atau punya jabatan tinggi selalu saja tampil dengan wajah 
tersenyum simpul, seolah-olah peristiwa jahat itu tak pernah dilakukan, 
seakan-akan tudingan dirinya itu hanya isapan jembol. Tak hanya itu, 
mereka bisa berkelit dan punya omongan saleh, fitnah lebih kejam dari 
pada pembunuhan atau Tuhan tak pernah tidur. 

Kemunafikan hanya bisa diperankan oleh aktor handal. Aksi-aksinya 
jauh dari kenyataan hidup. Wajahnya bisa setenang air kolam renang. 
Namun, tingkahnya bisa seperti badai tsunami, merusak dan memporak-
porandakan sendi-sendi moral kehidupan. Rencananya busuk merayu. 

Entahlah, apakah kemunafikan bisa dipelajari atau tidak? Ataukah 
kemunafikan sudah tersistem dengan rapi. Pada sebuah meja makan, 
ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan. Yesus tidak mencuci 
tangan. Baginya, itu perkara besar. Jamuan makan yang seharusnya 
melahirkan pembicaraan santun menjadi debat sengit dan tudingan. Yesus 
tidak tahan. Lalu la mengatakan, "Kamu orang-orang Farisi, kamu 
membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu 
penuh rampasan dan kejahatan." Inilah yang disebut kemunafikan, merusak 
kehidupan termasuk di dalamnya mengancam bumf. 

Kemunafikan memang bisa tersembunyi, nyaris tak bisa terungkap 
mata insani. Seperti dikatakan dikatakan para koruptor, Tuhan tak pernah 
tidur. Mata-Nya mengawasi hati. Dialah yang akan menjadi hakim terakhir 
ketika nafas ini berhenti berdetak. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Sadarkah kita bahwa ketika orang-orang peduli dengan tampilan dan 
kemasan, orang-orang kristiani perlu melihat hati terdalam seperti 
Tuhan memandang hati manusia? 
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Doa: 
Tuhan, berilah kami rahmat-Mu, melihat apa yang Engkau lihat, menilai 
apa yang Engkau nilai. 
Jauhkanlah kami dari kemunafikan sebab hal itu merusak dan 
mengancam kehidupan. Bukalah mata batin kami supaya kami tidak 
jatuh pada kesan dan kemasan indah melainkan pada hati yang jujur 
dan tulus. Bunda Maria doakanlah kami. Demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin.  

(Rm.B.Hardijantan Dermawan,Pr) 
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Rabu, 16 Oktober 2013  
Luk. 11: 42-46 
 

SABDA CELAKA YANG MENYELAMATKAN 

"Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang 
tidak memakai tanda..." (Luk 11:44) 

 
Sabda Tuhan hari ini memang tidak enak untuk didengar. Sebab, 

banyak kata celaka yang muncul. Konon, kata itu sudah diperhalus, pernah 
dipakai kata terkutuklah. Begitulah kita dengar, "Celakalah kamu, sebab 
kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda..." Orang-orang Farisi 
itu seperti kuburan, luaran indah bercat putih dalamnya busuk. 

Namun, itulah kejujuran hati Tuhan. Kejujuran selalu membuat 
telinga menjadi panas memerah. Bermula dari sebuah meja makan, 
berawal dari tangan tak dibasuh. Yesus mengeluarkan Sabda celaka pada 
orang-orang Farisi yang munafik. Padahal mereka adalah orang terdidik 
secara hukum. Mereka punya jabatan publik yang terhormat. Pada sebuah 
meja makan Yesus tidak lagi berpikir soal popularitas, soal Asal Bapa 
Senang. Kejujuran harus disuarakan. Memang tidak ramah sebab kejujuran 
tak selalu lembut, terkadang tak tertata rapi. Namun, kejujuran lahir 
karena kasih untuk menolong yang dicintai. Dengan jujur Yesus ingin 
menyelamatkan mereka. Akan tetapi, mereka sudah terlanjur meradang, 
lalu merancang kejahatan, tak paham bahwa sabda celaka punya daya 
keselamatan. 

Mudah-mudahan kisah ini punya sedikit analogi dengan bahasan di 
atas. Ini sebuah kisah usang, dari negeri sebrang pula. Di kegelapan malam, 
tanpa sinar memadai. Seorang ahli tata bahasa terperosok dan jatuh di 
sumur kering. Suara bergema minta tolong terns bersahut. Kebetulan ada 
orang yang lewat. Berminat untuk menolong katanya, "Hai, tuan saya mau 
menolongmu. Biar saya cari tangga bersama tali." Balas si ahli tata bahasa, 
"Hai anak muda, tata bahasamu dan pilihan katamu keliru. Nada bicaramu 
juga tak enak didengar. Usahakan diperbaiki." Teriak si anak muda, "Kalau 
hal itu lebih penting dari pada pokok ini, kau sebaiknya tinggal saja di 
dasar sumur ini sampai saya bisa benar-benar berbahasa bagus." 
 
Pertanyaan reflektif: 

Adakah sabda Tuhan yang menghantam jiwaku, mengoyakkan hatiku 
dan menggetarkan tulang sumsumku? Bila ada, itu pertanda Sabda 
celaka punya daya keselamatan! 
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Doa: 

Ya Yesus, Sang Sabda Ilahi... 
Pukullah jiwaku, koyakkanlah hatiku, dan getarkanlah tulang sumsumku 
supaya aku lepas dari jurang kemunafikan dan berpegang pada sabda 
keselamatan-Mu. 
Bunda Maria bantulah aku cara memahami dan menghayati sabda 
Putramu Yesus. 
Doa ini aku sampaikan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. 

(Rm.B. Hardijantan Dermawan,Pr ) 
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Kamis, 17 Oktober 2013 
Luk. 11: 47-54 atau Yoh. 12: 24-26 
Pw St. Ignatius dari Antiokhia, Uskup dan Martir 
 

ALLAH MEMBERI DALAM KELIMPAHAN 

"...Aku berkata kepadamu: sesungguhnya jika biji gandum 
tidak mati ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah. " (Yoh 12:24) 
 

Alam bisa menimbulkan rasa kagum. Bintang dan bulan di malam 
hari bisa menghasilkan inspirasi bagi para penyair untuk menulis puisi dan 
lagu. Hijaunya tetumbuhan, gunung Berta bukit-bukit member inspirasi 
bagi sebagian orang untuk mengabadikannya melalui foto atau lukisan. Laut 
dan angkasa yang lugs menantang manusia untuk menjelajahinya. Alam 
mampu menyentuh daya pikir dan rasa manusia. 

Alam menyediakan segala hal yang sangat luar biasa. Segala hal yang 
dapat kita lihat, rasakan, cecap, dengar, cium menumbuhkan rasa kagum 
kita pada Pencipta. Alam menyediakan berbagai pengetahuan untuk 
mengembangkan intelektual kita. Selain itu alam telah menyediakan sarana 
pengenalan kita akan Allah. 'Melalui alam Aku dan engkau berjumpa.' Allah 
menyimpan kasih, hidup dan pengharapan di alam yang diciptakan-Nya. 

Alam sebagai penyimpan kehidupan dari Allah sangat nyata. Alam 
yang diberikan Allah bagi kita menjadi sumber makanan dan hidup kita. 
Alam bisa menumbuhkan sebutir biji menjadi tanaman dan pohon yang 
memberi kehidupan kepada banyak makhluk termasuk manusia. Misalnya 
satu butir biji cabai yang tumbuh dan bisa berbuah hingga menghasilkan 
setengah kilogram cabai. 

Pemanfaatan alam selama ini hanya dilihat dari sisi ekonomi yang 
picik. Kita telah mengeksploitasi alam hanya untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi sesaat. Misalnya alih fungsi sungai dari yang mengalirkan air 
menjadi tempat "mengalirkan" sampah. Salah satu dampaknya adalah 
berkurangnya jenis ikan-ikan yang mampu hidup di kali. Pecak ikan gabus 
yang merupakan makanan khas Betawi harus dicari hingga ke Parung, Bogor 
karena di Jakarta ikan tersebut sudah tidak punya kesempatan hidup dan 
berkembang. 

Bagi Yesus alam adalah salah satu sumber inspirasi-Nya untuk 
menjelaskan tentang pewartaan-Nya sehingga kita dapat menangkap apa 
yang diajarkan Yesus. "...Jika biji gandum tidak mati, ia tetap satu biji 
saja, tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah..."  
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Dengan memelihara alam sekitar kita bisa belajar bahwa alam tidak hanya 
menyediakan makanan jasmani tetapi juga pengetahuan dan makanan 
rohani. 

Jika biji gandum yang mati kita artikan sebagai komitmen yang kita 
tanam dalam hati kita untuk tetap menjaga alam, apapun bentuknya, tentu 
buah-buanya tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang 
lain. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Beranikah kita menjadi "biji gandum yang mati" di tengah rasa 
kenyamanan kita? 

 
Doa: 

Bapa, yang Mahabaik, kami bersyukur atas alam yang Engkau ciptakan 
sebagai bentuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Semoga 
kami mengusahakannya untuk memenuhi kebutuhan kami secukupnya 
saja sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Amin.  

(Sr. Siti Hasanah, OSU) 
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Jumat, 18 Oktober 2013 
Luk. 10:  1-9 
Pesta St. Lukas, Pengarang Injil 
 

SEMANGAT KEBERBAGIAN 

“...makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan 
sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan 

katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. "  
(Luk. 10: 8 - 9) 

 
Rutinitas yang kita lakukan amat beragam. Kegiatan sehari-hari 

kadang tidak selalu sama. Hari ini bekerja, besok jalan-jalan. Satu orang 
dengan yang lain pun memiliki aktivitas yang berbeda. Aktivitas berbeda 
biasanya memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Namun ada satu 
kebutuhan kita yang sama, yaitu makan dan minum. Kita tabu bahwa 
makanan dan minuman dapat memberi kita kekuatan untuk melakukan 
semua aktivitas kita. 

Dalam Injil Yesus juga menyadari bahwa setiap orang harus makan 
dan minum...... makanlah apa yang apa yang diberikan orang kepadamu." 
Yesus memberi makna lebih dari kegiatan makan dan minum. Para rasul 
menerima makanan karena orang lain berbagi dengan mereka. Demikian 
pula Yesus ingin mengajar para rasul agar mereka juga bisa berbagi dengan 
orang lain. 

Di bulan HPS ini kita diingatkan kembali bahwa makanan dan 
minuman bisa memberi kita kehidupan tapi juga harus bisa memberikan 
kehidupan bagi sesama di sekitar kita, terlebih yang berkekurangan. Di 
bulan Maria ini kita pun teringat akan semangat berbagi dari Bunda Maria, 
sehingga Yesus Puteranya menjadi milik semua manusia juga, bahkan 
menjadi penebus kita. 

Pertanyaan reflektif.- 
Apakah makanan dan minuman yang kita nikmati, telah memampukan 
kita untuk juga membuat orang lain, terutama yang berkekurangan, 
untuk juga bisa menikmatinya? 

Doa: 
Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima melalui 
makanan dan minuman yang kami santap setiap hari. Semoga makanan 
dan minuman yang kami makan menjadikan kami sehat dan kuat, 
sehingga kami mampu mewartakan kerajaan-Mu kepada orang yang ada 
di sekitar kami melalui semangta berbagi. Amin (Sr. Siti Hasanah, OSU)  
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Sabtu, 19 Oktober 2013  
Luk. 12:  8-12 
 

INGAT ... ! YESUS SUDAN MENEBUS KITA... 

"... barangsiapa yang menyangkal Aku didepan manusia, 
is akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." 

(Luk.12:9) 
 

Pada suatu hari ada seorang gadis buta yang sangat membenci 
dirinya sendiri. Karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya 
sendiri sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. 
Kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. 
Dia berkata akan menikahi gadisnya itu kalau gadisnya itu sudah bisa 
melihat dunia. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata 
kepada gadisnya itu, sehingga akhirnya dia bisa melihat semua hal, 
termasuk kekasih gadisnya itu. "Apakah engkau mau menikah denganku?" 
tanya sang pacar. Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya itu 
ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikahi si pria kekasihnya yang 
selama ini sudah sangat setia mendampingi selama gadis itu buta matanya. 
Dan akhirnya, si pria kekasihnya itu pergi dengan meneteskan air mata, dan 
kemudian menuliskan sepucuk surat singkat kepada gadisnya itu,"Sayangku, 
tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan 
kepadamu." Gadis itu menangis dan menyadari kebodohannya, betapa 
besar pengorbanan kekasihnya selama ini tetapi kekasihnya telah pergi 
dengan membawa luka hati. 

Para saudara-saudari yang terkasih, kisah di atas mengingatkan kita 
begitu besar arti sebuah pengorbanan. Tetapi terkadang kita begitu mudah 
melupakan arti sebuah pengorbanan. Yesus, Putra Bapa sudah rela 
berkorban demi kita manusia yang berdosa dan lemah ini. Sudan bisa 
dipastikan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Dosa menguasai 
manusia. Maka, hanya Allahlah yang bisa menyelamatkan kita manusia dari 
kungkungan dosa. Maka, la mengutus Putra-Nya. Tetapi, lihatlah, kita 
manusia acap kali melupakan pengorbanan dan penebusan Sang Bapa 
melalui Putra-Nya. Kita begitu mudah tidak mengakui Dia, menyangkal Dia 
dan bahkan mengkhianati Dia dalam konteks zaman sekarang. Kita gampang 
MENGGADAIKAN Yesus demi uang, kedudukan dan kenikmatan duniawi. 
Tidak jujur demi uang, korupsi demi uang, menghalalkan segala cara demi 
kedudukan. Inilah bentuk-bentuk penyangkalan akan Yesus sebagai Tuhan 
dalam konteks hidup kita zaman sekarang.  
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Mari kita mengingat dan merenungkan sabda Yesus yang disampaikan 
kepada para murid-Nya hari ini,"...barangsiapa yang menyangkal Aku 
didepan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." 
 
Pertanyaan reflektif: 

Beranikan kita selalu mengakui iman kita dimanapun kita berada ? 
 
Doa: 

Tuhan, ajari kami kembali untuk mengingat penebusan-Mu, agar kami 
kembali menjadi pribadi yang siap menjadi saksi iman akan Yesus dalam 
hidup sehari-hari. Amin (Rm. Romanus Heri Santoso,Pr) 
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Minggu, 20 Oktober 2013 
Luk. 18:  1-8 
 

DOA YANG TAK JEMU- JEMU TAK MENJEMUKAN TUHAN... 

"Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya  
yang Siang malam berseru kepada-Nya ? (Luk.18:7) 

 
Namaku Michael. Umurku 10 tahun. Sekarang aku duduk di kelas 4 

SD. Hobiku sepak bola dan membaca. Makanan kesukaanku adalah semua 
yang dimasak Mama. Aku punya seorang sahabat baik. Namanya Stela. 
Anaknya sangat cantik dan manis, juga pintar. Aku sangat suka pelajaran 
Matematika dan benci pelajaran IPA. Sssstttttt, ini rahasia loh ! 

Dan aku tabu bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, yang lahir di 
Betlehem, Anak dari Santa Perawan Maria, Putera Allah yang tunggal, 
Penyelamat dunia, sosok terpercaya Mama sekaligus kesayangan Mama 
(selain aku tentunya). Nah, kita sudah saling mengenal, bukan? Sekarang 
aku akan menceritakan masalahku pada-Mu. Aku tidak bisa lama-lama 
karena aku tidak bilang mama dulu sebelum aku ke sini. Jadi kumohon 
dengarlah aku sebentar, Tuhan. Menit ini saja. 

Minggu lalu, tiba-tiba saja ayah masuk ke Rumah Sakit. Aku tidak 
tahu ayah kenapa. Mama juga tak man menceritakannya padaku. Tetapi, 
melihat mama yang terus menangis tiap malam, aku yakin penyakit ayah 
sangat parch. Terlebih lagi, aku tanpa sengaja mendengar dokter berkata 
kalau ayah hanya akan bertahan hidup selama dua bulan saja. Apakah itu 
berarti ayah akan meninggal ? 

Diam-diam aku mendengar mama berdoa pada-Mu. Meminta 
perlindungan-Mu. Meminta mukjizat dari-Mu. Memohon pada-Mu untuk 
menyembuhkan ayah. Aku tidak tahu apakah Tuhan mendengar doa mama 
atau tidak. Tapi aku bisa jamin, Tuhan, mama tidak pernah berhenti 
berdoa. Mama juga tak pernah berhenti percaya pada-Mu. Jadi, maukah 
Tuhan mengabulkan doa mama dan tidak membuatnya sedih terus ? Maukah 
Tuhan menyembuhkan ayah agar ayah bisa terus menemaniku dan mama di 
rumah ? Maukah Tuhan membiarkan ayah tetap bersama kami, menjaga 
mama sampai saatnya nanti aku sudah siap menggantikan tugas ayah ? 

Jika memang ayah harus pergi menemani Tuhan disana, bisakah 
Tuhan menunggu sampai nanti aku dewasa ? Sebab lenganku ini masih 
terlalu kecil untuk memeluk mama. Aku juga masih terlalu lemah untuk 
melindungi mama seorang diri. Pak dokter bilang hidup ayah tinggal dua 
bulan saja, tetapi Pak dokter bukan Tuhan, kan ? 
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Kisah di atas menunjukan sebuah doa yang tak jemu-jemu. 
Sebagaimana Yesus mengajak para murid dan pengikut-Nya untuk berdoa 
dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya doa yang tidak jemu-jemu? 
Tentunya tidak dimaksudkan bahwa kata-kata doa itu tak putus-putusnya 
harus diperbanyak atau diulang-ulangi. Juga bukan memaksa Allah agar 
mengikuti keinginan kita. Doa yang tak jemu-jemu maksudnya adalah 
dalam segala hal, dan terutama di tengah-tengah pencobaan dan 
kesengsaraan orang tetap harus bertekun dalam doa, tanpa kehilangan 
harapannya dan tujuannya dan tanpa ragu-ragu akan kekuatan dan faedah 
doa. Tidak usah ragu-ragu dan takut bahwa kita kurang hormat terhadap 
Allah apabila kita berkali-kali berdoa! Michael adalah gambaran manusia 
yang mempunyai keyakinan dan keteguhan akan kuasa doa. Doa melebihi 
kekuatan manusia. Doa milik Allah. Bagaimana dengan iman dan doa kita??? 
 
Pertanyaan reflektif : 

Apakah kita mudah menyerah dan putus asa ketika kita merasa doa kita 
tidak dikabulkan oleh Tuhan? Apakah kita tetap tekun berdoa ? Atau 
kita malah menjauh dari Tuhan ? 

 
Doa: 

Tuhan, ajarilah kami berdoa dengan tak jemu-jemu dengan kekuatan 
iman dan tak ada rasa takut.Amin.  

(Rm. Romanus Heri Santoso,Pr) 
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Senin, 21 Oktober 2013 
Luk. 12: 13-21 
 

KAYA DUNIAWI VS KAYA SURGAWI 

"Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala 
ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah 

hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada 
kekayaannya itu." (Luk. 12:15) 

 
Salah satu akibat dari globalisasi adalah masyarakat konsumtif, dan 

konsumerisme telah menjadi ideologi besar pada zaman ini. Yang dimaksud 
dengan masyarakat konsumtif adalah masyarakat yang membeli secara 
berlebihan, bukan membeli hal-hal yang perlu saja untuk hidup, dan tidak 
pernah bisa mengatakan cukup. Dari kacamata psikologi, masyarakat 
konsumtif dengan mudah tercipta karena ada tiga alasan. Pertama, orang 
suka membandingkan diri dengan orang lain, Kedua, keinginan untuk 
mendapatkan kompensasi dan yang ketiga, kecenderungan untuk 
memamerkan keberhasilan ekonomi sebagai bentuk keselamatan. Kalau 
seorang ahli filsafat Descartes mengatakan, "Saya berpikir maka saya ada", 
masyarakat konsumtif mengatakan, "Saya berbelanja maka saya ada". 

Apabila arus zaman sudah seperti itu, maka banyak orang berlomba-
lomba mengejar harta, kekayaan dan materi-materi duniawi sehingga 
hidupnya hanya berfokus pada kekayaan duniawi. Di sinilah muncul bahaya 
atau ancaman bagi umat beriman. Mengapa? Karena ancaman keserakahan, 
kerakusan dan ketamakan mengikis kehidupan manusia sebagai citra Allah. 
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut sebagai 
murid Kristus yang hidup dalam situasi seperti itu? 

Injil hari ini (Luk 12: 13-21) menawarkan inspirasi untuk 
menyadarkan akan harta yang sesungguhnya dan menyikapi harta di dalam 
hidup ini. Di dalam ayat 15 dikatakan: Kata Yesus lagi kepada mereka: 
"Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab 
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung daripada kekayaannya itu." Dari perikop tersebut sangat jelas 
sekali bahwa hidup manusia tidak tergantung dengan seberapa besar 
kekayaannya karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan 
kekayaan. Hidup tidak hanya diisi dengan kekayaan duniawi, tetapi yang 
lebih utama mengisinya dengan kekayaan surgawi. Dengan demikian jika 
manusia dalam hidupnya hanya memikirkan dan mengumpulkan harta bagi 
dirinya sendiri, apakah faedahnya?  
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Yesus mengundang agar kita kaya di hadapan Allah lewat pelayanan kepada 
sesama, hidup rohani (berdoa, membaca dan merenungkan sabda-Nya), 
aural kasih dan berbela rasa bagi mereka yang lemah, kecil, miskin dan 
tersingkir. Dengan demikian hidup kita diliputi perasaan bahagia, tenang, 
damai, rasa takut dan khawatir pun sirna. Seperti yang tertulis di dalam 
Katekismus Gereja Katolik (1718-1719, 1725): Allah telah menempatkan di 
dalam hati kita suatu kerinduan tak terbatas akan kebahagiaan yang tidak 
dapat dipuaskan oleh apa pun selain oleh Allah sendiri. Semua kepuasan 
duniawi hanyalah gambaran dari kebahagiaan kekal. Di atas segalanya, kita 
harus menuju Allah. Semoga pesan dan makna pewartaan Yesus melalui 
bacaan Injil hari ini dapat kita wujudkan dalam hidup dan karya sehari-
hari. 
 
Pertanyaan reflektif : 

Apakah yang bisa diupayakan untuk kaya dihadapan Allah? 
Bagaimanakah orientasi yang benar akan kekayaan duniawi? 

 
Doa: 

Allah Bapa di surga terima kasih atas segala kebaikan-Mu sehingga kami 
ikut turut serta melanjutkan karya pewartaan-Mu. Melalui bacaan Injil 
hari ini kami disadarkan akan makna kekayaan yang harus dibagikan 
kepada sesama yang membutuhkan sehingga hati dan pikiran kami 
selalu terarah kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 
Amin (St.Hendro Budiyanto) 
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Selasa, 22 Oktober 2013 
Luk. 12: 35-38 
 

BERJAGA DAN WASPADA 

"Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya 
berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan 
mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan datang 

melayani mereka." (Luk. 12:3 7) 
 

Bila seseorang ingin mengadakan perjalanan yang cukup panjang dan 
lama, biasanya melakukan banyak persiapan, misalnya kondisi badan mesti 
prima alias sehat, biaya yang cukup, makanan yang bergizi dan sehat, 
dsbnya. Alhasil perjalanan yang dilakukannya terasa nyaman dan aman, 
beda bila tidak ada sama sekali persiapan, akibatnya merugikan diri sendiri 
dan orang lain. Intinya segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi lebih 
baik jika apa pun yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Benarlah sebuah 
peribahasa yang sering didengar "sedia payung sebelum hujan". 
Demikianlah dengan hidup di dunia ini. Hidup itu bagaikan sebuah 
perjalanan, jika tidak diisi dan disiapkan dengan hal-hal yang baik dan 
berguna apalah artinya. Perjalanan hidup itu sebuah misteri, karenanya 
kita tidak tabu kapan dan di mana hidup kita akan berlabuh! Sikap yang 
bijaksana adalah selalu berjaga-jaga. 

Inilah yang ditawarkan oleh Injil pada hari ini: 
"Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala dan hendaklah 
kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari 
perkawinan supaya jika Ia datang dan mengetok petuk segera dibuka pintu baginya. 
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan 
mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka." 

Sikap berjaga-jaga dan waspada menjadi salah satu tekanan dalam 
Injil hari ini agar hidup ini senantiasa diisi dengan kebaikan, menghormati 
martabat sesama manusia, Baling menghargai, memperhatikan lingkungan 
hidup dan sesama yang menderita dan selalu terarah kepada Allah. 
Kedosaan dan kesalahan dijauhi bahkan dihancurkan diganti dengan kasih 
karunia yang berlimpah-limpah. Dengan demikian hidup kita akan dikuasai 
oleh kebenaran untuk hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. 
Semoga pesan dan makna pewartaan Yesus melalui bacaan Injil hari ini 
mengingatkan kita untuk memiliki Sikap berjaga-jaga dan waspada dalam 
hidup di dunia ini. 
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Pertanyaan reflektif: 

Apakah yang bisa diupayakan untuk memiliki sikap berjaga-jaga dan 
waspada? 

 
Doa: 

Allah Bapa di surga terima kasih atas segala kebaikan-Mu sehingga kami 
ikut turut Berta melanjutkan karya pewartaan-Mu. Melalui bacaan Injil 
hari ini kami disadarkan agar senantiasa berjaga-jaga dan waspada 
dalam hidup ini dengan berbagai macam cara demi Kristus Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. (St.Hendro Budiyanto) 
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Rabu, 23 Oktober 2013 
Luk. 12: 39-48 
 

DIBERI LEBIH BANYAK, DITUNTUT LEBIH BANYAK 

"Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya 
akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak 

dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi 
dituntut." (Luk 12:48) 

 
Untuk apa mengejar pangkat atau jabatan? Bagi beberapa orang 

semakin tinggi pangkat atau jabatan berarti prestasi. Bagi beberapa orang 
yang lain jabatan atau pangkat berarti bertambahnya pendapatan. Yang 
lain lagi berarti prestise atau gengsi. Seiring dengan kenaikan jabatan atau 
pangkat, maka sederet fasilitas pun menanti: uang tunjangan, uang 
insentif, kendaraan dings, dll. Maka, demi kenaikan pangkat atau jabatan 
orang rela menempuh pendidikan lebih lanjut dengan kuliah, mengikuti 
kursus, mengikuti pelatihan. Beberapa orang bahkan menempuh cara yang 
tidak bisa dinalar; jampi-jampi, dukun, dll. 

Orang Bering lupa bahwa semakin tinggi pangkat atau jabatan 
semakin tinggi tanggung jawabnya terhadap visi dan misi lembaganya. Maka 
selain syarat-syarat akademis tersebut, sebetulnya kita juga harus 
mengembangkan loyalitas, penguasaan diri, kedisiplinan dalam bekerja, 
dan kemampuan berrelasi dengan orang lain. Wajarlah, untuk menduduki 
suatu jabatan, kedudukan, pangkat tertentu orang harus melalui sebuah 
seleksi. 

Beberapa pemimpin di negeri ini telah menunjukkan gaya 
kepemimpinan seperti yang diharapkan masyarakat. Mereka berusaha dekat 
dengan masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk 
kesejahteraan masayarakat bawah. Mereka peka dengan persoalan-
persoalan sosial kemasyarakatan. Tetapi masih banyak pemimpin yang 
menggunakan jabatan, pangkat dan fasilitas-fasilitasnya untuk 
kepentingannya sendiri. 

Bagi kita yang hidup berlebih, semua karunia yang datang dari Allah 
itu wajib pula dibagikan kepada mereka yang berkekurangan. Itu 
tanggungjawab kita dan itu pula yang dituntut dari kita, karena Allah 
mencipta bagi kita semua, tidak bagi kita sendiri saja. Itu pula pesan dari 
Hari Pangan Sedunia, bahwa kita tidak serakah dan boros dalam menyikapi 
dan memperlakukan bahan pangan. Selain itu kita pun wajib berbagi bahan 
pangan dengan mereka yang berkekurangan. 
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Bunda Maria menjadi teladan wanita yang hidupnya sederhana. 
Namun demikian, kesederhanaan Bunda Maria bukanlah halangan berbuat 
sesuatu bagi orang lain. Ia punya iman yang mendalam yang membuat is 
kuat berbuat sesuatu bagi orang lain. Misalnya, bagi orang yang punya 
pesta perkawinan di Kana. Ia setia mendampingi perjuangan jemaat 
perdana di Yerusalem. 

Setiap orang dipanggil untuk berbuat kebaikan bagi sesama di 
sekitarnya. Kita tak perlu menunggu hingga mendapatkan jabatan, pangkat 
atau kedudukan yang tinggi untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Yesus 
bersabda, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan 
banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya 
akan lebih banyak lagi dituntut." 

Tuhan memberi anugerah kepada kita. Anugerah itu terwujud 
melalui tubuh, tenaga, pikiran, perkataan dan aneka bakat kemampuan 
kita. Lebih dari itu semua, Tuhan memberi kita iman. 
 
Pertanyaan reflektif : 

Apakah kita sudah menggunakan anugerah yang kita miliki untuk 
berbuat sesuatu bagi orang lain? 

 
Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberi aneka anugerah kepada 
kami. Mampukan kami untuk menggunakan tubuh, tenaga, pikiran kami 
untuk berbuat baik bagi orang lain. Amin.  

(ML. Supama) 
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Kamis, 24 Oktober 2013  
Luk. 12: 49-53 
 

BERJUANG TANPA HENTI 

"Aku datang bukan untuk membawa damai,  
melainkan pertentangan.." (Luk.12:51) 

 
Saudara terkasih, biasanya kita menggembar-gemborkan damai 

sebagai sesuatu yang harus kita usahakan dan kita pertahankan. Tetapi kah 
ini, kita justru diajak untuk akrab dengan pertentangan. Apakah maksud 
Yesus? 

Sejarah telah membuktikan bahwa para pahlawan tidak duduk-
duduk dan berleha-leha memper uangkan kemenangan dan kemerdekaan 
suatu bangsa. Melalui peperangan dan pertentangan, mereka tabu bahwa 
tujuan utamanya adalah kemerdekaan dan kebaikan sebanyak mungkin 
orang. Inilah tujuan yang sama yang diper uangkan Yesus. 

Kita sering menggunakan damai sebagai cara untuk membuat diri 
kita "aman", sejahtera, dan selamat sendiri. Kita, dengan kesejahteraan 
pribadi tidak suka berperang untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan 
yang menimpa saudara-saudari kita yang tanpa suara dan daya. Untuk 
itulah kita perlu memakai cara Yesus dengan berani menentang yang jahat. 

Pikirkanlah bahwa Sang Bunda dulu juga berperang bukan hanya 
dengan situasi yang memaksanya untuk menderita, tetapi berperang 
dengan dirinya sendiri, supaya kehendak Bapa terjadi. 
 
Pertanyaan reflektif.- 

Apa yang kita lakukan untuk membela nasib sesama kita? Gaji yang 
cukup untuk makan saja? Atau kesejahteraan yang membuat nasib 
mereka berubah? 

 
Doa: 

Allah Bapa yang Mahabaik, Putera-Mu mengajarkan hidup yang adil di 
dunia ini. Ajarlah kami berani membela keadilan dan kebenaran, 
meskipun kami harus berkorban dan mengalami pertentangan. Semoga 
kekuatan iman membuat kami bertindak dengan penuh kasih dan 
sekaligus ksatria membela yang paling lemah dan miskin. Demi Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami. Amin  

(Rm.A.Erwin Santoso,MSF) 
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Jumat,25 oktober 2013 
Luk. 12: 54-59 
 

BELAJAR EMPATI 

"Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri 
apa yang benar ?" (Luk. 12:57) 

Kalau ditanya mengenai apa yang baik, kita segera akan dapat 
menjelaskan dan menerangkan apa yang baik itu. Kita juga akan mengerti 
bagaimana kita semestinya berbuat kebenaran. Tetapi pada praktiknya, 
kita barangkali tidak melakukan apapun untuk itu. 

Melanjutkan apa yang sudah kita refleksikan kemarin, kali ini kita 
diajak semakin mengenai apa yang baik, melalui suara hati kita, membaca 
tanda-tanda jaman yang seringkali dengan lembut menyapa, dan 
menjadikannya suatu keputusan untuk membiasakan hidup yang lebih dan 
semakin baik. 

Jangan memandang semua ini seolah-olah biasa-biasa saja. Jangan 
menilai dunia ini seindah apa yang kita alami sendiri. Cobalah belajar 
melihat , mendengar dan merasakan penderitaan orang lain, mengamati 
bagaimana mereka berkekurangan, makan pun tidak layak, maka kita akan 
melihat suatu kenyataan yang sama nyatanya dengan kenyamanan yang kita 
alami. Itulah tempat Tuhan ditemukan. 

Kita memang bersyukur, tetapi rasa syukur saja tidak membuktikan 
apa-apa di mata Tuhan. Rasa syukur harus disertai dengan tindakan 
"mengekspresikan"nya secara nyata. Bukankah kita dianugerahi kemampuan 
menalar dan merenung? Marilah kita pakai talenta itu untuk merenungkan 
hidup bersama yang lebih baik. Orang harus lebih sejahtera bertemu 
dengan kita, bukan sebaliknya. 

Pertanyaan reflektif: 
Apa yang saat ini juga bisa dan perlu kita lakukan untuk 
menyejahterakan orang-orang terdekat yang menderita? Apa yang 
sering membuat kita menutup mata atas semua yang terjadi di sekitar 
kita? 

Doa : 
Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada 
kami semua yang baik dan kesadaran untuk melakukan kebaikan itu. 
Ajaklah kami lebih lagi membuat orang-orang dan lingkungan sekitar 
kami merasakan kebaikan-Mu melalui kami. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin (Rm.A.Erwin Santoso, MSF)  
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Sabtu, 26 Oktober 2013 
Luk. 13:  1-9 
 

MENGUBAH POLA PIKIR DAN POLA TINDAK  
SELAGI MASIH SEMPAT 

"Tidak! Kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak 
bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." 

(Luk 13:3) 
 

Di setiap kesempatan bahkan dalam masalah krusial sekali pun, 
Yesus selalu mendahulukan pertobatan di atas segalanya. Begitu pun saat 
menanggapi berita tentang pembunuhan di Bait Allah, Yesus mengatakan 
bahwa pertobatan adalah cara mengatasinya (Luk. 13: 1-5). Bukan mencari-
cari dosa orang. pertobatan, pada skala apa pun selalu memuat adanya 
perubahan pola pikir yang dilandasi kehendak dan iman. Sedangkan 
perubahan selalu mengandaikan adanya tindakan baru. Itu juga yang 
tersirat dalam perumpamaan-Nya mengenai pohon ara yang tidak berbuah 
(Luk. 13:6-9). 

Dunia yang kita diami saat ini sudah tidak lagi sempurna. 
Pertambahan jumlah penduduk dunia tidak dibarengi upaya-upaya 
kecukupan pangan bagi semua. Bahwa "Allah melihat semua yang telah 
diciptakan-Nya itu sungguh sangat baik" (Kej 1:31) sudah jauh dari kenyataan 
tersebut. Manusia telah melalaikan perintah Allah untuk merawat dunia 
dan isinya (Kej 1: 28-30). Perintah untuk "menguasai" tak lagi diartikan 
sebagai tugas dan tanggungjawab atas pelestariannya tetapi malah 
mengeruk kekayaan bumi dan mengeksploitasi tanpa ingat hari esok bahwa 
bumi ini bukan hanya milik kita tetapi juga milik generasi anak-cucu. Tanga 
pertobatan, perubahan pola pikir dan pembaruan pola tindak, kita akan 
kekurangan sumber pangan dan air bersih karena penyempitan lahan akibat 
pengalihan fungsi tanah. 

Maka jawaban pengurus kebun untuk berupaya agar pohon ara bisa 
berbuah (Kej. 13: 8-9) rasanya masih relevan untuk menjadi pegangan. 
Selagi masih ada kesempatan, kita masih bisa mengaktifkan seluruh 
kemampuan untuk mengembalikan kerusakan alam demi mencukupi pangan 
bagi semua. 
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Pertanyaan Reflektif : 
Menyangkut ketahanan pangan yang dibutuhkan anak bangsa, sudahkah 
kita merealisasikan pertobatan, perubahan pola pikir dan pola tindak 
demi mengupayakan pemenuhan pangan bagi semua sebagai bentuk 
konkret untuk berbela rasa terhadap sesama, khususnya mereka yang 
berkekurangan pangan? 

 
Doa : 

Allah pencipta bumi dan segala isinya, ampunilah kami yang telah 
melalaikan dan merusak anugerah-Mu itu. Berilah pertobatan yang 
mendalam sebagai pijakan utama kami untuk mengaktualisasikannya 
melalui tindakan nyata dengan memelihara lingkungan hidup, tempat di 
mana terdapat sumber pangan kami. Bunda Maria, Ratu Rosario, 
dukunglah doa-doa kami. Amin.  

(Maria A. Sardjono) 
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Minggu, 27 Oktober 2013 
Luk. 18:  9-14 
 

EGOSENTRIS, MUSUH KEBENARAN SEJATI 

orang ini pulang ke rumahnya sebagai  
orang yang dibenarkan Allah...." (Luk18:14) 

 
Di dunia ini cukup banyak orang yang memiliki kecenderungan 

menempatkan orientasi nilai apa pun, menurut penilaian dan 
kepentingannya sendiri. Alias, egosentris. Kebenaran baginya adalah 
kebenaran menurut pandangan pribadinya sendiri. Bukan kebenaran sejati. 
Orang-orang seperti ini kurang sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut 
orang banyak dan tidak memahami bahwa orang lain pun mempunyai 
kepentingan dan pandangan yang perlu didengar dalam tata pergaulan 
antar manusia sebagai makhluk sosial. Orang-orang Farisi adalah 
contohnya. 

Di negara kita orang-orang yang seperti mereka, tidak sedikit 
jumlahnya. Apa saja yang sekiranya menjadi keuntungan baginya, dianggap 
paling benar karena bisa menyejahterakan kehidupan keluarganya hingga 
tujuh turunan. Mengenai kebutuhan orang lain, tidak diperdulikan. Bahkan 
jika itu merugikan banyak orang, dianggap bukan urusannya. Maka 
mengeruk isi perut bumf, membabat hutan, menyuap pejabat agar 
mendapat proyek dan lahan untuk mendirikan pertokoan, permukiman, 
perkantoran, hotel, pabrik, jalan tol, dsb adalah bagian dari kebenaran 
karena dianggap memberi keuntungan. Menurut mereka, akan ada banyak 
pengusaha berjualan di situ. Akan ada banyak tempat tinggal bagi yang 
mampu membeli. Ada banyak tempat untuk membuka kantor. Bahkan ada 
banyak para pekerja yang akan mendapat upah untuk menebang hutan dan 
menanam berbagai bentuk ‘pohon-pohon beton'. 

Orang-orang yang gaya hidupnya seperti orang Farisi dan merasa 
paling benar ini tidak memperdulikan bahwa pengalihfungsian tanah yang 
semula merupakan lahan bercocok tanam dan penyerapan air, telah 
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang amat mengancam kehidupan 
manusia. Tak perduli pula bahwa mereka telah menjadi penghalang upaya 
pengadaan dan pemenuhan pangan. Namun jika kita memilih untuk 
meneladani pemungut cukai, hendaklah itu tidak hanya berhenti pada 
pembenaran Allah saja. Sebab, iman tanpa perbuatan adalah mati. 
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Pertanyaan Reflektif: 
Sudahkah iman kita berbuah melalui perbuatan nyata yang dimulai dari 
rumah sendiri dengan merawat lingkungan hidup, mengelola sampah 
dan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman pangan seperti 
sayuran, buah, bumbu dapur dan tanaman obat? Jika sudah, bersiaplah 
untuk saling berbagi dengan para tetangga. 

 
Doa : 

Ya Bapa, jauhkanlah kami dari pola pikir egosentris, tetapi anugerahilah 
kami kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain dan semangat untuk 
berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama, khususnya dalam hal 
pengadaan pangan dan penghematan air bersih. Bunda Maria, bunda 
penolong kami, doakanlah kami. Amin.  

(Maria A. Sardjono) 
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Senin, 28 Oktober 2013 
Ef. 2: 19-22 
Luk.  6: 12-19 
Pesta S. Simon dan Yudas, Rasul 

 
SAUDARA DALAM ALLAH 

"Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing atau 
pendatang, melainkan warga umat kudus dan anggota 

keluarga Allah" (Ef. 2:19) 
 

Dalam berbagai bentuk kita pernah mengalami diri sebagai orang 
asing, karena kita berada di luar lingkup budaya, bahasa, keluarga, 
kesukuan dan kebangsaan kita. Dalam keadaan semacam itu kita merasa 
kecil, tidak nyaman dan tidak aman. Penyebab utamanya ialah karena kita 
belum mengenal dan dikenal oleh lingkungan tersebut. 

Keterasingan itu akan mencair seiring dengan berjalannya proses 
komunikasi dan saling penerimaan antara kita dengan masyarakat di sekitar 
kita. Laju pencairan itu ditentukan oleh kehendak baik, keterbukaan dan 
kerelaan dari kita untuk masuk dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 
kita. Begitu diterima oleh lingkungan, muncul rasa kehangatan, 
kenyamanan dan keamanan dalam diri kita. Dari keadaan ini, lambat lawn 
terjalin persaudaraan dan rasa saling menjaga sebagai satu keluarga. 

Paulus mengajar umat di Efesus, karena Kristus kita semua menjadi 
saudara. Wafat dan kebangkitan-Nya telah meruntuhkan tembok-tembok 
dosa yang memisahkan dan saling mengasingkan kita, dan membuka 
gerbang hidup kemanusiaan barn yang menempatkan kita sebagai sesama 
saudara dari Bapa yang satu dan sama. Ini berarti kita mempunyai 
tangggungjawab terhadap setiap nasib sesama kita. 

Konsili Vatikan dalam Konstitusi Lumen Gentium menandaskan 
bahwa Gereja, sebagai Keluarga Allah, adalah Sakramen untuk dunia. 
Artinya kita semua dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang 
menyelamatkan dunia. Tanda ini menuntut kita terbuka dan melayani 
sesama sebagai saudara dalam satu Keluarga Allah. Untuk zaman kita 
berarti menjunjung dan membangun persaudaraan dengan semua orang 
menjadi pengutusan para pengikut Kristus. Termasuk dalam hal ini 
tentunya sikap bela rasa dan tindak berbagi terhadap mereka yang kecil, 
miskin, lemah, tersingkir dan difabel. 
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Pertanyaan reflektif: 
Apakah kita memang pengikut Kristus, yang melihat Yesus sebagai Guru 
dan kita sendiri adalah murid-Nya? Menjadi murid berarti terbuka untuk 
selalu belajar dari Yesus untuk dapat lebih mencinta-iNya dan 
mencintai saudara-saudara-Nya. 

 
Doa : 

Yesus, ajarilah kami menjadi murid-Mu, agar semakin dapat menerima 
sesama sebagai saudara. (Rm.J.Ageng Marwata, SJ) 
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Selasa, 29 Oktober 2013  
Rom. 8: 18-25 
Luk. 13: 18-21 
 

TEGANGAN IMAN 

"Dalam pengharapan kita diselamatkan" (Rom. 8: 24) 
 

Acapkali, karena aneka himpitan masalah dan penderitaan, kita 
bertanya sendiri: apakah kita sudah selamat oleh Wafat dan Kebangkitan 
Kristus? Kalau sudah mengapa masih ada aneka penderitaan? Mengapa 
semakin sulit untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus? Mengapa masih ada 
kejahatan dll? 

Hidup orang beriman adalah hidup dalam realita tegangan. Karya 
Keselamatan Allah yang melahirkan rahmat keselamatan kita telah purna 
dalam dan melalui Yesus Kristus. Rahmat keselamatan ini terbuka untuk 
semua orang. Apa yang telah purna dikerjakan oleh Yesus Kristus itu 
ternyata masih harus kita kerjakan terns menerus sampai pada 
kepenuhannya. 

St. Paulus kepada umat di Roma, menegaskan bahwa kita memang 
telah diselamatkan tetapi diselamatkan dalam pengharapan. Artinya kita 
berada dalam tegangan antara keselamatan yang telah purna dikerjakan 
Allah, ternyata belum selesai untuk kita. Fasilitas rahmat Allah untuk kita, 
agar dapat mencapai kepenuhan keselamatan kita, menurut Paulus sudah 
cukup bahkan lebih dari cukup. Dari kita dituntut keterbukaan, kesabaran 
dan ketekunan untuk hidup dalam tegangan ini sekaligus tetap bekerja 
keras mewujudkannya dalam kehidupan nyata. 

Gereja sebagai Umat Allah yang berziarah di dunia, seperti yang 
diajarkan oleh Konsili Vatikan II, adalah kenyataan ganda kita sebagai Umat 
Allah di dunia. Sebagai Gereja kita diutus untuk menjadi tanda 
keselamatan, ambil bagian dalam mewujudkan karya keselamatan di dunia 
ini, dan sekaligus berjalan untuk mencapai kepenuhan keselamatan kita 
dalam Allah. 

Paulus melihat bahwa hidup dalam tegangan ini tidak mudah, tetapi 
tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Rahmat selalu tersedia. Dari pihak 
kita, diharapkan kesabaran, keterbukaan dan ketekunan. Sikap-sikap dasar 
itu berlaku juga dalam situasi yang terasa tanpa harapan.  
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Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang yang 
berkecukupan mudah berputus asa, sedang mereka yang kecil, miskin, 
lemah, tersingkir dan kaum difabel justru dengan ulet dan tekun berjuang 
untuk hidupnya, setiap hari dengan pengharapan akan berkat dan karunia 
Tuhan di hari itu. Maka seyogyanya kita berbelarasa dan berbagi dengan 
mereka itu dalam persaudaraan sesame anak-anak Allah. 
 
Pertanyaan reflektif: 

Adakah sikap-sikap dasar dalam tegangan itu dapat kita terima sebagai 
kenyataan iman? Bila demikian, sanggupkah kita menjadikan sikap-sikap 
dasar sebagai keutamaan? 

 
Doa: 

Tuhan, mampukan kami untuk bertekun dalam kenyataan tegangan 
iman.  

(Rm.J.Ageng Marwata,SJ) 
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Rabu, 30 Oktober 2013  
Luk. 13: 22-30 
 

M A K A N 
"Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari 

Utara dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam 
Kerajaan Allah” (Luk 13: 29) 

 
Makan bagi manusia adalah suatu keharusan, tetapi juga berisiko. 

Soalnya, manusia bisa makan berlebih-lebihan, baik kuantitas maupun 
kualitasnya. Berlebih-lebihan ini menyebabkan obesitas (kegemukan) dan 
menimbulkan macam-macam penyakit, bahkan dapat berakhir dengan 
kematian. Prof Dr. N. Driyarkara, SJ mengatakan bahwa "orang makan tidak 
untuk menjadi kerbau atau sapi. Dia makan untuk menjadi manusia sempurna, 
jasmani dan rohani". 

Itulah sebabnya orang tidak boleh makan dan minum sampai mabuk. 
Orang tidak boleh menyisakan dan membuang makanan. Di sekitar kita, 
bahkan di seluruh belahan dunia ini, masih banyak orang miskin dan lapar 
tidak memperoleh makan sehat dan bergizi. Secara tegas dalam kotbah 
Paus Fransiskus waktu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang 
dicanangkan PBB dikatakan: "Budaya membuang makanan membuat kita 
kehilangan sensitifitas. Kebiasaan ini sangat menjijikkan di saat banyak 
orang dan keluarga di seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi. 
Membuang makanan tak ubahnya mencuri makanan dari meja orang miskin 
dan kelaparan". 

Hari Pangan Sedunia (HPS) menjadi 'momentum' untuk penyadaran 
dan gerakan perubahan bagi seluruh umat dan masyarakat. Inilah salah satu 
aktualisasi iman kristiani dalam menghargai pangan sehat, memuliakan 
lingkungan hidup yang lestari, dan menghormati petani yang menyediakan 
bahan pangan. HPS juga merupakan sarana untuk membangkitkan 
solidaritas dan menghimpun daya dan dana untuk ikut mengatasi situasi 
rawan pangan menuju puncak ciptaan, yaitu manusia yang bermartabat 
mulia. 

Manusia bermartabat mulia digambarkan oleh Injil Lukas hari ini: 
"Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan 
dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah (Luk. 13:29). Makan 
jika dilakukan sesuai dengan keluhuran manusia, sebenarnya mempunyai 
"sifat sakral". Dalam antropologi budaya kita bisa manyaksikan, bahwa 
makan bersama sering kali merupakan suatu seremonial yang suci, seperti 
suatu pengorbanan.  
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Dalam selamatan kita masih bisa menyaksikan pandangan ini. Di situ makan 
bersama tidak hanya dilihat sebagai sama-sama makan seperti di warung. 
Tetapi makan bersama yang dihadiri oleh para tetangga yang tinggal di 
sekitarnya merupakan peristiwa suci dan luhur untuk bersyukur, memuji 
dan memuliakan Tuhan. 

Marilah kita tingkatkan tindakan berbela rasa dan berbagi bukan 
hanya dalam upacara selamatan tetapi dalam hidup keseharian kita. "Kamu 
harus memberi mereka makan" (Mat 14:16), terutama bagi yang kecil, 
lemah, miskin, tersingkir, disabel/cacat (KLMTD) merupakan perintah Yesus 
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
 
Pertanyaan reflektif:  

Tindakan nyata apakah yang sudah, sedang, dan akan saga lakukan 
untuk memberi makan kepada orang KLMTD? 

 
Doa: 

Bunda Maria, ajarlah aku hidup cerdas agar makin beriman, makin 
bersaudara, makin berbela rasa melalui makan dan minum sehat setiap 
hari, kini dan sepanjang masc. Amin.  

(A.Widyahadi Seputra) 
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Kamis, 31 Oktober 2013  
Luk. 13: 31-35 
 

MENYEMBUHKAN 

"Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari 
ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai" 

(Luk 13:32) 
 

Mengusir setan dan menyembuhkan orang sungguh merupakan 
tindakan baik dan terpuji, karena menyelamatkan jiwa seseorang. Tindakan 
seperti ini menurut St. Ignasius (pendiri Serikat Jesus) sesuai dengan tujuan 
manusia diciptakan. Katanya: "Manusia diciptakan untuk memuji, 
menghormati Berta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu 
menyelamatkan jiwanya. Barang lain di atas permukaan bumf diciptakan 
bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan is diciptakan. 
Maka manusia harus mempergunakan, sejauh itu menolongnya mencapai 
tujuan tadi, dan melepaskan diri daripadanya, sejauh itu merintanginya. 
Sebab itu kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala barang 
ciptaan, asal itu terserah pada kemerdekaan kehendak bebas kita, lagi 
bukan hal yang terlarang" (Latihan Rohani St. Ignatius no.23). 

Tindakan baik dan terpuji harus dilakukan setiap saat, lebih-lebih 
pada masa HPS ini, agar hidup kita: " Makin Beriman - Makin Bersaudara - 
Makin Berbela Rasa Melalui Pangan Sehat". Beriman berarti semakin setia 
mengikuti Yesus Kristus. Ketika iman kita menjadi semakin sejati, dengan 
sendirinya kita akan semakin bersaudara. Oleh karena itu salah satu tanda 
yang amat penting untuk menguji kedalaman iman kita adalah apakah iman 
itu berbuah persaudaraan. Sementara itu persaudaraan yang benar dan 
sejati dengan sendirinya akan berbuah bela rasa. Hidup bersama yang tidak 
membuahkan bela rasa tidak bisa disebut persaudaran, melainkan sekedar 
kelompok atau bahkan komplotan. Begitulah proses pembaharuan hidup itu 
terjadi dalam bentuk lingkaran yang tidak akan pernah putus, semakin 
lama semakin bermutu." (Surat Gembala Prapaska KAJ 2013). 

Hidup manusia semakin lama semakin bermutu apabila dikelola 
dengan baik. Salah satu cara mengeloia hidup baik adalah dengan cara 
mengkonsumsi pangan sehat. Pangan sehat merupakan pangan yang 
diproduksi dan diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang bebas residu 
kimia, bebas pewarna kimia, bebas pengawet kimia, bebas penyedap 
(vetsin), dan bebas pemanis kimia.  
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Makanan yang diolah secara organik ternyata memiliki kandungan 231 
nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan hasil pertanian dengan bahan kimia, 
termasuk vitamin C (27% lelbih tinggi), magnesium (29 % lebih tinggi), zat 
besi (21 % lebih tinggi), dan fosfor (14% lebih tinggi). Mengkonsumsi 
makanan organik melindungi kita dari efek negatif bahan kimia beracun 
seperti MSG (monosodium glutamat: penguat rasa kimia), pemanis buatan, 
asam fosfor/pengawet, asam lemak jenuh dan pewarna kimia. Terbatasnya 
ketersediaan makanan organik membuat harganya mahal dan juga sulit 
mendapatkannya. 

Menanggapi kesulitan ini, maka marilah secara nyata dalam HPS ini 
kita berbuat sesuatu yang baik, bukan hanya hari ini dan besok, tetapi 
selama kita hidup. Pertama, mengubah mind set kita sejak usia dini di 
rumah dan di sekolah untuk berani memulai hidup sehat lewat meja 
makan. Bukan hanya memilih menu yang enak dan lezat di mulut, tetapi 
yang sungguh-sungguh diperlukan untuk menunjang kesehatan. Prioritas 
adalah memilih dan mengkonsumsi produk lokal yang dihasilkan para petani 
secara organik. Kedua, memanfaatkan pekarangan/ pot/ kaleng bekas 
untuk menanam sayuran dan buah kaya zat gizi mikro, yaitu vitamin dan 
mineral, serta sejauh kondusif berternak ayam, ikan, dan ternak kecil 
lainnya. Ketiga, membudayakan pola makan dan minum yang pas sesuai 
ukuran. Jangan sampai berlebihan, apalagi sampai membuang sisa 
makanan, karena tindakan itu sama dengan "mencuri makanan dari meja 
orang miskin dan lapar", ungkap Paus Fransiskus. Semoga kesadaran 
bertindak baik seperti ini bukan hanya dilakukan pada masa HPS, tetapi 
setiap saat sebagaimana Yesus pun bertindak baik sampai selesai: (bdk.Luk 
13:32). 
 
Pertanyaan reflektif: 

Apakah saya juga tergerak untuk memilih hidup sehat: makan dan 
minum sehari-hari bukan hanya yang enak di mulut, tetapi yang 
menyehatkan badan dan jiwaku? 

 
Doa : 

Bunda Maria, sembuhkanlah aku dari penyakit membuang-buang sisa 
makanan, yang sebenarnya tindakan itu sama dengan "mencuri makanan 
dari meja orang miskin dan lapar". Hidupkanlah semangat berbagi dan 
berbela rasa bagi sesama yang sangat membutuhkan uluran bantuan. 
Amin.  

(A. Widyahadi Seputra) 
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PANDUAN AKSI NYATA 
HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) 

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 
"MAKIN BERIMAN, MAKIN BERSAUDARA, 

MAKIN BERBELA RASA MELALUI PANGAN SEHAT" 
 
LATAR BELAKANG 
Gerakan Hari Pangan Sedunia (HPS) pertama kah dicanangkan 16 Oktober 
1979 oleh Food and Agriculture Organization (FAO) yaitu lembaga PBB yang 
mengurusi pangan dunia, dan mulai diperingati tahun 1981. Gereja Katolik 
ikut Berta dalam kegiatan FAO dan Hari Pangan Sedunia karena 
keprihatinan tentang pembagian pangan yang adil juga menjadi 
keprihatinan Gereja. Gereja Keuskupan Agung Jakarta ikut terlibat dalam 
gerakan HPS sejak tahun 2002 dan tahun ini adalah tahun ke 11 . Bentuk-
bentuk kegiatan Hari Pangan Sedunia di KAJ tidak hanya sekadar kegiatan 
seremonial tetapi berwujud suatu aksi nyata yang disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi umat, masyarakat dan lingkungan hidup di kota Jakarta, 
Bekasi, dan Tangerang. 
 
TUJUAN 
Kegiatan Hari Pangan Sedunia 2013 di KAJ bertujuan pertama, agar 
semangat belarasa semakin menjadi habitus umat Katolik dalam 
mewujudkan imannya dalam komunitas lingkungan umat Katolik maupun 
dalam upaya membangun persaudaraan di dalam komunitas masyarakat 
yang lebih luas. Kedua, agar umat Katolik semakin peduli pada kesehatan 
tubuhnya dengan memilih makanan yang sehat. 
 
SARANA 

Tujuan di atas dapat dicapai apabila umat Katolik pertama memiliki 
inisiatif untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara masyarakat 
yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu baik dalam komunitas 
lingkungan maupun dalam masyarakat luas. Kedua, menjunjung sikap 
peduli pada situasi kemiskinan di sekitarnya dengan menghindarkan diri 
dari sikap hidup berfoya-foya dan memboroskan makanan. Ketiga, cermat 
memilih makanan sehat, yaitu memiliki kandungan gizi yang baik dan 
seimbang dan tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, 
pemanis buatan. Pangan yang sehat menjadi sarana agar umat Katolik 
dapat semakin beriman, makin bersaudara dan berbelarasa 
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I. BENTUK KEGIATAN AKSI 
Agar tema "Makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbelarasa 
melalui pangan sehat" dapat mewujudnyata dalam kehidupan sehari-
hari umat perlu merancang kegiatan-kegiatan yang cocok dengan 
kondisi paroki, sekolah atau lingkungannya. Di tingkat paroki, perlu 
dibentuk panitia yang tugasnya adalah mengkoordinasi kegiatan-
kegiatan, misalnya kegiatan animasi (retret atau rekoleksi) untuk 
memperdalam terra atau mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kategorial atau seksi. Di 
tingkat lingkungan, seyogyanya, pertemuan-pertemuan umat menjadi 
ajang sarasehan untuk menggalang gagasan-gagasan supaya belarasa 
kepada sesama anggota komunitas dan masyarakat lain yang kurang 
mampu dapat terjadi. Di sekolah, kegiatan-kegiatan diarahkan supaya 
anak-anak belajar untuk peduli pada sesama maupun lingkungan 
hidupnya. 

 
Beberapa kegiatan berikut dapat menjadi alternatif kegiatan: 

 
1. Manfaatkan lahan pekarangan 

Masyarakat perkotaan mengandalkan pasar untuk membeli sayur-
sayuran. Namun demikian, umat perlu didorong untuk 
memanfaatkan tanah, air, sampah, yang ada di sekitar rumah, 
pekarangan, kebun, tanah kosong, ruang terbuka, atau lahan 
tidur. Menanam biji-bijian, umbi-umbian, sayur  sayuran, dan 
buah-buahan (secara langsung, dengan pot, polybag, kaleng bekas, 
wadah plastik, dll), budidaya ikan tawar dengan kolam model 
plastik/kain terpal. Dan berusaha mengum-pul-kan, me-milah, dan 
meng-olah sampah or-ganik, menjadi pupuk or-ganik, kompos. 
Hasilnya dapat untuk mengurangi biaya konsumsi sayur-sayuran 
maupun lank bahkan bisa dijual ke pasar. 

 
2. Mengkonsumsi Pangan sehat alami. 

 Kerentanan tubuh terhadap sakit penyakit maupun sakit 
degeneratif terjadi akibat kurangnya kualitas asupan makanan. 
Upaya mencegahnya adalah dengan mengonsumsi pangan sehat 
alami. Perlu disosialisasikan kepada umat untuk mengusahakan 
tanaman pangan dan cumber makanan yang sehat, segar, atau 
alami, organik. Makanan yang tidak tercemar zat kimia, pestisida, 
zat merkuri, timbal, dll.  
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Menghindari makanan instan/siap saji yang menggunakan zat 
pengawet, penyedap, pewarna, dan. pemanis buatan, atau 
formalin, boraks, dan plastik bekas, menjauhi makanan yang 
terlalu banyak mengandung garam (asin), gula (manic), minyak 
(goreng), dan lemak (gurih). Jenis-jenis makanan tersebut 
berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Mengajak 
masyarakat untuk memperhatikan pola makan yang sehat, gizi 
baik dan seimbang, banyak serat (banyak makan sayur dan buah), 
dan makanan yang mengandung lemak tak jenuh seperti yang 
mengandung omega 3 (makan ikan). Sosialisasi pentingnya 
mengkonsumsi pangan sehat alami dapat dilakukan melalui lomba 
membuat makanan sehat, seminar, festival, dll. 

 
3. Budidaya Dan Memanfaatkan Aneka pangan lokal 

Sumber pangan lokal ternyata memiliki kandungan gizi yang tidak 
kalah dengan pangan impor. Perlu digalakkan usaha 
mensosialisasikan peman-faatan dan pengolahan aneka ragam 
pangan lokal/daerah untuk mencukupi sumber pangan yang sehat 
dan terjangkau, (selain makanan dari beras dan gandum, terigu), 
seperti makanan dari jagung, ketela, ubi, talcs, uwi, sagu, sukun, 
dll. Dan juga memper-kenalkan aneka macam sumber protein 
nabati, (selain susu, telur, daging, ikan), seperti protein dari 
kacang-kacangan, (kedelai, kacang tanah, kacang polong, kacang 
merah, kacang panjang, kacang hijau, kara, bengok, kecipir, dll.) 
Caranya misalnya dengan meng-ada—kan penyuluhan, demo, 
pameran, lomba, kantin sehat, snack herbal, warung tradisional, 
peningkatan gizi anak sekolah, dll. 

 
4. Solidaritas berbagi pangan. 

Sambil menghindari gaga konsumsi yang berlebihan, umat diajak 
untuk meningkatkan solidaritas dengan berbagi makanan kepada 
sesama yang ter-miskin, menderita, misalnya melalui 
pengumpulan kan-tong/jimpitan beras, atau sumbangan bahan 
makanan olahan atau kalengan Oangan kadaluwarsa!), dll. Sebab 
masih banyak keluarga/anak termiskin di sekitar kita yang 
menderita kelaparan, kekurangan pangan/ gizi, tidak dapat makan 
rutin (tiga kali) sehari, atau hanya makan apa adanya, dari sisa-
sisa, tanpa memperhatikan nilai gizi dan kesehatannya. Mereka itu 
umumnya warga/keluarga yang tidak memiliki penghasilan atau 
pekerjaan tetap/layak, buruh yang kena PHK, pekerja kontrak, 
PRT, para pemulung, gelandangan, dll.  
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Ditambah lagi harga-harga kebutuhan pangan sekarang semakin 
melambung tinggi, sehingga tak terjangkau oleh daya beli keluarga 
miskin. Solidaritas pangan itu antara lain dapat diwujudkan dalam 
bentuk pemberian paket sembako (keluarga termiskin), pangan 
murah, bazar makanan/jajanan murah (keluarga 
miskin/prasejahtera). 

 
II. DANA SOLIDARITAS PANGAN 

Usaha Hap pribadi atau keluarga untuk makan cukup sesuai kebutuhan 
tubuh, tidak berlebihan bahkan membuang-buang makanan dibarengi 
dengan bentuk silih melalui pengumpulan dana. 
 
Berikut ini disampaikan tata caranya: 
1. Mengumpulkan dana solidaritas pangan (Dana HPS-KAJ). Bentuk 

dan cara pengumpulannya diserahkan pada kebijaksanaan, atau 
kesepakatan bersama dari masing-masing lingkungan, wilayah, 
paroki, yayasan, sekolah, organisasi, dan komunitas setempat. 
Misalnya dengan sistem bagi amplop kepada warga/ keluarga, 
siswa, anggota, atau dengan sistem menempatkan kotak Dana HPS 
di gereja, di sekolah, atau bentuk dan cara lain yang dapat 
melibatkan solidaritas pangan sebanyak mungkin umat. 
Pengumpulan dana diadakan di bulan Oktober 2013 lalu diserahkan 
kepada Komisi PSE/APP-KAJ paling lambat pada bulan Nopember 
2013. 

 
2. Hasil Dana HPS seluruhnya akan digunakan untuk bantuan APS 

(budidaya) pangan/gizi, kepada warga/keluarga umat/masyarakat 
yang termis-kin/miskin dan menderita yang membutuhkan 
bantuan. Bantuan pangan diberikan pada waktu peringatan HPS, 
terjadi musibah/bencana alam, atau kegiatan APS waktu terjadi 
krisis ekonomi/pangan. Pemanfaatan Dana HPS diatur sebagai 
berikut: 25% tinggal di paroki, sekolah, lembaga, organisasi, 
komunitas. Sejumlah 75% disetorkan ke KAJ. Dari yang 75 % itu, 
sebanyak 70% daripadanya dikelola oleh Komisi PSE/ APP-KAJ, dan 
30% disetorkan ke Komisi PSE-KWI untuk Gerakan HPS Nasional. 

 
III. BANTUAN DANA PELENGKAP  

(Hanya Untuk Wilayah Keuskupan Agung Jakarta)* 
 

1. Pada prinsipnya seluruh kegiatan Aksi Nyata HPS 2013 dibiayai oleh 
dana swadaya/ donatur setempat. Namun paroki, sekolah, 
lembaga, organisasi, komunitas yang miskin, yang tidak mampu 
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membiayai sendiri, (seluruhnya/ sebagian) dapat mengajukan dana 
pelengkap solidaritas pangan/gizi kepada Komisi PSE/ APP-KAJ 
dengan menyertakan dana swadaya 25-50% dari seluruh jumlah 
biaya kegiatan. Jumlah bantuan maksimal tiap-tiap badan dan 
kegiatan aksi telah ditetapkan.  

 
2.  Permohonan dana pelengkap, dan pelaksanaan kegiatan aksi 

pangan HPS diadakan pada bulan Oktober 2013. Jumlah bantuan 
pelengkap Dana HPS untuk paroki dipisah/tidak disatukan dengan 
bantuan dana pelengkap dana APS untuk Lebaran dan Natal. 
Demikian juga untuk sekolah dan kelompok kategorial non paroki. 
Pengajuan permohonan Dana HPS dari warga/ keluarga umat 
paroki melalui lingkungan/ kelompok kategorial lingkup paroki, 
dengan mengisi secara rind formulir permohonan dari Komisi 
PSE/APP-KAJ. (Formulir yang tidak diisi rinci/lengkap tidak akan 
diproses!). Seluruh pengajuan permohonan Dana HPS dari paroki 
kepada Komisi PSE/APP-KAJ dilakukan oleh SSP/ SPSE/ Panitia HPS 
Paroki, ditandatangani oleh Pastor Paroki dan Bendahara DP, dan 
dilampiri semua permohonan dari warga/keluarga umat 
lingkungan. permohonan dari sekolah/ kelompok kategorial non 
paroki diajukan oleh Panitia HPS, Paroki ditandatangani oleh 
kepala sekolah/ketua kelompok, menggunakan formulir yang 
disediakan oleh Komisi PSE/ APP-KAJ.  

 
3. Laporan tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana 

pelengkap HPS disampaikan kepada Komisi PSE/APP-KAJ segera 
setelah dana diterima dan dimanfaatkan, atau paling lambat 
sebulan setelah dana diterima. Adanya laporan 
pertanggungjawaban menjadi pertimbangan Komisi PSE/APP KAJ 
untuk mengucurkan dana pelengkap/subsidi untuk tahun 
berikutnya. 

 
Jakarta, 23 Agustus 2013  
Komisi PSE/ APP-KAJ 
*untuk Keuskupan di luar KAJ, berlaku ketentuan untuk masing-masing 
Keuskupan. 
 
 
 
 
 
 


