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SUARA REDAKSI 

Adventus yang ber-spirit Kehambaan 

Bermula dari abad keempat hingga mendapat penegasannnya dalam Konsili Vatikan II, 

Masa Adven (Latin: adventus, advenio; Yunani: parousia = kedatangan) oleh Gereja dilihat 

dalam dua pemahaman. Pertama, sebagai sebuah persiapan untuk ada dalam kenangan akan 

peristiwa kelahiran Yesus di Betlehem (dirayakan pada 25 Desember) dan kedua sebagai 

penantian akan kedatangan Kristus di akhir zaman (eskatologis).  

Dua pemahaman itu, selaras dengan apa yang ditegaskan dalam KGK nomor 524. 

Bahwasannya dalam pengahayatan akan keberadaan Masa Adven, umat beriman bergumul 

dalam tindak “menghidupkan lagi penantian akan Mesias; (yang) dengan demikian umat beriman 

mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama Penebus dan 

membarui di dalamanya kerinduan akan kedatangan-Nya yang kedua”. 

Dengan demikian, Masa Adven dalam spritualitasnya boleh dilirik sebagai masa 

pengungkapan persiapan, penantian, yang tampan akan kedatangan (adventus) yang terpartri 

dalam dua pemahaman tersebut. Umat beriman beriman secara konkret hadir dalam 

pengungkapan semangat sukacita injili: siap siaga menanti dengan gembira, optimisme dalam 

pengharapan, sikap bertobat dan berpaling kepada Allah. 

Semuanya itu tentu akan terlaksana, bila umat beriman benar-benar secara sungguh 

meletakan lajur penghayatan Masa Adven-nya tersebut dalam spirit kehambaan: Spirit Para 

Miskin Yahweh.  Spirit yang disebut Yesus “berbahagia” (bdk. Mat. 5:3-12) dalam tindak rendah 

hati, lembut hati, serta selalu siap sedia demi kebaikan. 

Atas pijakan pemahaman Masa Adven yang bergerak dalam penghayatan spirit 

kehambaan itulah, yang kemudian menginspirasi kehadiran tema Wadas Edisi II kali ini: 

“Menjadi Pribadi Adventis yang Berhati Hamba Allah”. Pembahasan tema ini akan mengemuka 

dalam ragam ulasan yang akan membuka ruang reflektif bagi pembaca sekalian, untuk mau 

bergerak dalam spirit kehambaan (spirit para miskin Yahweh) dalam langkah-laku penghayatan 

hidup di Masa Adven.  

Akhirnya, Wadas edisi II turut mengingatkan pembaca untuk memaknai Masa Adven 

bukan hanya mengenangkan peristiwa bersejarah 2000 tahun yang lalu di sebuah kota di Yudea. 

Namun, perayaan Masa Adven, sebagaimana ujar St. Yohanes Paulus II, hendaknya menghantar 

umat beriman kepada sebuah ingatan bahwa “hidup kita hendaknya menjadi ‘Adven’ “, yang 

harus senantiasa merupa dalam pengharapan akan Kristus yang terakhir. SALAM  

ADVENTIS!!! 

 

 

 

 

 



OPINI 

Spirit Kehambaan sebagai Gerbang Menuju Pertobatan 

Oleh: Bayu Anse 

Prolog 

 Pengantar ini saya awali dengan membuat sebuah antitesis sederhana dari judul di atas; 

tidak ada orang yang bersedia menjadi hamba. Kalaupun ada, tidaklah banyak. Kata ‘hamba’ 

sendiri berasal dari kata “doulos” yang berarti budak atau pelayan. Pengertian tersebut 

menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada 

tuannya karena telah dibeli atau ditebus. 

Dalam pelbagai mitologi, term hamba hanya dipakai  untuk menyebut orang-orang 

dengan jabatan terendah dalam suatu struktur sosial. Hamba diasosiasikan dengan orang yang 

sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada kemurahan tuannya. Pekerjaan utama para hamba 

juga amat khas. Kekhasannya tidak terletak pada privilesenya melainkan pada pemberatan beban 

yang mesti ditanggungnya di suatu sisi dan upah yang tidak diterimanya di sisi lain.  

 Pada intinya, hal pertama yang mesti disadari seorang hamba adalah harkatnya yang 

mutlak sebagai ‘yang digerakkan’ dan kebebasan pribadinya yang tidak mengalami kepenuhan 

lantaran kedudukannya itu. Konsekuensi logisnya adalah hamba mesti menanggalkan gengsi 

sosial serta meningkatkan dedikasi demi tetap langgeng dalam tugasnya dan memperoleh 

kemurahan tuannya. Barangkali, hal itulah yang melatarbelakangi tidak semua orang betah 

dalam ‘profesi’ semacam ini. Ketakbertahanan dan  gengsi menjadi dua tesis utamanya. 

Hamba, Antara Korban Bias Ideologi dan Pilihan Hati Nurani 

 Jika ditelusuri lebih jauh aspek historis di balik keberadaan hamba, sebetulnya ada dua 

hal yang melekat erat dalam ingatan publik. Pertama, hamba sebagai korban ideologi. Adanya 

ideologi yang diwariskan turun-temurun acap kali menjebak seorang hamba dalam regulasi yang 

seringkali membelenggu, tidak berkesudahan dan sukar diubah. (Sumba adalah salah satu daerah 

yang masih mempertahankan tradisi ini). 

 Kedua, hamba adalah pilihan hati nurani. Berbeda dengan yang pertama, pilihan kedua 

lebih mengerucut pada sebuah konsep penyerahan diri secara sadar dan terbuka. Pilihan kedua 

juga lebih manusiawi, tidak terikat oleh status sosial apa pun. Siapa saja boleh menjadi hamba 

sejauh nuraninya menyuruhnya demikian. Maria, ibu Yesus adalah contohnya (bdk. Luk.1:38). 

Ungkapan kehambaan Maria bukan lahir akibat suatu kenyataan sosial yang pincang, warisan 

ideologi yang menjebaknya dalam posisi marginal, lantas mengungkapkan kepasrahan semacam 

itu. Dalam hal ini, mesti diakui, penghambaan Maria tidak pertama-tama kepada otoritas 

duniawi, melainkan terutama sebagai jawaban atas penyelenggaraan Ilahi.  

 

 



Menghamba: dari Probabilitas menuju Keniscayaan  

 Terlepas dari oposisi biner yang melekat padanya, ‘menghamba’ pada kasus-kasus 

tertentu menjadi suatu seruan profetis. Sehubungannya dengan ini, amatlah perlu untuk sejenak 

menafikan makna harafiah ‘hamba’ itu sendiri. Dengan demikian, kita dibebaskan dari 

kekeliruan paradigma, seolah-olah ini menjadi semacam ungkapan agitatif ‘memperhambakan’ 

manusia dalam keseluruhan konteks keberadaannya sebagai makhluk yang otonom. 

Menghambakan diri  dalam konteks revelasi Allah sama sekali tidak ada kaitannya dengan 

struktur sosial yang pincang. Ada distingsi yang jelas antara kedua praksis perhambaan ini.  

 Sebagaimana halnya ungkapan kehambaan Maria dalam sejarah keselamatan,  

‘menghamba’ juga menjadi keniscayaan bagi manusia masa kini membuka diri terhadap karya 

Allah yang sama. Bedanya, bagi kita menghamba bukan lagi pertama-tama sebagai sebuah upaya 

menyelamatkan yang lain, sebagaimana halnya Maria. Menempatkan diri sebagai hamba, hic et 

nunc, lebih-lebih sebuah pilihan personal; menyelamatkan jiwa pribadi yang dipenuhi kebatilan 

dan untuk keluar dari kerangkeng egosentris yang semakin menggejala. Seruan menghamba 

dalam konteks pertobatan bukan pula utopia yang serentak menempatkan manusia dalam rasa 

pesimis akut. 

Di balik keberagaman cara pandang tentang hamba, sebetulnya termaktub beberapa 

keutamaan karakter yang darinya manusia-manusia yang lain meraih banyak hal. Pertama, 

keterikatan pada tuan. Keterikatan erat kaitannya dengan panggilan seorang Kristen yang 

sepenuhnya mengikat perjanjiannya dengan Tuhan yang memanggil. Keterikatan dengan Tuhan 

menjadi titik pijak bagi manusia untuk menyadari ketidakberdayaannya sebagai individu. 

Kesadaran ini pertama-tama sebagai awasan bahwa manusia masih memiliki Tuhan yang dari-

Nya setiap kemurahan berasal.  

Kedua, kesetiaan. Kesetiaan seorang hamba serentak paralel dengan tuntutan menjadi 

seorang pengikut Kristus sejati. Kesetiaan tidak dilihat sebagai pembatasan kebebasan individu 

dan disrupsi makna dari manusia sebagai makhluk otonom. Dalam terang Injil, kesetiaan 

mengerucut pada konsep kebertahanan manusia terhadap janji-janji Tuhan yang kadang dianggap 

tidak terpenuhi. Demikian, setia bukan saja soal janji yang mesti terpenuhi, melainkan juga 

kepercayaan yang harus selalu dirawat.  

Ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi rangkuman dari keseluruhan sifat 

seorang hamba.  Dengan kerendahan hati, seseorang bisa menjadi pribadi yang setia dan 

senantiasa memiliki ikatan khusus dengan Tuhan. Dengan kerendahan hati, sapaan Tuhan dan 

sesama yang menyelamatkan dengan mudah meresap dalam hati dan seterusnya melahirkan 

kedamaian.  

Epilog 

 Adventus menjadi momentum khusus bagi umat Katolik untuk merefleksikan kembali  

sejauhmana poin-poin kehambaan telah dihidupi sebagai bentuk persiapan menantikan Kristus 

yang akan datang. Seperti halnya seorang hamba yang senantiasa setia menantikan kedatangan 



tuannya, kesadaran serupa mesti melandasi bentuk penantian manusia akan kedatangan Kristus. 

Dengan menempatkan diri sebagai seorang hamba, niscaya kedatangan Kristus dengan mudah 

dialami, semakin dalam dirasakan dan pada akhirnya menjadi suatu perjumpaan yang 

membahagiakan. 

 

Carlo Acutis: Pribadi Berhati Hamba Allah Melalui Ekaristi dan Inspirasinya Bagi Kaum 

Muda Berjubah 

Oleh: Ilon Poe  

Pengantar 

Tahun 2020, tepatnya 10 Oktober Paus Fransiskus secara resmi mengumumkan sekaligus 

menetapkan Beato kepada Carlo Acutis sebagai “Pelindung Internet”. Beatifikasi terhadap  Carlo 

Acutis berlangsung di Asisi, Italia yang diikuti dengan perayaan Ekaristi sebagai bentuk 

penghormatan terhadapnya. Tanggapan iman dan refleksinya terhadap Perayaan Ekaristi 

menjadikan hidupnya nyata dalam kata-kata dan tindakkannya. Ia merangkum segala mukjizat 

dan pengalaman akan Kehadiran Kristus melalui internet. 

Kehadiran internet tidak selamanya berdampak negatif, justru dengan adanya internet, 

menjadi salah satu lahan efektif dan efisien dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan dari 

Allah di zaman ini. Ia menulis demikian “Ekaristi adalah jalan tol menuju surga”. Baginya 

mengikuti Ekaristi setiap hari merupakan pengalaman surga di bumi yang sungguh memberi 

makna dalam hidup dan karyanya. Di sini Ekaristi adalah dasar kebutuhan dan karyanya adalah 

hasil refleksi yang telah menjadi nyata. Pengalaman dan penghayatan hidup Carlo Acutis 

patutlah dijadikan penggerak bagi kaum muda dan secara khusus bagi kaum berjubah dalam 

menapaki panggilan Tuhan. Seorang kaum berjubah barangkali beranggapan bahwa, Ekaristi 

telah menjadi hal biasa dan makanan setiap hari, namun lupa pada apa yang menjadi dasar dan 

hakikat sejatinya. Sehingga, pertanyaan reflektif mendasarnya adalah apakah engkau sungguh 

mencintai Ekaristi yang diterima itu? Sebab terkadang  menghadiri perayaan Ekaristi hanya 

sekadar rutinitas belaka tanpa memandangnya sebagai kebutuhan dasar. Berbeda dengan Carlo 

Acutis, walaupun ia bukan hidup seperti umumnya kaum berjubah dalam satu komunitas biara, 

yang kental dengan kehidupan rohaninya tidak meredupkan harapannya untuk berjumpa dengan 

Tuhan dalam perayaan Ekaristi, Doa, refleksi,  mengakui dosa, dan berdevosi kepada Bunda 

Maria. Sorang kaum berjubah belum tentu mencapai kematangan iman seperti Beato Carlo 

Acutis walaupun berbalut Jubah putih, suci dan diagung-agungkan, tetapi minus dalam 

penghayatan dan tindakkan nyata. 

Kendati demikian, tampilnya Beato milenial Carlo Acutis  sekurang-kurangnya memantik 

kesadaran kaum muda berjubah di zaman ini yang barang kali jauh dari penghayatan mendalam 

tentang hakikat Ekaristi. Mencintai Ekaristi dan menjadi pribadi yang terlibat seperti Carlo 

Acutis tak sepenuhnya dimaknai oleh kaum muda berjubah dalam kesaksian dan pengalaman 

hidup hariannya di komunitas membiara. Oleh karena itu, mencapai pribadi yang berhati hamba 



Alllah seperti pribadi Beato, hendaknya dijadikan sebagai pedoman penghayatan yang harus 

dinyatakan dalam kata-kata dan tindakan. Belajar dari penghayatan iman sang Beato terhadap 

perayaan Ekaristi adalah cara bagaimana mencapai pribadi berhati hamba Allah yang utuh 

dengan kematangan iman, harapan dan kasih akan Allah yang mewujud dalam kehidupan kita 

selanjutnya. 

Mencintai Ekaristi Opsi Mencapai Pribadi Berhati Hamba Allah 

Umat Kristiani mengimani bahwa Perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak  

Kehidupannya. Melalui Ekaristi kita mengenang kembali kehidupan Yesus Kristus yang penuh 

dengan penderitaan dan pengorbanan. Ekaristi pula menunjukkan bahwa kehadiran Kristus itu 

nyata dalam wujud roti dan anggur suci sebagai simbol tubuh dan darah-Nya. Karena itu, 

Ekaristi bukan perayaan atau perjamuan biasa. Ekaristi itu suci  bernilai yang mempengaruhi 

iman, harapan, kasih, dan keselamatan dari Allah kepada manusia. Kendati Ekaristi itu penting, 

maka mencintai Ekaristi adalah opsi bagi kita untuk menjadi pribadi yang berhati hamba Allah 

yang baik. Berhati hamba Allah yang dimaksudkan di sini adalah, pribadi yang memiliki 

keutamaan dalam cinta, penderitaan dan pengorbanan bagi Tuhan dan sesama. 

 Ekaristi merupakan opsi mencapai kepribadian yang berhati hamba Allah. Dikatakan 

demikian, karena Ekaristi telah mempengaruh kehidupan seseorang dalam hidupnya. 

Pengalaman hidup dari Beato Carlo Acutis mempertegas kembali makna dan arti penting sebuah 

perayaan Ekaristi. Lebih dari itu, refleksi terdalamnya menunjukkan kepada kita bahwa segala 

misteri itu harus dihayati dengan penuh iman. Sebab sebuah misteri tak akan bisa dilukiskan, 

diungkapkan dengan kata-kata dan divisualisasikan secara langsung sekalipun melalui 

pendekatan-pendekatan akal budi seperti yang dilakukan oleh St.  Thomas Aquinas dalam 

mempertanggungjawabkan imannya akan Allah kepada sesama. Tetapi, pendekatan-pendekatan 

itu juga sangat membatu memahami kehendak Allah yang tak terpecahkan itu. Mengenai hal ini 

iman selalu dipersoalkan termasuk Ekaristi yang dirayakan. Ini terjadi karena akal budi selalu 

didayagunakan oleh manusia untuk berpikir secara rasional dan menolak apa yang tidak bisa 

dinyatakan secara rasional. Iman dan akal budi selalu bertentangan dan telah berlangsung 

sepanjang sejarah  hidup manusia. Tetapi kemudian Paus Yohanes Paulus II, mengetengahkan 

keduanya dalam satu ensikliknya yang berjudul “Fides et Ratio (Iman dan Akal Budi)”, yang 

isinya menegaskan bahwa akal budi manusia sejatinya merupakan anugerah Tuhan bagi manusia. 

 Jadi, iman dan akal budi seharusnya tidak bertentangan, melainkan dihayati sebagai 

rahmat-Nya. Paus menulis: iman dan akal budi ibarat dua sayap, karena itu, jiwa manusia 

menanjak ke kontemplasi kebenaran. Keduanya justru sama-sama diperlukan manusia untuk 

mampu mengontemplasi kebenaran. Karena itu, perlu pendekatan akal budi sebagai langkah 

awal membawa manusia pada imannya. (Hendro Setiawan, 2017). Akal budi tidak lengkap tanpa 

iman, dan begitu pula sebaliknya. 

Yang paling utama di sini adalah penghayatan iman. Sebab tanpa penghayatan kita tak 

mungkin mencintai Ekaristi. Scott Hahn adalah salah satu pribadi yang mencintai Ekaristi, 

seperti Beato Carlo Acutis. Pengalaman perjumpaannya dengan Yesus Kristus terjadi melalui 



Ekaristi yang kemudian mengubah keyakinannya dari Protestan menjadi Katolik. Ia menulis 

pengalamannya demikian; “Aku hanya duduk di sana, secara adikodrati sangat kelaparan akan 

Roti Kehidupan. Setelah mengucapkan kata-kata konsekrasi, imam mengangkat Hosti. Aku 

merasa tetes keraguan terakhir meninggalkan diriku. Dengan sepenuh hati aku berbisik. 

“Tuhanku dan Allahku. Itu sungguh Dikau!” Scott menyadari kehadiran nyata Allah melalui 

Ekaristi dan perjumpaan dengan-Nya menghilangkan sikap keraguannya terhadap apa yang 

belum pernah ia percayai sebelumnya. Hemat penulis, pengalaman ini menambah daya kekuatan 

dari Ekaristi sekaligus representasi nyata kehadiran Allah bagi manusia. 

Inspirasi Bagi Kaum Muda Berjubah 

Kaum muda berjubah adalah mereka yang dipanggil secara khusus. Mereka itulah 

tongkat estafet dalam membidangi karya pastoral dan pelayanan bagi Gereja dan masyarakat. 

Dalam hal ini dibutuhkan segala cara dan upaya agar kaum muda berjubah sungguh menjadi 

pribadi yang berhati hamba Allah dengan segala potensi yang dimiliki untuk kepentingan Gereja 

dan tuntutan dunia saat ini. Agar memperjelas maksud dari ulasan ini, penulis mencoba 

menempatkan Beato Carlo Acutis sebagai tokoh inspirasi bagi kaum mudah berjubah. Dengan 

demikian, maksud dari ulasan ini tidak membias, sehingga dapat dilokalisir ke dalam 

pemahaman sebagaimana yang akan di jelaskan.  

Telah di singgung pada pembahasan sebelumnya, Carlo Acutis digelari sebagai St. 

Pelindung Internet. Dapat dimengerti bahwa, sang Beato memiliki kemampuan dalam 

memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini yakni internet. Bahwa di satu 

sisi, kehadiran internet yang oleh segelintir orang dipandang sebagai media yang sarat dengan 

hal-hal negatif, provokatif dan alat pemicu ujaran kebencian terhadap sesama kerap kali 

melahirkan polemik dalam kehidupan nyata. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ia 

menampik pandangan-pandangan negatif itu dengan menjadikan media internet sebagai sarana 

pewartaan sukacita dan keselamatan  yang bersumber dari Allah bagi sesama. Satu hal yang 

patut dikagumi darinya yakni tetap setia dan taat dalam mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari 

karena ia yakin bahwa Ekaristi adalah sumber kehidupannya. Baginya, perayaan Ekaristi bukan 

sekadar rutinitas. Ekaristi adalah perayaan Tuhan, maka dibutuhkan kesediaan hati untuk terlibat 

secara sadar dan bertanggung jawab.  

Untuk menjadi pribadi yang berhati hamba Allah, sekurang-kurangnya kaum muda 

berjubah dapat belajar dari sang Beato Carlo Acutis, terutama memaknai secara utuh pentingnya 

mencintai Ekaristi. Bila dalam kenyataan dan praktiknya, kita kurang sadar memaknainya, 

berusahalah untuk “mencoba” lewat jalur refleksi. Refleksi adalah jalan bagi kita kaum muda 

berjubah untuk mencapai pemahaman dan kematangan iman. Menyentil ungkapan Haries “Yang 

menjadikan hidup itu tidak nyata adalah pengunduran diri dari dunia yang fondasinya adalah 

refleksi. Penulis meyakini bahwa jalur refleksi yang ditempuh ini sangat membantu setiap kaum 

muda berjubah dalam memaknai dan mencintai Ekaristi jika secara sadar dan setia dalam 

menjalankannya. Carlo Acutis telah membuka kesadaran kita, setidaknya dari spirit dan 

karyanya patut dijadikan sebagai sumber inspirasi iman dan teladan bagi kehidupan kaum muda 

secara khusus kaum berjubah dalam menapaki jalan panggilan hidup membiara. 



Penutup 

Patut disadari bahwa Perayaan Ekaristi adalah perayaan Tuhan. Dalam dan melalui 

perayaan itu, Tuhan sungguh-sungguh hadir dan menyertai kita. Karena itu ia disebut sebagai 

sumber dan puncak dari segala perayaan liturgi. Dengan demikian, mencintai Ekaristi dan 

menghayatinya sedapat mungkin disadari betul dalam kehidupan ini. Kita tidak mungkin 

mendapatkan apa yang kita harapkan tanpa terlibat dalam suatu relasi yang intim dengan Tuhan 

secara sadar. Atau bagaimana kita mengakui sungguh-sungguh mencintai Dia tanpa ada yang 

menjembataninya. Akhirnya, dengan kita menjadikan Ekaristi sebagai dasar kebutuhan, sejatinya 

kita telah mencapai kepenuhan iman, harapan dan cinta yang sempurna.  

 

Menjadi Pribadi yang Berhati Hamba Allah di Tengah Dunia 

(Sebuah Bahasan Reflektif) 

Oleh:  Ino Banggut 

Prolog 

Term tentang pribadi dan hamba merupakan dua hal yang tidak bisa  dilepas pisahkan. 

Keduanya ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari 

eksistensi manusia itu sendiri sebagai sebuah pribadi. Pada hakikatnya manusia mempunyai 

tugas dasar sebagai hamba Allah.  Kehadiran manusia sebagai suatu pribadi(hamba Allah) yang 

otonom. Harus memiliki keterampilan tersendiri tentang soal bagaimana cara berada yang 

sesungguhnya sebagai hamba Allah ditengah dunia.  Manusia yang pada satu sisi adalah hasil 

karya Tuhan. Cara berada seseorang mesti menunjukkan diri sebagai Hamba Allah. Hal ini dapat 

ditunjukkan dalam relasi sederhana dalam kehidupan di komunitas ataupun dalam kelompok-

kelompok yang lebih besar. Dengan membangun relasi dengan siapa saja dalam kehidupan 

masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain. Berbicara Pribadi merupakan hal yang 

menarik untuk diperbincangkan bersama. Pada satu sisi memang bukan merupakan suatu yang 

mudah, ada banyak hal yang selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan diruang 

publik terkait eksistensi manusia dan bagaimana cara beradanya sebagai hamba Allah ditengah 

dunia. Karena itu, dalam tulisan yang sederhana ini saya memberikan judul: Menjadi pribadi 

yang berhati hamba Allah ditengah dunia. Hal ini berangkat dari ketidakmampuan kita 

manusia untuk menjadi seorang hamba(Allah) bagi sesama ditengah dunia.  

Pribadi yang berhati hamba Allah ditengah dunia 

Secara definitif kata hamba, selalu dihubungkan dengan sosok yang hina, tidak punya 

hak,  hidup menderita dan tidak merdeka. Ini memang sudah menjadi gambaran umum tentang 

hamba. Definisi ini  tidak akan pernah dijumpai dan temukan dalam kehidupan para hamba 

tuhan. Siapakah para hamba tuhan itu?  Banyak orang-orang Kristen  memberikan jawaban yang 

sama. Pada umumnya mereka akan menjawab para pendeta, para pastor. Memang itu merupakan 

jawaban yang benar namun tidak tepat. Definisi bebas dari hamba tuhan adalah orang-orang 



yang membaktikan diri dan hidupnya untuk tuhan dan melepaskan segala kenikmatan atau 

tawaran-tawaran duniawi. Mereka itu adalah orang-orang yang mampu melepaskan segala 

kemerdekaan duniawi dan patuh dan tunduk kepada pemerintahan surgawi, yang tidak punya hak 

untuk menuntut tetapi punya hak untuk meminta, yang selalu kurang pendidkan sehingga selalu 

memohon  setiap saat, yang lemah dan tidak dapat melindungi diri sendiri. 

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa, konsep tentang hamba dapat dilihat dari 

perspektif lain. Banyak orang sudah merasa bahwa dari definisi itu sesuai dengan gambaran diri 

kita, artinya gambaran hati nurani manusia sudah mulai digerakkan oleh Allah untuk menyadari 

keberadaannya di hadapan Allah. Dalam kisah Injil juga Maria menyebut diri sebagai hamba 

Allah(Lukas 1:38). Ia yang merupakan bukan siapa-siapa dalam struktur ibadah orang Yahudi 

pada waktu itu menyebut dirinya hamba. Karena dirinya menyadari bahwa dirinya sebagai 

jemaat biasa, menyadari dengan sungguh keberadaan dirinya dihadapan Allah. Dengan 

kesadaran ini. Allah memakai dia. 

Hamba Allah berbeda dengan hamba-hamba lain. Ia lebih mengutamakan dan 

memprioritaskan pelayanan kepada Allah. Allah penyebab utama dari segala yang ada dimuka 

bumi(causa prima). Yang lebih berkuasa dibandingkan  semua manusia, yang lebih berkuasa 

dibandingkan dengan pemerintahan yang paling kuat didunia.  

Konsep lain, kedudukan sebagai hamba lebih mulia dibandingkan segala kedudukan yang 

ada didunia. Tetapi gambaran ini mengalami perubahan, sehingga terjadi pergeseran  makna dan 

arti.  Pribadi yang menyadari dirinya sebagai hamba Allah mesti mencari dan menemukan 

perlindungan di dalam Allah bukan  malah mencari dan menemukan kenyamanan sendiri. 

Manusia yang sebenarnya memperkaya diri di dalam Allah justru memperkaya diri dengan 

kemewahan dunia, dan melupakan kekayaan di dalam Allah. Manusia yang seyogianya memikul 

kuk yang diberikan oleh Yesus justru menggantikannya dengan kuk dunia. Pada akhirnya 

manusia sulit mengalami kemuliaan di dalam Allah. Sehingga manusia  menjadi tidak berharga 

lagi atau kehilangan jati dirinya sebagai manusia Dimata Allah. Kalau setiap orang   masih 

menganggap diri sebagai hamba Allah, sebenarnya Allah sendiri telah memalingkan wajahnya 

dari kita manusia. Dan ini tercermin dari kedekatan kita dengan Allah. Dan campur  tangan Allah 

dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, hama-hamba Allah adalah kita semua. Menjadi hamba 

Allah, kita akan dihadapkan pada tuntutan yang sama dan diberi peluang yang sama indahnya 

oleh Tuhan. 

Epilog 

Sebagai hamba Allah dan cara beradanya  ditengah dunia, paling kurang semuanya mesti 

diseimbangkan dengan  kekuatan, talenta  dan iman.. Sebagai majikan(Allah) Dia berhak 

menuntut dari pada kita segala hasil dari peluang-peluang yang dia berikan. Kesungguhan dalam 

memanfaatkan peluang, kekuatan  dan talenta yang telah diberikan oleh Allah menjadi ukuran 

dalam menentukan segala  keberhasilan kita. Hasil yang diperoleh sangat bergantung pada faktor 

kesungguhan. Perumpamaan tentang tiga hamba yang digambarkan dalam kisah Injil (Matius 

25:14-30) menampilkan tiga hamba yang dengan keadaan yang berbeda tetapi memiliki tuan, 



waktu, peluang dan kesempatan yang sama. Akhirnya, kesungguhan yang berbeda membuahkan 

hasil yang berbeda pula.  

Ketika kita bersungguh-sungguh hidup sebagai hamba Allah, kita akan menyadari 

gerakan-gerakan tangan Allah dalam hidup kita. Perintah-perintah Allah dapat kita rasakan 

dalam setiap nafas hidup. Hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan keegoisan diri sendiri melainkan 

menjadikan Yesus sebagai majikan kita yang hidup dalam diri kita. Hasilnya segala kemuliaan 

dan kehidupan yang terpancar dalam diri Yesus akan kita pantulkan kepada orang-orang di 

sekitar kita. Demikianlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil. Bukan hanya untuk 

segelintir orang melainkan untuk semua orang. Keberadaan kita sebagai hamba Allah akan lebih 

mulia dari pada hamba dunia, jika kita memahami keberadaan kita dan berjuang dengan 

sungguh-sungguh melakukan peran kita sebagai hamba, dimana pun Allah menempatkan kita. 

 

Pandemi Corona dan Spiritualitas Harapan 

Oleh: Simpli Dalung 

Tak dapat dimungkiri bahwa ekspansi dan mobilisasi virus Corona yang begitu agresif 

dan masif beberapa waktu terakhir ini telah menimbulkan begitu banyak penderitaan dan 

kehancuran dalam pelbagai lini kehidupan manusia. Manusia kehilangan harapan akan masa 

depan, kehilangan banyak waktu untuk berusaha, dan atau kehilangan sentuhan terhadap yang 

lain. Pandemi virus corona memberi peringatan kepada manusia bahwa segala kemajuan di 

bidang teknologi dan pengetahuan tidak akan pernah menjadi lebih berharga dari kehidupan. 

Seiring kepanikan akan penyebaran virus corona, kita harus membuat pilihan ultim – 

antara memainkan logika paling brutal dari survival of the fittest atau semacam penciptaan 

kembali komunisme dengan koordinasi dan kolaborasi global (Zizek dalam Maqin, dkk, 

2020:85). Virus corona menggugat eksistensi manusia di hadapan manusia yang lain. 

Komunisme yang dimaksud Zizek di sini adalah sebuah pendekatan kolektif dan komprehensif 

yang melibatkan semua elemen dalam pemerintahan dan masyarakat. Tanggung jawab etis 

manusia di hadapan yang lain menjadi titik tolak yang memampukan manusia membangun 

kembali harapannya akan kehidupan. Di hadapan orang lain yang menderita manusia adalah 

subyek yang bertanggung jawab. 

Manusia: Subyek yang Bertanggung Jawab 

Berhadapan dengan kondisi penderitaan dan ketiadaan harapan di tengah pandemi virus 

corona ini, manusia dipanggil untuk peduli dan 'terluka' ketika melihat penderitaan yang lain. 

Tanggung jawab etis manusia mengharuskan manusia untuk solider terhadap yang lain. Oleh 

karena itu, dalam konteks ini, isolasi diri yang dilakukan oleh masing-masing orang harus 

dimengerti dalam koridor pemahaman solidaritas dengan yang lain, bukan sebagai sebuah 

egoisme. Manusia mengisolasi diri bukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya tetapi lebih dari 

itu untuk melindungi kehidupan yang lain. Manusia bersolider dengan yang lain ketika dia 

melakukan pelbagai aktivitas yang sesuai dengan protokol yang dikeluarkan tim medis. Tidak 



hanya itu, peran manusia sebagai subyek juga nyata dalam kepeduliannya terhadap kekurangan 

dan kerentanan yang dialami sesamanya, terlebih pada masa pandemi ini.  

Ide Levinas tentang subyektivitas manusia dapat dimengerti melalui sensibilitas manusia 

yang memungkinkannya disentuh oleh hal-hal yang berada di luar dirinya. Konsep subyektivitas 

manusia dalam pemikiran Levinas dapat dilihat sebagai tanggapan atas anti humanisme modern 

ini. Ia mempertanyakan asumsi gerakan ini bahwa humanisme pada dasarnya adalah sebuah 

humanisme orang pertama tunggal (a humannism of the first person singular subject) dengan 

pemikiran, tindakan, dan perkataan yang bebas (Tjaya, 2019:106). Manusia adalah subyek yang 

mana menegaskan subyektivitasnya dalam kepedulian terhadap segala kondisi dan situasi di luar 

dirinya. Subyektivitas manusia bukan merupakan bentuk keegoisan diri tetapi sebagai suatu 

tanggung jawab etis manusia; manusia mengendalikan kehidupan dengan memberi kehidupan 

kepada yang lain. 

Pandemi virus corona secara tidak langsung hendak menggugat subyektivitas manusia 

itu. Pandemi virus corona memaksa manusia untuk merenungkan kembali makna eksistensialnya 

di tengah faktum penderitaan dan ketiadaan harapan orang lain. Subyek yang bertanggung jawab 

harus mampu membiarkan dirinya terluka oleh penderitaan yang lain. Manusia harus 

membangun kembali harapan manusia akan kehidupan. Tanggung jawab etis manusia nyata 

dalam pelbagai aksi kepedulian dan penghiburan bagi mereka yang begitu terdampak oleh 

pandemi ini. Dalam perjumpaan dengan wajah penuh penderitaan yang lain, manusia dipanggil 

untuk memberi harapan. 

Spiritualitas Harapan 

Adventus merupakan sebuah masa penantian yang penuh dengan harapan. Kita 

menantikan kedatangan Yesus sambil berharap bahwa Dia akan membawa pembaharuan dalam 

diri kita. Yesus, Tuhan yang hadir di tengah dunia, membawa kepada kita harapan-harapan dan 

sekaligus membawa kita keluar dari situasi ketertindasan dan kesengsaraan. 

Adventus kita adalah bentuk pengambilan bagian kita dalam situasi terombang-

ambingnya harapan dan keputusasaan menghadapi sebuah pembaruan. Karena keyakinan, bahwa 

juga di dalam situasi yang paling sulit, Allah diyakini sebagai Tuhan yang tidak membuang 

begitu saja umat-Nya, bahwa Allah, seperti yang disaksikan oleh iman bangsa Yahudi dan iman 

Yesus dari Nazaret, adalah Tuhan yang pasti akan datang, maka orang-orang Kristen memiliki 

panggilan untuk menjadi penyulut harapan umat manusia. Menjadi orang Kristen berarti menjadi 

manusia yang berharap, yang membawa dan menyulut harapan ke tengah dunia. Ada dua bentuk 

tindakan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan harapan yang sering terkulai itu. Pertama, 

kita tetap menyuarakan segala bentuk ketidakadilan  dan penyelewengan demi mengupayakan 

sebuah perbaikan. Kedua, secara sadar menciptakan tanda-tanda harapan untuk memulihkan 

ketakpercayaan dan keputusasaan sesama warga (Kleden, 2019:27-28). 

Sebagai bagian dari komunitas hamba Allah, di tengah pandemi virus corona ini, kita 

dipanggil untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan jalan menghidupkan kembali 

harapan sesama saudara kita dengan selalu menunjukkan kepedulian dan cinta terhadap mereka 



yang sangat menderita. Masa adventus ini, masa yang penuh harapan, menjadi momentum yang 

tepat untuk membangun kembali harapan-harapan yang telah hancur dan layu. Di tengah 

runtuhnya harapan umat manusia yang disebabkan oleh pelbagai krisis karena corona, kita 

dipanggil untuk membawa harapan seraya kita tetap berusaha mencari jalan yang tepat untuk 

menghentikan virus ini.  

Harapan akan penghiburan dan pertolongan yang datang dari Allah harus senantiasa 

bernyala di dalam hati kita. Yesus yang kita nantikan adalah Tuhan atas kehidupan yang dengan 

kuasa-Nya yang besar mampu mengatasi segala kepelikan hidup dan penderitaan kita. Masa 

Adven mengajak kita untuk tidak kehilangan harapan di saat pandemi ini menjadi semakin parah. 

Kita percaya bahwa Yesus yang akan datang adalah Tuhan atas kehidupan yang berkuasa atas 

penderitaan dan maut.  

 

Bertobat: Kesadaran Manusia sebagai Hamba Allah akan Situasi Kedosaannya  

Oleh: Ricko Kebu 

 

“Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Pesiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya”(Matius 3:3) 

  

Seruan untuk bertobat selalu diperdengarkan kepada umat kita pada masa Adven dalam 

penanggalan liturgi Gereja Katolik. Pada umumnya, kita berpandangan bahwa masa Adven 

adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus 

Kristus, yang datang untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan demikian masa ini adalah masa 

yang istimewa bagi kita untuk menyadari segala dosa yang telah kita perbuat. Kesadaran itu akan 

dikukuhkan dalam niat kita untuk bertobat. Dalam hal ini bertobat menjadi suatu keutamaan 

yang perlu diamalkan sebagai bentuk persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan.  

Pada masa adven, kita tentu tidak asing lagi mendengar seruan yang disuarakan oleh 

Yohanes Pembaptis di padang gurun; ‘persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan 

baginya’. Seruan Yohanes ini bukanlah tanpa sebab. Ada makna yang mendalam yang 

terkandung di dalamnya. Pertama, kata persiapkanlah mengandung makna imperarif yang 

menuntut suatu sikap kewaspadaan. Sikap waspada timbul karena keyakinan akan terjadinya 

sesuatu di masa yang akan datang. ‘Hati-hati dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu 

bilamanakah waktunya tiba’ (Mark.13:33). Kewaspadaan itu perlu diamalkan agar pada 

waktunya kita telah siap menerima apa yang akan terjadi. Kedua, kata luruskanlah mengandung 

makna imperatif radikal yang menuntut kita untuk menggenapinya, tidak bisa tidak. Perintah 

luruskanlah timbul dari perbendaharaan kata seseorang mengandaikan sebelumnya ada 

ketimpangan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. 

Mengandung makna bahwa orang harus berbalik pada Tuhan, membuka jalan dan menyiapkan 

jalan  yang layak untuk Tuhan.  



Dengan demikian kedua hal ini sengguhnya memiliki keterikatan sebab-akibat. 

Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dalam arti waspada akan kedatangan Tuhan Sang Juru 

Selamat, dapat dinyatakan melalui tindakan kita yakni meluruskan jalan bagi-Nya. Sikap 

waspada dapat kita tunjukkan dengan memperbaiki segala ketimpangan dan dosa yang telah kita 

lakukan pada hari yang telah kita lalui. Situasi ini kita namakan dengan pertobatan. Sikap tobat 

yang kita amalkan merupakan buah dari kesadaran kita akan keberdosaan kita. Kesadaran akan 

dosa inilah yang menjadikan kita pribadi berhati hamba Allah. 

Kesadaraan akan Dosa: Prinsip menjadi Pribadi Berhati Hamba Allah 

 Pribadi yang berhati hamba Allah identik dengan pribadi yang rendah hati. Hamba Allah 

di sini tidak mengandung konotasi negatif sedikit pun. Sebab menurut pemahaman kita, hamba 

berarti orang yang diperbudak. Namun, apa salahnya kita menjadi hamba Allah. Kita hendaknya 

menghilangkan pemahaman kita tentang hamba yang berkonotasi negatif. Ssungguhnya dari 

seorang hamba kita belajar tentang kesetiaan, kerendahan hati, dan kepatuhan kepada tuannya. 

Dalam hal ini, kita belajar dari sikap Bunda Maria ketika mendengar dan menjawabi panggilan 

Allah. “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu” 

(Lukas 1:38). Melalui perkataannya, Bunda Maria sungguh sadar bahwa ia adalah hamba Allah. 

Sebagai hamba, ia sadar bahwa sudah sepantasnyalah ia berserah diri dan taat kepada Allah. 

Lalu bagaimana dengan kesadaran manusia akan realitas kedosaannya. Kesadaran akan 

dosa mau menunjukkan bahwa manusia masih peka terhadap perbuatannya. Manusia, dengan 

kerendahan hatinya mengakui kesalahan dosa yang telah diperbuat. “Aku akan bangkit dan pergi 

kepada bapaku dan berkata: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa” 

(Lukas 15:18). Hal inilah yang menghantar dia menjadi pribadi berhati hamba Allah. Sebagai 

hamba Ia akan memulihkan hubungannya dengan Allah. Ia akan berserah diri pada-Nya dan mau 

mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari hidup selanjutnya. 

Kesadaran: Akses menuju Pertobatan 

Pertobatan mengandaikan sebelumnya ada perbuatana dosa. Ada beberapa defenisi dosa 

yang kurang lebih menghantar kita pada pemahaman tentangnya. Dosa berarti menjauhkan diri 

dari Allah dan sesama, serta putusnya hubungan cinta dengan Allah dan sesama. Berdosa berarti 

mengganti seluruh sikap, seluruh pribadi; berarti berpaling dari Allah dan sesama. Dalam dosa 

manusia mengubah sikap dasarnya, mengubah pilihan dasarnya. Dengan kata lain, perubahan 

dari sahabat menjadi musuh dan cinta menjadi benci. 

 Dengan demikian, pertobatan berarti memulihkan kembali hubungan atau relasi yang 

telah rusak oleh dosa. Di sini ditekankan lagi ketiga relasi yang dinodai, yakni hubungan dengan 

Allah harus diperbaiki lagi; hubungan dengan sesama harus dipulihkan; hubungan dengan dunia 

harus pula diperbarui. Pertobatan ini timbul karena keadaran manusia akan situasi kedosaannya. 

Ia sadar bahwa dialah yang telah merusak hubungan atau relasi dengan Allah, sesama, dunia, dan 

bahkan dirinya sendiri. 

Penutup 



Menjawab panggilan Tuhan berarti meninggalkan dosa. Pada masa adven yang akan kita 

jalani bersama merupakan kesempatan emas bagi kita untuk menjadari situasi keberdosaan kita. 

Setelah kita menyadari situasi dosa tersebut, hendaknya kita membangun tekad untuk bertobat. 

Perlu kita sadari bahwa dalam proses pertobatan terdapat dua unsur. Pertama, Allah yang 

mengambil inisiatif untuk berdamai lagi, dengan manusia, untuk memulihkan hubungan yang 

telah rusak. Kedua, manusia yang menyerahkan diri kepada kerahiman Allah.  

Dengan demikian, sudah selayaknya kita mengindahkan seruan dari padang gurun, 

supaya kita bertobat, meluruskan jalan bagi Allah. Sehingga ketika Dia hadir dan tinggal 

bersama kita, kita sudah merasa lebih layak dan pantas didiami. Kerendahan hati seorang hamba 

sangat diperlulan di sini. Sebab melalui kerndahan hati itulah manusia sesungguhnya menyadari 

situasi dirinya. Hal ini yang mencerminkan dirinya sebagai pribadi berhati hamba Allah. 

 

Menjadi Pribadi yang Merunduk 

     Oleh: Tarsi Dasor 

 Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kesombongan yang melekat dan membatu 

dalam diri. Arogansi sebagai tameng untuk membenarkan diri dalam setiap tindakan yang 

berakibat fatal bagi proses pembentukan diri yang matang. Manusia acapkali tidak bersikap 

merunduk atau rendah hati di hadapan Tuhan ataupun momentum bersama orang lain. 

Kecenderung, semacam ini menjadi alasan sebagai kelemahan manusia. 

  Manusia sebenarnya sebagai pribadi wakil Allah di bumi. Ia dituntut untuk menjadi 

pribadi yang merunduk pada setiap perintah dari Allah maupun orang lain. Dirinya berusaha 

menjadi figur yang rendah hati tanpa ada orientasi pada kepentingan diri semata. Dunia sangat 

membutuhkan manusia yang setia, taat dan rendah hati dalam menjawabi panggilan Allah dalam 

setiap perjumpaan dengan sesamanya. 

  Ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai bukti kesadaran akan esksistensinya yang 

istimewah. Tuhan juga menempatkan manusia pada posisi sebagai pribadi yang punya kesadaran 

moral dan tanggungjawab etis atas dirinya dan orang lain. Tetapi karena kesombongan dan ingin 

berkuasa maka semua itu diruntuhkan dari posisi yang strategis dan sakral itu.  

Sikap Hamba yang Merunduk 

 Panggilan manusia sebagai hamba bukan sebagai pribadi yang berkuasa dengan sikap 

arogansi yang menjelma pada setiap lorong kehidupan. Penulis menempatkan sikap merunduk 

sebagai jalan pertobatan dan perbaikan diri atas kelemahan itu di dalam kehidupan sebagai wakil 

Tuhan.  

Gambaran naturalistis ikhwal kepribadian manusia sudah banyak dipengaruhi oleh gaya 

hidup yang melampaui cara berpikir dan psikologi serta moralitasnya sebagai manusia yang 

privilese. Tuhan menghendaki manusia bertanggungjawab atas dirinya bukan merusaknya 

dengan memupuk sikap arogansi dan egoistik serta animo diri tidak yang terbatas.  



Pada titik ini, penulis mengambil Bunda Maria sebagai model pribadi hamba yang selalu 

merunduk pada setiap perintah Tuhan. Memang dalam merangkai identitas Maria tidak akan 

pernah habis dibicarakan dalam kehidupan manusia. Mesti diakui, Maria sebagai pribadi yang 

terpilih diantara semua wanita di muka bumi ini. Keistemewaan pribadinya menjadi gambaran 

yang jelas bahwa dirinya menghormati pilihan Allah dan karya keselamatan itu. 

Maria, menarik dibicarakan dikalangan hidup manusia dan terlebih khusus calon imam. 

Hidup Maria secara totalitas diberikan kepada penyelangaraan Tuhan sebagai awal karya 

keselamatan itu pada diri Yesus. Penulis menggambarkan Maria sebagai pribadi hamba yang 

dengan setia menjalani dan mengikuti amanat Tuhan. 

   Meskipun Maria terpilih menjadi wanita istimewa, ia tidak pernah bangga dan 

menyombongkan diri. Maria hanya bersyukur dan merunduk pada perintah dan tetap taat serta 

setia dengan pilhan hidupnya. Gambaran hidup Maria sangat jelas bahwa dia sebagai pribadi 

hamba yang merunduk tanpa ada keinginan untuk mencari popularitas. Semestinya, manusia 

selalu merunduk sebagai hamba di hadapan Tuhan, bukan sebagai pribadi yang sombong dan 

egoistik. Sebab sikap seprti sombong dan egoistik tidak mendidik diri dan iman yang lebih 

matang, justru mengahantar manusia menjadi pribadi yang membantu dan tidak mengenal rasa 

bersyukur kepada Tuhan. 

Hidup dalam Penuh Harapan   

Dalam setiap pribadi tentu tidak luput dari kekurangan dan kelemahan yang sudah 

mengakar pada pribadi sebagai manusia. Karena itu manusia dituntut untuk tetap konsisten 

sebagai pribadi wakil Allah di bumi untuk mengamalkan setiap perintahnya. Hal ini juga 

berimplikasi positif bagi perkembangan kepribadian dan kematangan imannya.  

Tuntutan itu, mesti berasal dari kesadaran sebagai kewajiban demi kewajiban sebagai 

hamba yang merunduk di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur menjadi titik kesadaran yang 

mendalam tentang arti hidup sebagai hamba Allah dan tentu tidak terlepas dari sikap merunduk 

pada perintahnya. Pada momen ini, hidup penuh harapan adalah sebagai ungkapan untuk selalu 

mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidupnya terutama mengobati segala kekurangan 

pada pribadi manusia. Nantikan Tuhan pada setiap momen dan menjadikan-Nya sebagai 

substansi pegharapan itu. 

 Jadi, meskipun manusia terpasung dalam kerangkeng kepribadian yang arogansi dan 

egoistik serta animo diri yang melampaui batas kemanusiaan. Itu artinya manusia tidak 

menjadikan itu sebagai alasan untuk berbuat sesuatu yang tidak seturut kehendak Allah. Di sini, 

manusia harus melampaui kelemahan itu dengan memupuk kesadaran sebagai pribadi hamba dan 

merunduk pada setiap perintah dan ajaran moral agama. 

 Akhirnya, manusia harus sadar dan memperjuangkan itu dengan selalu mengucapkan 

syukur dan selalu berharap pada Tuhan sebagai actus primus yang mampu mengubah hidup 

manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan itu.  

 



Restorasi Prapaska dalam Masa Adven 

Oleh Bayu Tonggo 

Bagi kaum Katolik, pemahaman masa Adven barangkali tentu telah menjadi pengetahuan 

umum untuk dihidupi dalam spirit penantian akan kedatangan Mesias, Penyelamat, Tuhan Yesus 

Kristus. Mungkin untuk dikatakan bahwa pengetahuan ini berpijak pada pandangan etimologis 

Masa Adven sendiri, yang berasal dari kata Latin adventus, advenio (dalam bahasa 

Yunani parousia ), yang berarti kedatangan.  

Dua Arah penghayatan dalam Masa Adven 

Ungkapan kedatangan (adventus) yang ditinjau pada masa Adven mengarah pada tindak 

penantian yang bergerak serupa dalam dua arah penghayatan. Pertama, menanti dalam 

penghayatan akan kenangan kedatangan Yesus Kristus pertama kalinya (diarayakan pada 25 

Desember). Sementara arah penghayatan kedua, menyeruput dalam konsep eskatologis Gereja. 

Umat Katolik (dalam konteks peziarahannya di bumi) menanti dalam pengharapan akan 

kedatangan Yesus yang kedua. 

Hal tersebut terwujud konkret dalam tatanan kehidupan liturgi selama masa ini, 

sebagaimana ditulis Belly Ray Resubun dalam artikelnya bertajuk: “Masa Adven dalam Gereja 

Katolik Roma” (Kompasiana.com, 2/12/2018). Bahwasannya perayaan masa Adven, terbagi atas 

empat minggu dengan tema sentralnya adalah penantian. Liturgi dari minggu pertama hingga 

tanggal 16 Desember diarahkan lebih pada penantian eskatologis kedatangan Yesus Kristus 

sebagi Hakim Akhir Zaman. Adapun bacaan-bacaan liturginya diarahkan pada tema 

ini. Sementara dari tanggal 17 Desember sampai 24 Desember, baik bacaan serta liturginya lebih 

terarah pada persiapan penyambutan kelahiran Yesus di Betlehem. Maksud dari dimensi 

eskatologis dari masa adven ini mau menunjukkan bahwa keselamatan yang telah kita terima 

dari Allah akan mendapat kesempurnaan pada akhir zaman (1 Ptr 1: 5). Yakni bahwa seluruh 

hidup manusia adalah wadah pelaksanaan janji-janji Allah yang akan terpenuhi pada hari Tuhan 

(1Kor 1: 8; 5: 5). 

Restorasi  Prapaska: Menyerukan Pertobatan  

Terhadap dua tatanan penghayatan hidup umat Katolik pada masa Adven, Stefanus-

Ingrid dalam ulasan berjudul: “Persiapakan Hati Menjelang Datangnya Tuhan”, menyebut masa 

Adven sebagai masa Restorasi Prapasaka, Masa Pertobatan (Katolisitas. org, 19/12/2018). Hal 

ini dibahas seturut kerangka pemahaman makna masa Adven dalam KGK 524. Bahwasannya di 

dalamnya diulas, “ketika Gereja meletakkan liturgi setiap tahun, ia menghadirkan kembali 

pengharapan di zaman kedatangan akan kedatangan Mesias, sebab dengan mengambil bagian di 

dalam masa penantian yang panjang terhadap kedatangan pertama Sang Penyelamat, umat 

beriman memperbaharui kerinduan akan kedatangan-Nya yang kedua. Dengan kelahiran Sang 

Perintis [Yohanes Pembaptis] dan kematiannya, Gereja mempersatukan kehendaknya: “Ia harus 

makin besar, tetapi aku harus makin kecil (Yoh 3:30)”. 



Dengan demikian, pijakan KHK 524 boleh dilihat bahwa [a] masa adven menjadi sebuah 

masa liturgi yang sangat tampan bagi umat beriman untuk review dan mengambil bagian dalam 

kenangan historis, pengharapan di zaman kedatangan Yesus yang pertama. Dengan tindakan itu, 

umat beriman sekaligus pula ada dalam tindak pembaharuan akan kerinduan kedatangan Yesus 

yang kedua. 

[b] Kenangan historis yang mewujud dalam kerinduan eskatologis itu, dalam bahasan 

yang mendalam mestilah dihayati dalam kerangka perjalanan hidup yang berwarna dalam 

pertobatan (restorasi Prapaska). Hal ini seturut seruan pertobatan Yohanes Pembabtis yang turut 

memayungi lajur perayaan masa Adven: “bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat”. 

Dalam direktorium yang Berbicara tentang Kesalehan umat dan liturgi tahun 2002, 

menyatakan bahwa adven adalah masa pertobatan yang sering menampilkan macam kutipan para 

nabi, terlebih khusus Yohanes Pembaptis dalam seruan pertobatannya. Pertobatan yang 

dimasksud ialah pertobatan yang mesti hadir sebagai pertobatan sebagai penyesalan atas dosa, 

pertobatan hati dan pertobatan perilaku; yang dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut 

Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus. 

Restorasi Prapaska dalam Masa Adven: Sebuah Panggilan Pertobatan 

Di tempat lain, konsep restorasi prapaska, spirit pertobatan, yang merangkul perayaan 

masa Adven, dalam pemaknaannya bolehlah melirik seruan Paus Fransiskus dalam homili yang 

dihadirkannya pada Minggu Kedua masa Adven pada tahun 2018. Bahwasannya Paus 

mengingatkan umat Katolik akan “panggilan pertobatan, perjalanan perubahan”, yang mesti 

tampil dalam penghayatan hidup selama masa Adven (Komkat-kwi.org, 13/12/2018).  

Dalam kacamata tindakan konkret, Paus menegaskan akan perwujudan panggilan 

pertobatan itu yang mesti mengemuka dalam pengakuan rendah hati kesalahan kita, kelalaian 

kita. Soal bagaimana saya dapat mengubah sesuatu dalam sikap saya untuk mempersiapkan jalan 

bagi Tuhan? Langkah nyata terhadap refleski tersebut ditegaskan Paus  melalui tindak 

rekonsiliasi dengan sesama saudara; meminta pengampunan atas kesalahan kita. 

Dengan demikian, pemaknaan restorasi Prapaska dalam masa Adven sekurang-kurangnya 

boleh menghantar kita untuk ada dan semakin menghayati kehidupan iman yang semakin  

mendalam. Kita semakin menyadari akan lajur kehidupan kita di dunia sebagai umat Allah yang 

harus selalu berharap akan kedatangan (Adventus) Kristus yang kedua. Sebab sebagaimana 

jemaat perdana mengakui bahwa Yesus telah berjaya di dalam Gereja-Nya, namun mereka 

mengakui bahwa segala hal belum sepenuhnya takluk kepada-Nya, sehingga masih ada 

penggenapan kerajaan-Nya di masa mendatang (lih. KGK 680). Untuk itu, para jemaat perdana 

(dan kita pun mesti) menantikan dengan rindu kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan-

Nya, untuk mencapai kemenangan sempurna, kebaikan atas kejahatan, ketika Kristus akan 

mengadili semua orang, baik yang hidup dan yang mati (lih. KGK 681, 682). 

 

Spiritualitas Hamba: Menjadi Pelayan Berpolakan Pribadi Yesus 



Oleh: Jemmy Jeradu 

Pengantar 

Berkat sakramen pembaptisan, sebagai umat Kristiani kita semua dipanggil dan menjadi 

warga umat Allah. Dan dari antara warga umat Allah ini, ada sekelompok orang yang dipanggil 

untuk menjadi pewarta khusus tentang kerajaan Allah, yakni dipanggil untuk menjadi pelayan 

Sabda atau imam ( Religius dan Klerikus). Mereka dipanggil untuk menjalani satu kehidupan 

yang khas sebagai pewarta Kerajaan Allah. Inilah satu bentuk hidup yang tetap dengannya orang 

beriman, yang atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan 

secara utuh kepada Allah yang paling dicintai agar mereka, demi kehormatan baginya dan juga 

demi pembangunan Gereja serta keselamatan dunia, dilengkapi dengan alasan baru dan khusus, 

mengejar kesempurnaan cinta kasih dalam pelayanan Kerajaan Allah dan, sebagai tanda unggul 

dalam Gereja, mewartakan kemuliaan Surgawi (Kan. 573 $ 1). 

Hidup sebagai religius dan klerikus bukan terisolasi dari dunia tetapi untuk berada di 

tengah dunia. Berada bersama domba penggembalaan. Bukan hanya sekedar mengada tetapi 

merangkul mereka dalam ikatan cinta, kasih dan persaudaraan. Namun untuk menjadi pewarta 

Kerajaan Allah di tengah dunia dewasa ini tidak semudah apa yang dibayangkan dan tidak 

segampang yang dipikirkan. Karena itulah banyak kaum religius dan klerikus “salah langkah”. 

Ada dari antara mereka yang tidak menyadari bahwa panggilan mereka sebagai religius dan 

klerikus adalah panggilan untuk menghadirkan kerajaan kasih di tengah umat Allah. Akibat dari 

ketidaksadaran inilah muncul pandangan-pandangan negatif dari umat yang dilayani terhadap 

pelayanan di dalam kehidupan Gereja. 

Sejatinya panggilan menjadi imam atau panggilan kepada hidup religius dan klerikus 

juga merupakan panggilan untuk hidup dan menjadi pribadi berkarakter hamba. Hamba yang 

merangkul dan melayani warga umat Allah dengan semangat Kristus sendiri. Melayani menjadi 

tugas pokok dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Sebab sama seperti Kristus yang datang 

bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani demikian pun para imam (religius dan klerikus) 

dipanggil kepada tugas mulia itu, yakni melayani. 

 

Spiritualitas Hamba:  Menjadi Pelayan Berpolakan Pribadi Yesus 

Visi atau pandangan kita terhadap sesuatu sangat menentukan cara kita bersikap dan 

bertindak. Seorang filsuf bernama Efifectus pernah berujar “ Bukan masalah yang mengganggu 

kamu tetapi cara kamu memandang masalah itu”. Banyak masalah yang menimpa hidup kita 

sering kali muncul karena keterbatasan kita untuk melihat masalah itu secara jernih, objektif 

terbuka dan bebas. Suatu masalah yang muncul sebenarnya bukan masalah, namun karena 

persepsi kita tentang masalah itu yang sering kali keliru atau dangkal itulah yang menimbulkan 

masalah. 

Yesus pernah berkata: Matamu adalah pelita hidupmu (Luk.11:33-36). Ucapan Yesus ini 

mengajak kita untuk melihat pelbagai masalah dalam terang iman agar kita sebagai calon imam 

dan nantinya menjadi imam tidak bertindak sesuka hati terhadap umat yang dilayani. Bertitik 

tolak dari pemahaman ini, kita diajak untuk merenungkan sifat dan sikap Yesus yang dapat 



dijadikan sebagai visi Spiritualitas kita sebagai pengikut Yesus. Kita memang tidak dapat 

mengenal sepenuhnya siapa Yesus karena Ia adalah Putera Allah yang menjadi manusia, namun 

panggilan untuk menyerupai Kristus (Imitatio Christi), mengenal lebih jauh dan meneladani 

hidup-Nya merupakan panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus di jalan khusus ini. Kita 

diajak untuk semakin meneladani Yesus Kristus melalui pengenalan yang lebih mendalam 

dengan menampilkan ciri kepribadian Yesus yang dapat kita jadikan cerminan dalam sikap dasar 

kita sebagai calon pelayan dan pewarta Sabda Alllah. 

 

1. Yesus Sebagai Pemimpin 

Yesus adalah pemimpin dengan motivasi yang jelas yaitu memuliakan Bapa di Surga. 

Dalam Lukas 2:49, utusan 'Bapa' yang terpenting adalah memuliakan Bapa. Gaya kepemimpinan 

Yesus merupakan misi mutlak yang jelas untuk semakin memuliakan Bapa-Nya. Salah satu 

contoh yang harus ditampilkan oleh seorang pemimpin adalah karakter Yesus yang selalu 

konsisten dengan apa yang diajarkan dengan apa yang diperbuatnya. 

Yesus memperlihatkan bahwa Ia adalah seorang pemimpin yang mempersatukan semua 

umat manusia dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan alam ciptaan. Inilah peran yang 

semestinya yang dimainkan oleh seorang pemimpin agama (religius dan klerikus).  Yesus 

memainkan peran sebagai seorang juru damai. Satu-satunya jalan menjalin relasi dengan orang-

orang lain ialah melalui kasih persaudaraan yang berpijak pada keadilan dan kesetaraan. 

Penguasaan, pemerasan dan penindasan menghalangi orang untuk saling berhubungan  dalam 

cara yang manusiawi. Apabila kendala-kendala ini muncul, Yesus akan menentang dan 

memulihkan kembali hubungan antar manusia yang selaras  dan sederajat. 

2. Yesus Yang Bebas 

Hidup Yesus yang bebas bergaul dengan siapa pun termasuk orang berdosa sangat 

meresahkan hati para pemuka agama. Dalam masyarakat Yahudi adalah haram bagi seorang 

pemimpin untuk bergaul dengan orang berdosa. Bersentuhan pun tidak boleh. Tetapi siapakah 

orang berdosa itu? Tidak lain adalah rakyat jelata yang tidak mengenal Hukum Taurat (Yoh. 

7:49) dan tidak punya waktu atau tidak peduli dengan pelaksanaannya. Orang miskin kerap kali 

disamakan dengan orang berdosa. Termasuk pula dalam kelompok ini ialah orang-orang yang 

mempunyai pekerjaan tidak bersih, seperti para pemungut cukai, pelacur dan perampok. 

Pergaulan Yesus yang begitu dekat dengan orang-orang ini membangkitkan amarah yang besar 

di kalangan para pemuka agama. 

Yesus memperlihatkan Ia berbeda banyak hal dengan pemuka-pemuka agama. Yesus 

sepertinya memberi angin pada citra mereka di dalam pemahaman orang banyak. Yesus bergaul 

dengan siapa saja termasuk wanita berdosa yang kedapatan berzina. Sebab Yesus Kristus datang 

untuk mencari pendosa dan menyelamatkannya: “Bukan orang sehat yang memerlukan dokter 

melainkan orang sakit” (Mat. 9:12). Masyarakat yang bobrok moral dan spiritualitasnya Ia cari, 

untuk ditobatkan dan dibersihkan oleh-Nya. Nilai-nilai yang kudus dari Allah Ia wartakan dari 

hari ke hari tanpa kenal lelah dengan penuh kebebasan mewartakannya. 

Kita dipanggil untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang peduli kepada sesama 

yang tersingkir, saling menghargai dan hidup rukun damai sebagai saudara yang hidup dalam 

semangat pelayanan, keterbukaan, keadilan, kebebasan dan semangat berkorban. Sikap yang 



lepas bebas dalam karya pelayanan akan membawa keselamatan khususnya bagi mereka yang 

lemah, miskin dan menderita. Kebebasan akan membawa keselamatan. 

3. Yesus Yang Rendah Hati 

Tindakan Yesus melayani dan membasuh kaki para murid menanggalkan simbol dan 

status-Nya sebagai seorang raja yang berkuasa. Sebab seorang pemimpin datang bukan untuk 

dilayani melainkan untuk melayani. (Yoh. 13:1-11). Tindakan Yesus ini ingin memperlihatkan 

kepada kita bahwa tugas sebagai pemimpin dan yang diembannya adalah tugas untuk melayani 

bukan untuk berkuasa sebagaimana yang ditunjukkan oleh para penguasa pada zamannya. Maka 

untuk melayani dengan benar dan baik kita sebagai calon pemimpin agama perlu mengadakan 

refleksi diri, evaluasi diri dengan bercermin pada Yesus sendiri yang memanggil kita. Tanpa 

semangat memperbaharui diri terus menerus (kerendahan hati), kita tidak akan dapat melayani 

umat yang kita pimpin dengan baik dan benar. 

4. Yesus Yang Peka dan Tanggap 

Semakin Yesus terlibat dengan manusia, semakin Ia mengerti kesulitan dan kebutuhan 

mereka. Sebab itu dapatlah dimengerti kalau Ia mengawali warta-Nya bukan dengan instruksi 

dan ancaman, tetapi dengan warta tentang kasih dan pengampunan. Orientasinya memang pada 

sesamanya manusia. Manusia dan prospek masa depannya menjadi pusat perhatian Yesus. Untuk 

sesamanya yang konkret itulah Ia tawarkan warta-Nya sedemikian jelas agar mereka tergerak 

mengikuti Dia sebagai 'Jalan, Kebenaran dan Hidup' menuju keselamatan. 

Kepekaan dan sikap tanggap akan kehidupan sesama, orang yang kita cintai dan kasihi dan 

khususnya mereka yang sering terluput dari perhatian banyak orang sering kali membawa 

vitalitas hidup baru, harapan baru akan arti dan makna kehidupan. Kepekaan membutuhkan hati 

yang tulus, jujur dan cinta pada sesama. Karena kita dipanggil untuk mencintai sesama. Jadilah 

pelayan yang selalu diliputi oleh cinta dan kasih terhadap siapa saja. 

5. Yesus Yang Setia Pada Tugas 

Salah satu ciri pribadi Yesus yang menarik adalah kesetiaannya pada tugas dan kehendak 

Bapa-Nya. Semangat ketaatan Yesus tampak dalam ketekunan-Nya menemukan kehendak Bapa-

Nya. Kesetiaan-Nya pun berpuncak dalam wafat-Nya di kayu salib, demi keselamatan umat 

manusia. 

Kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab merupakan awal dari 

kesuksesan dan karya kita. Yesus sudah memberi kesaksian itu. Bunda Teresa pernah ditanyai 

tentang karyanya kepada orang kusta di Kalkuta, “Apakah Anda akan berhasil dalam 

melaksanakan tugas melayani orang kusta, kecil dan terlantar di Kalkuta?” Bunda Teresa 

menjawab,” Saya tidak berjanji untuk sukses dalam karya tetapi saya berjanji untuk setia dalam 

melaksanakan tugas”. 

Sebagai pelayan yang terpanggil kesetiaan merupakan salah satu bagian integral dalam 

seluruh karya pelayanan kita. Nasihat Injil ketaatan , yang kita terima dalam semangat iman dan 

cinta kasih dalam mengikuti jejak Kristus yang taat sampai mati, mewajibkan kita untuk tunduk 

terhadap para pemimpin yang legitim, selaku wakil Allah, bila mereka memerintah menurut 

konstitusi masing-masing (Kan. 601). 

 

Penutup 



Dalam menjalankan misi pelayanan, Spiritualitas hamba merupakan aspek paling 

mendesak dan harus berakar dalam setiap pribadi kita sebagai pemimpin agama. Pemimpin yang 

baik ialah pemimpin yang mampu melayani umat dalam situasi dan kondisi apa pun. Yesus 

sebagai pemimpin yang berhati hamba merupakan motivator dasar kita dalam tugas dan 

pelayanan kita. Jika Yesus sang Guru Agung kita mampu menjadi pelayan berhati hamba bagi 

pengikut-Nya, mengapa kita tidak? Sebagai pengikut Kristus kita harus bercermin dan bersumber 

pada Yesus dan segala karya-Nya untuk berusaha terus-menerus menyerupai Dia sehingga hidup 

pelayanan kita pelan-pelan diperbaharui dan digerakkan oleh Roh Tuhan yang kita terima 

(Luk.4:16-21). 
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Calon Imam: Pribadi Adventis dalam Situasi Sulit COVID-19 

Oleh: Andi Lowa 



Kabar menggemparkan datang dari Cina pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. 

Sebuah mutasi Corona Virus Desease “Covid-19” muncul di Provinsi Wuhan yang menelan 

banyak korban jiwa, aktivitas ekonomi lumpuh hingga banyak orang dipaksa untuk tinggal di 

rumah. Negeri Panda ini beraksi cepat dengan membangun rumah sakit dalam dalam satu 

minggu karena Covid-19 bukanlah penyakit biasa. Mata dunia melihat ke Tiongkok dengan 

penuh kecemasan.  

Setelah Wuhan, Covid-19 menyebar sangat cepat membuat semua pemerintah dunia 

cemas. Selain sukar dideteksi, Covid-19 juga sangat ganas dan belum ada obat yang ampuh 

untuk melenyapkannya. World Health Organization (WHO) mencatat sebanyak  27, 48 juta 

orang di dunia telah terinfeksi di mana sebanyak 894. 893 meninggal (laman resmi WHO diakses 

pada 02 November 2020). 

Tingginya angka pertambahan pasien Covid-19 ibaratnya awan gelap yang bergerak ke 

seluruh belahan dunia. Semua orang berpeluang terjangkit oleh virus yang memiliki masa 

inkubasi yang selama 14 hari. Di sejumlah negara Eropa misalnya angka kematian samgat tinggi, 

rumah sakit penuh, dan para dokter kewalahan menangani pasien yang tak kunjung henti datang. 

Dunia dihadapkan pada tantangan baru yang disebut oleh presiden Amerika Serikat sebagai 

Virus Cina (Chinese Virus). 

Di Tanah Air, Covid-19 pertama kali dideteksi pada akhir Februari 2020. Sejak itu 

jumlah penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat tanpa pernah mencatatkan tren 

penurunan. Covid-19 juga menghampiri Nusa Bunga seperti baru-baru ini dikabarkan salah satu 

calon bupati Pilkada serentak 2020 di NTT positif Covid-19 ataupun sejumlah anggota TNI yang 

terpapar virus ini. 

Tantangan bagi Calon Imam 

Penyebaran virus yang cepat juga menjadi kekhawatiran bersama termaksud calon imam. 

Seminari sebagai lembaga yang membentuk calon imam dengan model pembinaan berbasis 

asrama kian rentan akan Covid-19. Seminari dan calon imam dihadapkan situasi baru yang 

bukan tidak mungkin mempengaruhi serta mengubah keberlangsungan hidup para calon imam di 

rumah formasi ini.  

Pertanyaan yang muncul ialah apakah pola formasi pembinaan calon imam akan 

berubah? Bagaimana calon imam menyiasati kehadiran Covid-19 yang menuntut pola jaga jarak 

dan menghindari kerumunan? Sejauh mana kesiapan calon imam beradaptasi dengan  pendemi 

Covid-19. 

Tentu kita akan sepakat bahwa pola formasi calon imam harus berubah untuk tetap 

relevan dari sisi waktu maupun gaya pembinaannya. Pendemi Covid-19 yang begitu cepat 

menyebar memaksa pemerintah melahirkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), 

mewajibkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, wajib mencuci tangan, dan wajib mengenakan 

masker.  



Pembinaan dan pendidikan calon imam juga tidak lepas  dari himbauan dan aturan yang 

dirilis oleh pemerintah. Dengan model pembinaan gaya asrama dan banyak aktivitas bersama 

setiap calon imam menjadi sangat rentan terhadap Covid-19.  

Kehadiran Covid-19 memaksa pola pembinaan calon imamnya berubah. Pada level 

paling rendah  ialah semua penghuni seminari wajib menerapkan protokol kesehatan. Hingga 

vaksin Covid-19 belum ditemukan pola pembinaan dan calon imam sendiri berada dalam periode 

transisi.  

Selain mengadopsi protokol kesehatan, ada banyak hal yang perlu ditinjau kembali dalam 

hidup berkomunitas. Pemahaman yang baik dan kesadaran bersama sangat penting untuk 

melewati periode sulit. Slavoj Zizek, filsuf psikoanalitik mengajukan pertanyaan “Benarkah kita 

berada pada perahu yang sama?” Pandemi (Yunani: pan/semua, demos/orang/rakyat) bukan 

hanya terkait penyakit, tetapi juga bisa diarahkan pada solidaritas bersama. 

Membangun Solidaritas Adventis yang Berhati Hamba Allah 

Sebelum nyata dalam tindakan bersama, kesadaran kolektif akan bahaya Covid-19 

sangatlah penting. Butuh kesigapan dari setiap calon imam untuk memahami, menerima, dan 

mengeksekusi kebijakan baru pada periode sulit ini.  

Calon imam bukan pribadi yang imun terhadap Covid-19. Kecemasan akan Covid-19 

dalam refleksi perjalanan panggilan bisa menjadi momentum solidaritas baru. Sebagai orang 

beriman kecemasan tidak membawa kita pada ketakutan untuk bergerak maju bersama.  

Sebagai calon imam meminimalisir penyebaran Covid-19 terutama dimulai dari diri 

sendiri pada akhirnya juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial kepada rekan calon imam 

lainnya. Situasi sulit acap kali mengajarkan solidaritas sekaligus kesempatan untuk tumbuh. 

Calon imam perlu untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan bencana ini, tetapi arah 

dan tujuan panggilan setiap calon imam tetaplah satu yaitu menjadi imam. Demikianlah 

kapal.yamg hendak mencapai tujuan harus menghadapi gelombang lautan yang ganas. Pada titik 

inilah sebagai rekan sepanggilan, setiap calon imam memiliki tanggung jawab untuk melayani 

sesama. Pelayanan yang diberikan dalam periode sulit ini menjadi modal sosial yang 

menggerakkan kita dari kerelawanan kreatif menuju sikap solidaritas universal.  

Dari prespektif sosial, periode pendemi Covid-19 mengajarkan kita tidak berjalan sendiri. 

Seperti Yesus menghardik badai, meminta bertolak lebih dalam “Duc in altum,” Covid-19 

menjadi kesempatan kepada calon imam untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan 

sebagai pengikut Yesus Kristus di tengah kegelisahan dunia. Kita diajak untuk menjadi pembawa 

kekutan sekaligus suka cita Allah menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat.  

Kita adalah pelita. Kita diajak masuk ke dalam solidaritas bersama, meninggalkan 

kepentingan diri semata. Sebagai makhluk sosial adalah lebih baik menyalakan sebuah lilin dan 

menjadi penerang dari pada mengutuk kegelapan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

 

Pertobatan: Bukan Sekedar Kewajiban 

Oleh: Bernad Aquino 

Karena perbuatan dosa setiap orang itu bertobat. Dalam gereja katolik, pertobatan atau 

rekonsiliasi itu merupakan sakramen yang wajib diterima sebelum seseorang menerima 



sakramen komuni pertama, dan seterusnya. Dengan sakramen perrobatan, seseorang disiapkan 

dan dibaharui secara spiritual sebelum menerima sakramen komuni pertama. Pertobatan juga 

menjadi simbol keberimanan seseorang, bahwa dengan melakukan pengakuan dosa subjek sadar 

akan keberdosaannya dan dengan rendah hati mengakuinya.  

Dalam gereja katolik, pertobatan memiliki tempat khusus dalam doa aku percaya. Dalam 

rumusan doa "Aku Percaya", pengampunan dosa menjadi diyakini oleh umat katolik sebagai 

bukti kesadaran iman akan Yesus. Dengan  Pengampunan dosa merupakan suatu ikhtiar untuk 

membebaskan seseorang dari keberdosaannya. Oleh karena itu pengampunan dosa mesti 

menggerakan subjek untuk bertobat (mengakui keberdosaannya). Pengampunan berarti tindakan 

memaafkan atau mengampuni kesalahan seseorang. Pertobatan berarti kesadaran untuk 

mengakui kesalahan dan dosa.  

Kondisi sekarang, dosa adalah hal biasa yang dilakukan manusia, sebab, dosa juga 

menentukan statis dan dinamisnya hidup manusia. Dalam gereja katolik, pertobatan itu sangat 

dianjurkan bagi manusia yang berdosa, sebagaimana ditegaskan pula dalam Alkitab. Tetapi 

dalam kenyataannya, banyak umat katolik yang terakhir kali mengaku dosa ketika hendak 

menerima sakramen inisiasi dan mengaku dosa setahun sekali.  

Setiap perkembangan yang dialami manusia dari waktu ke waktu menandakan 

keberadaan manusia sebagai makhluk yang dinamis.   yang dinamis sebetulnya tidak 

menyertakan keberimanan yang statis. Dalam peradaban gereja, banyak sekali tokoh-tokoh yang 

menjadi teladan keberimanan. Salah satu tokoh gereja yang menjadi teladan keberimanan adalah 

Beato Carlo Acutis. 

Beato Carlo Acutis adalah orang kudus milenial. Dengan kekhasan milenialnya dan 

segala kemahirannya dalam bidang IT, ia mampu menjadi abdi Tuhan yang setia. Dalam ziarah 

keberimanannya, ia tak pernah absen meluangkan waktunya dengan sang pencipta. Yang 

menjadi ketertarikan dari beato milenial ini adalah dimana ia mampu meluangkan waktu untuk 

mengaku dosa seminggu sekali. Mungkin fenomena seperti ini jarang ditemukan di jaman ini. 

Totalitas spiritual yang ditunjukkan beato milenial ini jelas membuat banyak orang terkagum. 

Pengalaman hidup dari Beato Carlo Acutis ini bukan semata-mata mengharuskan setiap 

orang kristiani untuk mengaku dosa seminggu sekali. Hemat saya, keberimanan yang dinamis itu 

ditentukan oleh masing-masing pribadi. Keberimanan Carlo Acutis ini hendak menginspirasi dan 

mengajak orang banyak untuk menjadi abdi Allah yang setia. Namun, di lain sisi juga menjadi 

kritik bagi umat kristiani yang belum menjadikan pertobatan dan pengakuan dosa sebagai 

kebutuhan. 

Hemat saya, pertobatan bukan hanya sekedar melakukan pengakuan dosa, tetapi dalam 

praksis hidup rohani sehari-hari kita bisa melakukan dan mengalami pertobatan. Pertobatan juga 

bisa dialami dalam perayaan ekaristi. Dalam perayaan ekaristi, seorang kristiani biasa 

melantunkan doa aku percaya atau saya mengaku sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan atas 

dosa-dosa yang telah dilakukan. Dapat dipahami bahwa rahmat Allah setiap harinya 

meperbaharui diri kita. Maka, perayaan ekaristi harian juga mendapat tempat istimewa dalam 



pertobatan. Kehadiran Carlo Acutis kiranya menjadi teladan yang menyadarkan setiap umat 

kristiani untuk memandang perayaan ekaristi sebagai kebutuhan.  

Dalam kehidupan membiara dan berkomunitas, perayaan pertobatan dan pengakuan dosa 

menjadi salah satu perayaan yang wajib dilaksanakan. Maka setiap anggota komunitas dituntut 

untuk bersikap rendah hati dan mengambil bagian dalam pertobatan. Dalam masa adven 

(penantian) ini, umat kristiani mesti menempatkan diri secara tepat dan mempersiapkan hati bagi 

kedatangan Juru Selamat sang penghapus dosa.   

 

   Menghayati Masa Adven Untuk Menjadi Pribadi Yang Berhati Hamba Allah 

                                               Oleh: Vian Pationa 

Bulan Desember selalu identik dengan perayaan Natal. Namun, muncul satu pertanyaan 

bahwa apakah diperbolehkan ketika memasuki bulan Desember langsung merayakan pesta 

Natal? Mungkin banyak orang yang menjawab tidak. Sebab setiap orang yang merayakan pesta 

Natal, ia secara pribadi telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. 

Dengan itu Gereja Katolik sampai dengan saat ini masih mempertahankan tradisi liturgi dari 

Gereja perdana yang selalu mempersiapkan Natal dengan masa Adven. Adven berasal dari kata 

bahasa Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Jadi masa Adven berarti masa untuk 

mempersiapkan diri (jiwa dan raga) menantikan kedatangan Yesus Kristus. Masa Adven 

dirayakan selama empat Minggu (Minggu Adven I – Minggu Adven IV) sebelum tanggal 25 

Desember. Masa Adven adalah masa penantian penuh harapan dan suka cita akan kedatangan 

Tuhan. Pada masa penantian ini, semua orang mengenangkan kembali peristiwa kedatangan 

Yesus ke dunia sebagai seorang manusia. Yesus menjadikan diri-Nya serupa dengan manusia 

agar dapat bersolider dengan manusia. Kemanusiaan Yesus menunjukkan bahwa di dunia tidak 

ada manusia yang lebih tinggi maupun lebih rendah derajatnya. Semua manusia itu sama 

derajatnya di mata Allah. Yesus datang bukan untuk satu orang atau bukan satu kelompok atau 

golongan saja tetapi Ia datang untuk kita semua. Allah mengutus Putra-Nya yang tunggal 

menjadi bukti bahwa betapa Allah sangat mencintai manusia. Allah tidak membiarkan manusia 

dibelenggu oleh dosa. Karenanya Ia mengutus Putra-Nya untuk menjadi kurban penghapusan 

dosa manusia.  

     Selain itu, masa Adven harus dihayati sebagai masa di mana manusia mengarahkan hati 

secara total dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. 

Manusia sangat merindukan Sang Penebus yang membawa keselamatan. Ia datang untuk 

menyuarakan pertobatan bagi semua orang. Ia yang kita nantikan itu juga membawa damai 

sejahtera yang akan meniadakan dan menghapus segala mata air kesedihan serta memulihkan 

kegembiraan dan kepenuhan hidup setiap orang. Masa Adven menjadi masa bagi manusia untuk 

melihat lebih jauh arti hidupnya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Setiap orang harus 

melihat sesamanya sebagai citra Allah yang harus dihormati dan dihargai. Penghormatan tersebut 

diwujudkan dalam tingkah laku setiap hari. Setiap pribadi harus menyadari diri sebagai penolong 



bagi orang lain yang Allah hadirkan di dunia. Karena itu ia harus membuka dirinya bagi orang 

lain. 

     Masa Adven harus menjadi masa penuh suka cita. Sebab masa Adven menjadi masa bagi kita 

untuk memperbaiki diri dari tingkah laku yang salah. Perubahan diri setiap pribadi harus 

mencontoh dan mengikuti sikap hidup Yesus sendiri. Yesus menjadi model perubah sikap 

manusia. Setiap orang harus meneladani sikap rendah hati yang Yesus tunjukan. Kerendahan hati 

merupakan kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Orang yang rendah 

hati tidak hanya melihat kelemahannya, melainkan juga kekuatannya. Dengan rendah hati setiap 

pribadi melihat diri apa adanya. Ia sadar akan kekuatan dan kelemahan sehingga membuatnya 

dapat menerima diri. Sikap inilah yang harus dikembangkan dalam masa Adven ini sebagai 

sebuah kekuatan yang dapat membawa perubahan bagi setiap pribadi manusia. Dengan sikap 

renda hati Yesus mengajak semua orang untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Seperti 

Yesus, semua orang diajak untuk semakin renda hati. Dengan renda hati, semua orang betul-

betul menyadari bahwa ia banyak memiliki kekurangan dan dengan demikian ia mulai 

menguatkan diri untuk memulai perubahan dari dalam hatinya.  

     Yesus yang kita nantikan senantiasa terbuka hati untuk menerima semua orang berdosa tanpa 

terkecuali. Ia datang sebagai manusia yang memiliki sikap renda hati. Kerendahan hati 

ditunjukkan-Nya dengan bergaul bersama orang-orang miskin, pemungut cukai, anak-anak dan 

perempuan. Ia tidak sekalipun membandingkan antara orang miskin dan kaya, kuat dan lemah, 

laki-laki dan perempuan. Dengan itu, Yesus menghendaki agar kita manusia pun harus saling 

menghargai dan saling melengkapi sebagai ciptaan Allah. Dengan demikian masa Adven ini 

menjadi masa bagi kita semua untuk memperbaiki diri menjadi manusia Adven yang berhati 

hamba Allah. Hati yang selalu tergerak oleh rasa belas kasihan. Karena dengan sikap rendah hati 

kita diberi kekuatan untuk menjadi manusia yang selalu membagikan kasih Allah kepada semua 

orang tanpa ada perbedaan.  

 

 

 

 

Menjadi Pelayan dari Teladan Pemuridan Maria 

Oleh:Ian Didinong 

Melihat Maria sebagai teladan yang dapat ditiru oleh orang Kristen dalam kehidupan 

mereka sebagai murid Yesus. banyak orang ingin menjadi rasul, pergi keluar dan melakukan ini 

atau itu, tetapi mereka tidak selalu ingin menjadi murid lebih dulu. Cara pemuridan tidaklah 

mudah. Kerendahan hati dituntut dari seorang murid, untuk mengikuti, untuk belajar, untuk taat, 

untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Guru, untuk meniru sang Guru. Tetapi menjadi 

seorang murid adalah prasyarat menjadi seorang rasul, dan itu membutuhkan waktu. Itu juga 



panggilan untuk doa, refleksi, meditasi. Mari kita masuk ke sekolah Maria untuk mendengarkan 

dia dan belajar darinya. Untuk menggunakan kata-kata Paus, marilah kita merenungkan dan 

meniru dia. 

Cara Pemuridan 

Kemuridan Maria diekspresikan secara sederhana dalam beberapa dari sedikit kata-

katanya yang tercatat dalam Injil, yang mengungkapkan dia, seperti yang dikatakan oleh Paus, 

sebagai "wanita yang patuh pada suara Roh". Dalam Injil Santo Yohanes, dia berpaling kepada 

para pelayan di pesta pernikahan di Kana dan berkata: "Lakukan apa yang dia 

perintahkan." (Yohanes 2: 5). Perhatikan kesamaan antara ekspresi iman ini yang menunjukkan 

kepercayaan total pada Tuhan dan iman yang dikandung dalam hati Maria, pemuridan 

Kristen. Santo Agustinus menyatakan bahwa pemuridannya bahkan melampaui Keibuannya 

yang ilahi. 

Kepercayaan total kepada Tuhan tidak mudah bagi kita terutama karena kita hidup di 

dunia yang berorientasi masa depan, memikirkan masa depan, mengintip ke masa depan. 

Sebagian besar mitologi kita adalah tentang masa depan. Tapi kata Maria mengungkapkan 

momen saat ini. Tindakan imannya segera terbuka untuk masa depan apa pun. “Biarlah itu 

dilakukan padaku sesuai dengan kata-katamu”. Ini adalah kepercayaan tanpa syarat. Ini adalah 

awal dari pemuridan yang mahal. Kedengarannya sederhana, tetapi kepatuhan itu tidak mudah. 

Meniru ketaatan Yesus dan Maria tidaklah mudah. Untuk taat kepada Guru tidaklah mudah. 

Spiritualitas "Imitatio Christi", meniru Kristus, memperkenalkan kita pada iman yang taat, 

karena murid berusaha menjadi seperti Tuannya. Tapi meniru Kristus perlu ditafsirkan dengan 

hati-hati karena kita bisa disesatkan oleh versi dunia “meniru seseorang”.  

Bukan itu yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa kita dipanggil untuk "meniru 

Kristus". Tidak ada satu pun kita yang dapat mencapai kesempurnaannya. Peniruan budak 

bukanlah yang diminta oleh Tuhan Yesus yang pengasih dari murid-muridnya. Dia membuka 

Hatinya untuk kita dan berkata "Belajarlah dariku…." Dia memanggil kita, "Ikuti aku!" Maria 

adalah pemandu kita dalam perjalanan suci itu. Namun dia mengingatkan kita bahwa kita tidak 

dapat melakukannya dengan usaha manusia. Kita membutuhkan kuasa Roh yang bekerja di 

dalam kita, yang kita sebut “kasih karunia”. Inti dari Kabar Baik adalah kasih karunia Allah yang 

melimpah dan menakjubkan telah diberikan kepada orang-orang percaya yang telah dibaptis. 

“Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan 

kepada kita”, menggunakan bahasa indah Santo Paulus dalam Roma 5: 5. 

Tanpa kasih karunia, mengikuti Kristus tidak mungkin dan begitu pula dalam 

hidupnya. “Yang Mahakuasa telah melakukan hal-hal besar padaku….” Tuhan mengambil 

inisiatif.Grace menang atas kelemahan kita. Ada perjalanan panjang antara Nazaret dan Kana, 

dan masih ada langkah-langkah mengerikan yang harus diambil. 

Bahasa Pemuridan 



Dunia Milenium baru akan membutuhkan murid-murid Yesus Kristus yang setia, pria dan 

wanita yang cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa pertama-tama mereka harus 

mengikutinya dan belajar, seperti yang dilakukan Maria, sebelum mereka dapat maju dan berbagi 

dalam misi Gereja-Nya . Mengikuti dan belajar membutuhkan penemuan kembali "interioritas", 

meditasi, kehidupan batin. Melalui perenungan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam 

keluarganya, dia mengenal Putranya, tidak hanya sebagai seorang ibu yang mengenal seorang 

anak, tetapi sebagai Bunda Penebus mengetahui misi dan pikiran dari "yang diutus ke dunia ini". 

Persatuannya dengan Roh Kudus membimbing meditasinya.  

Kita merenungkan kata-kata Bapa Suci kepada kita, bahwa Maria adalah “wanita yang 

diam dan penuh perhatian”. Keheningan meditasi, doa mental, doa mengamati dan menunggu, 

melibatkan perhatian kepada Tuhan, mendengarkan, membedakan. Jadi akhirnya, kita belajar di 

sekolah Yesus dan Maria bahwa bahasa pemuridan adalah diam.  

Biaya Pemuridan  

Seperti Maria, dalam arti yang serupa dan lebih kecil, kita dipanggil untuk menjadi 

“rekan penebus” di dalam dan bersama Yesus sang Penebus. Pekerjaan kita sebagai orang 

Kristen memperluas pekerjaannya untuk menebus, menyembuhkan, membentuk kembali dunia 

yang terluka dan rusak di sekitar kita. Maria mengajar kita bahwa harga pemuridan adalah 

bagian dari salib-Nya. Itu berarti melakukan kehendak Bapa, menjadi satu dengan Kristus yang 

disalibkan, seperti dia. Tetapi di sini ketaatan yang pertama kali kita pelajari dalam upaya untuk 

meniru Kristus mengambil bentuk yang lebih konkret. Setiap hari kita mengucapkan 

“kehendakmu akan selesai” dalam Doa Bapa Kami. Kami berbicara tentang menyesuaikan diri 

dengan kehendak suci Tuhan.  

Cara pemuridan melibatkan penyesuaian dengan kehendak Tuhan yang sejalan dengan 

kehendak Bapa. Pada akhirnya itu berarti penyerahan diri kepada Penyelenggaraan Ilahi, 

“melepaskan” diri dan membiarkan Roh mengambil alih dan itu membutuhkan penyesalan, 

penebusan dosa, pertobatan.  

 

 

 

 

Seorang Hamba Yang Setia Selalu Membukakan Pintu Untuk Tuannya 

Oleh: Jino da Gomez 

Masa Advent merupakan suatu masa penantian. Dalam masa ini, semua orang beriman 

menyatukan harapan sembari menyiapkan diri dengan sukacita untuk menyambut kedatangan 

Tuhan, Sang Mesias Anak Allah. Kata Advent diambil dari sebuah kata latin ‘adventus’ yang 

berarti kedatangan. Dalam masa advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut hari 

kelahiran Sang Penebus dan kedatangan-Nya yang kedua kalinya pada akhir Zaman. Masa 



Adven merupakan sebuah masa penantian yang panjang. Hati kita perlahan-lahan mulai 

disiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus Sang Penyelamat. Kita diharapkan untuk selalu 

setia menunggu sebab kita tidak tahu kapan Tuhan tiba. 

 Menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi saya secara pribadi untuk menjadi hamba, 

apalagi jika harus mengabdikan diri pada Allah. menjadi seorang hamba bukanlah hal yang 

mudah dibutuhkan sikap pelayanan dengan nilai cinta dan kesetiaan yang tinggi. Bagi orang 

Yunani, menjadi hamba merupakan suatu kehinaan. Orang Yunani menganggap diri mereka 

adalah manusia yang bebas. Dengan begitu mereka tak mau bergantung pada orang lain dengan 

menjadi seorang hamba. Sedangkan bagi orang Ibrani, hamba adalah bawahan dari seorang 

atasan, maka setiap hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat serta setia kepada atasan. 

Seorang hamba harus siap untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

oleh atasannya. 

 Menjadi seorang hamba yang ingin saya dalami di sini ialah seorang hamba yang setia 

dan berjiwa adventis. Seorang pribadi adventis yang berhati hamba Allah mengandaikan kita 

menjadi seorang pribadi yang taat dan setia menantikan kedatangan Kristus Sang Penyelamat. 

Kehadiran Kristus senantiasa dinantikan secara batiniah dengan sikap hidup sebagai seorang 

hamba. Dengan hati yang pantas kita menyiapkan tempat kelahiran bagi Kristus, yakni Betlehem 

di dalam hati setiap pribadi kita masing-masing. 

 Masa penantian ini kita diharapkan untuk membangun teladan seorang hamba. Hamba 

yang dimaksud ialah hamba Allah yang selalu mengandalkan tuhan dalam setiap derap langkah 

hidup kita. Hati seorang hamba yang setia memampukannya untuk melayani sang majikan 

dengan tulus. Tentu menjadi seorang hamba  tidak menempatkan jarak yang jauh antara pribadi 

manusia dengan Tuhan ataupun relasi yang terbatas antara seorang hamba dengan Tuannya. 

Yang dibutuhkan di sini ialah pribadi seorang hamba yang berhati mulia. Hati seorang hamba ini 

menjadi penting bagi kita dalam membangun kesetiaan menantikan kedatangan Tuhan Sang 

Penyelamat. Hati seorang hamba menjadikan kita tunduk rendah di hadapan Tuhan sebab hidup 

seorang hamba bergantung pada majikannya. Hidup kita harus selalu bergantung pada Tuhan. 

Pada tahap ini secara perlahan-lahan mulai timbul pengharapan. Gereja menjadikan ini sebagai 

tema masa advent minggu I.  

 Pengharapan dimulai sejak awal masa penantian. Memang, keyakinan akan munculnya 

hal-hal baru, mendapat kekhasan dan kepastiannya hanya di atas latar belakang janji akan masa 

depan (Lobo, 1992:27). Harapan akan kedatangan Kristus merupakan penantian pada janji yang 

tidak pernah teringkari. Allah selalu berkarya dalam sejarah. Oleh karena itu, sejarah 

keselamatan yang dijanjikan Allah dan yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus masih terus 

berlanjut hingga akhir zaman. Dalam cikal bakal hati seorang hamba, kita semua menantikan 

kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Pada saat ini, kita diingatkan kembali bahwa 

kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Dan selanjutnya kata 

Yesaya: “Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-

bangsa dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.” (Roma 15: 12). 



 Berlanjut ke saat penantian berikut, yakni munculnya kesetiaan dan cinta. Kita 

diharapkan untuk tetap setia menunggu kehadiran Tuhan dan membukakan pintu bagi-Nya. kita 

harus tetap setia mempersiapkan jalan bagi-Nya sembari membuka hati dan membiarkan Tuhan 

menyentuh inti hati kita. Dari sini akan timbul cinta yang mendalam, layaknya seorang hamba 

yang setia cinta akan Tuannya. Pada tahap selanjutnya, hati kita benar-benar disiapkan dengan 

setia dan penuh cinta untuk menyambut kedatangan Kristus. Munculnya suatu pertanda bahwa 

Yesus Kristus Sang Juruselamat lahir di dalam hati kita. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-

nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya. (Lukas 3: 4). 

 Setelah membangun pengharapan serta dengan setia dan penuh cinta menantikan 

kedatangan Tuhan Sang Juruselamat, kita akan mengalami sukacita yang besar. Kita semua 

sebagai orang beriman dengan satu hati bersama-sama bergembira untuk menyambut kedatangan 

Yesus Sang Juruselamat. Sukacita yang besar tidak membuat kita untuk bersenang-senang dan 

melupakan aspek utama sebagai seorang hamba. Dengan hati seorang hamba yang rendah dan 

tulus kita tetap merindukan kedatangan Tuhan, sebab kelahiran Kristus pertama kali 

diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Lalu kata malaikat itu kepada 

mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 

seluruh bangsa.” (Lukas 2: 10). 

 Setelah dimulai dari pengharapan yang mulia serta cinta dan kesetiaan yang kokoh 

hingga pada sukacita yang besar, kita akhirnya mengalami kedamaian hati pertanda Kristus hadir 

di dalam hati kita. Kita telah menjadi hamba yang baik, hingga menunggu Tuan pulang dan 

membukakan pintu baginya. Kedamaian hati yang amat sejuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, 

sang pemilik semesta alam. Dengan hati yang damai kita secara bersama-sama bersukacita 

menyambut kedatangan-Nya. kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepada-Nya.” (Lukas 2: 14). 

 

 

 

 

  

Adven dan Berkat 

Oleh: Ian Djani 

`Adven adalah saat paling berahmat dan istimewa untuk setiap kita menyiapkan segala 

sesuatu untuk menantikan kedatangan Sang Juruselamat. Bukan berarti, Tuhan itu hanya hadir 

pada masa Adven atau hanya pada masa Natal saja, melainkan Tuhan itu hadir setiap saat dan di 

mana saja kita berada. Masa Adven itu adalah masa yang khusus dan istimewa, saat di mana kita 

harus menyiapkan hati, waktu, batin dan kesempatan yang khusus untuk menyambut kedatangan 



Sang Juruselamat pada Hari Raya Natal. Sementara itu, Ia sudah datang dalam pengalaman 

keseharian hidup kita. Ia datang kapan saja dan di mana saja dan dalam situasi apa saja, baik 

dalam situasi krisis maupun dalam situasi bahagia, bahkan Ia juga datang pada akhir zaman dan 

selalu datang menampakkan kemuliaan-Nya. Dengan demikian, Adven tidak hanya sebatas 

perayaan atau penantian empat minggu menjelang Natal, tetapi lebih dari itu, Adven adalah masa 

penantian sepanjang hidup kita. Sebab, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Sebab, Tuhan 

telah menegaskan itu dalam sabda-Nya tentang kewaspadaan. “Hendaklah kamu siap sedia, 

karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.” (Matius. 24:44). Ia datang bisa 

saja seperti pencuri dan bahkan dalam situasi yang tidak diinginkan kita.  

Pertanyaan yang paling mendasar bukanlah kapan Anak Manusia itu datang?, melainkan 

bagaimana saya menyambut kedatangan-Nya? Apakah saya harus bersikap cuek, masa bodoh, 

angkuh, cemas dan sikap pesimis lainnya ataukah saya harus bersikap rendah hati dan selalu siap 

menjamu Anak Manusia itu? Yesus memberi kita kelonggaran untuk memilih sikap mana yang 

cocok atau sesuai untuk pribadi kita masing-masing dalam menyambut kedatangan-Nya, Ia tidak 

menuntut kita. Ia hanya meminta agar segala sesuatu yang kita perbuat kiranya berkenan atau 

menyenangkan hati Allah. 

Nasehat ‘berjaga-jaga’ harus benar-benar dipraktikkan oleh setiap kita saat dalam 

menantikan dan menyambut kedatangan-Nya. Tidak hanya pada masa Adven, tetapi sepanjang 

hidup kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat ‘berjaga-jaga’. Pertama, kita harus 

menjaga hati kita. Memang benar bahwa perkataan dan perbuatan kita juga penting, tetapi hati 

kita harus diprioritaskan. Sebab, segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh 

sebab itu, kita harus menjaga hati kita supaya tetap kudus dan suci, juga motivasi yang murni 

kepada Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan diri dari hal yang bersifat duniawi atau fana. 

Artinya bahwa kita jangan terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi yang fana, sampai-sampai lupa 

mempersiapkan kedatangan hal-hal surgawi yang kekal. Ketiga, kita harus menggunakan prinsip 

5S (siap sedia selalu setiap saat), supaya hari kedatangan Tuhan tidak jatuh pada kita secara tiba-

tiba seperti jerat. Oleh karena itu, kita harus memasang kuda-kuda yang kuat untuk menyambut 

kedatangan-Nya. Keempat, kita juga harus berjaga-jaga sambil memohon rahmat dari Tuhan. 

Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun relasi baik dengan Tuhan agar kita 

dimampukan menghadapi situasi apapun, bahkan situasi tersulit dalam hidup. 

Kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi harus dikatakan sebagai 

suatu yang luar biasa. Dalam artian bahwa kedatangan Tuhan memberkati kita semua yang 

senantiasa membuka hati untuk menyambut dan menerima kedatangan-Nya kapan saja, di mana 

saja dan dalam situasi apa saja. Oleh sebab itu, kita semua diajak oleh ‘Yang akan Datang' untuk 

menanggapi-Nya dengan serius dan bersikap rendah hati menyambut-Nya dengan penuh iman.  

Masa Adven atau masa di mana kita menyambut Tuhan Yesus yang lahir sebenarnya mau 

menunjukkan kepada kita tentang Keallahan dan Kemanusiaan Yesus. Keallahan Yesus dapat 

kita lihat dari konsep kelahiran-Nya yang dikandung oleh Roh Kudus. Hal ini mau menunjukkan 

bahwa Ia yang lahir merupakan Anak Allah, sebab Allah sendirilah yang bekerja melalui 

perantaraan Roh KudusKudus. Dan konsep kemanusiaan Yesus dapat dilihat oleh Maria yang 



melahirkan Yesus di Kandang Betlehem, sebagaimana yang dialami manusia zaman sekarang 

dan juga Ia mempunyai silsilah yang jelas. Kedatangan-Nya juga sudah diramalkan oleh Raja 

Daud dalam Perjanjian Lama. Tetapi, Keallahan-Nya sudah ada sebelum segalanya terjadi. Ia 

juga disebut sebagai Raja, tetapi bukan sebagai ‘Raja Duniawi', melainkan sebagai Raja yang 

memimpin hati dan pikiran manusia dengan Cinta Kasih-Nya. Ia bukan datang kekayaan duniawi 

yang semua, tetapi lebih mulia dari pada itu, Ia datang untuk mempromosikan keadilan, damai 

sejahtera dalam hati dan pikiran manusia dan juga membawa rahmat keselamatan. Ia juga datang 

untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan setan. Dengan ini, Allah sendiri mau 

menunjjukan kepada kita umat-Nya untuk memahami dengan sungguh konsep Keallahan Yesus 

Kristus dan konsep Kemanusiaan Yesus Kristus dalam konsep yang benar.  

Kedatangan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan itu mengajak kita untuk senantiasa 

berjaga-jaga kapan saja, di mana saja dan dalam situasi apa saja, sebab Ia yang akan datang tidak 

memberikan ‘kode' yang pasti. Terkadang Ia datang layaknya fajar di pagi hari, sebagai senja di 

sore hari bahkan juga seperti pencuri di malam hari. Oleh sebab itu, kewaspadaan dan sikap 

berjaga-jaga mesti diutamakan, agar kita tidak dikejutkan atau bahkan menjadi cemas dan takut 

akan kedatangan-Nya yang mungkin tiba-tiba. Kita juga diajak untuk bersikap rendah hati dan 

membuka hati dan pikiran, kita agar tidak terkejut dan merasa takut akan rahmat keselamatan 

yang akan dicurahkan kepada kita. Dengan demikian, nasehat berjaga-jaga harus ditanggapi 

secara serius dan penuh iman. Masa Adven ini mau mengajarkan kepada kita bahwa masa ini 

adalah awal (tidak berarti rahmat itu diterima atau diwahyukan kepada kita hanya pada Masa 

Adven saja, melainkan setiap hari Allah mewahyukan rahmat penebusan dan keselamatan 

kepada kita) penantian panjang kita akan rahmat penebusan dan keselamatan yang akan diterima 

oleh setiap kita yang mau membuka hati dan pikiran serta mau menerima Yesus Kristus yang 

datang. Tentunya Tuhan akan membayar tuntas dahaga dan kehausan kita akan penantian 

tersebut. Oleh sebab itu, buanglah keraguan kita yang spekulatif itu dengan mulai membuka hati 

dan pikiran kita untuk menyambut dan menerima rahmat penebusan dan rahmat keselamatan 

yang akan dicurahkan kepada setiap kita secara 'cuma-cuma'. Untuk itu, berwaspadalah dan 

berjaga-jagalah tanpa ragu dan takut! Tuhan Berkat selalu.  

 

 

 

Miliki Sikap Hati Seorang Hamba 

Oleh: Nus Lawe 

Lukas 22:22-30 (26) 

Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi 

sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 



Sesuatu yang sangat ironis terjadi saat perjamuan makan malam terakhir menjelang 

Yesus pergi ke taman Getsemani untuk kemudian ditangkap di sana. Sungguh disayangkan, 

momen perjamuan terakhir bersama Yesus yang sangat berharga yang seharusnya diisi dengan 

percakapan bermakna di antara para murid untuk memberi dukungan bagi Sang Guru yang akan 

segera menyelesaikan mandat Kerajaan Surga yang sangat berat ini justru diisi dengan 

perbincangan seputar hal dunia yang bahkan diakhiri oleh sebuah pertengkaran. 

Para murid bertengkar demi memperebutkan “posisi”, siapakah yang pantas dianggap 

sebagai yang terbesar di antara mereka hingga membuat Yesus merasa perlu meluruskan hal ini 

kepada para murid, yaitu bahwa yang terbesar itu bukanlah soal kedudukan, jabatan, pangkat, 

gelar pendidikan, ketenaran, ataupun prestasi seperti yang dikejar orang-orang dunia demi 

memperoleh kekuasaan dan pengaruh (ay. 25). Sebaliknya, Yesus justru mengatakan bahwa 

untuk menjadi yang terbesar menurut Kerajaan Surga , maka haruslah ia menjadi besar dalam 

hal-hal yang benar. Kita seharusnya belajar untuk menjadi besar di dalam iman, kerendahan hati, 

hikmat, karakter yang saleh, kasih, sikap kehambaan, dan lain-lain. (Ay. 26). 

Inilah pesan Yesus untuk kita sebagai pewarta sabda-Nya, yaitu Kerelaan Memberitakan 

Injil Damai Sejahtera, dibutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang besar (orang-orang 

besar dalam hal-hal yang benar). Salah satu sikap yang perlu dimiliki seorang yang berjiwa besar 

adalah sikap kehambaan. Yesus telah membuktikannya sendiri. Sejak dari hari kelahiran-Nya di 

bumi hingga kematian-Nya di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia, Ia 

tampil dan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang siap untuk melayani, bukan dilayani. 

Kesederhanaan-Nya diukur bukan hanya semata-mata tampak dari penampilan luarnya, namun 

lebih kepada sikap hati seorang hamba yang rela berkorban demi kepentingan umat manusia. 

Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang yang dimaksud dengan memiliki sikap hati 

seorang hamba adalah sebagai berikut: 

1. Pribadi yang melayani (Luk. 22:26 Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang 

terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan 

pemimpin sebagai pelayan) 

Pelayan atau hamba (Yun. Diakonos) identik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. 

Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkeinginan untuk menjadi seorang 

hamba. Hal ini sudah terjadi sejak zaman pelayanan Tuhan Yesus bahkan hingga kini. Murid-

murid Tuhan Yesus memiliki persepsi yang berbeda dengan-Nya mengenai masalah kebesaran. 

Murid-murid lebih memikirkan tentang kebesaran dalam pengertian umum, tetapi Tuhan Yesus 

berkata, “siapa yang mau menjadi yang terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu.” 

Dengan kata lain, jika seseorang ingin menjadi yang terbesar, maka haruslah ia menjadi hamba 

dari orang lain. 

Seorang hamba biasanya dianggap rendah dalam pandangan masyarakat umum. 

Kebanyakan pegawai tidak suka menganggap dirinya sebagai hamba dari majikannya. 

Kebanyakan manajer tidak ingin menjadi hamba dari para bawahannya. Golongan pejabat tidak 

mau menjadi hamba dari para pejabat yang dipimpinnya. Konsep melayani dipandang hina oleh 



dunia. Dunia menginginkan gelar kehormatan, kedudukan tinggi, nama besar, dan memiliki 

orang-orang yang siap melayani mereka. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak orang yang 

melayani dan mengiringinya. 

Ciri-ciri seorang hamba yang Tuhan maksud: 

a. Hamba itu tidak egois 

Seorang hamba adalah seorang yang lebih memerhatikan kehidupan orang-orang lain, tidak 

terlalu sibuk dengan kehidupan dan kepentingannya sendiri, melainkan hidup untuk melayani 

orang lain. Itu sebabnya seorang hamba bukanlah seorang yang suka menuruti kehendaknya 

sendiri. 

Sebagai pemimpin besar di jamannya, Tuhan Yesus juga melakukan hal ini. Dia mengatakan 

“Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang jadi”. Tuhan Yesus tidak pernah 

mengatakan kepada murid-murid-Nya: “Kalian harus memenuhi segala keperluan dan 

kebutuhan-Ku dan layanilah Aku”. Sebaliknya Ia berkata, “Aku datang untuk melayani dan 

memberikan nyawa-Ku menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mar. 10: 45). 

b. Hamba itu tidak sombong, melainkan rendah hati. 

Karena itu seorang hamba tidak mudah sakit hati atau marah. Orang yang mudah tersinggung 

adalah orang sombong. Seorang hamba tidak mempunyai pendapat yang penting tentang dirinya 

dan tidak menjadi marah apabila ia tidak dikenali orang (Roma 12: 3; Kol. 3: 22- 24).  Apakah 

Saudara masih suka berkata: “Belum tahu siapa saya?” 

c. Hamba tidak suka menuntut atau meminta persamaan hak. 

Seorang hamba sejati itu “miskin” dalam arti tidak suka menuntut hak-haknya, atau 

menganggap bahwa ia layak menerima lebih banyak dari itu, lebih baik dari itu ataupun sekedar 

diperlakukan sama dengan yang lain. Ia juga tidak meminta penghargaan atas pekerjaan atau 

pelayanan yang telah dilakukan. Seperti pembantu rumah tangga. Kalau rumah bersih, memang 

sudah seharusnya seperti itu, kalau kotor yang dipersalahkan adalah pembantunya. 

d. Hamba adalah seorang apa adanya. 

Ia tidak merasa perlu untuk mempertahankan namanya (siapa dirinya). Ia tidak mempunyai 

roh persaingan, namun sebaliknya, berusaha menguatkan dan mendorong saudara-saudara 

seimannya di mana pun ia berada. Merasa puas meski hanya tinggal “di belakang layar”. Hamba 

rela mengerjakan pekerjaan melebihi tugasnya tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, atau 

tepukan di pundaknya. Ia juga tidak berkata, “Kalau tidak ada saya, maka pekerjaan ini tidak 

akan selesai”. 

2. Pribadi yang taat (Yoh. 14:15  “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti 

segala perintah-Ku) 

Sikap kehambaan seseorang tidaklah diukur hanya dari seberapa rajin dan baik ia 

melayani jiwa-jiwa, namun juga dari seberapa ia mau taat kepada setiap perkataan firman Tuhan 



yang ia terima. Bukankah selain memanggil Rabi kepada gurunya, murid-murid juga memanggil 

Tuan atau Tuhan kepada Yesus? Inilah bukti bahwa sikap penundukkan kita kepada Tuhan 

ditunjukkan juga melalui ketaatan kita dalam melakukan kehendak dan perintah-perintah-Nya. 

Seorang hamba sebenarnya tidak diberikan pilihan kecuali melakukan apa yang 

diperintahkan oleh tuannya. Bukan karena ia tidak memiliki keinginan pribadi atau telah mati 

terhadap keinginan pribadi, namun ia memilih untuk mengenyampingkan keinginannya sendiri 

dan melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Sikap kehambaan Yesus dapat kita lihat ketika Ia 

memilih untuk melakukan kehendak Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib. Apakah Ia 

memiliki keinginan pribadi? Sesungguhnya Yesus bisa saja tidak menjalani kematian di atas 

kayu salib yang mengerikan itu, namun Ia memiliki sikap kehambaan yang membuat-Nya 

memilih tunduk kepada kehendak Bapa (Mat. 26:39). 

3. Pribadi yang siap untuk membantu (Lukas 7:13  Dan ketika Tuhan melihat janda itu, 

tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: “Jangan menangis!”) 

Punya keinginan untuk menjadi seorang pelayan atau hamba saja tidaklah cukup, harus 

memiliki suatu determinasi untuk menjadi seorang hamba. Determinasi seorang hamba adalah 

seorang yang siap untuk membantu. Fungsi keberadaan seorang hamba atau pembantu adalah 

siap untuk membantu atau melakukan sesuatu bagi majikannya atau bagi orang lain. Seorang 

pembantu atau karyawan tidak akan berpikir dua kali ketika ia menerima perintah dari 

majikannya, karena ia sudah menanamkan sikap hati seorang pembantu di dalam dirinya yang 

harus siap untuk membantu. 

Mari umat Tuhan, ketika dunia mengejar pangkat, posisi, jabatan, dan harta demi menjadi 

yang terbesar, Yesus justru sebaliknya, Ia mengajarkan kita untuk memiliki hati seorang hamba. 

Karena dengan memiliki hati seorang hamba, kita bukan hanya menjadi seorang yang 

menyenangkan hati Tuhan, tetapi menjadi yang terbesar dalam ukuran Kerajaan Surga. 

 

 

 

 

 

 

Kerendahan Hati: Model Pengabdian kepada Allah di Masa Adven 

Oleh: Virgilius Stanlly Novendra 

Dalam bahas Latin kerendahan hati disebut humilitas. Kata humilitas sendiri berasal dari 

akar kata bahasa Latin humus yang artinya tanah. Pengertian kerendahan hati dalam bahasa Latin 

ini sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Seseorang yang ingin rendah hati harus 



menyadari eksistensinya yang adalah debu tanah. Debu tanah menggambarkan kerendahan hati 

itu sendiri. Jika orang telah sadar akan eksistensinya yang adalah debu tanah, maka orang 

tersebut akan tunduk rendah di hadapan Tuhan dan memuliakanNya.   

Yesus: Tokoh Utama Kerendahan hati 

Allah telah memberikan  tokoh utama dalam memaknai spiritualitas kerendahan hati ini 

kepada kita. Yesus merupakan tokoh kerendahan hati yang paling utama tersebut. Selama 

hidupnya  di dunia ini, Yesus selalu bersikap rendah hati. Yesus Kristus yang adalah putera 

Allah rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dalam hal ini Yesus rela mengenakan 

pakaian kelemahan manusia. Yesus yang adalah Anak Allah dengan rendah hati menanggalkan 

predikatNya sebagai raja untuk menjadi hamba Allahdan mati di kayu salib. Pada awal 

kedatanganNya Yesus sudah menunjukkan sikap rendah hatiNya; lahir di kandang. 

Kandang dalam praktik kehidupan sehari-hari dikenal sebagai tempat untuk hewan 

berlindung; kambing, sapi, domba, dan lain-lain. Meskipun hanya terkhusus untuk hewan saja, 

Yesus dengan kerendahan hatiNya mau menerima segala perintah yang diberikan oleh Allah 

kepadaNya dengan cara lahir dalam sebuah kandang. Dalam sudut pandang iman, kandang 

dipandang sebagai lambang kesederhanaan, lambang kekurangan dan kelemahan manusia. Yesus 

dengan rela dan tulus untuk merasakan kekurangan dan kelelamah manusia di dunia ini. 

Yesus yang adalah Anak Allah tidak pernah memupuk rasa sombong dalam dirinya. Ia 

tetap memelihara sikap rendah hati, baik itu di hadapan para murid maupun di hadapan para 

imam kepala dan ahli Taurat. Sikap kerendahan hati inilah yang harus ditanamkan oleh setiap 

orang katolik. Menjadi orang kristen bulan berarti kita harus sombong. Menjadi orang kristen 

berarti harus mau dengan rendah hati mengakui kelebihan dan kekurangan setiap insan. 

Kerendahan hati Maria 

Maria merupakan seorang tokoh dalam kitab suci yang patut dicontohi sikapnya. Maria 

merupakan salah satu pengabdi Allah yang sejati. Pada awal masa pemanggilanya, Maria telah 

menunjukkan sikap kerendahan hatinya di hadapan Malaikat Gabriel. Ketika Malaikat Gabriel 

menyampaikan bahwa Maria akan mengamdung seorang anak, ia berkata: “Sesungguhnya aku 

ini adalah hamba Tuhan: jadilah padaku menurut perlataanmu itu”(Luk. 1: 38). Pertanyaan 

Maria dalam ayat tersebut sangat jelas dan tegas. Ayat tersebut jelas menyatakan sikap rendah 

hati Maria. Maria dengan imannya yang besar membuka diri terhadap penggilan Allah untuk 

menjadi ibu dari sang juruselamat yang akan datang. Kata hamba Tuhan dalam ayat tersebut 

menunjukkan kelemahan Maria di hadapan Allah. Maria menggunakan kata hamba Tuhan untuk 

menyatakan ketakberdayaannya di hadapan Allah. Meskipun sebelumnya Maria ragu terhadap 

kabar dari Allah tersebut, tapi kemudian dengan jiwa besar ia menyatakan kesediaanya untuk 

mengabdi pada Allah.  

Kesediaan Maria mau membuktikan ketulusan dan kebesaran hatinya terhadap setiap 

karya dan penyelenggaraan Allah terhadap dirinya. Maria percaya bahwa Allah telah turut ambil 

bagian dalam hidupnya. Kesediaan Maria juga merupakan jawaban yang ingin Allah terima dari 



Maria. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Allah tidak menuntut apa-apa dari diri 

Maria, hanya kata bersedialah yang Allah mau dari diri Maria. Setiap umat beriman pun diminta 

untuk mengikuti teladan Maria ini. Setiap orang beriman harus dengan rendah hati menyatakan 

kesediaannnya untuk melayani Allah dengan sepenuh hati. 

Masa Adven: Memupuk Semangat Kerendahan Hati 

Masa Adven merupakan masa penantian. Dalam ajaran Gereja Katolik masa adven terjadi 

selama empat pekan. Masa adven hadir dalam Gereja Katolik sebagai masa untuk 

mempersiapkan diri bagi setiap umat katolik dalam menantikan kedatangan sang juruselamat. 

Kristus yang adalah Anak Allah, mau dengan rela untuk turun ke bumi dan menjadi manusia. 

Masa adven atau masa penantian kedatangan sang mesias harus dimaknai dengan berbagai nilai 

luhur kristiani. Kerendahan hati menjadi salah satu nilai yang sangat penting dalam masa 

penantian ini. Dalam meneladani Yesus yang adalah tokoh utama kerendahan hati itu sendiri, 

setiap orang beriman harus menyadari kelemahan yang ada di dalam dirinya. Kelemahan tersebut 

harus menjadi kekuatan. Maksudnya adalah bahwa kelemahan tersebut harus semakin mampu 

untuk mendorong umat beriman untuk tetap kuat dan teguh akan pengharapan terhadap sang 

mesias. 

Seperti Maria, kita dituntut untuk memiliki sikap rendah hati dalam masa adven ini. 

Sikap terbuka untuk mau mengikuti setiap kehendak Allah yang terjadi dalam diri kita 

merupakan suatu jalan dalam menempuh masa ini. Masa adven ini merupakan masa yang tepat 

untuk memperdalam sikap rendah hati setiap umat beriman. Sikap kerendahan hati Maria mau 

menunjukkan suatu bentuk totalitas dalam pengabdian kepada kehendak Allah; aku ini adalah 

hamba Tuhan: terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kerendahan hati sangat erat kaiitannya 

dengan penyerahan diri yang total kepada Allah.  

Dalam masa adven ini setiap umat beriman harus bertindak seperti Maria. Setiap umat 

beriman harus melakukan penyerahan diri yang total kedada Allah. Totalitas dalam pengabdian 

kepada Allah akan menjadi poin penting dalam membangun kerejaan Allah di dunia ini. 

Kerendahan hati merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menamakan 

dirinya sebagai pengikut Kristus. Menjadi pribadi yang rendah hati berarti harus mampu untuk 

mengutamakan kehendak Allah. Oleh karena itu, setiap pengikut Kristus harus memiliki 

kemampuan untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang menjadi 

kehendak pribadi. 

 

 

Persiapkan Hati Menjelang Kedatangan Tuhan 

Oleh: Roman Japang 

 Nama Adven diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Maka 

fokus masa adven adalah kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dalam ajaran Agama Katolik, 



masa adven adalah masa dimana umat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang 

Mesias yaitu Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia yang puncaknya pada malam Natal. Maka 

doa-doa, penyembahan dan bacaan Kitab Suci tidak saja mempersiapkan umat secara rohani 

akan kedatangan-Nya (untuk memperingati Kadatangan-Nya yang pertama) tetapi juga 

mempersiapkan kedatangan-Nya yang kedua. Itulah sebabnya, bacaan Kitab Suci pada masa 

Adven diambil dari Perjanjian Lama yang mengharapkan kedatangan Mesias dan Perjanjian 

Baru yang mengisahkan kedatangan Kristus untuk menghakimi semua bangsa. 

 Masa Adven adalah masa empat minggu sebelum hari Natal, ketika Gereja merayakan 

kedatangan Kristus yang pertama dan mengharapkan kedatangan-Nya yang kedua. Hari pertama 

Adven dapat jatuh antara tanggal 27 November sampai 3 Desember. Katekismus Gereja Katolik 

524 ketika Gereja merayakan liturgi Adven setiap tahunnya, ia menghadirkan kembali 

pengharapan di zaman dahulu akan kedatangan Mesias, sebab dengan mengambil bagian 

didalam masa penantian yang panjang terhadap kedatangan pertama Sang Penyelamat, umat 

beriman memperbaharui kerinduan yang sungguh akan kedatangan-Nya yang kedua. Dengan 

demikian masa Adven merupakan masa menantikan kelahiran Kristus/penjelamaan-Nya menjadi 

manusia. Masa Adven ini bukan bagian dari masa natal, tetapi merupakan persiapannya. 

 Oleh karen itu, masa Adven merupakan masa pertobatan ( menyerupai masa prapaskah ), 

sebab memang pertobatan-lah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis agar kita dapat 

menyambut Kristus Sang Penyelamat. Ciri-ciri masa Adven adalah tenang dan sederhana, tidak 

semeriah masa biasa, sebab penekannannya adalah pertobatan yang diwarnai oleh pengaharapan 

akan kedatangan Tuhan. Natal sebagai perayaan Inkarnasi Tuhan Yesus perlu dipersiapkan 

terlebih dahulu pada masa Adven. Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias bangsa 

Yahudi, meskipun Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada 

saat itu. Sebab bangsa Yahudi saat itu menantikan Mesias yang dapat mengusir bangsa Romawi 

yang menjajah mereka. Kitab Suci mengajarkan kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan 

Tuhan. Persiapan diri yang dimaksud adalah ‘berjaga-berjaga’, karena memang inilah yang 

diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangan-Nya. 

 Dengan demikian masa Adven merupakan masa pertobatan, di mana kita dipanggil Allah 

untuk kembali ke jalan Tuhan. Adven adalah kesempatan untuk menumpas gunung dan bukit 

kesombongan hati kita, maupun menimbun lembah kekecewaan dan luka-luka batin kita, agar 

semua yang berliku diratakan agar kita siap menyambut Kristus. Dengan demikian kita akan 

melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Walaupun masa Adven tidak secara eksplisit 

tertulis dalam Kitab Suci, namun bukan berarti masa Adven ini tidak ada dasar Alkitabnya. 

Bahwa Allah selalu menginginkan umat-Nya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-

Nya, itu bukan merupakan ‘ide baru’; tetapi memang sudah diajarkan dalam Kitab Suci. 

 Perayaan Adven itu merupakan peringatan akan masa persiapan menyambut kelahiran 

Kristus dalam kedatangan-Nya yang pertama, dan penegasan masa penantian akan kedatangan 

Kristus yang kedua. Tidak ada yang salah jika kita mempersiapkan diri untuk menyambut 

kedatangan Kristus, malah itu adalah keharusan, seperti diserukan oleh Yohanes Pembaptis, 

ataupun oleh Yesus sendiri, seperti yang telah dijabarkan di atas. Perayaan Adven juga 



merupakan waktu dan kesempatan bagi Gereja, dan bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati 

secara khusus untuk kedatangan-Nya pada hari raya Natal, sementara Ia sudah datang, Ia juga 

sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita, bahkan Ia selalu datang kapan saja, 

Ia datang pada peristiwa kematian kita, juga pada akhir zaman dimana kita tidak tau kapan itu 

waktunya terjadi, Ia datang dalam kemuliaan-Nya. 

 Dia akan datang dalam kemuliaan-Nya, membawa penghukuman bagi mereka yang tidak 

percaya, namun akan memberi upah bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Banyak orang 

mencoba meramalkan kapan waktu kedatangan-Nya. Padahal Yesus telah memperingatkan agar 

kita tidak perlu pusing soal “kapan” waktunya. Melainkan lebih berfokus kepada sikap kita 

menyambut kedatangan-Nya, yaitu dengan “berjaga-jaga” atau ‘siap-sedia”. Berjaga-jaga artinya 

kita menaruh iman kita kepada Kristus dan menghidupinya setiap saat, sehingga kapan pun Dia 

datang, kita siap. Dengan begitu, kedatangan-Nya justru menjadi sukacita bagi kita. 

  

Berkaca pada Wajah Seorang Anak 

Oleh: Roman Lamak 

Anak kecil dengan bahagia membuka pintu ketika tahu bahwa Ayahnya telah pulang dari 

luar kota setelah seminggu lebih melakukan perjalanan dinasnya. Dalam benak anak itu sudah 

pasti, adalah hadiah apa yang di bawah ayahnya, sesuai janji yang dibuat sebagai kesepakatan 

keberangkatan Ayahnya. Dan dalam penantiannya selama seminggu lebih itu merupakan suatu 

jangka waktu yang panjang baginya dengan penuh ketidaksabarannya sebagai seorang anak. 

  Cerita demi cerita pun mulai disebarkannya kepada setiap temannya dengan penuh 

percaya diri, hingga membuat janji untuk menunjukkan hadiah yang di bawa ayahnya itu. 

Singkat cerita, akhirnya penantian dan harapan anak itu terwujud. 

 Dari cerita singkat di atas, dapat diketahui kepribadian Seorang anak masih polos dan 

penuh dengan dunia fantasi dan emosi yang tidak stabil. Mereka akan dengan mudahnya percaya 

pada setiap perkataan yang Keluar dari mulut orang dewasa sekalipun tidak pernah melihat 

ataupun merasakannya. Kepercayaan murni anak-anak ini, sebenarnya merupakan suatu poin 

penting yang harus diambil oleh orang dewasa pada zaman ini, karena jika dilihat dari realitas 

yang ada krisis Kepercayaan kini menjadi momok yang membuat manusia saling mencurigai dan 

waspada pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sama sekali.  

  Memang patut diingat bahwa terkadang orang dewasa lebih dituntun oleh egonya yang 

tinggi sehingga tidak heran jika akan selalu ada perpecahan-perpecahan  antar individu. Berkaca 

dari seorang anak kecil, ada satu hal yang memang pada orang dewasa zaman ini sulit sekali 

ditemukan yaitu kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti harus mengalah dalam segala hal, 

tetapi bagaimana kematangan emosi seseorang ditentukan dalam mengambil sikap yang benar 

terhadap situasi yang dialaminya. Menjadi pribadi yang sabar memang membutuhkan 

kerendahan hati sebagai seorang hamba, di mana semangat pelayanan dan kesabaran menjadi 

tolok ukur dalam menjalani hidup setiap hari.  



Seorang anak pada tingkat penguasaan emosi, akan sangat berarti bila diajarkan dasar-

dasar yang kuat mengenai kerendahan hati. Menanti atau menunggu merupakan “suatu pekerjaan  

yang sangat membosankan” jika tanpa adanya kepastian yang jelas bagi orang dewasa.  Tetapi 

bagi anak-anak hal ini merupakan suatu permainan yang membuat mereka menjadi semakin 

penasaran.  

Menjadi pribadi yang berhati hamba Allah berarti siap menjadi pribadi yang mau dan 

akan selalu mengabdi pada kebenaran sejati. Selalu sabar dalam setiap tugas dan tetap setia pada 

satu tujuan,  yakni hidup seturut kehendak Allah. Seperti seorang anak kecil,  hendaklah kita 

mampu untuk tetap setia dan bersabar dalam menantikan kedatangan Sang Kekasih,  sehingga 

ketika tiba saatnya,  Ia akan mendapati banyak iman di bumi bukan banyak dosa.  

 

Hamba yang Menanti 

Oleh: Randy Wendo 

               Kita sering mendengar atau mengucapkan kalimat “Menanti”atau menunggu adalah 

pekerjaan yang sangat membosankan”. Maka untuk menghindari kebosanan, ada kalanya kita 

melakukan berbagai hal atau pekerjaan. Tidak jarang karena lelah setelah sekian lama menanti, 

timbul kejenuhan sehingga kita meninggalkan atau membatalkan janji dengan orang yang kita 

nantikan. Sama halnya dengan kehidupan orang Kristen saat ini. Kita mengimani bahwa kita 

hidup dalam janji Tuhan, di mana Dia akan datang melawat kita dan membawa kita ke dalam 

Rumah-Nya yang kekal yaitu surga. Yesus berfirman agar kita senantiasa berjaga-jaga dan 

bersiap dalam menyongsong kedatangan-Nya yang keduakali. Bahakan para Rasul yang 

menuliskan suratnya dalam Alkitab juga menyampaikan pesan yang sama agar kita senantiasa 

bersiap menyongsong kedatangan-Nya. Namun setelah sekian lama, bahakan sudah banyak para 

pendahulu kita yang telah meninggal, tanda-tanda kedatangan-Nya yang kedua sepertinya belum 

kelihatan. Banyak orang mencoba meramal-ramal kedatangan-Nya, namun semua teori manusia 

mentah dan tidak terbukti. Banyak orang mulai ragu akan kebenaran perkataan Yesus dan para 

rasul-Nya itu, sehingga dalam penantiannya, manusia melakukan kehendaknya sendiri dengan 

memikirkan bahwa  Yesus tidak akan datang dalam waktu dekat dan masih ada waktu untuk 

menikmati indahnya hidup di dunia dan menikmati indahnya hidup di dunia dan nanti masih ada 

waktu untuk bertobat saat tanda-tanda kedatangan-Nya sudah kelihatan. Nats ini merupakan 

percakapan antara Yesus dengan para murid-Nya mengenai kedatangan-Nya kedua nantinya. 

Yesus memberi sebuah gambaran/ilustrasi bagimana Dia akan datang ke dunia ini untuk kedua 

kalinya. Yesus memberi arahan bahwa cara dan sikap yang paling tepat untuk menanti 

kedatangan-Nya adalah menunjukan kualitas iman dan pola hidup yang benar dihadapan Tuhan. 

Bukan sekedar  menanti  dalam kepasifan (sekedar berpangku tangan), namun tetap akif dalam 

melakukan kehendak Tuhan (menjalin hubungan yang intim dengan-Nya) dan berperan aktif 

dalam menghidupi imannya dengan penuh pengharapan. Yang perlu kita lakukan bukanlah 

mempertanyakan kapan dan bagaimana ia akan datang, tetapi kita harus selalu bersiap kapanpun 



dan bagimana ia akan datang, tetapi kita harus selalu bersiap kapanpun dan bagimanapun proses 

kedatangan-Nya karena tidak seorangpun akan tahu kapan Dia akan datang. 

                 Ketika Yesus datang melawat dunia, tidak tanggung-tanggung, sebab Dia mengambil 

rupa dan hati sebagai seorang hamba. Hal ini dia lakukan bukanlah tanpa alasan. Mengapa? 

Hamba (Doulos) adalah budak yang selalu bekerja untuk tuannya dengan sepenuh hati, tulus 

untuk kepentingan tuannya, bukan untuk kepentingannya. Hamba tunduk sepenuhnya setiap saat 

terhadap kehendak dan kemauan tuannya. Maka inilah yang Tuhan inginkan sebagai Tuan dari 

kita sebagai para hamba-Nya. Untuk mempermudah pemahaman para murid-Nya akan pola 

hidup yang harus mereka miliki sebagai hambah Tuhan, maka Yesus memberi sebuah gambaran 

tentang sikap seorang hamba kepada tuannya. Malam hari menegaskan waktu kedatangan Tuhan 

yang tidak diduga-duga (di mana umumnya malam hari banyak orang tertidur pulas dan 

lengah),sehingga banyak hamba tidak lagi berjaga-jaga menantikan tuannya,hal itu membuat 

mereka tidak lagi bersungguh-sungguh bekerja, dan kemudian berubah menjadi hamba yang 

jahat. Pinggang yang berikat adalah tanda kesiapan bekerja dan melayani, pelita yang menyalah 

menunjukan semangat yang tidak pernah padam meski tuannya pulang larut atau bahakan dini 

hari. Konteks di zaman itu, suatu acara perkawinan dapat berlangsung beberapa hari serta 

diadakan di satu tempat di mana orang-orang yang diundang perlu melakukan perjalanan yang 

cukup lama. Maka sangatlah umum jikalau seseorang pergi ke acara perkawinan maka para 

hamba tidak tahu persis kapan sang tuan akan kembali tiba di rumah. Maka hamba yang baik 

akan senantiasa menunggu tuannya hingga pulang, meskipun dia tidur namun dia tidak terlelap 

dalam tidurnya. 

             Menanti bukan berarti kita harus berpangku dan duduk manis sambil melamun. 

Penantian akan kedatangan Tuhan itu adalah penantian yang aktif, bukan pasif(diam). Menanti 

bukan berarti meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, justeru sambari kita 

beraktivitaslah kita juga menjaga dan memelihara iman dan pengharapan kepada Kristus. 

Dengan demikian, kapanpun dia datang tidak ada yang terkejut dan kelabakan atau  merasa tidak 

siap. “Kerajinan di kemudian hari tidak bisah menebus kelalaian pada masa lalu”. Perkataan ini 

sangat tepat untuk menegur orang-orang yang berusaha memperbaiki hidup saat Tuhan datang 

untuk kedua kali. Adalah kesia-siaan jika manusia mencoba bertobat pada saat hari-Nya telah 

tiba. Hari Tuhan bukanlah hari untuk bernegosiasi atau untuk berkompromi, namun merupakan 

hari penghakiman atas segala sikap hidup kita dalam merespon perbuatan Tuhan bagi kita. Yesus 

meminta pengikut-Nya menggunakan waktu penantian untuk tetap berusaha dan berkerja di 

dunia bukan bermalas-malasan. Tujuan Yesus memberitahukan kedatangan-Nya bukanlah untuk 

menakut-nakuti kita dan bukan juga mendorong manusia untuk memperdiksi dan mnghitung-

hitung kapan harinya akan tiba, melainkan agar kita senantiasa bersiap-siap dengan tetap setia 

pada-Nya.  

            Dengan rasa penasaran Petrus bertanya pada Yesus, “Tuhan, kamikah yang engkau 

maksudkan dengan perampuan itu atau juga semua orang?”Mendengar  pertanyaan Petrus itu, 

Yesus menjawab bahwa seorang tuan yang memiliki banyak hamba di tumahnya akan memilih 

satu diantaranya menjadi kepala atas semua hambanya. Tentu saja sang tuan tidak asal memilih, 



namun menyesuaikan kemampuan, kesetiaan, ketulusan dan kebijaksanaan si hamba dalam 

menjalankan tugasnya. Dan Yesus menambahkan, “Berbahagialah hamba, yang didapat tuannya 

melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang”. Kedatangan kembali Kristus yang kedua 

kali merupakan susunan yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh siapapun. Kedatangannya 

pun bukanlah bukanlah suatu perangkap atau tipuan dimana Allah menangkap kita yang tidak 

berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah sedang memberi waktu bagi semua orang supaya semua 

mendapat kesempatan untuk mengikut dia dan menerima janji keselamatan itu. Untuk itulah 

Tuhan menuntun kesetiaan kita dalam menantikan kedatangan-Nya dengan hidup dalam firman-

Nya dengan menyatakan kasih setia kepada Tuhan dan tentu diterapkan kepada sesama. Jadi 

jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus sangat jelas, bahwa perkataan dan peringatan Yesus itu 

ditunjukan kepada semua orang, termasuk kepada para murid-Nya. 

 

Citra Sang Hamba Yang Sadar 

Oleh: Yansen Lamak  

“Hati-hatilah dan Berjaga-jagalah” (Markus 13:3) 

Di dalam figur seorang “hamba” tentunya ia ditantang dengan berbagai alasan yang akan 

dialaminya. Eksistensi manusia tumbuh karena adanya kelebihan dalam dirinya bahkan juga 

manusia jatuh karena kelemahannya. Kelebihan maupun kelemahan inilah mengajarkan 

seseorang menjadi citra sang hamba yang sadar. Sesungguhnya tantangan menjadi seorang 

hamba dewasa ini bukanlah ketakutan terhadap isu kristenisasi, pengucilan diri dari pihak mana 

pun melainkan kurangnya kesadaran dan definisi diri sebagai pribadi yang telah dipanggil 

menjadi milik Kristus. Maka, dalam konteks Masa Adven ini, kita diajak menyadari dengan 

menyongsong kehadiran Juru Selamat dalam keteguhan dan kesabaran, walaupun tantangan 

semakin sulit. Menjadi komunitas atau paguyuban yang mampu berdaya ubah, tidaklah mudah, 

apalagi bagi kepentingan individu maupun kelompok.  

Menjelang masa adven ini, penginjil Markus memberikan gambaran bahwa sebagai citra 

sang hamba yang siap membaca tanda. Yesus menyertai setiap orang dengan sebuah nasihat, 

“hati-hatilah dan berjaga-jagalah”. Yesus memberikan peringatan: Apakah kita sudah siap? 

Mungkin kita berpikir bahwa kedatangan-Nya masih lama, sehingga kita dapat bersantai-santai 

dalam hidup di dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa kedatangan-Nya itu seperti pencuri. Karena itu, 

wajiblah bagi kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Ada beberapa hal yang dapat 

disiapkan untuk berjaga-jaga : 

Pertama, sadar. Itu artinya kita tetap menjaga kehidupan rohani kita. Jangan pernah kita 

terhanyut oleh arus di dunia ini, karena keinginan dunia berlawanan dengan kehendak Allah. 

Kita harus selalu berada dalam kekudusan, menjauhi dosa dan tidak hidup dalam kompromi 

seperti Artinya bahwa dalam keadaan apapun kita belajar menjadi hamba yang sadar adalah 

panggilan iman dan panggilan manusia untuk membuat dunia lebih baik. Panggilan kemanusiaan 

tersebut dapat mengatasi masalah-masalah real dunia saat ini. Kita juga sebagai seorang hamba 



yang penuh dengan kekurangan. Kita tak boleh merasa lebih dari apa yang Allah berikan kepada 

kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mewujudkan bahwa kesederhanaan mesti dihayati 

tanpa menghamburkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. 

 Kedua, Iman. Jagalah iman kita dari segala bentuk ketidakpercayaan. Percayalah 

sungguh-sungguh pada Yesus dan janji-janji-Nya, apa pun keadaan yang sedang kita hadapi. 

Tetaplah mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Kita harus menanamkan iman sendiri mungkin 

dengan relasi dengaan Allah, kita akan terhindar dari kekosongan hati. Iman merupakan modal 

dasar untuk hidup hamba yang sadar, seberapa banyak cobaan yang datang akan tetap bertahan 

karena iman yang tertanam dalam diri kita biasanya sangat kuat. 

 Sebagaimana seorang penjaga pintu tidak berjaga sendirian untuk waktu yang lama. 

Tentunya kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong yang handal tanpa ada rasa cemas dan 

gelisah. Menjadi penjaga harus yang berkualitas dan dapat dipercaya dalam melaksanakan 

tanggung jawab yang diberikan. Hidup yang sadar dan berhati-hati merupakan sikap memelihara 

hidup tetap sigap dan waspada serta berjaga-jaga untuk mengantisipasi apa sedang dan akan 

terjadi. Hidup ini harus selalu dijalani dengan sadar dan penuh kewaspadaan. 

Citra sang hamba yang sadar, kita disadarkan pada situasi untuk bangun dari 

“keterkungkungan” menjalin relasi, kontak dan berkumpul dengan orang-orang yang seiman 

semata. Kita lebih merasa nyaman. Kita cenderung menghindar atau berjumpa dengan sesama 

yang berbeda iman, suku dan daerah dengan kita. Di dalam citra sang hamba yang sering 

diabaikan, murid-murid Yesus menemukan seseorang yang kelemahan dan ketidakberdayaannya 

yang telah membantu mereka memaknai kehidupan Yesus. Citra sang hamba pun membungkus 

ingatan akan Yesus. Bahkan Dia digambarkan menjalani jalan sang hamba. Kehidupan Yesus 

dipahami melalui gambaran sang hamba karena Dia taat pada kehendak Bapa-Nya. Kehidupan 

saat ini mengharuskan kewaspadaan yang di jalani dengan sikap tanggap yang terus-menerus. 

Hamba yang sadar bertugas menyadari dan menjaga keselamatan serta keamanan. 

Maka menjelang masa adven, yang mau disampaikan kepada kita adalah menjadi citra 

sang hamba yang sadar dalam situasi yang terjadi, akan tugas dan tanggung jawab hidup kita. 

Kesadaran ini akan membuka semangat kerendahan hati bahwa hidup dan karya yang 

dilakukannya bertumpu iman akan Yesus sendiri. Sadar bahwa manusia adalah makhluk lemah 

dan hina maka Allah akan mengatrol kita dengan sifat kemuliaan-Nya. Allah tidak pernah 

mngabaikan kebutuhan hamba-Nya yang melakukan pekerjaan-Nya dengan penuh kesadaran. 

Itulah sikap hati seorang hamba: mengakui diri tidak berjasa sedikitpun, karena seluruh yang kita 

punya, seluruh jati-diri kita, merupakan hasil karya dan rahmat Allah, melalui Dia yang tinggal 

di dalam diri kita. Dengan demikian, menjadi hamba yang baik harus memiliki kesadaran yang 

lebih besar akan kehadiran-Nya. Allah selalu amat dekat hadir bagi kita yang bertekad 

menghidupi panggilan dan tugas kita secara tanggung jawab dan penuh integritas. Rahmat-Nya 

selalu tersedia bagi manusia yang percaya dan menghayati hidup sebagai anugerah terindah yang 

penuh cinta dan damai. 



Oleh karena itu, kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, 

baik, taat, dan bertekun terutama dengan sadar dalam mengusahakan semua hal yang dapat 

menyenangkan hati-Nya. Allah melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas 

serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Dengan demikian, kita 

dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam 

kerajaan-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERPEN 

 



Rindu di Ujung Senja 

Oleh : Yusta Erlendo Yusen 

 Semilir angin di senja itu seakan mengerti, jiwaku sedang remuk dan terluka. Kisahku 

berawal dari  kebahagiaanku yang telah  direnggut sedari aku masih muda, hangatnya kasih 

sayang dan pelukan mesra berlalu, rasanya cepat sekali. Aku mengalami ini ketika aku masih 

berusia 12 tahun. Kedua orangtuaku meilih untuk berpisah. Aku ditinggal sama bapak, entah 

berapa lama. Kepergian bapak membuat luka baru dalam diriku, sungguh  masih terlalu dini 

untuk merasakan hal seberat ini. Mama bilang  mereka berpisah karena mama sudah tak kuat lagi 

hidup bersama bapak. Sehari-hari bapak menghabiskan waktu untuk berjudi dan bermalas-

malasan. Bapak enggan untuk bekerja. Hingga di suatu kesempatan, kakekku datang 

memberikan sebuah modal untuk bapak usaha, tetapi bapak tetap tidak bisa mengembangkan 

modal yang sudah kakek berikan. Sejak mereka berpisah aku tidak lagi bertemu dengan bapak. 

Raut wajah bapak masih tersimpan rapi dalam ingtanku, raut wajah yang membuat aku selalu 

terluka.  

 Kenagan masa kecilku yang begitu damai, penuh canda dan tawa, sepertinya aku tidak 

bisa mengulanginya lagi. Aku menyadari ada yang kurang dari hidupku. Aku menyadari kalau 

aku berbeda dengan teman-teman sebayaku.mereka memiliki seorang  bapak yang setiap waktu 

ada bersama mereka, mencurahkan  isi hati mereka, menyanyi bersama, dan jalan-jalan ke 

pantai.  Dan aku tidak memiliki seorang bapak yang bisa kuajak curhat di saat mama ke kantor, 

menemani aku saat liburan sekolah dan membawakan aku cokelat kesukaanku.   

 Mama pernah bercerita bapak berniat mengambil aku dari mama, tetapi itu tidak terjadi 

karena mama mempertaankanku dan tinggal di rumah saudaranya selama beberapa waktu. yahh,, 

paling tidak aku masih bisa bersyukur tinggal sama mama. Aku punya sebuah kerinduan dalam 

benakku, suatu saat nanti bisa bertemu dengan bapak. Dan bisa hidup bersama lagi. Namun 

kerinduan terlalu cepat berlari dari anganku. Aku sedih, aku remuk dan menyesal. Sebetulnya 

mama masih belum teralu jujur bercerita padaku. Tadinya aku polos berpikir bapak  sedang 

bekerja diluar kota dan suatu saat nanti bisa kembal, hingga amarah mama hilang.. Tetapi nasib 

berkata lain, bapak sibuk menafkahi kelurga barunya." Ia tidak sayang lagi sama aku, bapak 

sudah melupakan aku." 

  Angin senja itu terus memeluk aku yang remuk dan terluka. tanpa sepatah kata telontar 

dari padaya. Mungkin itulah takdirnya menjadi angin senja,  untuk berkelana dalam diam  

memeluk setiap jiwa yang remuk dan terluka.  Aku menyadari hidup ini bukan hanya tentang 

kesedihanku saja, ini juga tentang bagaimana mama bisa mempertahankan hidupnya, agar bisa 

membiayai semua kebutuhanku. Banyak yang bilang, "ayah adalah cinta pertama bagi anak 

perempuannya." Lalu bagaimana dengan bapak yang begitu megecewakan?   

 Sekian waktu aku habiskan  di ujung  senja itu, bergulat dengan rasaku yang entah apa 

rasanya. Sejenak aku berpikir, masih ada yang indah dibalik peistiwa itu. Kesuksesan atas hidup 

aku alami meskipun pincang,  aku memikirkan kebahagiaan dan perjuangan mama, dan juga  aku 



masih bisa hidup tanpa bapak. "Aku harus bangkit, aku punya masa depan, mama punya masa 

depan, pun bapak juga punya masa depan.  

 Hingga beberapa waktu lamanya, aku menyaksikan perjuangan mama. Pergi pagi pulang 

petang. Menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor saat malam. Mamaku orang hebat. Mesipun 

ditinggal sama bapak,  mama tidak menyerah untuk berjuang mencari nafkah. "Kasihnya tulus 

sepanjang hayat."     

 Kini usiaku sudah 20 tahun, gejolak-gejolak dari dalam diriku tak bisa aku pendam. Saat 

-saat ini, aku sangat membutuhkan perhatian dari seorang bapak. Bapak yang merencanakan aku 

untuk ada di bumi ini. Bapak yang pernah bercanda gurau bersama aku di beranda rumah  saat 

senja merayap puncak gunung. Bapak yang menggenggam erat tangan mungilku saat berjalan ke 

pantai.  Namun, aku harus tinggalkan semua pikiran-pikiranku itu, karena aku tak mempunyai 

bapak. Aku tidak mau dikecewakan yang kedua kali. Aku sadar masih ada  hari depan untukku 

dan untuk mama. dan mama masih ada untukku mendampingi aku di hari pernikahanku nanti.  

 Teruntukmu Sang pelukis senja, katakan salamku pada bapak, "Aku rindu padanya. Aku 

tidak melupakan dia. Aku hanya berharap di hari pernikahanku bapak bisa hadir dan 

menyaksikan pernikahanku."  

  

Aku Penikmat Rokok yang Skandal 

Oleh: Rain Tanggul 

 Pagi yang dingin bukan main. Kala itu, aku duduk di gerai bermaksud memburu  dan 

mengusir dingin, dengan menikmati sebatang rokok. Guna berselisih dengan cuaca yang tidak 

sekutu yang  hendak membuatku berseteru. Kuambil sebatang rokok, lalu mengambil posisi  

intim pada gerai itu. Sambil menikmati kudapan ala kadarnya. Di atas tenda pada gerai itu, aku 

bercinta dengan sebatang rokok. Kunikmati asap yang berbentuk awan yang kian menjadi hujan, 

bukan waktunya ia hendak muncrat. Pikiranku menari di atas ubun-ubun dibarengi asap yang 

mengepul. Sebenarnya aku tak pandai menari, tapi gara-gara dihipnotis oleh gulungan tembakau 

itu, seolah-olah tubuhku yang kaku sontak berelaksasi pun beraksi. Ya? nama gerai pasti 

tempatnya sederhana tetapi tidak sumpek dan tak ada derai, sumpah! dan hanya bisa digunakan 

dalam waktu-waktu senggang. Ingat! hanya untuk waktu senggang bukan sengelat. Menariku 

hampir selesai dan rokok yang kunikmati sedari tadi pun hendak selesai. Setelahnya, aku 

membuang sisa-sisa tersebut pada tempat yang berbentuk kotak. Tempatnya sejenis kotak amal, 

tapi bukan kotak amal. Nama dari tempat itu adalah kotak sampah. Hanya kotak sampah, bukan 

kotak-kotak yang lain!  

Kotak sampah pun menjadi segelat. Andai saja, ia bisa berontak pasti ada yang 

bermandikan darah. Beruntung hanya sampah dan kotak sampah. Mereka hanya sahabat. Hanya 

itu. Tidak ada embel-embel apalagi yang menempel. Tapi sisa gulungan tembakau telah 

membuncahkannya. Alhasil, ia menjadi sengkarut pun bangkrut kenangan di mata para seniman.  



   Kisahku berawal dari sini dan kini. Berawal dari sikap egois dan masa bodohku, yang 

membiarkan sisa gulungan tembakau, yang kira-kira sebesar kelingking tertidur pulas beralaskan 

tikar-tikar kusam lagi keruh pada kotak sampah itu. Memang benar apa yang dikatakan orang; 

meletakan kepala pada tempat yang bukan sampah. Inilah gambaran tentang diriku yang acuh tak 

acuh. Tapi “aku bukan orang bodoh apalagi bodoh-bodoh amat”, gumamku. Namun sesaat 

setelahnya, aku dikagetkan dengan lompatan suara yang begitu melengking. Mata kepalaku 

berbalik arah hendak mendapati suara itu. Aku  membuka pun melebarkan mulut untuk bertanya. 

“Ada apa Bapa?” tanyaku. Dengan penuh geram berlaksa-laksa ia tidak menyahuti pertanyaanku. 

Lalu ia melanjutkan cemoohan, maklum orang yang fasih lidah terkadang begitu ingin menang 

dalam kegeramannya “siapakah yang berani membuang sisa puntung rokok di tempat sampah 

ini?”, lanjutnya. Aku pun terdiam membisu tak sebanding orang-orang bisu. Bisa jadi aku 

menjadi mayat yang tertidur pulas selama seharian. Cuma itu yang berlaga dalam pikiranku. 

Yang lainnya masih terkubur dalam-dalam, tidak nampak.  

************ 

 Sebut saja nama bapa itu adalah Pak Geri. Ia terkenal sebagai preman. Tetapi tidak 

seperti preman-preman lain yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Ia dikenal 

sebagai preman apik, wibawa, bijaksana. Intinya ia adalah sosok subtil. Ia juga seseorang yang 

tidak menyukai batangan rokok apalagi dengan asapnya, benar apa yang dilidahkan oleh pak 

Surya asapnya menggangu, cukainya ditunggu “Laki-laki kok takut dengan asap rokok apalagi 

melumatnya”, tukasanku. Pak Geri memiliki indera penciuman yang tajam untuk mencium amis 

khusus untuk racun ini. Tapi anehnya, ia tak pandai mencium jidat perempuan. Apalagi mencium 

yang lain. Ia hanya pandai mencium asap rokok, bukan perokoknya.  

 Pak Geri yang terus dilimpahi kegeramanan tak tanggung-tanggung untuk melunak 

apalagi merengek. Ia tidak kehabisan cara, malah menimbun dan menimba berlaksa-laksa cara 

untuk mendapati pelaku skandal, yang ia kira adalah orang yang handal. Kegeramannya menjadi 

tanda bahwa ia adalah manusia, kadang kala bisa membaik yang bukan main. Tapi sekarang ia 

duduk pada sisi keberingsanya hendak menjegal dan menjagal pelaku skandal. Memorinya 

dipenuhi dengan kecurigaan. Beruntung ia tidak fasih membaca alur pikiran orang, apalagi 

membunuhnya.  

********** 

 Saban hari, memori tentang kotak sampah itu semakin memuncak tak pernah pudar. 

Malah melambung dibarengi rona wajah penuh pucat kesi. Aku teringat akan tanda merah itu. 

Ya, ia pernah mengeluarkan kata sekeci itu. Merah, bukan buku jingga. Pikiranku berseliweran 

tak mengarah. “Akibat lakuan skandal”, hatiku menjerit. “Andai waktu itu, aku mengungkapkan 

yang sebenarnya tak ada gerak-gerik yang menyanyat hati”, sontak penuh buncah. Tiba-tiba 

pikiran membanjiri semua daya lakuanku. Banyak suara yang bertenger lalu menusuk lubang 

telingaku. Entah apa yang mengongong mereka untuk menguruiku. “Kau harus jujur”, itulah 

kata-kata yang yang keluar dari mulut mereka. Kalimat yang dibekali perasaan senasib nan 

sedarah. Mereka tidak membenciku, hanya angan-angankulah yang membenarkan kata-kata yang 



bercampur angin-angin itu.  Sontak, aku dibayangi rasa takut, kalau-kalau merah yang bukan 

jingga itu akan dibubuhi kepadaku. Kutekur pada kegelisahan  hendak memburu angan-angan 

baru.  

 Kotak sampah. Nama itu selalu terngiang menghampiriku. Kegeraman yang dilakoni  Pak 

Geri membuatku berhenti untuk berharap. Kata-kata polos mereka membuatku berlahan-lahan 

berdiri sendiri. Aku harus pulang. Pulang? Tidak bermaksud membongkar keperawanan kata-

kata Tere. Hanya kata pulang. Pulang ke gerai yang terlihat sederhana.” Ah, masa aku kembali 

pada masa kelam yang telah membunuhku dasar senjata makan tuan.” Sendiri yang membuang 

cangkan, sendiri pula jatuh. Rasa dinginku hancur berkeping-keping. Lebih bernilai dengan uang 

keping, maklum aku adalah penikmat rokok. Harga diri bisa ditukar dengan sebatang rokok.  

Ditambah dengan sisa gulungan tembakau itu yang telah kuletakan pada kotak sampah. Sekali 

lagi, ingat! Hanya kotak sampah bukan kotak yang lain. Memang aku pandai membuat kotak tapi 

lebih dari itu aku bisa membuka kotak. Bukan juga kotak kiriman yang dialamtkan kepada 

meraka.  

 Sampai sekarang kotak sampah itu menikmati masa-masa yang masih biru. Pak Geri 

selalu  berjaga pada malama dan siang hari. Kalau-kalau ada yang berani menghampirinya. 

Bukan untuk dicemoohkan. Tapi, untuk memberikan sandaran yang empuk untuk berbenah diri. 

Ia memang preman, tapi bukan sembarang preman. Coba bayangkan, wajah-wajah preman lain. 

Tidak ada kata maaf yang terlintas dalam benak mereka, tatkala bersua pendapat dengan mereka. 

Hanya ia satu-satunya yang berhati mulia.  

************** 

 Gerai, gulungan tembakau dan kotak sampah tetap menjadi curahan hatiku. Ternyata aku 

tak pandai membuka kotak, ya kotak diriku yang tersembunyi. Tanpa ada rasa takut pada pada 

diri. Kalau-kalau suatu hari nanti pak Geri melaknatiku. Masa? Ia kan seorang preman. “Mana 

bisa ia mengeluarkan kata suci itu yang bukan pada tempat dan dakuannya,” hatiku penuh 

dualog.  Rasa takut itu tak pernah sirna ditelan lidah perempuan senja. Aku hanya bisa berdiam 

diri tanpa percaya diri apalagi berbenah diri. “Semoga saja Pak Geri tidak melakantiku,” sambil 

pergi. 

 

 

 

 

 

 

Piring Kaca 

Oleh: Gervas Lolonrian 



 

Dari kejauhan terdengar bunyi pecahan piring, diikuti desahan tangis kesakitan. Harmoni 

dalam bunyi tetapi tidak harmonis dalam tingkah. Kurang ajar, babi bangsat istri macam apa 

kamu ini, sambil menunjukan jari tengah dengan gagah-gagahnya. 

----------------------  ------------  ---------------------- 

Begitulah keseharian sepasang suami istri milenial tersebut. Semburan air ludah dan 

tamparan adalah semacam kolak hangat dengan aroma kismis warna-warni yang menjadi 

makanan khas sang istri setiap paginya. Menikah sebulan yang lalu di sebuah gereja persis di 

samping rumah mereka. Memasukan cincin pada jari dengan janji yang madu ternyata adalah 

malapetaka dari mulut yang berbisa. Baju pengantin bak malaikat, sepatu pantovel mengkilat 

tanpa noda adalah atribut yang aktif lima menit kedepan. Setelah itu alamat FB pesta pernikahan 

meriah tidak aktif satu tahun yang lalu. Ada setelah itu lenyap. “ya saya bersedia” Ungkapan 

kesiapan adalah bukti nyata kasih dan cinta untuk menjadi satu. Namun, semua hanyalah 

sandiwara. Aktor yang satu benar-benar menghayati peran sedangkan yang satunya melupakan 

peran yang sebenarnya. Gereja pun sepi. Berdua saling tatap menyapa kening dengan sepertiga 

sentuhan. I love u. Too. Keduanya saling menjaga silauan cincin pada jari manis masing-masing 

agar tidak berkilau salah arah. Pesan romo diakhir homili. 

Oa buatkan saya segelas kopi, jangan lupa belikan rokok kesukaanku dan juga koran langganan 

kita pagi ini. Oa jangan lupa pula cuci baju lengan panjang dan strika dengan rapi, sebentar 

malam no akan ikut acara dengan teman-teman dong. 

Pengedara mobil tanpa kontrol akan dihadapi dengan kecelakaan yang parah. Apalagi 

melintasi tepi jurang atapun  jalan tanjakan yang panjang dan berkelok. Seruan “oa” tiada henti 

bak deruh nafas penghidup manusia. Perintah dari sang suami yang tiada henti mengubah 

identitas sang istri dari si buah hati menjadi si buah pembantu. Suruhan tanpa titik. Kata-kata 

berjejer panjang. Jeda adalah musuh buyutan. Normal bila sang istri marah. Tetapi tidak untuk 

sosok wanita yang satu ini. ia tunduk diam, menelan sakit dalam-dalam. Melakukan semua 

suruhan minor dengan senang hati. Seperti Maria dengan siap menerima menjadi ibu Yesus 

tanpa memikirkan konsekuensi sebagai seorang gadis yang belum bersuami. Saya siap lakukan 

apa saja, tetapi jangan sekali-sekali menyuruhku untuk melepaskan cincin pada jari manisku ini.  

---------------------   --------------------- -------------------------- 

Baju lengan panjang putih, bersih berkilau, dipakai pada tubuh suami tercinta. Ia 

berpamitan tanpa ada tujuan yang jelas, hendak kemana ia pergi. Disitu di depan pagar rumah 

ada sebuah motor mio putih, mungkin teman yang diperintahkan untuk menjemputnya. Si buah 

hati menutup pintu rumah dan dengan gontai masuk ke kamar. Ia memilih membaca dan 

merenungkan firman Tuhan di dalam kitab suci. Mungkin ini cara satu-satunya ia mendapatkan 

kekuatan agar tetap kuat dan tabah menghadapi suaminya yang kasar dan bengis itu. Tidak setiap 

saat ia membaca kita suci., palingan ketika suami sedang keluar atau sedang tidur maka ia 



mencuri sedikit waktu mengambil sajak-sajak sabda merangkai sebuah puisi sebagai khasanah 

penguat untuk dirinya.  

Sebab mereka memberi dari kelimpahan tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua 

yang ada padannya, yaitu seluruh nafkahnya. 

Sepenggal ayat kitab suci yang mengisahkan persembahan seorang janda miskin. Dia 

menunduk diam dan merenung. Mencoba tegar dan membuat paralel antar ayat dan kisah hidup 

dirinya, suami dan hidup seperti dalam penjara. Disiksa, diludahi, ditendang, dilempari dengan 

piring kaca. Hancur berkeping di muka. Darah bercucuran menempel di setiap beling- beling 

piring kaca. Ia menunduk dan memilih mana darah mana beling, mana tajam mana sakit. Ia terus 

berusaha menemukan kebahagian di anatar sela-sela beling, tetes darah dan kasih sayang. “saya 

istrimu, lewat sakramen perkawinan saya belajar untuk taat dan setia. Semua pemberiaan dan 

pelayanan dariku memang belum setinggi gunung menjulan megah dan indah. Saya 

berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi. Sayang, rusuk yang hilang itu kini dan sekarang ada 

padaku. Kamu ingatkan waktu dimana kata cinta itu kamu seruhkan dari mulutmu yang mungil. 

Beri saya waktu untuk menjadi lebih matang. Seperti apapun kamu aku suka. Saya suka luka, 

saya suka sakit dan saya suka menderita. Ingin kusantap ketiga-tiganya sekaligus. Tertanda : 

pirang kaca. 

Sebait curhatan itu ia lipat dan selipkan di dalam sarung bantal mengharapkan ada  mimpi 

setelah nyenyak yang panjang. Ia kepingin sekali bermimpi tentang kasih sayang dimana suami 

memeluknya erat, kedua deruh nafas bertengkar dengan jarak dekat, tanpa berkompromi 

suaminya berujar, aku mengasihimu. 

Dunia masih mengendap gelap. Pekat masih membentang luas. Belum satu suara 

kokokan ayam yang menandakan datangnya pagi. 12.00, ia terbangun karena ketukan pintu yang 

keras dan mengudang keributan. Semburan aroma alkohol menyumbat hidungnya. Dilihatnya 

leher dan pipi suami tergambar semacam ukiran bibir manis merah merona. Baju putih lengan 

panjang yang ia kenakan tidak lagi rapi. Kotor dan khusyuk. Banyak noda-noda tetapi anehnya 

bukan noda hitam atau merah tetapi putih mengental. Suamiku, suamiku meniduri perumpuan 

lain. Betapa perih hati ini. seribu duri tak akan mengalahkannya. Sakit sangat pahit hidup ini. 

Buatkan sepiring mie panas untuk saya, jangan lupa berikan lombok yang banyak. Sambil 

menendang dan mendorong istrinya ke dapur. Si istri hanya tersenyum sambil tertawa dengan 

sikap kasar suaminya. Dengan tenang ia mengambil piring kaca, menuangkan air panas membuat 

mie dengan lombok yang banyak sesuai dengan suruhan suaminya. Dengan tangan gemetar 

karena panas bercampur dengan rasa takut menyodorkan sepiring mie panas kepada suami yang 

sedang duduk lemah di meja makan. Ia merampas piring berisi mie panas tersebut dan dengan 

lahap menyantapnya. Sedang sang istri dengan diam-diam mengambil sebuah buku bacaan di rak 

buku pribadinya, membuka sebuah halaman dari buku yang sudah dia tandai dan membacanya 

seolah-olah sedang membawakan sebuah puisi yang teduh dan inspiratif.  



Pengabdian cinta: redam malam berpaham rindu, magis terintih melapis kalbu, terjang usang 

gelombang, nikmat memikat tersayat syaduh. Suamiku, dalam nilam merajam restu, manis miris 

bergamis madu. Halang hilang terlekang ramu, gurat ayat suci berhayat satu. 

Hatiku 

Layu 

Samar memilu 

Ingin ku memelukimu 

Ia memberi jeda pada tulisan itu, tunduk dan menangis sejadi-jadinya. Namun apa daya, 

piring kaca berisi mie panas sudah terlebih dahulu meremukan wajahnya. Ditambah lagi 

tendangan dan tumbukan keras sampai ia tersungkur dan jatuh di dekat pojok doa pribadinya. 

Darah segar mengalir deras dari mukanya, ia lemah tak berdaya. Namun, buku bacaan itu masih 

tetap kekar di tangannya. Ia melanjutkan bacaannya dengan suara yang keras dan putus-putus 

serasa ia kehabisan nafas. 

Asmara, 

Memeluk pusara 

Hadirkan diriku sebentar bukan selamanya 

Hapus kisah derita 

Sunting duka derita 

Selesailah sudah. Dengan kondisi yang sekarat tak berdaya ia berusaha mendekati pojok 

doa membakar tiga buah lilin, warna ungu, merah muda dan putih di tengah. Ia memanggil 

suaminya datang di sampingnya. Ia mendekati mulut pada telinga suaminya dan berbisik. Disini 

ada tiga lilin, yang ungu untuk pertobatanmu, yang merah muda untuk sukacitamu, dan yang 

putih menandakan Dia telah datang, mendekatlah dan bertobatlah. Aku pamit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baju Baru Natal, Celana Adven 

Oleh: Yonas Unarajan 

Suarah gaduh anak-anak di siang itu menbuat suasana rumah pak Toni terasa kacau. Di 

sana-sini terdengar renggekan anak-anak kepada ibunya. Sedangkan di ruang tengah Toni, sang 

ayat tidak terganggu sedikitpun dengan kejadian siang itu. Malah ia begitu asik membaca Koran-

koran yang bertumpukan di atas meja dan sesekali meneguk kopi di depannya. Entah sudah 

berapa jam ia asik sendiri seakan halaman korannya tak mau berakhir. Namun ia sekali-kali 

melirik istrinya yang mulai kehabisan akal menghadapi anak-anak yang terus mengikutinya  ke 

mana ia mengayunkan kakinya. Bagaimana tidak pusing menjelang Hari Raya Natal, setiap anak 

begitu ngotot dengan berbagai permintaannya masing-masing dan itu pun bukan hanya satu 

permintaan, mungkin lebih dari dua. Ada yang beju dan celana baru, sepatu baru dan sederetan 

aksesoris Natal yang lainnya. Inilah suasana yang biasa bagi Toni dan Ayu menjelang Natal. 

Namun kali sangatlah berbeda, kalau tahun sebelumnya setiap permintaan anak-anak dikabulkan 

tidak untuk Natal 2020 kali ini. Inilah yang membuat Ayu pusing dan ia semakin kecewa dengan 

Toni yang merasa nyaman saja. “ayah, sepertinya ayah tidak mau peduli dengan ibu. Ayah 

lihatkan? Dari tadi bolak-balik berusaha menenangkan akan-anak, namun ayah malah asik 

dengan Koran, huhhhh”, katanya kesal. “ibukan tahu sendiri, bagaimana kondisi keuangan kita. 

Lagi pula ayah sudah lama di rumahkan dari perusahan sejak corona ini mewabah”, sahut Toni 

berusaha menenangkan istrinya.  

Ayu terdiam sebentar seusai mendengar jawaban yang Toni lontarkan. Keadaan ini tidak 

bertahan lama, ia kembali diserang oleh keempat anaknya. Kali ini ada yang menangis, yang lain 

memukul-mukul kecil kaki Ayu sebagai tanda protes akan pernyataan ayah mereka. Wajah 

mereka menggambarkan kekewatiran kalau-kalau permintaan mereka tidak dikabulkan oleh 

kedua orangtuanya. 

*** 

Matahari tepat berada di atas kepala mereka berti kegerahan dibakar matahari mulai 

menggerogoti tubuh mereka. Tetapi sepertinya Toni dan Ayu tidak peduli. Sendari tadi mereka 

hanya terpekur saja di sofa sambil membiarkan anak-anak merenggek di dekat kaki dan sesekali 

menarik kaki mereka.  “Anak-anak”, Toni mulai bersuara. Rumah menjadi hening, setiah mata 

anak-anak tertuju pada Toni penuh harapan. Satu-persatu mulai mendekati Toni. “Anak-anak, 

begini saja ya, ayah dan ibu pasti membelikannya. Namun ayah hanya membeli baju baru untuk 

masing-masing dan untuk celananya, kita  pakai yang lama ketika ayah belikan untuk adven. 

Bagaimana yo, mau tidak?” anak-anak hanya mengkerutkan dahi tanda tidak mengerti dan 

sebelum mereka menangis bahkan menolak, Toni memotong kemungkinan dan melanjutkan 

pembicaraannya. “Nah..ingat tidak kotbah romo Agus minggu lalu. Romo bilang apa? Kita boleh 

membeli baju baru untuk menyambut Yesus dan tentunya Yesus lebih senang apabila kita 

memakai celana adven. Nah… itu baru natal”.  “Kalau begitu kami mau pa”, kata seorang anak 

kepada ayahnya. “nah, ini baru anak bapa dan mama, jadi semua setuju ya?” “setuju pa”, jawab 

anak-anak serempak. 

*** 



Tekadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal lahiriah menjelang natal. Semuamya ingin 

yang terbaru dan melihat yang lama tak berguna. Kita sibuk dengan baju baru natal namun lupa 

akan celana adven, yaitu persiapan kita menyongsong Natal. Bila dulu di Betlehem –Rumah Roti 

sekarang di kandang dan rahim hati kita. 

 

PUISI 

Penunggu Fajar 

Oleh: Cus Pae 

Termangu aku di sudut gubuk tua 

Duduk di antara sudah dan belumnya datang 

Bergantian dan belum juga sudah 

Tak seberkas pun muncul dari balik daun pintu itu 

Semestinya aku tak di sana 

Menunggangi tunggu yang kesal 

 

Tunggu... 

Belum datang juga 

Aku masih di sana 

Menguliti setiap suram 

Jejak malam menyulam muram 

 

Lalu ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku 

Berlari ke jejalanan, kemudian teriakku 

Aku ingin bingar, beri aku sedikit terang 

Gelap ini terlalu pekat...! 

 

Di sebelah, langit mengirim mendung 

Lagi teriakku, 

Terlalu lama...! 

Kata rintik itu kepadaku: sebentar lagi...! 

 

 

 

 

 



Clau(Dia) 

 

Sebuah nama 

Asri terbilang di bibir lelaki-lelaki 

Pada tinta demi tinta 

Di atas  helai-helai 

Dipasung maunya untuk tunjuk rupa 

Di sebelah bisik, wahai puteri! 

 

Kemarin ia datang 

Dibawanya bakul roti 

Untuk lelaki seumuran petang 

Yang ramah barangkali  

 

Saat telapaknya merayap di tanah 

Di depan sang empunya rumah 

Ia bilang dalam sunyi, 

Yang ada padaku hanya dua potong roti. 

 

Lutut-Lutut Kami 

Menekuk... 

Tunduk di atas katup-katup  

Jemari memeluk, menolak angkuh 

Beralas harap, bertikar mau 

Sejumput khusyuk yang semakin 

Sampai lupa semuanya 

Ada keram dan geram tertindih 

Risih....  

#eee 

 

 

 



Sajak Para Pejalan Kaki 

Oleh: Epind Retu 

 

/i/ 

 

Sudah beberapa mil kita tempuh  

 

Sepasang kaki kini melepuh 

 

Perjalanan yang cukup jauh 

 

Tapi tidak cukup untuk memaksa jatuh 

 

 

 

/ii/ 

 

Sudah berbagai jenis tanah kita jejaki 

 

Kemarin tanah begitu liatnya bahkan menenggelamkan mata kaki 

 

Minggu lalu ada batu-batu tajam dan beberapa kerikil 

 

Atau di tanah beraspal; yang lebih banyak telah tercungkil 

 

Semoga hari ini langkah kita tidak dipatuk burung-burung kecil atau terhimpit semak-semak 

 

 

 

/iii/ 

 

Perjalanan ini jauh 

 

Dan kita butuh: tubuh kokoh dan kaki kukuh 

 

Atau penolong yang penuh seluruh  

 

 

 

 

 

 



 ADVENTUS 

 

Tuhan 

Engkau kini mendekat 

Namun aku belum siap 

Akankah kau menjauh kembali?  

Ku harap tidak 

 

Kesiapanku memang kurang  

Ataupun tak ada, bahkan 

Akankah Engkau menolak  

Lahir di kandangku yang hina?  

Kurasa tidakBukankah kandang Betlehem pun hina?  

 

Teater yang Berjudul 

Oleh: Charles Bonderas 

 

Hilir mudik sahabatku jadi anjing, anjing yang memakan sisa nasi dari meja sang tuan. 

Menggonggong, menjilat memakan kotoran impian dan hadirnya ingin 

Menjilat setiap tetesan janji dan dusta lewat wajah memelas 

Adakah kalian anjing-anjing itu sudah menelan pahit dan menggonggong damai? 

Setiap “tora” yang jatuh dijilat dengan seribu rasa menjadi hewan hina 

Memeluk segala nafsu mencium tetesan-tetesan wewangian 

Meringkuk menyembunyikan diri ketika air ludahmu hampir mengotori lantai berubin rumah 

tuanmu 

Takut kau diusir dan dipukul, lebih  baik kau mati saja  

Kata tuanmu... 

Sahabatku sudah berlalu, menyimak kisahnya yang tak  pernah usai menjadi anjing 

Selalu menjadi anjing untuk kawannya   bahkan untuk aku.. 



Ada tanyaku padamu yang tak lekas pergi dari kemarin sore 

Bisakah dirimu menjadi bayi Yesus dalam teater berjudul “seekor  anjing” menjadi Yesus? 

Adakah kau bisa dilahirkan kembali, menangis kembali, dan menyusui dari sumber sang bunda? 

Bundamu bukan anjing kan?.. 

 

Puisi-puisi Nickho Puka 

INGIN JUMPA 

Rindu adalah puisi paling syahdu. 

Sekedar merayu 

pada sepasang cerita yang saling bermimpi; 

Teduh sekali. 

 Rindu adalah waktu. 

 Yang selalu mencipta pagi dalam diam. 

 Tenang. 

 Dalam rupa yang masih dimadu sunyi. 

Rindu adalah tentang sebuah jumpa. 

Tentang sebait puisi, 

yang masih dilukis dalam doa. 

 

SEJENAK 

Kembali. 

Mengukir jejak. Berlabuh pada lorong  

yang melagukan melodi paling indah. 

 -“kita mesti merendah; 

  walau hanya sesaat...”  

 

 

 

  



 ITU  

/i/ 

Tentang sepotong hati; 

-Ia telanjang di malam itu. 

Tidak, 

ia tidak telanjang; hanya melepas rindu pada secangkir sepi. 

-Barangkali, ia butuh sejumput fajar. 

Itu, hanya ada luka yang tersisa. 

 

 

/ii/ 

Sssttt...... 

Di sana masih ada sepotong hati yang nganggur. 

Tapi ia bertekuk. Lama sekali. 

/iii/ 

Hahaha...... 

/iv/ 

Sial!!! 

Ia jatuh dalam lelapnya sendiri. 

 -mungkin ia sedang berdoa. 

/v/ 

Ya. 

Ia sedang menunggu. 

Menanti kekasihnya yang masih terlelap. 

 -itu, ada sebait doa yang masih mengintip pada sudut bibirnya. 

Benarkah??? 

 

 



Puisi Lilin-lilin 

Oleh: Rio Bara 

 

Lilin 1 

Lilin Nabi; 

Taruk ungu; Isai; terbit 

Harapan sembari doa cinta dalam lilin pertama minggu ini 

Mulai tumbuh dan betunas; menyala tak henti-hentinya 

Adakah angin seperti apa yang dapat memadamkan nyala-nyala harapan itu? 

Dia yang terdahulu menyala dari ketiga saudara lainnya, 

Seperti putih di tengah hitam; dapatkah kau padamkan? 

Lilin Nabi; 

Ada kelimpahan dalam pengharapan; 

Ada harapan dalam nyala-nyala lilin; 

Ada lilin menyala-nyala; 

Taruk ungu; Isai; terbit 

Lilin pertama menyala dalam minggu ini 

Lilin 2 

Lilin Betlehem; 

Ada suara; padang gurun;  

Suara-suara berseru; akan ada yang lahir! Tapi kapan? 

Katanya yang lahir itu cinta dari sepasang kesetiaan 

Lantas; benarkah cinta itu lahir di dalam kandang hina? 

Benarkah kesetiaan serendah itu? 

Lilin betlehem; 

Ada suara; padang gurun; 

Satu lagi lilin menyala-nyala minggu ini 

Ku sangka sudah dua nyala dan pastinya lebih terang dari minggu kemarin 



Dan kelahiran cinta dari sepasang kesetiaan mulai terasa; 

Jauh di dalam hati yang gersang 

Di Betlehem ada dua nyala lilin 

 

Lilin 3 

Lilin Gaudete; 

Malaikat; jangan takut bangsa-Ku; 

Ada gembala membawa kabar sukacita; 

Katanya; yang lahir itu sudah dekat! 

Sudah tiga nyala lilin; dan sudah cukup terang minggu ini 

Sebab itu; jangan takut lagi! 

Lilin Gaudete; 

Malaikat; jangan takut sudah ada tiga nyala lilin 

Peganglah erat-erat agar cinta dari kesetiaan tak berlalu lenyap! 

Semoga lilin ke tiga minggu ini tetap menyala 

Lilin 4 

Lilin Tuhan; 

Malaikat; damai dan sukacita bagi mu semua; 

Ada empat nyala; Nyala Nabi, Nyala Betlehem, Byala Gaudete, Nyala Tuhan 

Maka tak ada lagi hitam dan gelap minggu ini! 

Lilin terakhir telah nyala; ada kemuliaan yang tak terhingga 

Para malaikat; di langit dan di bumi sudah ada satu-satu lilin  

Nyalanya terang benderang penuh kemuliaan 

Jagalah empat lilin ini agar tetap menyala 

Lilin Tuhan;  

Terang sekali; lebih dari apa pun; sungguh! 

Ada epat lilin minggi ini; 

Terang sekali; dan Betlehem sudah ramai! 



Puisi-Puisi Nick Nai 

Menunggu 

I 

Di awal milenium ketiga 

Saat fajar merekah dari balik tumpukan awan. 

Tirai di pojok kamar saya merengek, 

Menunggu saya menyembunyikannya dari fajar 

Yang beranjak dewasa. 

Saya masih terbius lelap mengingat malam yang terlampau cepat perginya 

 

II 

Jam weker telah kehabisan akal, 

Nafasnya terengah-engah meneriakan kedatangan milenium ketiga. 

Lelap masih membungkus saya dengan nikmatnya. 

Tak sadar amarahnya meluap memenuhi isi kamar saya. 

Ia masih menunggu, menanti saya yang masih mengelana dalam tidur. 

 

III 

Ibu mematung di samping ranjang 

Siap melontarkan beribu kesal, penuh amarah, 

Menunggu jeda yang tepat dari sisa-sisa detik kesabarannya. 

Pada detik itu, kantuk masih saja menarik saya dalam dekapannya. 

 

IV 

Saya terbangun dengan mata yang sipit, 

Di sadarkan oleh tatapan tajam yang merajam saya, 

dengan sejuta tanya yang masih menggantung, 

akan tunggu yang berangsur lama. 



Detik pada Jam 

Di kota yang tak kenal sepi 

Berdiri kokoh sebuah museum  

Yang masih menyimpan jam tua 

pada dinding yang kusam. 

Masih terdengar detak jam 

Yang setia mengisi koridor ruangan yang ramai di penuhi debu. 

Saban hari jam tua selalu meratapi kesendiriannya. 

Merenungi kekosongan yang hadir di dalam museum tua, 

Menunggu pasrah pada ketidakpastian, 

Menanti suara langkah yang membuka pintu museum. 

Dalam kesendirian yang mencengkam,  

Jam tua pun sempat berujar pada lantai yang termakan debu 

“Menunggu itu membahagian jika ada kepastian 

tetapi akan menyakitkan jika menunggu 

hanya pada keyakinan 

yang belum ada kepastianya”. 

 

Doa Penantian 

Ya Tuhan.. 

Datanglah pada petang, 

Agar indahMu dapat menggoda jiwa yang dilema, 

Agar hadirMu dapat mengisi relung hati yang kosong, 

Agar selepas pergiMu tak ada kecewa yang meronta. Amin.. 

 

 

 

 



Halte 

Dari balik kolong langit 

Tepat di samping gemuruh roda-roda yang membekasi jalan kota 

Halte menjadi awal akan penantian yang tak menentu. 

Ada yang sesaat lalu beranjak pergi 

Ada yang lama hingga menghadirkan cerita tanpa alur yang pasti. 

 Seakan hadirnya memberi sandaran 

bagi langkah yang tertahan oleh penantian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


