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SUARA REDAKSI 

 Wacana seputar COVID-19 selalu mendatangkan kegelisahan dalam diri masyarakat. 

Betapa tidak, hampir tiap hari jumlah kasus positif terus melambung dan angka kematian kian 

melonjak. Pemerintah gencar menggemakan aneka protokol kesehatan sebagai langkah 

preventif dalam meminimalisir divergensi virus yang kian hari kian menjamur. Tidak 

mengherankan jika kegiatan-kegiatan yang lazimnya melibatkan banyak orang, terpaksa 

dibatasi dan bahkan tidak dijalankan. 

 Bukankah kebijakan pemerintah ini secara implisit menggiring kita pada suatu 

pergumulan dengan diri sendiri? Bukankah situasi ini membuka peluang bagi kita untuk 

menepi dari segala kegaduhan dan sejenak bermenung dalam memaknai peristiwa global ini? 

 Hingga Oktober ini, belum tersiar kabar baik akan kemelut COVID-19. Namun, ada 

satu figur yang mesti menjadi panutan pada bulan ini bagi umat Katolik khususnya, dalam 

memerangi virus yang akrab disapa korona itu. Dialah Maria, Ibu Yesus, yang mengabdikan 

seluruh hidupnya demi terlaksananya rencana Allah. Pada bulan ini Gereja sejagat 

mendedikasikan Maria sebagi Bunda Perawan, Ratu Rosario. Sikapnya yang tenang 

membawa Maria pada suatu refleksi iman yang mengaggumkan. Ia selalu menyimpan segala 

perkara dalam hatinya dan sungguh matang dalam memetik hikmah di balik suatu peristiwa.  

 Oleh karena itu, melalui tema MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI 

TENGAH PANDEMI COVID-19, para frater tingkat I mencoba memberikan beberapa 

percikan pikiran dalam pelbagai tulisannya tentang figur Maria dan relevansinya akan situasi 

dunia saat ini.  

 

 

SELAMAT MEMBACA! 
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OPINI 

REAKSI KRITIS PADA MASA KRISIS 

Fr. Engel Dhajo 

 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu hal yang menjadi masalah global 

dan aktual pada abad ini adalah COVID-19. Pandemi ini akan terus menjadi sorotan dalam 

bidang ilmu pendidikan dan teknologi pada abad ini dan tidak menutup kemungkinan juga 

pada abad-abad yang mendatang. 

  

Virus ini, telah banyak menimbulkan kecemasan global, dan entah sampai kapan akan 

berakhir dengan adanya informasi yang belum pasti akan penemuan vaksin untuk 

pencegahannya. Di satu sisi, pandemi ini telah menjadi hal yang paling ditakuti dan 

dikhawatirkan pada masa ini. Walau ada segelintir orang yang kurang merasakan hal 

demikian atau dengan sengaja menganggapnya absurd, tetapi di lain sisi virus ini 

mengingatkan seluruh manusia pada momen-momen masa lalu. Bahwa dahulu juga pernah 

terjadi wabah yang hampir serupa.  “Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam 

meletup pada dekade 1330, di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri 

penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. ...Antara 75 

sampai 200 juta orang mati-  lebih dari seperempat populasi Eurasia.”1  Wabah ini juga tidak 

sedikit memakan korban pada waktu itu.  

 Awalnya penyebaran virus ini kurang ditanggapi secara serius oleh masyarakat. 

Namun sekarang ini virus ini tidak boleh dipandang sepele. Sebagai akibatnya, sebagian 

besar masyarakat dunia harus lebih banyak berdiam diri di rumah sebagai upaya 

meminimalisir penyebaran yang semakin meluas. Pada bulan Oktober ini juga, umat Katolik 

memperingati bulan Rosario. Lewat sosok suci “Maria”, umat manusia dapat bercermin 

untuk menghadapi pandemi yang sedang mengkhawatirkan ini, terkhusus bagaimana mengisi 

kesunyian personal untuk menghindari kerumunan. 

 

Sikap Kontemplatif 

Bagi umat manusia di dunia secara khusus tang beragama Katolik, seorang wanita 

bernama  Maria menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan iman beragama. 

                                                           
1 Yuval Noah Harari, Homo Deus (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 7.  
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Rahimnya menjadi tempat penebus dunia menetap sebelum lahir ke dunia sebagai manusia. 

Peristiwa keselamatan yang diyakini oleh umat Katolik tidak akan pernah terjadi tanpa 

adanya intervensi dari Maria lewat jawabannya atas tawaran Allah. 

Selain sebagai pengantara bagi eksistensi Sang Penyelamat, hal yang esensial dari 

Maria, yang perlu diberi aksentuasi khusus di sini adalah kesediaannya untuk terlibat dalam 

karya keselamatan Allah, meski sebenarnya Ia tahu bahwa akan ada banyak tantangan yang ia 

hadapi. “Dengan magnificat, Maria memuji kebesaran Allah, menyatakan kegembiraan 

pribadinya menyaksikan terwujudnya karya keselamatan Allah, yang telah dijanjikan sejak 

dalam Perjanjian Lama dan sekarang mulai terealisasi dalam dirinya dengan mengandung 

Mesias Terjanji itu.”2 Selain itu, sikap kerelaan diri dalam menghadapi penderitaan Yesus, 

menjadi pengalaman yang sungguh memilukan. Namun, dengan penuh kerendahan hati 

Maria menyerahkan semua semuanya kepada kuasa Allah yang menyejukkan. Kepribadian 

Maria yang begitu dekat dengan Tuhannya, adalah sebuah konsekuensi logis dari upaya 

menjaga keheningan batin atau sikap kontemplasi dalam kehidupannya. Hal yang begitu 

mustahil, ketika dilihat dari kacamata manusiawi. Namun, karena relasi yang intens dengan 

Allah, Maria akhirnya dapat menjadi teladan sampai hari ini.   

  

COVID-19: Masalah Baru di Tengah Kompleksitas Masalah 

Kalau bertolak dari sejarah, korona bukanlah wabah pertama yang dihadapi oleh umat 

manusia. Korona adalah masalah yang hanya menambah kuantitas dan kualitas masalah yang 

dihadapi manusia pada peradaban ini. “Setiap beberapa tahun kita dicemaskan oleh suatu 

ledakan potensial wabah baru seperti SARS pada tahun 2002/2003, flu burung pada tahun 

2005, flu babi pada tahun 2009/2010, dan ebola pada tahun 2014.”3 Bahwa ada anggapan 

kalau korona adalah hasil rekayasa manusia untuk tujuan atau kepentingan tertentu, itu 

menjadi konsekuensi peradaban baru, tetapi persoalannya korona masih belum tuntas 

diberantas. Dikatakan masalah karena sejauh yang dapat dipantau atau disurvei, dunia telah 

mengalami kerugian yang besar akibat virus ini. Bahkan, lebih banyak nyawa yang hilang, 

karena ia menyerang tanpa memandang status. Lebih ekstremnya, virus ini membuat manusia 

mengubah sebagian besar kebiasaan hidupnya, seMisal larangan keluar rumah, jaga jarak, 

dan karantina bagi pendatang dalam suatu wilayah.  

                                                           
2 Remigius Ceme, Merangkai Identitas Maria (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 57. 
3 Yuval Noah Harari, op. cit., hlm. 12. 
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Namun, di beberapa wilayah, banyak masyarakat yang masih beraktivitas seperti 

biasa bahkan ada yang melalaikan protokol kesehatan. Mungkin di satu sisi dapat dikatakan 

bahwa masyarakat tidak bisa terlalu lama untuk tidak beraktivitas sebagai pemenuhan 

kebutuhannya. Namun, di sisi lain, sebenarnya realitas ini juga menunjukkan 

ketidakmampuan masyarakat untuk berdiam diri, melepas semua kesibukan untuk sejenak 

mengambil waktu bermenung. 

 

Belajar Internal 

Realita sekarang ini- dengan adanya pandemi ini, menuntut manusia untuk menjaga 

jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran virus mematikan ini. Namun, keadaan faktual ini 

jangan sampai membuat manusia untuk menjaga jarak dengan dirinya sendiri. Dalam arti 

bahwa kesempatan isolasi, karantina, dan jaga jarak dengan orang lain menjadi kesempatan 

untuk membangun relasi lebih intens ke dalam diri sendiri atau dengan bahasa religiusnya 

disebut kontemplasi. Kesempatan ini bukan hanya  menjadi momen untuk mengintrospeksi 

diri, melainkan lebih dari pada itu, kesempatan ini juga menjadi momen inovatif, dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai sarana adaptif 

menghadapi segala situasi dan kondisi dunia. Terkhusus bagi para calon pemimpin (agama), 

kesempatan istimewa ini seharusnya menjadi momen yang membuka cakrawala pemikiran, 

untuk lebih bersikap peka dan pandai melihat situasi. Bahwa sesungguhnya pandemi ini 

memiliki pesan eksplisit, yang menyampaikan bahwa dunia sedang berubah, dan manusia 

tidak bisa tinggal diam saja.  Atau lebih ekstremnya, dunia sudah semakin menantang, 

siapkan diri untuk dapat menghadapinya. Praktisnya, hal ini dapat dilakukan dengan tetap 

meningkatkan kemampuan intelektual, melatih diri untuk menghadapi situasi masyarakat, 

dan juga tetap meningkatkan kehidupan rohani. Bertolak pula dari kehidupan Bunda Maria, 

kesempatan ini adalah kesempatan persiapan diri dengan tidak lupa untuk menyerahkan diri 

seutuhnya kepada Yang Kuasa, Yang lebih tahu tentang semua yang terjadi terkhusus dalam 

waktu permenungan ini. 

Di samping itu, sebagaimana Maria yang mempersiapkan diri dalam menghadapi 

penderitaan Putranya dengan menerima apa pun yang menjadi risikonya, sebagai kaum yang 

memiliki kepercayaan yang sama pun, para calon pemimpin (agama) atau para kaum muda, 

juga mesti melihat situasi ini sebagai masa transisi dunia seiring dengan bertambah rumitnya 
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setiap tantangan. Bahwa apa yang akan dihadapi di masa yang mendatang akan lebih 

menantang lagi, tidak akan seperti situasi saat ini. 

Adapun kemungkinan lain, bahwa kalau pandemi ini menjadi bahaya yang sangat  

mengancam manusia, maka sekarang adalah masa yang tepat untuk mempersiapkan diri baik  

jasmani ataupun rohani agar selalu siap menghadapi risiko apa pun. Maka, secara umum 

setiap orang mestilah melakukan rekonsiliasi diri sebagai tanggapan atas kemungkinan 

terburuk. Dan terkhusus bagi para calon imam, hal ini akan dapat diimplementasikan dengan 

baik apabila ada intervensi untuk merealisasikannya dalam kehidupan masyarakat lewat 

pendekatan religius dengan tetap memperhatikan budaya masyarakat. Hemat penulis, inilah 

hal yang dapat dilakukan, sebab tidak pernah ada yang tahu lagi akan apa yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang. Seperti yang pernah dirumuskan Yuval Noah Harari bahwa “era 

ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan epidemi alamiah mungkin sudah usai. Namun, 

kita bisa saja masih keliru.”4 Jadi mungkin dapat juga dikatakan waspadalah saja, sebab tak 

seorang pun tahu, kapan waktunya tiba pada saatnya nanti, seperti yang pernah dikatakan 

Sang Penyelamat dalam kitab suci. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kondisi dan situasi 

ini, waspada atau siapkah masyarakat kini- atau lebih khusus para kaum muda, dalam 

menerima apa pun risiko yang akan terjadi sebagai akibat dalam kehidupan di masa 

mendatang yang lebih kompleks? 

 

COVID-19: SEBUAH ANTITESIS DUNIA 

Fr. Alfons Boruk 

 

“Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, 

tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil” 

(Luk. 10:21) 

 

Identitas COVID-19 

Wajah dunia kian bengis oleh derita. Ratap dan tangis barangkali terus dicerita 

dengan makin sadis. Siapa sangka keharmonisan yang dialami sekian waktu kini dikekang 

oleh kebiadaban sesuatu yang aneh, yang disebut COVID-19. 

                                                           
4 Ibid., hlm. 15. 
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 Penderitaan dunia serupa COVID-19 ini sebetulnya pernah terjadi dahulu. Maut 

Hitam, demikian nama wabah itu, meletup pada dekade 1330 melalui gigitan tikus dan kutu. 

Antara 75-200 juta orang mati karena penyakit mematikan ini. Kemudian pada 1520, lewat 

Francisco de Egula, seorang budak Afrika, virus cacar mematikan sekitar 21 juta penduduk 

Meksiko. Dua abad kemudian, yakni pada 1778 para penjelajah Inggris dan pendatang Eropa 

lainnya memperkenalkan flu tuberkulosis, tipus, dan cacar di Kepulauan Hawaii. Dari 

setengah juta penduduk Hawaii saat itu, yang selamat dari flu itu hanya 70.000 orang. Tahun 

1918, “Flu Spanyol” membinasakan sekitar setengah miliar orang. Akhir-akhir ini dunia 

masih digemparkan oleh wabah baru seperti SARS pada tahun 2002/2003, flu burung pada 

tahun 2005, flu babi pada tahun 2009/2010, dan ebola tahun 2014. Ada lagi satu virus 

mematikan yakni HIV/AIDS.5  

Elias Canetti, novelis kelahiran Bulgaria mengatakan,”tak ada yang lebih menakutkan 

manusia daripada persentuhan dengan yang tidak dikenal.” Pademi COVID-19 mulai akhir 

Desember 2019 silam menjadi sesuatu yang menakutkan manusia oleh karena ia berdaya 

mematikan sekaligus sebagai yang tidak dikenal. Keasingannya mampu melumpuhkan 

manusia yang sama sekali tidak siap disentuh oleh yang tidak dikenal itu. Bayangkan, Cina 

yang sangat maju saja harus mengorbankan banyak penduduknya sebelum bisa 

menyelamatkan yang lain. Sayangnya, disaat Cina bergembira karena keberhasilan 

menaklukan COVID-19, negara-negara lain termasuk Indonesia baru mulai memasuki nuansa 

kecemasan karena pandemi ini.  Rasa cemas ini selalu dihayati sebagai das Unheimliche, 

yaitu yang asing, ganjil, mengerikan, dan tidak nyaman. 6  Manusia dunia, singkatnya 

mencemaskan kematian akibat virus asing ini. Tentu saja, di dalam kecemasan itu ada 

kemarahan, doa, serta banyak harapan demi pemulihan situasi dunia. 

Kita ingat pada tanggal 27 Maret 2020 lalu, Paus Fransiskus memberi berkat bagi 

Kota Roma dan dunia dengan kekuatan Salib Ajaib. Paus Franskus dalam doanya memohon 

berkat, kekuatan, serta pembebasan dunia dari virus korona ini. Pertanyaan reflektifnya, 

manjurkah doa mohon pembebasan dari paus ini? Apa sebetulnya makna dan pengaruh doa 

itu?  

                                                           
5 Yuval Noah Harari, Homo Deus (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 7-12. 
6  F. Budi Hardiman, Heidegger dan Mistik Keseharian-sebuah Pengantar Menuju Sein und Zeit (Jakarta:     

Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 91. 
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Pertanyaan serupa ini menjadi sangat penting ketika orang mulai meragukan 

kredibilitas Allah yang disapa dalam doa. Allah yang adalah sumber kehidupan diharapkan 

menjadi satu-satunya penolong dalam kesulitan hidup. Di manakah Dia di saat dunia masih 

merintih karena COVID-19?  

Membongkar Identitas Maria 

Keputusan menerima Wahyu Ilahi untuk mengandung dan melahirkan Juru Selamat, 

sebetulnya menunjukkan kerelaan Maria menjadi hamba bagi Allah dan manusia. Maria rela 

mengambil peran besar untuk turut menderita bersama Allah demi keselamatan dunia. 

Altruisitis Maria tampak jelas dalam keberpihakan kepada Allah sebagai “Yang lain” yang 

harus diperhatikan. 7  Dengan menjawab “Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut 

perkataan-Mu” (Luk. 1:38), kebebasan Maria dengan sengaja di-breakdown dalam 

keterlibatan untuk turut memikirkan dan mempertimbangkan permasalahan dunia.8  Maria 

seperti yang dikatakan St. Ireneus, “dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi 

dirinya maupun bagi segenap umat manusia.” Yang diperjuangkan Maria adalah kehidupan 

dunia. Maka Ia menjadi Hawa baru yang yang membawa hidup, bukan maut (Hawa 

pertama).9 Di dalam persetujuan Maria, terkandung kepercayaan bukan kecurigaan.  

Pilihan yang Maria berikan berisiko besar karena dengan demikian ia turut serta 

dalam penderitaan Allah yang amat dahsyat. Duka Maria kemudian diramalkan oleh Simeon 

“dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri” (Luk. 2:35). Kendatipun begitu, Maria 

tidak menyerah. Ia tetap setia pada imannya kepada Allah. Sikap dan jawaban Yesus di Bait 

Allah ketika Ia berumur dua belas tahun menambah ketidakmengertian Maria, sehingga 

maksud “menyimpan semua perkara di dalam hati” mengandung arti, Maria berusaha 

memahami Yesus.10 Pada waktu hendak bertemu Yesus, Maria justru dijawab dengan kalimat 

yang menyedihkan hati “Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudaraKu?” Bagi Yesus, 

keluargaNya adalah setiap orang yang melakukan kehendak BapaNya. Ini contoh jawaban 

misterius yang mesti direfleksikan. Derita Maria paling dahsyat adalah jalan salib Yesus. Di 

                                                           
7 Bdk. Paul Budi Kleden, “Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia” (Makalah yang disampaikan dalam Siposium 

Internasional di STFKLedalero, 06 September 2019). 
8 Paul Budi Kleden, Di Tebing Waktu (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 121. 
9 Bdk. Konsili Vatikan II, Dokumen Konsili Vatikan II, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XIII (Jakarta: 

Obor, 2013),  hlm. 152-153. 
10 Remigius Ceme, Merangkai Identitas Maria (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 61. 
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situlah dengan hati keibuannya Maria  menggabungkan diri dengan kurban Kristus, dan 

penuh kasih menyetujui persembahan kurban yang dilahirkannya.11  

Indikator sikap tabah Maria ini nyata dalam tulisan penginjil Lukas, “dan ibuNya 

menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.” Kata-kata ini juga digambarkan dengan 

elegan dalam tulisan ini: “Di antara sekian banyak rahasia semesta, tidak ada rahasia yang 

lebih gaib dan juga lebih kelam daripada rahasia seorang ibu yang mendekap gerak jiwa 

dukanya sendiri tanpa banyak bicara."12 Di tengah sukacita sekaligus ‘beban-beban’ yang 

Allah berikan, Maria tidak banyak berkomentar ataupun menggugat Allah. Ia malah diam 

untuk memaknai karena ia percaya bahwa Allah dapat dipercaya dan diandalkan.13 Inilah 

watak sejati seorang beriman. Maria berusaha dalam kebelumpahamannya itu memahami 

misteri Allah. Dalam perspektif hermeneutis Paul Ricouer, memahami teks berarti 

merefleksikan makna hidup karena teks mengacu kepada dunia di luar teks tersebut.14 Wahyu 

Allah dan Salib Kristus merupakan sebuah teks yang terkait dengan dunia nyata. Teks ini 

dipahami oleh Maria dalam keheningannya untuk berefleksi.  

Yang dimaksudkan  di sini adalah: Maria menjadi teladan orang beriman karena 

berani berpihak pada Allah yang menderita. Keberanian Maria menjadi luar biasa karena di 

tengah kepelikan penderitaannya itu ia memilih  keheningan sebagai jalan untuk memahami 

misteri Allah; ia tidak protes. Kendati derita salib itu demikian sadis, Maria tetap tenang 

karena ia turut bersolider dengan  dunia yang mendambakan selamat. Maria dengan 

kesederhanaannya mengajarkan bahwa di dalam keheninganlah suara Allah menjadi jelas 

didengar. Sikap seperti ini tidak berarti kita hanya berusaha memahami atau mengartikan 

sebuah penderitaan, namun di dalam sikap memahami itu, kita menunjukkan tindakan 

konkret yang berdaya redemtif.15 Tindakan itu diwujudkan dengan makin bersandar pada 

Allah untuk mengharapkan belas kasihan-Nya. 

 COVID-19 dapat dipahami sebagai teks antitesis. Sebagai antitesis, ia mesti 

diterjemahkan dalam kaitannya dengan dunia sekarang. COVID-19 adalah sebuah wahyu 

yang menantang kita. Maka, jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya merupakan jalan agar 

                                                           
11 Konsili Vatikan II, op. cit., hlm. 154. 
12 Fredy Sebho, Namaku Eleousa, Wanita Tegar Merawat Lara (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 150. 
13 Georg Kirchberger, Allah Menggugat-Sebuah Dogmatik Kristiani (Maumere: Ledalero, 2020), p. 35. 
14 Lih. F. Budi Hardiman, Seni Memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida (Yogyakarta: 

Kanisius, 2019), p. 241-244. 
15 Paul Budi Kleden, op. cit., p. 329. 
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kita dapat menarik diri dari hiruk pikuk dunia  untuk sejenak berefleksi. Dibutuhkan watak 

seorang beriman untuk mengggali sintesis dari perseteruan ini. Di dalamnya kita berharap 

memahami dan menemukan misteri derita yang terselubung. 

 

 

STAY AT HOME: 

PERKEBAL IMUN, PERTEBAL IMAN 

 

Fr. Tevin Lory 

 

Kisah pilu akan tercatat dalam sejarah, 

 hikmah penting akan tercetak di hati, 

 rumah bukan lagi sekadar tempat bernaung, melainkan juga tempat bermenung. 

 

Pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh masyarakat untuk senantiasa taat pada 

aneka protokol kesehatan, salah satunya ialah tetap di rumah, dengan instruksi elegannya stay 

at home.  Kebijakan ini ditetapkan demi mengurangi kerumunan yang berdasarkan tinjauan 

medis, amat riskan terhadap divergensi virus yang semakin menggurita. Tak heran, jika 

pemerintah mengambil sikap tegas dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

banyak orang termasuk kegiatan ibadat setiap agama.  

 

Perkebal Imun 

Hingga saat ini, belum tersedia vaksin yang bisa mencegah infeksi COVID-19 

(Korona Virus Disease 2019). Tidak mengherankan jika Kementerian Kesehatan Indonesia 

gencar mengimbau agar masyarakat Indonesia senantiasa menjalankan pola hidup higienis 

dan selalu memperhatikan daya tahan tubuh. Salah satu senjata  dalam memerangi keganasan 

virus korona adalah antibodi dan upaya preventif  terhadap tertularnya virus ini ialah dengan 

meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendefinisikan antibodi sebagai zat yg dibentuk dalam darah untuk memusnahkan bakteri-

virus dan  melawan toksin yg dihasilkan oleh bakteri. Meningkatkan antibodi atau 

memperkuat sistem kekebalan tubuh (imunitas) merupakan cara ampuh untuk menangkal 

penyebaran virus.  

  Berkenaan dengan daya tahan tubuh ini, kebijakan stay at home rupanya memberi 

pengaruh signifikan dalam meperkuat daya tahan tubuh masyarakat. Berada di rumah, 
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membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih banyak beristirahat, jauh dari kesibukan, dan 

tidak keluyuran saat malam. Seperti telah diketahui bersama bahwa  istirahat yang cukup 

dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sistem imun yang kuat menurut dr. Meva Nareza, 

dapat membasmi virus yang sering dipanggil korona itu.16  

Bagi penulis, dengan menjaga daya tahan tubuh,  masyarakat secara tdk langsung  

dapat  terlibat aktif dalam membantu pemerintah  memerangi pandemi ini dan mengurangi 

tingkat kesibukan para petugas medis. 

 

Pertebal Iman 

Kebijakan stay at home yang terus-menerus dikumandangkan pemerintah, tanpa 

disadari telah memobilisasi masyarakat untuk membangun relasi yang  lebih intim dengan  

dirinya sendiri   dan  melahirkan dalam diri masyarakat, suatu kerinduan berbasis inisiatif 

kepada Tuhan yang akhir-akhir ini jarang disapa.  

Minimnya kesempatan berkumpul, bercengkerama, dan melakukan aktivitas secara 

bersama, membuat masyarakat lebih banyak bereksplorasi dengan diri sendiri. Masyarakat 

dapat mengukur sejauh mana mereka melangkah,  seberapa sering eksistensi mereka memberi 

dampak positif bagi kehidupan bersama, dan sedekat apa mereka dengan diri  sendiri. 

Kesendirian yang dihadapi sekarang ini, membimbing masyarakat pada suatu refleksi diri, 

tentang bagaimana mereka selama ini, bagaimana mereka saat ini, dan bagaimana mereka ke 

depan nanti. 

Selain itu, dengan dibatasinya kesempatan beribadat, masyarakat rupanya digiring 

pada suatu kerinduan akan Tuhan sang empunya kehidupan. Jika selama ini masyarakat 

mengikuti bakti keagamaan karena memang kebaktian itu sudah dibungkus dalam bingkai 

terjadwal, maka di tengah pandemi COVID-19 ini, doa dan kebaktian merupakan suatu 

prakarsa atau inisiatif pribadi. Sikap inisiatif tanpa unsur paksaan ini, menurut hemat penulis, 

adalah sebuah keputusan penting yang dapat mempertebal iman. 

  Kebijakan stay at home juga nampaknya menjadikan peran keluarga sebagai Ecclesia 

Domestica (Gereja rumah tangga) semakin terasa. Para orang tua  semakin memiliki waktu  

dalam mendidik anak-anaknya tentang prinsip hidup, agama,  dan moralitas. Terkait hal ini, 

dekrit Lumen Gentium (LG) nomor 11 menandaskan  bahwa orang tua merupakan pewarta 

                                                           
16 Meva Nareza, “Cegah Virus Korona dengan Memperkuat Sistem Imun,” dalam Alodokter, 27 Mei 2020, 

https://www.alodokter.com/cegah-virus-korona-dengan-memperkuat-sistem-imun-tubuh, diakses pada tanggal 4 

Oktober 2020.  
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iman pertama bagi anak-anak mereka dan wajib memelihara panggilan mereka terutama 

panggilan rohani.17  

 

COVID-19, Bulan Rosario, dan Figur Marias 

Bulan Oktober ini, Gereja sejagat memasuki bulan rosario sebagaimana ditetapkan 

Paus Leo XII dalam Ensikliknya “Supermasi Apostolatus”. Karena itu, berbagai devosi dan  

tema-tema seputar Maria serta teladannya, menjadi topik hangat pada bulan ini. Berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, Bulan rosario bertepatan dengan suatu 

pandemi yang sungguh mengerikan. Mau tidak mau kegiatan-kegiatan devosianal kepada 

Maria yang melibatkan sekelompok umat, menjadi  tidak serutin sebelumnya atau bahkan 

tidak dijalankan. 

Pada momen-momen tertentu, bisa terjadi kita merasa kehilangan harapan atau 

seolah-olah seluruh hidup begitu gelap, tetapi kita seketika merasa kuat untuk tetap bertahan 

di tengah segala kesulitan hidup serta memperoleh percikan cahaya, dan kita digiring pada 

sebuah keyakinan bahwa kita mesti berterima kasih pada suatu "kebaikan" yang tak bisa 

dilihat. 18  Penjelasan Kirchberger ini, memberikan kita sebuah gambaran bahwa sesulit 

apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu punya jalan untuk mempertegas ke-AllahanNya. 

Ia tidak pernah membiarkan umatNya berjalan sendirian. "Tetapi Aku akan hadir di tengah-

tengahmu dan Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku," (Im 26:12).  

Oleh karna itu, di tengah pandemi ini, kita diajak untuk berdoa dan berserah 

seutuhnya kepada Allah Sang Pembebas. St. Agustinus mengungkapkan bahwa kita 

semestinya berdoa bukan untuk menyampaikan kepada Allah kebutuhan dan keinginan kita 

semata, melainkan untuk mengingatkan diri kita bahwa dalam hal-hal ini kita memerlukan 

pertolongan Allah.19  

Bertepatan dengan bulan rosario ini, semua kita diajak untuk tetap tenang dan 

senantiasa menggiatkan devosi kepada Maria secara personal agar dunia dibebaskan dari 

pandemi COVID-19. Devosi mesti memumpuk suatu Sentiro cum Cristo yaitu transformasi 

manusia ke dalam Kristus atau dengan kata lain para pelaku devosi semakin dipacu untuk 

                                                           
17 Konsili Vatikan II, Dokumen Konsili Vatikan II, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XIII (Jakarta: Obor, 

2017), hlm. 85.  

 
18 George Kirchberger, Allah Menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 

13. 
19 Bernard S. Hayong, (ed.), Doa tanpa Permohonan, Sebuah Filsafat Doa (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), 

hlm. 31-32. 
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mengikuti Kristus yang mencintai, melayani dan mengabdi tanpa pamrih.20 Dengan demikian, 

selain mempererat relasi kita dengan Maria, Kristus, dan terutama Bapa di Surga, kita juga 

telah menunjukkan suatu sikap kepedulian yang amat berharga akan situasi dunia saat ini. 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN LOYALITAS BUNDA MARIA 

Fr. Oscar Widodo 

  

 Diskursus yang kini menjadi aktual sekaligus krusial dikalangan publik adalah 

wacana mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, pandemi ini telah masuk dan 

mempengaruhi pelbagai lini kehidupan manusia. Manusia pun terkerangkeng dalam situasi 

yang akut akan divergensi COVID-19. Akhir-akhir ini, seluruh negara di dunia telah 

terkontaminasi oleh virus ini dan mengalami multi dekadensi, baik itu dari aspek ekonomi, 

agama, politik, pendidikan dan beberapa aspek lainnya. Presensi COVID-19 ini juga menjadi 

sabotase dalam setiap perencanaan yang telah dirancang oleh setiap negara dalam mencapai 

bonum commune. Konsekuensi logisnya adalah anggaran yang sebenarnya didistribusikan 

bagi pengembangan infrastruktur, akhirnya dialihkan ke anggaran penanganan COVID-19. 

Hal ini berimbas pada terhambatnya tujuan yang mau dicapai, yakni bonum commune atau 

kesejahteraan bersama. Sebagai salah satu negara yang  telah distigma memiliki tingkat 

peningkatan positif dan meninggal akibat COVID-19 ini hampir di atas rata-rata, ada begitu 

banyak kebijakan dan opsi solutif pemerintah Indonesia yang telah direalisasikan demi 

terputusnya mata rantai pandemi ini.  

 

  

 

Kebijakan yang Diabaikan? 

Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) adalah sebuah virus yang pertama kali 

terjadi di Wuhan, sebuah ibu kota Provinsi Hubei-China akhir Desember 2019 kemarin. 

Awalnya banyak orang yang mengklaim dan menganggap virus ini sebagai suatu penyakit 

yang lazim. Namun seiring berjalannya waktu, virus yang pada awalnya dianggap sebagai 

penyakit biasa ini pun telah mengeksplorasi dan berekspansi ke seluruh dunia. Kehadirannya 

telah membuat kehidupan manusia mengalami situasi disrupsi yang sangat masif. 

                                                           
20 Remegius Ceme, Merangkai Identitas Maria, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 110.  
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Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat 

dan meluas hingga ke pelosok-pelosok negara, kota dan bahkan daerah  secara membabi buta. 

Tanpa melihat dan memandang apa dan siapa yang dituju, virus ini hadir secara kronis dan 

membuat tubuh seorang turut terkontaminasi. Jika dilihat dari proses penyebaran bahwa ia 

(Baca: COVID-19) terkontaminasi secara “Respiratory Droplets” atau melalui percikan yang 

berasal dari seorang yang sudah terinfeksi.       

Berkonfrontasi dengan hal ini, sebuah terobosan efektif yang diaplikasikan 

pemerintah, hemat saya sangat membantu dalam upaya preventif divergensi pandemi 

(COVID-19). Jaga jarak (Physical Distancing), pakai masker, karantina di rumah dan 

mencuci tangan, adalah kebijakan pemerintah bagi masyarakat agar lebih berwaspada dan 

berhati-hati dalam menanggapi problem COVID-19.  

Namun, melihat respon atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah 

ini sangat minim, maka pemerintah tidak sungkan mendeklarasikan UU baru yang lebih 

riskan yakni penerbitan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Kompas. Com 27/09/2020). 

Peraturan ini pada galibnya diaplikasikan agar bahaya divergensi COVID-19 dapat diatasi. 

Kendati demikian, perealisasian peraturan ini memiliki efek ambigu, di satu sisi memiliki 

nilai positif yakni penyebaran COVID-19 dapat dilimitasi, tetapi disisi lain, terbitnya 

peraturan ini dapat mengganggu stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat, dikarenakan 

mandeknya pendapatan. Dan manakala pendapatan terjadi kemandekan, tentu konsekuensi 

lanjutannya adalah kebutuhan primer tidak terpenuhi. Hemat saya, sebetulnya peraturan ini 

dideklarasikan karena masyarakat tidak menaati dan mematuhi aturan sebelumnya dengan 

baik, sehingga mau tidak mau pemerintah menerbitkan aturan baru yang lebih ketat agar 

masyarakat sadar akan bahaya COVID-19. Padahal apabila masyarakat menaati kebijakan 

awal yang lebih ringan seperti wajib memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak 

(physical distancing), pasti semuannya akan berjalan dengan lancar tanpa perlu menerbitkan 

UU baru. 

 

Bunda Maria Sebagai Basis Loyalitas Publik 

 Defisitnya kesadaran masyarakat akan urgennya menaati kebijakan yang telah 

ditetapkan pemerintah mengenai COVID-19 secara implisit mendukung proliferasi positif 

Korona. Realitas menafikan bahwa masyarakat cenderung menganggap penyakit (Baca: 
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COVID-19) ini sebagai sebuah penyakit yang lumrah terjadi. Akhirnya konsekuensi logis 

akibat postulat tersebut adalah setiap hari selalu mengalami penambahan jumlah korban yang 

terpapar. Tendensi ini selalu melantunkan efek deviasi akan ketidakloyalitasan masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, di tengah turbulensi situasi COVID-19, 

masyarakat membutuhkan seorang tokoh atau publc figure sebagai panutan dan contoh sikap 

teladan yang baik. Salah satu tokoh sentral yang hemat saya dapat dijadikan public figure 

keteladanan adalah Bunda Maria.  

Secara lebih intens, Bunda Maria adalah seorang santa (baca: orang kudus) yang 

diklaim dan sudah dilegitimasi secara resmi oleh agama katolik. Melalui doktrin gereja, 

Bunda Maria ditempatkan sebagai Bunda Allah, karena melalui dialah revelasi wahyu Allah 

dinyatakan. Bunda Maria adalah seorang yang memiliki sikap penyerahan secara total kepada 

kehendak Allah (Totus Tuus), hal ini secara gamblang melalui Viatnya ketika ia (baca: Bunda 

Maria) diembankan tugas oleh Allah. “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah 

padaku menurut perkataaMu itu”(Luk.1:38) adalah sebuah tanggapan Bunda Maria yang 

mencerminkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap kehendak Allah. Walaupun secara pribadi 

Bunda Maria pada awalnya kurang terlalu yakin akan apa yang disampaikan Allah itu melalui 

perantaraan malaikat Gabriel, tetapi karena dilatarbelakangi oleh rasa percaya akan firman 

Tuhan, akhirnya Bunda Maria menerima dan menaatinya dengan penuh kerendahan hati. 

Seyogyianya faktor inilah yang menjadi teladan dari sikap Bunda Maria ketika berkonfrontasi 

dengan polemik pandemi COVID-19, yakni setiap masyarakat mesti memiliki sikap 

kepercayaan akan setiap kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang baik dan harus ditaati.  

Ada beberapa sikap yang menjadi barometer di mana Bunda Maria dapat dijadikan 

basis keteladanan masyarakat; Pertama, sikap transparansi. Sebuah sikap yang dapat 

dicontoh dari Bunda Maria adalah keterbukaan dan kerendahan hati yang sangat eviden 

manakala dia dijadikan Allah sebagai instrumen dan mengambil bagian dalam karya 

keselamatan Allah. Dengan hati yang transparan dan tulus, dia menerima tawaran Allah itu 

dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, berafiliasi dengan kebijakan pemerintah yang 

ditetapkan, maka masyarakat hendaknya menjadikan Bunda Maria sebagai fundamen dalam 

menaati dan transparan terhadap kebijakan yang ditetapkan tersebut. Sehingga  proliferasi 

dan divergensi COVID-19 secara perlahan-lahan dapat dilimitasi. Kedua, sikap disponibilitas 

atau kesediaan. Sikap yang dinafikan Bunda Maria berkaitan dengan disponibilitas dapat 

dilihat dari tanggapannya terhadap tawaran Allah yakni “Sesungguhnya aku ini adalah hamba 
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Tuhan, jadilah padaku menurut perkataaMu itu”(Luk.1:38). Kesadarannya akan status 

sebagai manusia biasa, membuatnya tidak segan-segan mengakui dirinya  sebagai hamba 

Tuhan di hadapan malaikat Gabriel dan bersedia untuk menjadi jembatan antara hubungan 

manusia dengan Allah. Sebetulnya sikap disponibilitas atau kesediaan Bunda Maria ini juga 

mesti diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat di tengah situasi yang krusial akibat 

divergensi COVID-19. Bahwasannya masayarakat harus menyadari akan status yang dimiliki 

dan bersedia melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai yang memimpin. 

Sehingga segala apa yang ditetapkan dan dideklarasikan oleh pemerintah mesti di taati secara 

penuh kesadaran oleh masyarakat.  

Dengan mengaplikasikan kedua opsi solutif-modulatif di atas, hemat saya divergensi 

dan proliferasi pandemi COVID-19 dapat dilimitasi dan lambat laun akan hilang. Suatu hal 

yang menjadi aspek esensinnya adalah menjadikan Bunda Maria sebagai basis loyalitas atau 

ketaatan setiap kebijakan pemerintah. Karena adalah nihil manakala pemerintah selalu 

menghujani dengan kebijakan baru tanpa ada sedikit pun masyarakat yang menggubris. Oleh 

karena itu agar masyarakat menerima dan mengimplementasikan setiap kebijakan pemerintah 

dengan baik, maka di sini dibutuhkan seorang yang menjadi contoh dan teladan dalam sikap 

loyalitas dan disponibilitas yakni Bunda Maria yang adalah bunda kita umat Katolik. Niscaya 

bonum commune yang menjadi atensi bersama pun dapat tercapai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19: MENJADI PRIBADI YANG TAHAN UJI 

(Refleksi atas Ketangguhan Maria dalam Menghadapi Ujian Hidup) 

 Fr. Nofri Rudi 

 

Permasalahan dan penderitaan manusia selalu menjadi  pertanyaan dan pemikiran 

sebagian besar orang dari masa lalu hingga masa kini. Paul Budi Kleden dalam bukunya 
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mengatakan bahwa masalah penderitaan adalah persoalan yang menggelisahkan manusia.21 

Kegelisahan itu muncul baik melalui lahirnya berbagai pertanyaan eksistensialis. Apa itu 

penderitaan? Mengapa  penderitaan itu ada? Bagaimana harus bebas dari pengalaman derita? 

Hemat saya pertanyaan-pertanyaan itu adalah bentuk kegelisahan manusia untuk menghadapi 

penderitaan yang kemudian melahirkan berbagai bentuk reaksi. Reaksi setiap orang ketika 

menghadapi problem hidup (derita) sangatlah berbeda. Ada yang  merasa takut, cemas, 

gelisah dan lain sebagainya (reaksi negatif). Namun ada juga orang yang melihat penderitaan 

sebagai jalan perubahan (the way to changes) untuk melihat ke kedalaman diri. Orang  seperti 

ini melihat penderitaan dari sudut pandang penderitaan sebagai kebaikan. Penderitaan 

kebaikan yang dimaksud ialah bagaimana pribadi menjadikan penderitaan sebagai arah 

positif dalam  mengubah pola hidup yang lebih baik dan dengan penuh kehati-hatian. Ia 

menghadapi penderitaan secara tenang, percaya dan penuh kerendahan hati demi suatu 

pencapaian akan kebaikan atau kebenaran.   

  Namun yang pasti bahwa penderitaan menjadi suatu komposisi dasar atas kehidupan. 

Sebutan penderitaan sebagai komposisi ialah karena hidup selalu bertautan dengan 

penderitaan. Penderitaan tak dapat dielakkan dari hidup. Sakit, Misalnya contoh penderitaan. 

Orang  tidak akan mengenal sehat kalau ia tidak  sakit. Atau berbagai aktivitas kesadaran 

lainnya yaitu orang tidak pernah kenyang kalau ia tidak lapar, orang tidak akan mati kalau ia  

tidak  hidup, orang tidak akan bangun kalau ia tidak tidur dan berbagai situasi timbal balik 

lainnya. Penulis hanya mau mengatakan bahwa manusia secara kodrat tidak akan pernah 

terpisah dari penderitaan. Antara rasa nyaman dan tidak nyaman selalu berdampingan. Itu 

bagaikan dua sisi mata uang logam yang secara satu kesatuan tidak dapat dipisahkan.  

Situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi penderitaan, lebih tepatnya penderitaan 

universal. Penderitaan yang akibatnya dirasakan dan dialami oleh semua manusia tanpa  

terkecuali. COVID-19 telah menjadi pengancam bagi keberlangsungan aktivitas normal 

manusia, baik itu perubahan atas kebiasaan pola hidup ataupun kebiasaan berada bersama di 

antara lain. Pandemi ini telah membangun suatu perubahan baru atas pola hidup manusia. 

Lalu pertanyaannya ialah bagaimana kita harus menghadapi penderitaan universal ini? Apa 

yang akan kita lakukan? Dan bagaimana sikap kita menghadapinya? Pada bagian ini  penulis 

                                                           
21 Paul Budi Kleden, Membongkar Derita (Maumere: Ledalero, 2007), hlm. V. 
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ingin menjadikan figur Maria sebagai teladan dalam bersikap tahan uji akan hidup. Maria  

bisa menghadapi segala persoalan dengan sabar, tenang dan penuh kerendahan hati. 

Maria: Ketaatan dalam Tahan Uji 

Bulan Oktober dan Mei merupakan kesempatan yang istimewa bagi kita menghormati 

Maria sebagai bunda Yesus. Maria yang dengan segala kerendahan hati, ketaatan, kesedihan 

mendalam, kegelisahan serta telah mengambil bagian secara proaktif dan bertanggung jawab 

dalam misi karya keselamatan Allah, menjadi teladan tahan uji untuk kita. Maria telah 

menjadi pribadi yang dititikfokuskan dalam sejarah keselamatan Allah. Melalui sikap 

proaktif inilah, rencana keselamatan Allah dapat terlaksana dengan lahirnya Mesias melalui 

rahim Maria dan melalui itu, Maria secara khusus mendapat ganjaran istimewa dari Allah. 

Kita pun menyadari hal itu. Gereja telah memandang Maria sebagai teladan iman dalam 

membangun relasi dengan Tuhan. Maria setelah mengambil bagian secara total dalam karya 

Allah sampai pada jalan salib Putra-Nya, memperoleh rahmat dan anugerah dari Allah. 

Misalkan Maria di angkat ke surga atau di dalam gereja Maria menjadi tokoh sentral kepada 

Yesus. Ad Jesum Per Mariam adalah pepatah yang digunakan untuk menujukan betapa 

Maria dan Putra-Nya bukan semata ada hubungan biologi duniawi tetapi juga hubungan 

spiritual transenden-imanen. Maria menjadi jalan pengantara menuju Yesus. Melalui segala 

usaha dan perbuatannya di dunia ini, Maria telah masuk dalam kemuliaan abadi, dan tetap 

melanjutkan karya penyelamatan melalui perantaraannya yang murah dengan memberikan 

kepada kita anugerah-anugerah untuk keselamatan abadi. 22  Dalam Gereja, Maria juga 

mendapat locus premium. Ajaran Gereja memandang Maria sebagai Bunda Allah, Maria 

tetap perawan, Maria tanpa noda dosa, Maria diangkat ke Surga, dan Maria Bunda Gereja.23 

  Berbagai bentuk kegiatan  yang dilaksanakan untuk menghormati Maria saat ini 

ialah melalui devosi dan doa  rosario. Ibadat kepada perawan Maria merupakan suatu 

penghormatan sebagaimana diberikan kepada orang kudus lain, Maria hanya menduduki 

tempat yang pertama dan terhormat di antara orang-orang kudus yang dihormati sebagai 

teladan luhur. 24  Maria menjadi teladan harapan yang pasti. Lalu pertanyaan bagi kita 

sekarang, apa yang  kita pelajari dari Maria saat ini dalam konteks dunia yang sedang 

menderita. Dunia dihancurleburkan oleh virus korona. Virus yang tak dapat dilihat secara 

                                                           
22 Geogr Kirchberger, Allah Menggugat, Sebuah Dokmatik Kristiani, (Maumere: Ledalero, 2020), hlm. 435.  
23 Tentang Dogma Maria, ibid, hlm.439-454 
24 Ibid, 436. 
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fisik ini telah memakan korban yang relatif tinggi sampai sejauh ini.  Secara skala nasional 

terhitung per Jumat, 02 Oktober 2020 Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa jumlah 

kasus covid-19 meningkat dengan penambahan jumlah pasien masih di atas rata-rata 4000.  

Data belakangan ini (Jumat, 02/10/2020) kasus COVID-19 mencapai 4.317. Dengan 

demikian jumlah kasus di Indonesia mencapai 295.499 terhitung sejak diumumkannya pasien 

pertama, 02 Maret 2020 yang lalu. Serta sejauh ini pasien yang sembuh sejumlah 221. 340 

orang. Selain itu juga ada   kabar duka  yang  mendalam bahwa pasien yang meninggal 

karena terpapar COVID-19 sejumlah 10.972 orang.25 

Melihat data yang ada sekarang,  apa  yang akan kita lakukan? Apa  yang  kita pelajari 

dari sikap Maria? Maria sebagai pribadi tahan uji! Ada beberapa kisah Maria yang hemat 

saya bisa kita jadikan acuan refleksi bila menghadapi ujian hidup. Pada hemat saya, COVID-

19 adalah ujian universal bagi umat manusia.  Seperti yang telah saya  katakan sebelumnya 

bahwa setiap orang  memiliki gaya dan caranya masing-masing menghadapi ujian hidup. 

Marilah kita bersama-sama melihat sikap Maria dalam menghadapi ujian hidup. Maria dalam 

keikutsertaannya pada karya keselamatan Allah juga menghadapi berbagi ujian hidup yang 

sangat berat. Pertama, ketika maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia 

mengandung dari Roh Kudus (bdk. Luk. 1:26-38 ). Kedua ketika Maria harus mencari tempat 

untuk melahirkan Yesus Putranya (bdk. Luk. 2: 1-7). Ketiga, ketika Maria mendengar 

jawaban Yesus  di bait Allah (bdk. Luk. 2: 41-52). Keempat, Maria pada jalan salib Putra-

Nya (bdk). 

 Dari ke empat kisah di atas, ada satu titik refleksi  yang saya petik dari sikap Maria 

yaitu sikap ketenangan. Dan karena hanya degan sikap tenang Maria boleh melaluinya 

dengan terang kebaikan. Bahwa keputusan untuk menerima tawaran  menjadi bunda Tuhan 

lahir atas sikap yang tenang. Juga demikian pula ketika Maria harus mencari tempat yang 

layak ketika hendak bersalin. Dengan segala kerendahan hati, ia mampu membentengi 

pergolakan batinnya. Juga terutama ketika setelah bayi Yesus dilahirkan. Herodes 

memerintah untuk membunuh bayi yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan 

pemberitaan orang majus (bdk. Luk. 2:16-18). Maria, Yesus dan Yusuf tunangan Maria lari 

                                                           
25 Haryanti Puspa Sari dan Dian Erika Nugraheny7, UPDATE: Bertambah 4.317, Kasus COVID-19 di Indonesia 

kini 295.499, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/02/15144511/update-

bertambah-4317-kasus-COVID-19-di-indonesia-kini-295499, Kompas Com, 2 Oktober 2020. 
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ke Mesir (bdk Mat 2:13-18.). Hemat saya, pada  saat bersamaan Maria merasakan beratnya 

ujian hidup yang ia harus terima. Namun tetap saja ia bertahan. 

Lalu ketika Maria mendengar jawaban Yesus; “Mengapa kamu mencari Aku? 

Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di rumah Bapa-Ku? (Luk. 2:49). Pada bagian 

akhir cerita digambarkan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya (Luk. 

2: 51b). Maria tetap saja tenang dan dengan penuh kerendahan hati menghadapinya. Terakhir, 

pergumulan hati Maria yang sangat sakit bercampur pedih. Menangis dan air mata sebagai 

luapan kepedihan mendalam tak berarti dan bernilai lagi. Maria sangat terpukul dan hatinya 

sesak penuh kepedihan mendalam melihat putra-Nya diperlakukan secara tak manusiawi. 

Pada hemat saya juga bahwa ketenangan Maria nampak secara jelas dan konkret pada jalan 

Salib penderitaan Putra-Nya. Bagaimana seorang ibu menyaksikan secara langsung 

penderitaan yang dialami Putra-Nya. Putra-Nya dicaci-maki, ditolak, diolok, dicibirkan 

Lalu sikap apa yang ditunjukkan Maria ketika ia menghadapi ujian hidup? Sikap 

tenang adalah kekuatan dasar yang dimiliki Maria dalam menghadapi ujian hidup. Melalui 

sikap tenang itulah Maria melahirkan kalimat penyerahan diri secara total Magnificat Maria, 

kepada kehendak Allah; “Sesungguhnya  aku ini hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataan-Mu” (Luk. 1: 38). Ini merupakan pernyataan iman Maria  terhadap rencana dan 

kehendak Allah dan sekaligus putusan terakhir baginya untuk mengatakan “ya” terhadap 

tawaran Allah. Seruan Maria sungguh-sungguh menginspirasi kita  dalam menghadapi 

persoalan hidup. Inilah yang  kita  sebut beriman. Iman berarti percaya dan menyerahkan  diri 

pada kehendak Allah. Berhubungan dengan sikap Maria yang tenang menghadapi ujian 

hidupnya, pada hemat saya juga bahwa di dibalik ketenangan Maria juga terpancar tidak 

adanya sikap keragu-raguaan untuk menerima tawaran Allah. Kata keraguan sendiri dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris doubt. Akar kata doubt adalah dubitare dari bahasa 

Latin, yang juga merupakan akar dari dua kata bahasa inggris, yaitu duo dan double, yang 

berarti sepasang dan ganda. Bisa dikatakan bahwa keraguan adalah suatu sikap bolak balik. 

Dalam konteks ini antara sikap menerima/melaksanakan atau tolak/tidak melaksanakan. Bagi 

Maria keragu-raguaan pun sedikit ada terutama ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar 

gembira. (bdk. Luk. 2:34). Maria sedikit ragu. Namun, keraguan Maria menghantar pada 

pendewasaan iman. Keraguannya membuat Maria masuk pada sisi kerohanian yang ada 
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dalam dirinya. Bahwa ia percaya pada Tuhan. Dan melalui itu ia berani untuk bertindak 

dengan benar pada ujian hidupnya. Dengan hati nurani dan percaya pada Tuhan.  

Belajar dari Maria 

 Kemudian apa yang kita pelajari dari tokoh Maria di atas dalam konteks penderitaan 

universal-COVID-19. Apakah kita punya sikap sabar, tenang, rendah hati dan memiliki sikap 

bertahan dalam uji. Salah satu langkah yang kita perhatikan agar COVID-19 tidak terus 

berkelana dan memangsa ialah kita harus menjaga kesehatan. Baik itu melalui olah fisik, 

beristirahat yang cukup, memperhatikan imunitas tubuh. Atau yang sering kita lakukan ialah 

dengan mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tidak 

berkerumun, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kita telah mematuhinya dengan kesadaran 

bahwa itu penting. Atau sebaliknya kita bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Hemat saya, 

ketika kita  masa bodoh dan acuh tak acuh, maka kita sebenarnya tidak bertahan dalam ujian 

hidup. Dan bahkan melalui sikap seperti itu kita membiarkan COVID-19 tetap berkembang 

biak dan mencapai populasi yang  besar, sehingga demikian dunia semakin mengalami duka 

yang mendalam. 

Menyadari hal ini, marilah kita belajar dari sikap Maria yang tetap bertahan dalam 

ujian hidup. COVID-19 adalah soal yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Maka dengan 

apakah kita memutuskan mata rantainya? Bertahan dan cepat menyesuaikan diri dengan pola 

yang baru. Mari bersikap terbuka, rendah hati, taat atas berbagai anjuran kesehatan. 

 

 
 
 
 
 

COVID-19 DAN IKHTIAR PENEMUAN DIRI DI TENGAH PENDERITAAN 

Fr.  Bosco Dewantoro 

Pandemi COVID-19 yang tengah merebak dan terus mengganas merupakan sebuah 

pencobaan luar biasa dan tak terbayangkan bagi semua orang di seluruh dunia. Hingga kamis 

(1/10/2020) berdasarkan data Worldmeters, jumlah kasus virus korona di seluruh dunia 

mencapai angka 34.135.416 kasus. Dari angka tersebut 1.018.02 orang meninggal dunia dan 
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25.399.419 dinyatakan sembuh.26 Di Indonesia sendiri per Sabtu (3/10/2020) terkonfirmasi 

299.506 kasus dengan perincian 63.399, 11.055 meninggal dan 225.052 dinyatakan 

sembuh. 27  Realitas tersebut berakibat pada sepinya pusat-pusat keramaian seperti pusat 

perbelanjaan, instansi pendidikan, stadion, transportasi umum dan bahkan Gereja serta 

rumah-rumah ibadat lainnya. Orang lebih memilih untuk menjaga keselamatannya dengan 

melakukan karantina mandiri untuk menghindari ancaman virus berbahaya ini. Walaupun 

telah ditetapkan suatu gaya hidup baru “new normal”, rupanya tidak menjamin adanya 

penurunan jumlah kasus yang terkonfirmasi. Semakin hari, jumlah kasus yang terkonfirmasi 

semakin melambung melalui transmisi virus antar manusia. 

 Di tengah situasi krisis ini, semua manusia berhadapan dengan beragam persoalan, 

bukan hanya persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, atau kesehatan, melainkan juga 

persoalan seputar krisis spiritual. Di awal merebaknya virus ini, dalam Gereja Katolik sendiri 

telah diambil sejumlah langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan setiap orang. 

Keuskupan-keuskupan meniadakan Misa publik, menghentikaan praktik pengakuan dosa dan 

perayaan sakramental lainnya. Semua dilakukan secara daring tanpa partisipasi aktif umat 

beriman dalam ritus melainkan sebatas hanya pada doa semata. Walaupun demikian, tetap 

saja ada banyak pelayan pastoral seperti imam, suster, bahkan uskup yang gugur ditengah 

pandemi ini. Seperti yang terjadi di Italia bahwa ratusan imam meninggal karena pandemi 

ini.28 Bukan hanya gereja, banyak orang di luar sana yang mengalami krisis spiritual terlebih 

karena beratnya penderitaan yang dialami. Para pekerja kehilangan mata pencahariannya, 

masyarakat tidak dapat beraktifitas secara normal dan yang lebih parahnya banyak orang 

yang mengalami penderitaaan karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. 

 Gambaran tentang penderitaan karena kehilangan yang paling jelas adalah ketika 

Harold Kushner, seorang rabi Yahudi, menulis buku yang terkenal setelah ia mengalami 

kematian anaknya. Judul buku itu adalah, When Bad Things Happen to Good People. Dalam 

buku itu, ia mengusulkan agar paham tentang kemahakkuasaan Tuhan sebaiknya dihilangkan 

                                                           
26  https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/01/075821665/update-korona-dunia-1-oktober-bill-gates-dan-16-

perusahaan-tanda-tangani, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 
27 https://www.kompas.com/COVID-19, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 
28 Stephen Bullivant, Catholicism in the time of Koronavirus (Park Ridge: Word on Fire Catholic Ministries, 

2020), hal. Ii. 
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saja.29 Jelas penderitaan akan kehilangan terlebih dalam situasi pandemi ini menghantam 

orang pada krisis spiritual dalam dirinya sendiri. 

 “New Normal” mungkin sudah diberlakukan, masyarakat dapat beraktifitas, 

pendidikan dan aktivitas ekonomi dapat dilaksanakan dalam ketentuan tertentu serta gereja-

gereja mulai mengadakan Misa publik secara terbatas. Namun new normal tidak menjadi 

jaminan akan keselamatan. Orang akan tetap mengalami krisis sepanjang penderitaan akibat 

pandemi ini. Di sisi lain, krisis yang tengah dialami oleh semua orang akibat pandemi 

COVID-19 menjadi sebuah batu loncatan untuk masuk ke dalam diri sendiri. Hal ini hendak 

menunjukkan bahwa keselamatan pribadi dapat diperoleh dengan mengambil jarak dengan 

orang lain, bahwa pada momentum ini kebersamaan dalam artian interaksi fisik mungkin 

tidak mendatangkan kebaikan dan harus dihindari. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah 

momentum yang menghantar individu untuk masuk ke dalam keheningan personal agar dapat 

mengenal diri sendiri dan merefleksikan Tuhan di tengah penderitaan akibat wabah ini. 

Tuhan yang sebelumnya terjebak dalam ritus-ritus menjadi Tuhan yang ada dalam relasi 

personal dengan setiap orang. 

Keburukan (Malum) dan penderitaan 

 Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, segala sesuatu bejalan dalam keteraturan, 

walupun bukan dalam sebuah keteraturan yang sempurna. Namun ketika pandemi ini 

merebak, segalanya mengalami perubahan yang mengarah pada keburukan (malum) dan 

penderitaan. Menurut Leibniz dan Imanuel Kant wabah/pandemi/penyakit merupakan sebuah 

keburukan. Pandemi ini merugikan dan membuat setiap orang merasakan adanya kekurangan 

dari sesuatu yang mestinya ada.30 Pandemi memaksa orang untuk tidak memenuhi hak dan 

kewajibannya. Sebaliknya, setiap orang dibatasi ruang geraknya dan harus mengikuti 

serangkaian protokol kesehatan tertentu yang harus diintegrasikan pada diri sendiri. Pandemi 

sebagai sebuah keburukan (malum) telah memecah kesatuan (unitas) 31  dan juga telah 

membunuh banyak orang serta berujung pada keterpisahan mereka dari kesatuan dengan 

sesamanya. 

                                                           
29  https://rumahfilsafat.com/2010/08/04/jika-ada-tuhan-mengapa-ada-kejahatan-dan-penderitaan/amp/ diakses 

pada tanggal 4 Oktober 2020. 
30 Paul Budi Kleden, Membongkar Derita, Teodice: Sebuah kegelisahan filsafat dan teologi (Maumere: Penerbit 

Ledalero, 2006), hal. 17. 
31 Ibid., hlm.18. 
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 Berbagai peristiwa keburukan (malum) yang terjadi secara konsekuen mendatangkan 

penderitaan, terlebih penderitaan karena ketakutan akan kematian dan ketakutan akan 

kehilangan orang yang dikasihi. Penderitaan pada saatnya akan memunculkan krisis spiritual 

dan kepercayaan akan realitas yang ilahi (Tuhan)  yang dianggap bertanggungjawab akan 

keselamatan manusia. Penderitaan merupakan sebab utama orang menjadi skeptis terhadap 

eksistensi Allah yang baik, yang menciptakan dan memeihara alam raya, serta yang tidak 

menimpakan penderitaan ke tengah-tengah manusia yang diciptaka-Nya. Namun penulis 

tidak hendak menjawab persoalan bernada skeptis ini, akan tetapi penulis menyodorkannya 

ke hadapan pembacaa sebagai bahan permenungan setiap individu.  

Tentang penderitaan akibat penyakit, Santo Dionisius dari Alexandria menulis 

demikian: “Sekarang memang segalanya adalah air mata dan semua berkabung dan terdengar 

ratapan di kota-kota karena banyak orang yang wafat dan sekarat. 32  Berhadapan dengan 

penderitaan, orang harus mau menerima penderitaan itu dan bukan menolaknya karena 

penderitaan adalah fakta hidup yang pernah ada, kini ada dan akan selalu ada.33 Karena itu, 

penderitaan yang kita alami akibat pandemi COVID-19 harus diterima sebagai bagian dari 

hidup itu sendiri dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Manusia yang selalu mengalami 

kemujuran dalam hidupnya tidak akan pernah menjadi manusia yang kuat dan utuh. Tanpa 

tempaan (melalui penderitaan), ia akan menjadi dangkal dan tak bisa berkembang ke arah 

yang lebih baik. Ketika penderitaan tidak disangkal; ketika kegembiraan tidak dilewati; 

ketika kegentaran tidak dihindarkan; ketika pengharapan tidak dinaifkan, saat itu eksistensi 

manusia berkembang menjadi makin manusiawi.34 

Momentum Bergerak Ke dalam Diri Sendiri 

 Situasi pandemi COVID-19 secara terpaksa, mengharuskan orang untuk lebih banyak 

membatasi interaksi dengan sesama dan berusaha untuk lebih banyak bergulat dengan diri 

sendiri. Dalam pengalaman-pengalaman hidup seperti inilah, orang ditantang bukan lagi 

untuk maju ke depan atau bergerak ke ketinggian melainkan masuk ke kedalaman kehidupan 

                                                           
32 Stephen Bullivant, op.cit., hlm. 3-4. 
33  https://rumahfilsafat.com/2010/08/04/jika-ada-tuhan-mengapa-ada-kejahatan-dan-penderitaan/amp/ diakses 

pada tanggal 4 Oktober 2020. 

 
34  Armada Riyanto, Menjadi-Mencintai: Berfilsafat-berteologi sehari-hari, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

2013), hlm. 146. 
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diri sendiri.35 Karena itu untuk masuk ke kedalaman diri sendiri, orang perlu masuk ke dalam 

keheningan agar orang lebih mampu untuk mengenal sang pencipta dan diri sendiri yang 

selama ini sering larut dalam kebersamaan dengan orang lain. Dalam permenungan pribadi 

saya, usaha untuk masuk ke dalam keheningan adalah hal yang mengerikan dan sungguh 

menakutkan. Bagi saya, saat hening adalah saat dimana orang menelanjangi dirinya sendiri. 

Selain itu, dalam keheningan itulah orang akan mampu untuk menemukan kebenaran-

kebenaran tentang diri sendiri yang tak pernah terbayangkan sebelumnya (kadang kebenaran 

itu menyakitkan). 

 Pada  dasarnya, manusia adalah insan yang cemas dan gelisah.36 Penemuan akan diri 

sendiri menghantar orang pada kecemasan dan kegelisahaan karena kesadaran akan 

kekerdilannya di hadapan semesta atau sebenarnya di hadapan sang pencipta. Manusia begitu 

lemah berhadapan dengan situasi ketidakpastian dari pandemi ini. Momentum masuk 

kedalam diri sendiri dalam keheningan, merupakan ruang dialektika antara diri sendiri 

dengan Tuhan. Orang beriman harus terbuka pada Tuhan dan memiliki hubungan yang intim 

dengan-Nya. Hanya melalui keterbukaan kepada Tuhan dalam keheningan, orang akan 

mendengar “suara” dan kehendak Tuhan dalam hidupnya37 terlebih dalam situasi penderitaan 

akibat pandemi COVID-19 ini. 

 Krisis spiritual yang mungkin terjadi sepanjang pandemi COVID-19 ini, bisa jadi 

disebabkan karena orang belum pernah menemukan Tuhan dalam hidupnya, dan tidak 

menerima ketakjuban akan ketidakterbatasan Tuhan dalam hidupnya. Relasi dengan yang 

relatif akan menghasilkan hubungan yang relatif, sedangkan relasi dengan yang absolut akan 

menghasilkan hubungaan yang absolut. Tuhan ada di dalam semua ciptaan-Nya, namun Ia 

tidak berada di sana secara langsung, hanya ketika orang memutuskan untuk sendirian dan 

berpaling ke kedalaman dirinya sendiri, barulah orang dapat menyadari dan mampu melihat 

Tuhan. 

 

 

                                                           
35 F. Budi Hardiman, Massa, Teror dan Trauma, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, 2011), 

hlm. 175. 
36 Eugenita Garot, Pergumulan Individu dan kebatiniahan, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 74 
37 Ibid., hlm. 84-85. 
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Refleksi Biblis dalam Markus 4:35-41 

 Injil Markus 4:35-41 adalah injil yang mengisahkan tentang peristiwa kapal para 

murid yang diterpa badai. Di tengah ombang-ambing akibat badai, penginjil menunjukkan 

sosok keilahian Yesus yang meredakan badai tersebut. Situasi pandemi COVID-19 yang 

dialami oleh seluruh dunia saat ini bisa dibaca dalam terang kegoncangan iman para murid. 

Tanda-tanda kegoncangan itu nyata terjadi dalam peristiwa keheningan layaknya keheningan 

di mana hari mulai menjadi malam, dimana orang merasa cemas, takut, dan tanpa harapan. 

Ketika kapal yang mereka gunakan diterjang badai, murid-murid Yesus merasa ketakutan 

akan badai yang bergejolak menghantam kapal yang mereka gunakan.  

Perahu yang sama adalah perahu yang tengah kita gunakan saat ini dan juga dalam 

peristiwa seperti yang terjadi di dunia sekarang ini. Bahwasannya perahu itu rapuh dan rentan 

akan badai yang terus bergejolak dalam hidup, bawasannya manusia rapuh dan lemah dalam 

situasi pencobaan. Pencobaan yang dialami para murid, ialah pencobaan yang sama yang 

tengah dialami dunia dewasa ini. Murid-murid berkata “ kami binasa”. Pengalaman para 

murid mungkin persis akan apa yang dialami seluruh dunia, bahwa banyak orang merasa 

khawatir dan putus asa akan apa yang tengah terjadi. Namun Yesus yang tengah tidur, 

bangun dan berdiri di buritan serta menghardik badai itu sehingga danau menjadi teduh 

sekali. Ia berpaling kepada murid-murid-Nya “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu 

tidak percaya? Sikap Yesus mau menunjukan bahwa ketika menghadapi pencobaan dalam 

hidup, manusia jangan terlalu cepat untuk putus asa, kehilangan harapan, dan tidak berdaya, 

apalagi sampai kehilangan imannya.  

Ketenangan adalah jalan keluar dalam menghadapi pencobaan. Kita mestinya berani 

belajar dari sikap Kristus yang berusaha untuk tenang. Yesus berada dalam ketenangan tidur, 

karena ia senantiasa percaya akan penyelenggaraan Bapa atas hidupnya. Ketika orang berada 

dalam ketakutan, kecemasan, putus asa di ambang maut, manusia akan kehilangan 

pengharapan terhadap Tuhan yang disembah. Maka, menjadi tenang dan tetap beriman adalah 

jalan keluar yang pasti di tengah pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi dunia. Mungkin 

kita tetap bersikap skeptis akan penderitaan ini, akan keselamatan dari Allah, tetapi jangan 

sampai kehilangan iman akan Tuhan, bahwa pada waktunya Ia akan meredakan badai 

COVID-19 yang tengah melanda dunia. 
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TELADAN KETAATAN MARIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Fr. Boy Waro 

 

Sejak tahun 2019 dunia digemparkan oleh wabah COVID-19. Wabah ini memiliki 

frekuensi penyebarannya lebih cepat ketimbang virus-virus lain. Proses penyebaran virus 

COVID-19 ini  bisa melalui udara ataupun kontak fisik. Akibat wabah ini, segala kegiatan 

yang yang melibatkan banyak orang mau tidak mau dihentikan dengan tujuan untuk 

meminimalisir penyebaran virus ini. Adapun penegasan   yang dianjurkan oleh pemerintah 

dan tim kesehatan dunia WHO (World Health Organization) yang perlu diperhatikan  dan 

ditaati oleh masyarakat pada umumnya yaitu jaga jarak, mencuci tangan dan memakai 

masker38. 

    Namun, jika meneropong raelitas yang terjadi, aturan yang ditetapkan oleh tim medis 

tidak dipatuhi atau ditaati sepenunhnya oleh masyarakat, sehingga terjadi peningkatan 

penyebaran virus yang signifikan. Keluhan terhadap peningkatan angka kematian dan 

penyebaran virus yang signifikan ini, disebabkan rendahnya sikap  kesadaran akan 

pentingnya kesehatan kesehatan dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Penyebab 

utama dari masalah itu yang sering dipersoalkan oleh tim medis ialah ketaatan masyarakat 

dalam menanggapi himbauan dari pihak kesehatan. 

     Bertolak dari itu,  penulis mencoba mengkaji masalah ketaatan masyarakat sekarang 

ini dengan ketaatan yang ditunjukkan  Maria. Maria adalah sosok gadis desa yang penuh 

dengan kesederhanaan, tetapi yang menariknya ialah meskipun dikatkan gadis desa yang 

sederhana, Maria memiliki sikap yang patut diteladani, ketaatan. Ketaatan itulah yang 

menjadi salah satu  alasan mengapa  Maria dipercayakan oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus, 

yang menjadi penyelamat dunia dari belenggu dosa. Ungkapan Maria yang menegaskan 

ketaatannya yaitu, “Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanMu itu,” 

(Luk, 1:38). 

 
 
 
 

                                                           
38 Promkes Kementrian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, “Informasi Tentang virus 

Korona (Novel Korona Virus),dalam Detik.com, Maret 2020, http://stoppneumonia.id informasi-tentang-virus-

korona-novel-koronavirus..., diakses pada 3 Oktober 2020. 
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Maria Sebagai Teladan Ketaatan 

   Ketaatan adalah suatu sikap praktis dalam mendengarkan Sabda Allah dan sebagai 

suatu sikap praktis ekspresi dari kehendak-Nya.39 Dari pengertian tersebut dapat ditelusuri 

bahwa esensi dari ketaatan yaitu mendengarkan Sabda Allah. Kata kunci yang dapat diadopsi 

dari pengertian ketaatan yaitu mendengarkan. Maria merupakan sosok yang mesti diteladani 

dalam hal ketaatan. Ketaatan Maria digambarkan dalam Kitab perjanjian baru ketika ia 

menerima kabar dari Malaikat Gabriel. “Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih 

karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang 

anak laki-laki dan engkau menamai Dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena 

aku belum bersuami?. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi engkau; sebab anak yang kau lahirkan akan disebut Kudus, Anak Allah. 

Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.” (Bdk. Luk, 

1:30-38).  

                  Maria mengalami kebingungan dan keraguan ketika mendengar kabar yang 

disampaikan oleh Malaikat, karena dia belum bersuami. Menurut adat istiadat orang Yahudi, 

seorang perempuan yang mengandung di luar pernikahan harus diberi hukuman dan tidak 

diizinkan untuk tinggal besama dalam lingkungan masyarakat. Sebagai seorang yang taat 

pada agama, Maria mengalami pergolakan batin dan tidak mau mencemarkan nama baik 

keluarga dan kampung halamannya. Namun karena kuasa Tuhan, Maria dengan tenang dan 

taat bersedia menerima tugas mulia itu. 

     Persetujuan Maria ini merangkum semua persetujuan kita, yang hampir tidak berarti 

seandainya tidak didahului oleh jawaban Maria. Bagi Maria, Allah itu memang Allah. Allah 

yang mau mengasihi dia dan dalam dia mau mengasihi semua orang.  Allah mau mengisi 

tangan Maria dan Maria mengulurkan tangannya yang kosong dan membiarkan Allah yang 

mengisinya. Maria memberikan kesempatan kepada cinta untuk menuruti dorongan hatinya.40 

             Karena cinta dan ketaatan, Maria memperoleh tempat yang istimewa yang tidak bisa 

diperoleh oleh orang lain, yakni menjadi ibu Yesus Kristus dan ibu semua umat manusia. 

Dengan gelar keibuanya, Maria menunjukan ketaatanya yaitu menjaga, dan mendampingi 

putranya Yesus ketika masih kanak-kanak hingga Ia wafat di kayu Salib. Maria juga 

                                                           
39Jose Cristo,Ketaatan Demi Kerajaan Allah, penerj. Philip Ola Daen (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 1. 
40W.Stinissen, Marak dalam Kitab Suci dan Dalam Hidup Kita, penerj. Cyprianus Verbeek O. Vram (Carnelitan, 

Burgsttraat 64, Gent: Komisi Spiritualitas dan Pendidikan Ordo Karmel Indonesia 1985), hlm. 28-29. 
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menunjukan ketaatannya kepada Kaisar Agustus yang memerintah untuk melaksanakan 

sensus. Maria dan Yusuf suaminya juga  berpatisipasi mengikuti perintah yang di sampaikan 

oleh Kaisar itu untuk melakukan pendataan sebagai bagian dari masyarakat kerajaan tersebut 

(bdk Luk 2: 1-3). Dengan ini, Maria mau mengajarkan bahwa sebagai waraga Negara yang 

baik yaitu warga negara yang taat kepada pemimpin demi menciptakan kondisi yang kondusif 

agar terjamin ketentraman bukan ketakutan.   

 

Ketaatan Warga Negara Indonesia  

      Ketaatan dalam konteks warga negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang 

mengancam ribuan nyawa, memaksa semua elemen bangsa untuk mencari solusi yang tepat 

guna meminimalisir proses penyebaran COVID-19 ini. Cara yang dianjurkan untuk 

mengatasi masalah yang sebelumnya disinggung, yakni jaga jarak, menggunakan masker, dan 

mencuci tangan. Memang anjuran ini menjadi tantangan berat bagi tim medis untuk 

mengontrolnya. Hal ini disebabkan oleh sikap  apatis dalam diri masyarakat. Indonesia 

termaksud salah satu negara yang terinfeksi COVID-19, di mana penyebaran itu menjadi 

sorotan publik. Sebab kasus terinfeksi virus setiap hari mengalami peningkatan yang 

signifikan.  

     Berdasarkan data pemerintah, pasien yang terpapar virus korona menjadi 115, 056, 

sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh 72,050 dan pasien yang meninggal 5,388 orang. 

Dapat  dianalisis bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang belum taat pada protokol 

kesehatan, dan masih ada masyarakat yang tidak mematuhi himbauan yang disampaikan oleh 

instansi-instansi yang bersangkutan. Bukan hanya itu, banyak masyarakat yang tidak 

mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah. Dimana peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih banyak yang melanggar 

peraturan tersebut. Makanya tidak heran penyebaran virus ini terus mengalami peningkatan. 

Kesadaran bersama diperlukan dalam menghadapi wabah ini. Kebijakan pemerintah akan 

berjalan lancar secara efesien apabila masyarakatnya mengikuti dan melaksanakan kebijakan 
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yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran kemanusiaan harus 

dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan pandemi virus korona ini.41 

             Ketaatan dan kepekaan terhadap situasi ini menjadi  poin penting yang perlu ditindak 

lanjuti dan perlu direfleksikan oleh segenap warga indonesia. Ketaatan menjadi sorotan 

utama  untuk meminimalisir masalah penyebaran virus ini. Pemerintah menjadi sentral dalam 

menegakan sikap ketaatan terhadap  peraturan dan undanng-undang yang sudah di legitimasi 

guna mengatasi pandemi virus yang semakin membeludak sekarang ini. Hemat saya untuk 

mengatasi masalah ini, perlu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dengan cara 

mengadakan patroli yang ketat guna meminimalisir masyrakat yang tidak taat terhadap 

protokol kesehatan. 

     Sebagai warga Negara,  kita diajak untuk taaat kepada pemerintah yang bertanggung 

jawab untuk menjaga dan melindungi kita dari wabah Pandemi COVID-19 ini. Hemat saya, 

di tengah situasi ini kita mesti meneladani Maria yang senantiasa taat pada kehendak Allah. 

Kita hendaknya menaati setiap protokol kesehatan yang getol digemakan pemerintah dan 

para petugas medis. 

COVID-19, HAM42 DAN MARIA 

Fr. Sera Natem 

1. Prawacana 

Sejak pertengahan Februari 2019 yang lalu, dunia digoncangi oleh pandemi COVID-19 

yang mematikan. Munculnya COVID-19 di permukaan bumi serentak mengubah pola 

hidup manusia. Hadirnya  COVID-19 membuat manusia membuat manusia diliputi 

kebingungan dan kepanikan.  Betapa tidak, jumlah korban jiwa terus bertambah hari demi 

                                                           
41M.Andre,“Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Wabah Civid-19”,  dalam Media Obor Harian, https://www. 

Oborkeadilan.com/2020/08/ kesadaran-dan-kepedulian terhadap-wabah, diakses pada 4 Oktober 2020. 
42 Kata HAM dalam bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis droits de l’homme adalah sebuah konsep 

hokum dan normative yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia 

adalah seorang manusia. Pada prinsipnya HAM tidak dapat dicabut (bdk www. Id.m. Wikipedia. Org. diakses 

pada minggu, 04 oktober 2020). Pemahaman tentang ham sangat luas cakupannya, bahkan UU No. 39 tahun 

1999 mengartikan bawha HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan yang merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia; tetapi disini penulis hanya membatasi diri pada pembahasan tentang HAM yang 

cakupannya hanya pada kebebasan setiap individu dalam melaksanakan setiap aktivitas, tanpa ada represif dari 

pihak lain 
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hari. Berdasasrkan data yang dilansir dari media online. jumlah orang yang meninggal 

dunia untuk tingkat gobal akibat COVID-19 per 30 September mencapai 1.013.909 jiwa 

dari 33.917.915 kasus43. Jumlah ini setidaknya memberi gambaran tersendiri bagi kita akan 

situasi dunia kedepannya. Hal ini juga membuka peluang bagi setiap orang untuk coba 

memproyeksi penularan bahaya COVID-19 yang begitu cepat. Kondisi seperti ini 

mengharuskan setiap insan untuk sejenak mengubah pola hidupnya dari yang biasa menuju 

yang luar bisa dalam jangka waktu yang tidak dipastikan. Adanya aturan jaga jarak, wajib 

bermasker, serta mencuci tangan, merupakan realisasi dari pola hidup yang cukup luar biasa, 

karena sebelumnya hal-hal seperti itu diabaikan. Resah, gelisah, kecewa dan mungkin 

sampai pada taraf putus asa merupakan sederetan ungkapan isi hati manusia yang ingin 

protes dengan keadaan yang ada. Namun itu semua hanyalah sebuah utopia yang berlalu 

bagaikan air yang mengalir, karena pandemi ini, sudah berhasil merenggut nyawa manusia 

yang jumlahnya kian hari kian meningkat.  

Aneka strategi yang dilakonkan oleh setiap individu untuk coba melawan covid-19 

merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Strategi-

strategi itu setidaknya mampu memengaruhi keadaan sekitar, yang walaupun diakui bahwa 

strategi yang ada tidak mampu mengalahkan kekuatan COVID-19 yang sudah merajalela.  

Pasalnya bahwa pandemi COVID-19 yang sedang melakonkan aksinya sebagai pemain 

drama tunggal, sudah berhasil mencuri simpatik masyarakat luas. Aksinya sudah berhasil 

meninabobokan masyrakat, sehingga tak heran laju perkembangan COVID-19 sangat 

signifikan karena semua orang terlena dan menganggap sepele hal itu. Baru setelah 

COVID-19 berhasil merenggut nyawa manusia yang sudah memasuki angka jutaan, orang 

menjadi sadar dan serentak mencari jalan keluar dengan mengambil berbagai strartegi.  

2. Eksistensi HAM di  Tengah Arus COVID-19 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pandemic COVID-19 sudah berhasil meresahkan 

masyarakat pada umumnya hingga ke pelosok-pelosok desa. Kemunculannya di tengah 

masyarakat turut memengaruhi kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan. 

Pendekatan yang dilakonkannya berhasil menarik simpatik masyarakat yang walapun 

bernada represif. Situasi seperti inilah yang membuat masyarakat pada umumnya resah dan 

menggumamkan sederet ungkapan kekecewaan, dan bahkan sampai pada taraf putus asa. 

                                                           
43 Berita online, diakses pada Kamis 01 oktober 2020. 
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Betapa tidak, COVID-19 sudah berhasil mendobrak tatanan kehidupan masyarakat dalam 

jumlah yang tidak sedikit. Hal ini pula berdampak pada setiap individu yang mulai 

melakonkan setiap pekerjaan secara personal. 

Di tengah keresahan masyarakat akibat COVID-19, keberadaan HAM setiap orang 

justru ditantang. SeMisal ketika orang melakukan pekerjaan mesti melengkapi berbagai 

kelengkapan katakanlah surat keterangan bebas dari COVID. Situasi seperti ini nampaknya 

aneh, tetapi faktanya begitu. Setiap gerak-gerik masyarakat selalu diikuti oleh berbagai 

regulasi yang diterapkan secara “tiba-tiba”. Kebebasan setiap individu justru terkekang di 

tengah situasi pandemi ini. Namun pertanyaanya apakah semua regulasi yang diterapkan itu 

melanggar HAM? 

3. PSBB VS HAM 

Penyebaran COVID-19 makin hari makin meningkat. Penambahan kasus yang 

signifikan serentak membuat masyarakat semakin panik. Hal ini pun turut memengaruhi 

seluruh aktivitas masyarakat. Berhadapan dengan situasi seperti ini, pihak pemerintah 

merasa dilema antara memberlakukan PSSB atau membiarkan masyarakat melakukan 

aktivitas seperti biasa. Kedua pilihan ini memang berat dan memiliki konsekuensinya 

tersendiri. Namun, mau tidak mau harus memilih. Pemberlakuan PSBB dari segi kesehatan 

boleh jadi membawa keuntungan, tetapi tidak untuk ekonomis. Bahkan segelintir 

masyarakat memberikan kritikan pedas terkait pemberlakuan PSBB. Namun apakah ini 

berarti melanggaar HAM? 

Sandrayati Moniaga, komnas HAM RI menyebutkan bahwa penerapan PSBB pada 

suatu daerah atau wilayah bukan merupakan pelanggaran HAM negara terhadap warganya44. 

“Pasalnya PSBB adalah langkah negara untuk menyelamatkan warganya dari ancaman 

COVID-19 yang mematikan,” ujar Moniaga. 45  Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 

kendati terdapat hak-ha terpaksa dibatasi untuk sementara waktu, tetap ada hak-hak yang 

tidak dibatasi, seMisal hak untuk hidup, hak untuk menjalankan kegiatan agama, dan hak 

untuk tidak direndahkan martabatnya. 

4. Meneladani Sikap Keheningan Maria 

                                                           
44 Petrus Riski, “PSBB Tidak Melanggar HAM, Tapi Negara Wajib Pastikan Hak Warga Terpenuhi,” 17 Mei 

2020,  diakses pada Kamis 02 oktober 2020. 
45 Ibid. 
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Hampir pasti setiap hari setiap orang pasti selalu mendapatkan informasi mengenai 

peningkatan kasus COVID-19 dari berbagai media, baik media elektronik maupun media 

masa.46 Informasi-informasi seperti itu setidaknya membuat masyarakat semakin panik dan 

cemas. Ketika menggunakan rasio perbandingan, kelonjakkan kasus korona semakin 

signifikan. Itu artinya sikap was-was dari masyarakat mesti di perketat lagi. Situasi seperti 

ini juga membuat masyarakat dilema antara stay at home  atau turun lapangan. Berhadapan 

dengan situasi seperti ini, sebagai umat kristiani baiklah kita meneladani sikap Bunda Maria 

yang secara total menyerahkan diri dan seluruh persoalannya kepada Allah. Melalui fiatnya 

Voluntas Tua, kita diajak untuk juga menyerahkan diri kepada sang pencipta, karena hanya 

padaNyalah kita bisa menemukan ketenangan dan jawaban yang pasti atas persoalan yang 

kita hadapi.  

Saat ini kita memasuki Bulan Rosario, tapi COVID-19 tak kunjung lenyap, malah 

semakin parah. Oleh Karen itu, baiklah momen ini dimanfaatkan sebagai kesempatan yang 

baik bagi kita untuk coba merefleksikan sejauh mana kita membangun relaasi yang intim 

dengan Allah. Untuk hal ini baiklah juga kita belajar pada pribadi Maria yang selalu 

menyerahkan dirinya kepda penyelenggaraan kasih Allah. Mari jadikan Maria sebagai 

teladan sejati bagi  kehidupan kita.  

5. Postwacana 

Gabriel Marcel47, seorang filsuf berkebangsaan Prancis pernah bahwa mengungkapkan 

manusia adalah makhluk problematika 48 . Betapa tidak setiap hari manusia selalu 

mengalami persoalan. Bahkan masalah yang satu belum diselesaikan, tiba-tiba muncul 

persoalan yang lain. Kajian Gabriel Marcel di Prancis menarik sebuah kesimpulan bahwa 

manusia adalah mahluk problematika.  

Saat ini ditengah kemajuan IPTEK dan kepandaian manusia, jusrtu semuanya ditantang 

oleh kehadiran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang semakin merebak, dan kini 

berpotensi terhadap terjadinya transmisi di setiap daerah. Keadaan ini setidaknya membuat 

                                                           
46 Bebeapa minggu lalu saya melIhat keresahan dari seseorang lewat story WAnya. Dia katakanlah:  buka FB 

korona, buka IG korona, buka WA korona.  Tuhan tolonglah kami, sambungnya. Hanya mau mengatakan betapa 

korona sudah menjadi topik pembicaraan bahkan dimedia social komunikasipun. 
47 Gabriel marcel lahir pada 7 Desember 1889 di Perancis. Ia meninggal tepat pada usia yang terbilang senja 

yakni pada 8 oktober 1973 (umut 83). Ia Berjaya pada era filsafat abad ke-20 dari aliran sekaligus yakni  

Eksistensialisme, Fenonemologi dan Eksistensial. Akses pada minggu 04 oktober 2020 
48 Catatan harian penulis. 
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masyarakat semakin was-was menghadapi virus yang mematikan ini. Ini menjadi masalah 

global. Setiap orang hendaknya mampu menahan diri untuk sejenak berhenti melakukan 

aktivitas yang berpotensi terjangkit COVID-19. Baiklah di tengah situasi seperti ini, kita 

menenangkan diri sembari menyerahkan seluruh hidup dan persoalan hidup kita kepada 

Allah. Mari kita mengulangi fiat Maria, Voluntas Tua.  

 

BERGULAT DENGAN KESABARAN 

Fr. Tomi Suhatmin 

    Salah satu fenomena sosial yang ramai dibicarakan saat ini ialah fakta mengenai 

COVID-19. Berbagai media sosial seperti media cetak maupun online, gencar mengulas 

berita tentang fakta tersebut. Informasi-informasi aktual seputar korona ini seakan-akan 

mendominasi dunia informasi nasional maupun internasional. Semua orang lebih 

memusatkan perhatiannya pada peristiwa terbaru ini dan perlahan-lahan mengurangi 

kesibukannya yang sebelumnya tertuju kepada situasi kepentingan politik, ekonomi, agama 

dan sosial budaya. Fakta sosial ini telah berkembang begitu cepat hanya dalam rentangan 

waktu yang relatif singkat dan berhasil menjarah ke beberapa negara di dunia.  

 Kehadiran virus korona  memberi pengaruh terhadap situasi dan harapan hidup 

masyarakat dunia. Aparat pemerintahan dari setiap negara,  kini lebih disibukkan pada upaya 

penanggulangan penyebaran virus korona. Berbagai pihak terutama yang mengurusi bidang 

kesehatan, sudah mulai bergerak dalam membendung penyebarluasan virus yang berbahaya 

dan mematikan tersebut. Dengan melihat realitas yang terjadi, khususnya mengenai efek dari 

virus Korona ini, hidup manusia dliputi kecemasan dan ketakutan.  

   Di tengah peristiwa yang mendunia ini, manusia ditempatkan pada situasi 

ketidaksanggupan dalam menghadapi penderitaan  yang sudah berlangsung cukup lama dan 

masih terjadi hingga saat ini. Harapan menjadi terhambat akibat keputusasaan menghadapi 

realitas yang menggentingkan tersebut. Berhadapan dengan situasi demikian, manusia 

ditantang untuk memerangi virus Korona dengan kesabaran yang dibangun melalui situasi 

keheningan. 
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Menuntut Kesabaran 

    Kehidupan manusia tidak hanya terisi oleh berbagai hal yang menyenangkan saja. 

Bahwa kenyataan hidup tersebut tidak berfokus pada sebuah pencarian dan juga penemuan 

pengalaman yang bertaraf baik semata. Di sisi lain, penderitaan pun menjadi salah satu 

bagian dari hidup manusia. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak pernah luput dari 

kehidupan manusia. Penderitaan menjadi sesuatu yang menakutkan yang membuat orang 

enggan  bahkan tidak ingin berada di dalamnya. Setiap orang cenderung menghindar atau 

melarikan diri dan kurang berusaha untuk  melihat arti suatu penderitaan. Atas dasar itu, 

hidup dalam penderitaan merangsang daya kekuatan, ketabahan serta kesabaran manusiawi 

seseorang sebagaimana halnya tentang peristiwa hidup di tengah badai virus Korona yang 

masih berkecamuk hingga saat ini.  

     Masalah terbesar yang dialami saat ini adalah ketidakpastian. Suasana dunia kini 

mengalami keheningan.  Manusia masih harus tetap waspada selama berada pada situasi yang 

begitu mencemaskan, peristiwa penuh ketakutan yang mengakibatkan tewasnya begitu 

banyak orang. Kesabaran membuat manusia bertahan  sampai pada titik final peristiwa 

tersebut. Semakin meluasnya penyebaran virus serta ketidakjelasan informasi penemuan obat 

penangkalnya, membuat manusia semakin diselimuti rasa takut. Para medis dan semua yang 

terlibat secara aktif dalam bidang kesehatan, terus berusaha mencari dan menemukan obat 

untuk menangkal penyebarluasan virus tersebut. Sehingga di tengah kesibukannya untuk 

menemukan obat penangkal, pihak berwajib mengharuskan semua orang untuk selalu 

mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.  

    Kesabaran menguatkan manusia dalam menghadapi peristiwa yang sedang terjadi saat 

ini. Situasi tentang korona adalah suatu bentuk cobaan bagi  manusia  untuk mengalami 

penderitaan yang mengundang manusia untuk merefleksikan kenyataan tersebut. Melalui 

keheningan, manusia membentuk sebuah rasa kesabaran. Peristiwa COVID-19  memberi 

ruang bagi manusia untuk mengedepankan kesabaran dalam menghadapinya. Menurut St. 

Yakobus, kesabaran itu melahirkan kematangan, kesempurnaan, keutuhan, sebagaimana 

tertulis dalam suratnya: “Dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya 

kamu menjadi sempurna dan utuh  tak kekurangan suatu apa pun (Yak. 1:4).  Kesabaran 

menjadi senjata bagi orang beriman sebagai kekuatan di tengah cobaan seperti sekarang ini. 

Kesabaran menghantar manusia pada sesuatu yang berada di balik penderitaan.  
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Belajar dari Maria 

    Semangat untuk bersikap sabar tidak hanya dimulai oleh kita sekarang ini. 

Kesabaran telah lebih dulu ditunjukkan dan dipelopori oleh sebagian orang yang kemudian 

dijadikan sebagai suri teladan manusia di masa ini. Kegetiran dunia karena dilanda badai 

virus Korona, memunculkan dorongan untuk memelihara sikap kesabaran. Bunda Maria 

adalah teladan dalam hal kesabaran. “Seluruh perjalanan hidup Bunda Maria adalah latihan 

yang berlangsung terus menerus tentang kesabaran”49. Semua dimulai dari peristiwa di mana 

Maria berani mengatakan “ya” dalam melaksanakan kehendak Tuhan di tengah 

ketidakpastian,  ketakutan dan keraguan. Bunda Maria kemudian digiring pada realitas yang 

bisa menimbulkan banyak pertentangan publik terkait rahim Maria yang dibuahi oleh Roh 

Kudus. Peristiwa seorang manusia yang mengandung tanpa melakukan hubungan badaniah. 

Tidak heran jika Yusuf suaminya berniat untuk menceraikannya secara diam-diam, 

sebagaimana yang kisahnya dapat dibaca dalam Kitab Suci (Mat. 1:18-25). Rencana Yusuf 

juga menjadi sebuah tantangan bagi Maria karena harus berhadapan dengan berbagai sindiran 

mengenai buah rahim Bunda Maria. 

   Pengalaman hidup Maria sebagaimana yang telah dipaparkan, membenarkan posisi Maria 

sebagai teladan dalam hal kesabaran. Tahap-tahap peristiwa penderitaan menggambarkan 

kesanggupan Maria untuk mengalami dan menyelesaikannya dengan penuh kesabaran hingga 

pada suatu pengalaman pahit ketika ia harus melihat Yesus wafat di kayu salib. Tentang hal 

ini, St. Yohanes Paulus II dengan indah menulis dalam sebuah teks pidatonya sekaligus yang 

tertulis dalam ensikliknya, Dives in Misericcordia sebagai berikut: 

Tak seorang pun mengalami misteri salib seperti yang dialami Bunda Maria dari 

Yang Di salib-pertemuan mempesonaakan antara keadilan Ilahi yang transenden 

dan cinta, ‘ciuman’ belas kasih kepada keadilan. Tak ada orang yang setaraf 

denganmu, ya Maria, telah menerima misteri itu dalam hati, dimensi sejati dari 

Penebusan, yang dilaksanakan di Kalvari melalui kematian Sang Putra, bersama 

dengan persembahan hati keibuanmu, dengan ‘fiat’mu yang defenitif.50 

                                                           
49  Adi Susila, “Kesabaran: Belajar dari Bunda Maria,” dalam Villa Dulcis, 17 April 2013, 

http://villadulcis.blogspot.com,  diakses tanggal  22 September 2020. 
50 Margaret R. Bunson, Ungkapan Hati Paus Yohanes Paulus II tentang Maria  (Jakarta: Obor, 2004), hal. 56-

57. 
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    Dorongan untuk bersikap sabar terhadap penderitaan sebagaimana yang dianjurkan 

menjadi penting untuk situasi yang dialami saat ini. Ketidaksanggupan, ketidakpastian, 

ketakutan sekurang-kurangnya mampu dibendungi dengan mengedepankan kesabaran.  

 

MENGALAMI RAHMAT ALLAH DALAM KEHENINGAN BERSAMA BUNDA 

MARIA 

Fr. Juan Sareng 

 

Pengantar                                             

            Pandemi COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh negara di dunia, telah 

mengubah gaya hidup masyarakat  dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru (New 

Normal). Berbagai aspek vital kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, pendidikan, sosial, 

politik, budaya dan agama tidak luput dari dampak virus ini. Jutaan korban berjatuhan. 

Pergerakan masyarakat dibatasi. Berkumpul dalam jumlah banyak pun dicemaskan sebagai 

jalan masuknya penyebaran virus. Sungguh menyakitkan, bukan? Realita yang sedang 

berlangsung ini tidak bisa kita tolak untuk  dihadapi. Justru pandemi ini  membawa kita untuk 

bersikap menerima dan mampu  mengatasi bersama agar pandemi COVID-19 ini tidak 

merebak luas. Pandemi ini juga mengingatkan kepada kita untuk  dapat mengakui bahwa hal 

ini merupakan sutatu tantangan zaman yang patut direfleksikan semua masyarakat. 

Bagaimanakah pergerakan sosial yang dibatasi selama masa pandemi  menjadi pintu masuk 

untuk memperdalam keintiman dengan Tuhan? 

 Sebagai calon imam masa depan, apakah kita selalu dihadapkan pada pertanyaan 

batin, “Apa yang sedang saya persiapkan dalam rangka menerima realita perubahan zaman 

yang kian problematis jika dipanggil Tuhan untuk menjadi Imam?” Ah... Satu pertanyaan 

yang cukup menantang dan membangun untuk  para frater. Bagaimana jawaban kita?. 

Apakah kita terus terlena dengan kecanggihan, kebisingan, pesta pora dan kenikmatan 

duniawi lainya? Ataukah para frater kembali diajak dan disentuh oleh situasi zaman untuk 

menggali lebih dalam nilai-nilai yang sementara dihidupi di Seminari  Tinggi Interdiosesan St. 

Petrus Ritapiret ini. Nilai yang dimaksud ialah pengahyatan akan keheningan/silentium. 
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 Arti Keheningan 

Keheningan berasal dari kata Latin Solitudo. Akar katanya Solus yang berarti 

sendiri.51 Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), keheningan sama artinya dengan 

kata kejernihan; kesunyian; perihal diam.52 Menurut St. Yohanes Paulus II, dalam “Pastores  

Dobo Vobis,” keheningan adalah suatu iklim spritual bagi imam yang seyoginya bisa 

dibangun dan dikembangkan dalam situasi nyata dimana pun ia berada”.53 Pengertian ini 

cukup merangkum arti keheningan. Meski dikhususkan bagi para imam namun tidaklah salah 

sebagai calon imam pengertian ini menjadi acuan para frater untuk semakin memperdalam 

pemahaman dari arti keheningan itu sendiri. 

 Hakikat keheningan sebagai suatu kualitas batin pada dirinya bukanlah sebuah tujuan. 

Mencari pengalaman yang menyenangkan hati atau sekadar melepaskan ketegangan, bahkan 

kita tidak pertama-tama mencari rasa damai dari sebuah keheningan. Penegasan ini adalah 

realita yang terjadi di mana keheningan dihadirkan untuk mencari rasa damai atau sekadar 

melepas penat dan beban. Lebih dari pada itu, keheningan merupakan sebuah sarana dalam 

tataran spiritualitas. Keheningan merupakan sarana yang dengan dan melaluinya seorang 

dapat mengalami sesuatu yang bersifat spiritual atau sesuatu yang 'beyond', adalah  Ada 

mutlak, Tuhan yang transenden dan imanen, yang senantiasa ada dan hadir melalui Roh-Nya 

dalam keheningan hati untuk diantar ke dalam pengalaman personal akan kehadiran Allah 

dan membiarkan diri hanyut di dalamnya.54 Menurut Nouwen, untuk mencapai keheningan 

orang harus bisa mengatasi dua hambatan keheningan yang ada dalam diri seseorang yaitu 

kata-kata dan pikiran.55 Hal ini tidak berarti kata-kata dan pikiran itu tidak baik, tetapi ada 

tendensi bahwa kata-kata dan pikiran manusia untuk merasionalisasikan secara kurang tepat 

tentang apa yang bersifat adikodrati atau misteri. Untuk memahami misteri yang diwahyukan 

dalam keheningan ,orang harus bisa melampaui kata-kata dan pikirannya. Orang harus pandai 

saat-saat tertentu untuk diam tanpa kata dan menghentikan pikiranya. Dan selanjutnya 

membiarkan keheningan itu sebagai wadah perjumpaan antar Yesus Kristus dan pribadi kita. 

 
 

                                                           
51  Henri J.M. Nouwen, Menggapai Kematangan Hidup Rohani ( Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm. 33. 
52  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 353. 
53  Paus Yohanes Paulus II, dalam Himbauan Apostolik  Pastores Dabo Vobis, no. 47. 
54  Pastores Dabo Vobis, Paus Yohanes Paulus II, Loc.Cit 
55  Anthony de Mello, Jalan Menuju Tuhan ( Kanisius: Yogyakarta, 1996), hlm. 9. 
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Maria Bunda Yesus dalam Keheningannya 

Berkaitan dengan praktik keheningan. Saya mengajak para frater untuk terbuka dan 

mau belajar dari kehidupan Maria Bunda Yesus. Yang mana keseluruhan hidupnya dikuasai 

oleh keheningan. Keheningan yang dimaksud ialah bagaimana Maria menanggapi misteri 

Allah yang diberikan kepada-Nya untuk diterima dan dijalankan walau Maria sendiri pun 

belum sepenuhnya memahami rencana Tuhan untuk mengandung Yesus Kristus dari Roh 

Kudus, membesarkan-Nya hingga pada Kesetiaan yang total untuk menguatkan dan  

mendampingi Putera-Nya Yesus Kristus dalam sengsara dan wafat hingga kebangkitan Yesus.  

Menurut santa Edith Stein, Maria adalah teladan utama, bagaimana kita harus diam  di 

hadapan Allah.56 Dengan diamnya, Maria menjadi  terbuka bagi Tuhan dan sesama. Dengan 

diam-diam pula Tuhan bekerja di dalam dirinya. Inilah Rahmat yang hadir bagi mereka yang 

hidup dalam keheningan.  Maria pun selalu menimbang-nimbang sabda Allah dengan hening 

dan diam. Itulah sebenarnya inti dari kehidupan doa kita.  Dalam ketidakmengertian akan apa 

yang diperbuat PuteraNya, Maria pun  selalu menyimpan semua perkara hidupnya dalam isi 

hati  terdalamnya. Sikap diam yang diambil Maria bukan pertama-tama untuk menenangkan 

diri dari beban hidupnya tetapi untuk selalu terbuka pada rencana Allah yang sangat istimewa 

yang  sedang dijalaninya.  

Paus Fransiskus mengangkat teladan Maria sebagai teladan umat beriman agar kita 

berani diam dan mengambil waktu untuk diam. Hanya dengan diam kita merasakan Tuhan 

yang trasenden itu. Diam itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Sebab menurut Paus 

Fransiskus, Yesus tidak berdiri di luar diri kita, lalu mengetuk pintu kita dari luar dan kita 

bisa mempersilahkan Dia untuk masuk. Tidak, Yesus sudah ada dalam diri kita. Dia 

mengetuk pintu hati kita dari dalam. Kalau kita mendengarkan-Nya, kita akan sadar bahwa 

sejak awal mula Yesus sunguh-sungguh hadir dan bekerja dalam diri kita.  

 
 
 
 
 

                                                           
56  Gabriel. P. Sindhunata, SJ, “Maria Perawan Keheningan”, dalam Utusan. 
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 Frater Ritapiret dalam Keheningan di Masa Pandemi COVID-19 

Keseharian hidup para frater Ritapiret dibingkai dalam keheningan yang mengarah 

pada sebuah pencarian akan Tuhan. Waktu silenctium yang sudah dihidupi sekian lama oleh 

para frater tidak menjadikan silenctium sebagai hal yang asing atau di luar dari kehidupan 

spiritual para frater. Justru silenctium sudah melekat dan menjadi citra diri calon imam dan 

imam yang harus disadari dan direalisasikan secara efisien.  Mengapa harus ada waktu diam/ 

silenctium di Seminari ini?. Pertanyaan ini sangat mendorong kita untuk semakin mencintai 

praktik silenctium yang sudah kita lewati selama ini. Namun apakah kita sudah sepenuhnya 

menemukan tujuan di balik keheningan itu? Pastinya para formator menetapkan waktu 

silenctium agar kita semakin menemukan arti dari keheningan itu. Dan dalam keheningan itu 

kita hadir di tempat ini sebagai orang yang berproses untuk menjawab panggilan Tuhan 

hingga pada kedewasaan nantinya kita sendiri yang memutuskan sendiri arah panggilan kita 

selanjutnya. Selain itu, kita dituntun oleh silenctium untuk belajar menerima kesendirian 

dalam keseluruhan kegiatan yang berjalan di Seminari Tinggi ini. Entah dalam kesibukan, 

kebisingan, dan menumpuknya tugas perkuliahan. Baiklah kita tetap mengambil sikap 

hening/diam sejenak menerima Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan kita di tempat ini.  

Bergelut dalam masa Pandemi COVID-19 saat ini, para frater diundang oleh Tuhan 

sendiri untuk masuk dalam ruang batin. Di dalamnya para frater kembali dipertemukan 

dengan Yesus Kristus selaku Guru Agung yang memanggil kita untuk tetap setia berziarah 

dalam jalan panggilan menjadi imam ini.  Dengan pembatasan sosial setiap pribadi diajak 

untuk kembali mencintai dan mengevaluasi segala keterbatasan yang merintangi  hidup 

panggilan para frater. 

 Keheningan yang erat kaitannya dengan ciri khas Spiritualitas  kristiani yakni berkat 

inspirasi dan naungan Roh Tuhan itu juga pengalaman subyektif batin akan diterjemahkan 

secara konkret-aktual-kelihatan menanggapi tiap situasi dan kondisi hidup sehari-hari dalam 

perziarahan kita melaksanakan kehendak Bapa. Keheningan mampu mengantar kita kepada 

situasi yang mana kita menemukan kehadiran Yesus yang sunguh-sungguh diaktualisasikan 

selaras dengan keadaan zaman ini. Di masa pandemi ini sebagai ciri khas spiritualitas, 

keheningan begitu penting. Yang mana meski dalam situasi pandemi ini kita tidak lengah 

dalam mengesampingkan keheningan. 
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 Penutup 

Masa pandemi COVID-19 ialah situasi di mana setiap pribadi diantar kepada sebuah 

ruang rohani untuk mendalami keintiman relasi dengan Yesus Kristus. Poin  yang dihayati 

dalam hal ini ialah keheningan. Keheningan bukanlah hal yang asing untuk dipahami dan 

dipraktikan di kalangan calon imam. Namun apakah sejauh ini kita sudah sngguh-sungguh 

menjalaninya dengan tujuan yang jelas? Pemahaman yang keliru tentang tujuan utama dari 

keheningan itu sendiri menyeret kita hingga suatu situasi di mana kita mengahdirkan 

keheningan sebagai kepuasaan psikologi saja. Tetapi yang terpenting dan menjadi hakikat 

dari keheningan yang selama ini kita praktikan ialah sebagai sarana spritualitas yang 

melaluinya kita dapat membuka ruang bagi Yesus yang sedang mengetuk pintu hati kita.  

Bunda Maria ialah teladan keheningan itu sendiri. Keterpilihan dirinya untuk 

menerima rahmat Allah sungguh diterima dalam keheningan yang selanjutnya ia serahkan 

pada perencanaan Tuhan itu. Begitupun dengan kita sebagi calon imam. Kapan dan di mana 

pun kita dapat menghadirkan Yesus dalam setiap situasi yang kita alami. Bukan hanya situasi 

sekitar yang mendukung keheningan kita melainkan juga dalam kebisingan, serta kesibukan 

diri kita mampu mengundang Tuhan untuk berelasi dengan-Nya . 

 

RENDAHNYA  ESENSI  PENGHAYATAN UMAT  DALAM MISA ONLINE 

Fr. Yohanes C. Fransisco     

Perayaan Ekaristi yang lazimnya melibatkan banyak umat, akhir-akhir ini mau tidak 

mau mesti dijalankan dengan suasana berbeda. Kesempatan untuk berkumpul bersama dan 

merayakan misteri inkarnasi, kini  hanya dapat dilakukan secara daring; bahkan ada yang 

tidak dilaksanakan. Ini dilakukan  sebagai upaya preventif mengingat perkembangan 

penyebaran COVID-19 semakin hari semakin meletup. Perlu kita sadari bahwa situasi ini 

mengharuskan kita untuk terus membangun batasan sosial dalam relasi dengan sesama 

sebagai langkah urgen dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Perlu juga diingat 

bahwa situasi yang kita alami saat ini, merupakan sebuah tantangan nyata dan  memberi 

dampak yang cukup signifikan dalam hidup menggereja umat Kristiani. Pada tahun- tahun 

sebelumnya,  ketika perayaan Misa, gereja-gereja Katolik pasti dipenuhi dengan umat-umat 

untuk melaksanakan Misa dan bahkan tidak sedikit juga gereja yang kewalahan dalam 

menanpung kehadiran umat. Sebaliknya,  sekarang ini gereja-gereja dan rumah ibadat lainnya 



WADAS EDISI OKTOBER 2020 | MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 43 

 

tak seramai sebelumnya, atau bahkan  gereja-gereja ditutup dan kosong karena situasi dunia 

saat ini dengan penyebaran virus korona yang semakin pesat. Namun demikian, semangat 

untuk beribadah bukan berarti kosong dan menjadi kendur, melainkan semangat  itu mesti 

berakar dalam setiap pribadi umat Kristiani sebagai jawaban bahwa kesetiaan dan ketaatan 

iman mereka masih tetap dijaga dan dipelihara. 

Mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat  bisa dilaksanakan secara online 

bersama keluarga di rumah. Sebab karena situasi demikian, mau tidak mau kita dipaksa untuk 

memuji dan memuliakan Tuhan secara daring. Sebab karena  iman, perbuatan ini dibenarkan, 

dan melalui perbuatan demikian manusia secara tidak langsung mengekspresikan arti 

imannya yang sebenarnya pada karya keselamatan Kristus.  

Melalui kesempatan ini, manusia disadarkan dan dimampukan untuk benar-benar 

memahami iman itu sendiri; dan melalui kesempatan inilah, manusia  ditantang apakah ia 

sungguh-sungguh mengasah imannya kepada Allah atau sebaliknya,  ia menjadikan situasi ini 

sebagai kesempatan untuk membangun sikap ego pribadi  yang hanya berpegang pada 

kemampuannya sendiri.  Perlu juga diingat bahwa jika tindakan itu dilakukan atas dasar niat 

yang sungguh untuk menghindari persoalan dunia  akibat pandemi COVID-19, maka paling 

kurang perbuatan itu bukanya memberi dampak yang baik, melainkan dapat merugikan 

dirinya sendiri dan orang lain. 

Berdasarkan  data pemerintah pada Selasa (21/4) yang dikutip dari surat kabar kompas, 

kasus positif  korona di Indonesia mencapai angka 7.135. Angka itu bertambah 375 kasus 

positif korona dari sebelumnya. Sementara pasien sembuh berjumlah 842 orang. Sedangkan 

yang meninggal mencapai 616 orang. Data ini paling kurang menggambarkan situasi duka 

rakyat  Indonesia saat ini. Kecemasan akan bertambahnya jumlah kasus terindikasi COVID-

19 masih  menjadi perhatian bersama rakyat Indonesia, dan pihak yang mengemban tugas 

penuh (dalam hal ini tenaga kesehatan) masih secara masif berusaha menanggulangi 

persoalan ini.  

Perlu disadari bahwa masalah COVID-19 adalah sebuah persoalan urgen dan sangat 

kontekstual untuk dibahas. Sebab keprihatinan dan kegelisahan masyarakat begitu ditekan 

dengan pelbagai informasi detail dari pihak pemerintah mengenai hasil-hasil penemuan 

warga yang terpapar virus korona. Kecemasan dan kegelisahan masyarakat akan bahaya dari 



WADAS EDISI OKTOBER 2020 | MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 44 

 

virus korona itulah yang membuka nalar rasional para pemimpin gereja lokal terkhusus 

gereja-gereja Katolik di Indonesia untuk membentuk dan memberlakukan  sebuah regulasi 

baru tentang Misa online guna mengurangi jumlah kerumunan umat dalam mengikuti 

perayaan Ekaristi. Pemberlakuan aturan itu tentu memiliki tujuan positif untuk meminimalisir 

jumlah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat pula hal negatif dari 

pemberlakuan Misa secara daring. Untuk itu, hal yang perlu saya bicarakan di sini bukannya 

mengkritisi kinerja para pemimpin gereja lokal di Indonesia, melainkan yang hendak saya  

kritisi  di sini berkenaan dengan  lemahnya kinerja kita sebagai orang Katolik di tengah 

persoalan pandemi saat ini. Jangan berpikir bahwa  mengkritisi yang saya maksudkan itu 

tentang  kinerja kantoran dan bisnis umat Katolik di masa pandemi, melainkan mengkritisi 

kinerja umat Katolik yang berkenaan dengan melemahnya penghayatan dan pemaknaan iman 

umat Katolik akan Kristus di saat masa pandemi ini. Barangkali ada orang Katolik yang tidak 

menerima pernyataan saya ini dan   berargumen; jika Anda mengatakan demikian, maka coba 

sebut dan jelaskan apa saja kinerja-kinerja umat Katolik di masa-masa pandemi yang Anda 

persoalkan.  Perlu saya terangkan bahwa kinerja umat Katolik di sini adalah  lemahnya 

penghayatan dan pemaknaan iman umat Katolik akan Kristus. Ini berarti bahwa penghayatan  

iman mereka akan Kristus  masih dipertanyakan. 

Sebagai contoh, sebagian umat Katolik saat ini merasa tidak pantas dengan 

pemberlakuan regulasi gereja Katolik Roma yang merambah sampai pada regulasi gereja 

Katolik lokal tentang pengadaan Misa secara daring di masing-masing gereja. Pemberlakuan 

peraturan gereja ini  di satu sisi membantu meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19, 

akan tetapi di lain sisi pemberlakuan regulasi ini melahirkan suatu praktik berliturgi yang 

salah. Mengapa saya mengatakan demikian? Kadang sebagian umat Katolik memanfaatkan 

Misa online ini sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan.  Jika pada masa-masa sebelum 

pandemi ini umat Katolik sudah dibiasakan untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja-

gereja setempat dengan terlibat aktif untuk  datang menghadiri perayaan ekatisti, kini 

berbanding terbalik. Umat Katolik merasa  Misa online telah membuka peluang bagi mereka 

untuk membangun mental bermalas-malasan dalam menghadiri perayaan Ekaristi. Jika pada 

masa sebelum  pandemi, umat Katolik hadir di dalam gereja dan berpartisipasi aktif dalam 

segala bentuk tata cara berliturgi  gereja, namun setelah  pemberlakuan Misa online, segala 

bentuk tata cara beliturgi yang benar  perlahan-perlahan menghilang. Semuannya ini berawal 

dari  sikap bermalas-malasan dalam mengikuti Misa online. Maka tak heran tindakan-
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tindakan yang tidak diduga toh dapat terjadi dalam perayaan Misa online. Misalnya, 

mengikuti Misa online sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti menyetrika pakaian, 

bercerita atau memainkan handphone; dan lebih parahnya lagi mengikuti Misa online sambil 

makan. Singkatnya  tindakan-tindakan ini tidak menunjukkan sikap berliturgi yang baik dan 

benar. Praksisnya tindakan-tindakan umat Katolik bertentangan dengan tata cara berliturgi 

yang benar. 

Perlu kita  sadari  di sini bahwa  perayaan Ekaristi adalah  peringatan syukur untuk 

mengenangkan  dan sekaligus menghadirkan kembali Kristus yang mempersembahkan diri-

Nya dalam kematian-Nya di salib demi keselamatan umat manusia. Perlu juga kita ketahui 

bahwa perayaan Ekaristi merupakan sebuah kesempatan di mana misteri inkarnasi (roti dan 

anggur menjadi tubuh dan darah Kristus) itu lahir dan sungguh-sungguh ada. Maka dari itu,  

diperlukan sikap dan tindakan baik kita dalam berliturgi untuk membentuk suatu paradigma 

positif tentang makna dari perayaan Ekaristi itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai umat Katolik yang percaya akan Kristus 

Yesus, kita sepantasnya menyadari dan sudah mampu menemukan titik perubahan yang perlu 

diperhatikan ketika mengikuti perayaan Misa. Sikap baik dalam berliturgi adalah sebuah titik 

perubahan yang mesti kita terapkan dalam mengikuti Misa online. Sebab dengan 

menunjukkan tindakan demikian, kita semakin menyadari bahwa walaupun perayaan Ekaristi 

dilaksanakan secara daring, akan tetapi esensi dari perayaan Ekaristi itu bersifat kekal dan 

abadi. Untuk itu tindakan dan perilaku kita sebagai umat Katolik, mesti menunjukkan bahwa 

perayaan Ekaristi adalah perayaan yang sangat sakral dan agung. Oleh karena itu, tindakan-

tindakan praktis dalam berliturgi harus diperhatikan sebagai bentuk penghayatan iman  yang 

utuh akan Kristus itu sendiri yang seara nyata  hadir dalam Ekaristi. 

 Perlu juga direfleksikan bahwa Yesus itu manusia, tetapi Ia bukan manusia biasa 

seperti kita; melainkan Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Oleh karena itu, 

pemahaman kita yang mumpuni tentang Dia, paling kurang turut berdampak dalam  sikap dan 

tindakan kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita bersama-sama  membuat 

sebuah  komitmen untuk tetap berani membangun penghayatan yang mendalam akan 

perayaan Ekaristi ini, baik itu  dengan cara tatap muka maupun dengan cara online. 
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REFLEKSI 
 

STAY AT HOME, STAY IN HEART, STAY IN GOD 

Fr. Andi Towa 

 

Kehidupan manusia tentunya tidak akan terlepas dari tantangan atau cobaan. Secara 

manusiawi, kurang lebih ada tiga cara atau tiga sikap untuk menanggapi tantangan atau 

cobaan itu. Pertama, ada sebagian orang yang melihat tantangan atau cobaan dalam hidup 

sebagai suatu beban hidup sehingga tidak ada usaha darinya dan tidak  ada hasil yang 

bermakna baginya sehingga timbul sikap keputusasaan dan kepasrahan hidup yang 

daripadanya tidak ada kepastian untuk berubah.   Kedua, ada orang yang melihat tantangan 

atau cobaan sebagai suatu rahmat cuma-cuma dari Allah dan jalan atau jembatan menuju 

kebahagiaan sehingga tantangan itu membuatnya  mengambil suatu sikap yang optimis untuk 

menjalani dan menghadapi tantangan itu sehingga timbul suatu kebahagiaan. Ketiga, ada 

orang yang melihat tantangan atau cobaan tidak sebagai apa-apa sehingga menghantarkan 

orang itu pada sikap untuk berpaling atau mencari kebahagiaan di tempat dan keadaan yang 

lain.  

Bunda Maria dikenal oleh Gereja sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja. Gelar ini 

tentunya diberikan kepada Bunda Maria sebagai penghormatan kepadanya karena dia 

menjadi 'jembatan' Allah dan manusia. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus Kristus Putera Allah adalah suatu 

tugas mulia. Ia menjadi Ibu sekaligus 'hamba' yang menunjukkan keteladanan untuk 

mengasihi dan ‘mencintai Tuhan dan sesama' (Lukas,10: 27). Pilihan Bunda Maria penuh 

kepastian dan optimis. Dia berani menentukan pilihan tanpa memperhatikan lagi apa yang 

akan terjadi sesudah itu. Kurang lebih bunda Maria masuk dalam kelompok kedua sesuai 

dengan apa yang ditulis pada pengantar di atas. Bagi manusia jaman sekarang, mungkin ini 

adalah suatu beban hidup tetapi bagi Bunda Maria, ini adalah suatu jalan menuju 

kebahagiaannya dan kebahagiaan semua orang. Ini bukan lagi tentang aku dan Dia tetapi ini 

tentang aku, Dia dan mereka. Ini bukan lagi tentang Buda Allah atau Bunda Yesus Kristus 

tetapi ini tentang Bunda semua umat beriman yang percaya dalam Nama Yesus Kristus. 

Bunda Maria menjadi Mama, Ibu, Mami, Inang, Ine, Ina, Ema, Aina (Sebutan dengan bahasa 

daerah). Peran keibuannya sangat besar terhadap umat manusia namun peran itu tidak sedikit 
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pun menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Yesus yang tunggal itu, melainkan justru 

menunjukkan kekuatannya ( LG.60). 

Bunda Maria telah mengalami dan merasakan sendiri pengalaman seperti perempuan 

lain di mana mereka memiliki hak istimewa untuk mengandung dan melahirkan seorang 

manusia baru. Seperti apa yang ditulis oleh penginjil Matius,; “Kelahiran Yesus adalah 

seperti berikut: Pada waktu Maria ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 

mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri (Matius,1: 18). Ayat 

kitab suci ini hendak menerangkan dan menggarisbawahi bahwa Bunda Maria mengandung 

Yesus dari Roh Kudus, Roh daya cipta Allah sendiri. Roh Kudus itu bukan Ayah dari Yesus, 

tetapi Allah dari Roh-Nya. Ialah daya penciptaan yang menciptakan Yesus dari ibu-Nya 

Maria dan langsung melepaskan proses pembentukan anak yang biasanya oleh ayah anak itu. 

Di sinilah letak bahwa Bunda Maria mengandung Yesus Kristus yang adalah sungguh 

manusia dan sungguh Allah. Bunda Maria mengambil sikap kedua seperti pada pengantar 

awal diatas. Ia berani menyatakan bahwa ia sanggup seperti yang tertulis dalam kitab suci, 

“Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu”, 

(Lukas,1: 38). 

Menjalankan tugas yang diberikan adalah suatu hal yang susah-susah gampang. Ada 

tugas yang susah sekali tetapi ada yang gampang sekali, ada juga yang biasa saja, tergantung 

kepada setiap orang. Bunda Maria pun demikian, namun Bunda Maria mengalami banyak hal 

yang mungkin bagi manusia jaman sekarang adalah hal yang berat atau keadaan yang susah 

sekali. Tentunya Gereja mengenal Tujuh Duka Maria, yang menguraikan kejadian atau hal 

berat dialami oleh dia semenjak kelahiran Yesus sampai pada sengsara dan wafat. Namun ada 

pelajaran bermakna yang ingin dipetik dari kejadian dan hal-hal susah dan berat ini, di mana 

Bunda Maria selalu menyimpan semua perkara dalam hatinya,(Lukas,2: 51). Bunda Maria 

lebih memilih untuk menyimpan semua perkara dalam hatinya karena ia tahu bahwa dalam 

hati yang tenang dan damai dia akan menemukan Tuhan yang akan selalu siap mengubah 

yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bunda Maria memandang keheningan batin sebagai 

suatu sikap yang bisa menghantarkan orang pada ketenangan dan kedamaian hidup, baik itu 

dengan Tuhan maupun dengan sesama. Menyimpan semua perkara dalam hatinya adalah 

bukti bahwa Bunda Maria menghargai keheningan batin. Maka sebagai refleksi, benarlah apa 

yang ditulis oleh seorang sastrawan abad 20-an yang walaupun hidup jauh sesudah Bunda 
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Maria, dia adalah Dewi Lestari, dia menulis demikian,” keheningan mengapungkan 

segalanya, mengembalikan cinta yang hilang, menerbangkan amarah, mengulas manis 

keberhasilan dan indah kegagalan. Hening menjadi cermin yang membuat orang berkaca suka 

atau tidak suka pada hasilnya”. Secara reflektif dapat ditemukan bahwa apa yang dimaksud 

oleh Dewi Lestari sama halnya dengan apa yang dimaksudkan oleh Bunda Maria.  

Saat ini dunia sedang datantang, dicobai, diuji dan disadarkan oleh pandemi Korona 

Virus Disease 2019 ( COVID 19). Hal yang telah menjadi trending topic  sejak Desember 

2019, hingga saat ini, yang telah menelan korban hampir di setiap pelosok dunia ini. Pandemi 

COVID-19 menjadi momentum bagi semua orang, baik yang kecil maupun yang besar, baik 

berada maupun tidak berada, orang kaya maupun orang miskin, orang kota maupun orang 

pedesaan, orang pantai maupun orang gunung, orang baik maupun orang jahat, orang yang 

membencinya maupun orang yang mencintainya, untuk melihat realitas yang menunjukkan 

bahwa manusia sedang krisis dalam segala bidang kehidupan. COVID-19 mengajarkan 

kepada manusia bahwa hidup bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.  

Lalu apa korelasi antara Bunda Maria, Keheningan dan COVID-19 ? 

Seperti yang telah direfleksikan sebelumnya, Bunda Maria mengajar dan memberikan 

teladan kepada setiap orang untuk menghargai keheningan. Keheningan menjadi kesempatan 

di mana Tuhan berbicara kepada manusia, saat di mana orang menyadari kebesaran dan 

kehadiran Tuhan, saat dimana orang mendapatkan kekuatan, kedamaian, ketenangan, saat 

dimana orang menentukan pilihan yang tepat dan lain hal (1 Raj. 19:11-13; Mazm.46: 10; 

Yes.30: 5; Yes.32: 17-18; Hab.2:20).  Tidak hanya Bunda Maria, Yesus juga menunjukkan 

kepada manusia akan pentingnya keheningan. Yesus tidak ingin kita terlarut dalam 

kakacauan hati, batin dan diri. Yesus ingin agar umatnya menghadapi tantangan dengan 

tenang atau santai. Kekacauan dalam pikiran manusia dapat dibandingkan dengan badai yang 

menghantam perahu para Rasul di danau Galilea di mana saat itu Yesus sedang terlelap 

dalam tidur. Kekacauan itu diubah  Yesus menjadi suatu ketenangan dan kedamaian. Inilah 

yang perlu manusia perhatikan bahwa menghadapi tantangan tidak harus dengan kekacauan 

batin dan pikiran. Sikap Bunda Maria untuk menyimpan semua perkara dalam hatinya 

menjadikan setiap orang untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum 

berharga untuk memaknai keheningan. Bahwa di balik Keheningan, ada Tuhan, ada jalan, ada 

cara, ada solusi, ada rahmat, ada obat, ada kuota dan ada gratisan yang mampu 
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menghantarkan setiap orang pada kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan serta kepuasan 

hidup. Dari refleksi ini, nyatalah apa yang dikatakan oleh Bunda Theresa dari 

Kalkuta,”Hening itu berkat. Buah dari Keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, 

buah dari iman adalah cinta, buah dari cinta adalah pelayanan dan buah dari pelayanan adalah 

damai. COVID-19 jangan lagi dipandang sebagai penderitaan tetapi sebagai jalan untuk lebih 

mengenal Tuhan dalam keheningan batin. Stay at Home, Stay in Heart, Stay In God.  

 

MARIA SEBAGAI BUNDA DUNIA 

Fr. Rival Hakung 

 

Profil Maria 

     Maria adalah seorang gadis muda, mungkin baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun ketika 

malaikat Gabriel datang kepadanya. Dia baru saja bertunangan dengan seorang tukang kayu 

bernama Yusuf. Maria adalah seorang gadis Yahudi biasa, sedang menunggu untuk menikah. 

Maria adalah ibu dari mesias, Yesus Kristus, juru selamat dunia. Ia adalah seorang hamba 

yang taat. Dia memercayai Allah, dan ia mematuhi panggilan-Nya.  

     Maria takut dan gemetar di hadapan malaikat. Ia tidak akan pernah menyangka akan 

mendengar berita yang paling luar biasa bahwa Ia akan memiliki anak, dan anaknya akan 

menjadi Mesias. Malaikat itu mengatakan kepada Maria  dalam bahwa dia disertai oleh Allah 

(Luk 1:28). Dengan kata lain Maria telah menerima banyak anugerah dari Allah. Meskipun 

dengan kemurahan Allah, Maria masih akan banyak menderita.  

      Allah mengetahui bahwa Maria adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan dan 

ketaatan yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya manusia yang menyertai Yesus sepanjang 

hidupnya mulai dari kelahiran sampai kematian-Nya. Ia melahirkan-Nya sebagai bayi-Nya 

dan menyaksikan Dia mati sebagai Juru Selamat dunia. Maria juga mengetahui dan 

memahami kitab suci. Ketika malaikat itu muncul dan menyatakan bayi itu akan menjadi 

anak Allah. Maria menjawab, “ Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau 

katakan itu.” 
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Peran Maria di Tengah COVID-19 

  Virus korona yang telah mendunia ini, telah membawa kita kepada suatu tatanan 

hidup  yang tidak normal lagi. Semua kegiatan yang lazimnya membutuhkan keterlibatan 

banyak orang menjadi semakin minim.  Virus ini telah memakan banyak  korban, terutama  

yang mempunyai penyakit dalam.  

        Wabah virus korona ini bukanlah menjadi sesuatu yang mudah untuk dihilangkan 

sebab hampir setahun wabah virus korona telah menyebar. Bahkan virus ini menjadi fokus 

utama dari setiap negara sehingga segala apa yang dirancang setiap negara dibatalkan dan 

donasi banyak diberikan kepada para pasien yang terkena virus Korona. Dalam penelitian di 

Jakarta menyebutkan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) memberikan 20% donasi kepada 

orang, istitusi maupun komunitas yang terkena dampak korona sebab mereka takut akan 

penyebaran wabah virus korona.57  

Karena karunia serta peran keibuannya yang ilahi, yang menyatukanya dengan 

Putranya Sang Penebus Ilahi, dan yang menyatukannya dengan Putranya Sang Penebus, 

Maria layak dinobatkan sebagai Bunda Gereja. Dengan keibuannya, Maria yang adalah 

Bunda Yesus Sang Penyelamat menjadi tempat bagi kita untuk meminta agar untuk tahun ini 

dan seterusnya kita bisa dibebaskan dari wabah ganas yang sering dipanggil korona itu. 

Dalam Konsili Vatikan II artikel 52 dijelaskan bahwa, berkat rahmat Allah, Maria 

diangkat di bawah Puteranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang 

tersuci, yang hadir pada misteri-misteri Kristus; dan tepatlah bahwa ia dihormati oleh Gereja 

dengan kebaktian yang istimewa. Memang, sejak zaman kuno Santa Perawan dihormati 

dengan gelar “Bunda Allah”; dan dalam segala bahaya serta kebutuhan mereka, umat 

beriman sambil berdoa mencari perlindungannya.  Bunda adalah tempat pertama kita berdoa 

memohon kesembuhan akan dunia yang terus dilanda oleh wabah yang tidak tahu kapan  

habisnya. Kiranya pelajaran penting yang mesti kita petik ialah bahwa rasa cemas, takut 

ataupun frustasi tidak akan pernah memecahkan masalah. Yang dibutuhkan sekarang adalah 

terus berdoa kepada Bunda Maria agar ia yang menjadi perantara doa bagi terbebasnya dunia 

dari pendemi yang mengerikan ini. 

 

                                                           
57 The Jakarta post, Jakarta's blood supply is running dry,diakses tanggal 29 September 2020. 
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RAHASIA COVID-19 MENURUT BUNDA MARIA 

Fr. Rafel Weking 

 

Maria merupakan figur istimewa bagi seluruh umat katolik. Gereja sejagat 

mengakuinya sebagai Bunda Gereja. Sosoknya yang rendah hati, tulus, dan terbuka, selalu 

dijadikan teladan bagi seluruh umat. Maria memiliki peran penting dalam karya 

penyelamatan Allah.  Ia dipilih Allah untuk mengandung puteraNya demi membebaskan 

umat manusia dari belenggu dosa. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar berita 

mengejutkan itu – bahwa ia akan memiliki anak, dan anaknya adalah Mesias. Siapa saja pasti 

akan terkejut dan bahkan tidak menyangka hal  ini akan terjadi seperti yang dialami oleh 

Bunda Maria, Ibu Yesus. 

 Meskipun ia tidak bisa memahami bagaimana caranya mengandung juru selamat, 

tetapi ia menanggapi perintah Allah dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Dengan penuh 

iman dan penyerahan  diri secara total kepada penyelenggaraan Ilahi, Maria dengan berani  

menjawab panggilan Allah. Inti dari penyerahan dirinya adalah karena dalam hidup Maria, ia 

hanya ingin hidup  untuk mengasihi dan memuliakan Allah saja. Dan Allah menyelidiki 

hatinya dan  Allah berkenan  pada hidup Maria, sehingga Allah memilihnya menjadi Bunda 

bagi Putra-Nya. Keibuannya  terjadi karena naungan Roh Kudus, yang adalah roh kesucian, 

dan Maria  dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada karya roh itu, dengan menjawab 

kepada malaikat,” Jadilah padaku  menurut perkataanmu” (Luk 1:38).  

Kisah Maria dalam Injil Lukas, diawali dengan penampakan Malaikat Gabriel, 

malaikat yang sama yang sebelumnya telah menampakkan  diri kepada  Zakharia  di bait suci. 

Penampakan Gabriel dengan pernyataan bahwa  Maria adalah “sangat berkenan” sehingga 

“Tuhan menyertainya dengan sebutan, Engkau.” Menurut terjemahan  Joseph Smith terhadap 

penginjil Lukas 1:28, dia telah “dipilih” pastilah menimbulkan reaksi campur aduk antara 

kebingungan dan bahkan ketakutan  Maria. Kita hanya dapat membayangkan  apa yang 

mungkin bergolak dalam benaknya  pada saat itu, tetapi itu dapat menyertakan pertanyaan  

seperti, mengapa Tuhan menganggap saya sebagai diberkati di antara  semua perempuan? 

Mengapa saya berkenan bagi Allah dan apa artinya itu? Mengapa Allah mengutus Gabriel 
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kepada saya dan bukan kepada gadis muda lain mana pun di Nazaret, atau di Yerusalem?    

Jawabannya pasti karena Allah telah menghendakinya juga oleh karena keistimewaan Maria.  

Baik  Kitab Suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru terutama dalam tradisi itu 

sendiri  yang mana diperlihatkan  betapa pentingnya peran Bunda Maria sebagai Penyelamat 

dalam tata keselamatan umat manusia,  pada dasarnya  peran serta  Santa Perawan Maria 

dalam penghayatan iman umat Katolik cukup tinggi saat ini. Banyak Gereja yang 

menggunakan nama Maria  sebagai pelindung gereja. Ini jelas bahwa Bunda Maria 

memainkan peran dalam hidup setiap orang, terutama dalam penghayatan iman. Seperti yang 

sudah ditetapkan oleh gereja Katolik Roma, Bulan Mei dan Oktober merupakan bulan yang 

dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Bulan Mei merupakan bulan untuk 

menghormati Bunda Maria  secara khusus  dan bulan Oktober merupakan bulan untuk 

beradorasi melalui doa rosario. Biasanya di bulan-bulan ini banyak umat  berbondong-

bondong pergi berziarah ke Gua Maria untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan dengan 

perantaraan atau pertolongan Bunda Maria. 

Kita berdoa kepada Bunda Maria karena ia adalah  Bunda Allah dan doa-doanya 

berkenan di hadirat Allah. Ketika kita berdoa “Salam Maria”, kita menggabungkan 

penyembahan kepada Tuhan  dan penghormatan kepada Bunda Maria. Kita menyatukan doa-

doa kita kepada Tuhan  dengan doa-doa  Bunda Maria kepada Tuhan. Kita  tidak hanya 

menyembah Tuhan saja. Ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, kita menghormatinya 

sebagai Bunda Allah  dan sebagai Bunda Rohani kita ( Why 12:17, Yoh 19:26, 27) saat kita 

amat membutuhkan pertolongan, kita tidak saja berdoa sendiri kepada Tuhan secara langsung, 

tetapi kita juga meminta orang lain berdoa bagi kita dan bersama kita. Ketika kita berdoa 

Rosario, kita didukung oleh Bunda Maria. Bunda Allah yang kudus, yang berdoa kepada 

Tuhan  bagi kita  dan  bersama kita. Tuhan menghendaki kita  menghormati Bunda Maria  

karena perannya yang istimewa dalam karya keselamatan Allah. Tuhan menghendaki Bunda 

Maria ambil bagian dalam penebusan umat manusia, sama seperti Hawa yang ambil bagian 

dalam jatuhnya umat manusia ke dalam dosa, sama seperti seorang Bapa yang dipenuhi 

sukacita karena cinta dan penghormatan yang diberikan  orang kepada anak-anaknya, 

demikian juga Allah Bapa dipenuhi sukacita dan menghendaki kita menghormati puteriNya, 

Maria. 
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Kondisi Bangsa Indonesia  saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya COVID-19  

yang tak kunjung berlalu. Kehadiran COVID-19 ini secara umum merusak segala aktivitas 

hidup harian manusia, terutama di sektor  perekonomian dan pendidikan  saat ini. Dalam 

situasi serupa ini, manusia sesungguhnya ditantang eksistensinya “siapakah saya ini?” 

Pertanyaan ini punya makna yang sama dengan keheranan Maria ketika menerima kabar 

gembira. Maria dan kita sama-sama ingin tahu kenapa sesuatu itu  terjadi pada saya? 

Sebagaimana Maria, kita pun semestinya mempersembahkan keheranan kita ini di 

hadapan kuasa Allah. Maria menjadi teladan ketaatan bagi kita. Ia menerima rancangan Allah 

atasnya dengan rendah hati. Sikap rendah hati tanpa banyak menggerutu inilah yang patut 

kita contohi. Barangkali Allah punya rencana besar dalam misteri kehidupan serupa rahasia 

COVID-19 ini. Manusia hanya perlu berlutut dan dalam keheningan  berharap, berdoa, serta 

berserah “Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu.”      

    MARIA : FIGUR KEYAKINAN BAGI CALON IMAM  

DI MASA PENDEMI  

Fr. Hugo Liwu 

“Tetapi, hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak 

akan diambil dari padanya,” ( Luk.10 : 42 ). 

      Sikap ragu-ragu yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, akan dengan mudah 

mengambil alih segala ketidakpastian diri dan menghentikannya di titik tertentu. Maksudnya 

semakin orang khawatir, maka semakin terbelit-belit juga alur pemikirannya, dan itu tentu 

nyata dalam keseharian di tempat  ini. Orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja 

membiarkan sikap ragu-ragu ada di dalam diri mereka tentu tidak memajukan semangat 

spiritual mereka. Terkesan, pergerakan iman mereka fleksibel.  

      Entah sadar atau tidak, hal yang valid dan mendasar yang membuat manusia kalah akan 

dirinya ialah kekhawatiran. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak berpendirian. 

Sebab ia sedang berada di antara fase “ya” atau “tidak”. 

      Kisah yang dikutip dari perikop injil (Luk. 10: 38-42), tentang Marta dan Maria 

sebetulnya mau mengajak kita semua agar beriman seperti Maria. Tergambar jelas bahwa 
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Maria sebetulnya adalah model dari iman yang sejati yang senantiasa memberi kepastian 

akan dirinya dan orang lain. 

“ Tetapi Tuhan menjawabnya: Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan 

banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, 

yang tidak akan diambil dari padanya”. 

      Bergelut dengan situasi dunia saat ini, telah membuat kita para frater khususnya, khawatir 

akan diri kita dan juga keadaan sekitar. Seolah-olah iman kita dilumpuhkan oleh kondisi 

dunia dengan adanya virus yang semakin menjadi-jadi. Mungkin dengan refleksi singkat 

mengenai Maria ini mengarahkan kita semua untuk kembali berbenah diri dalam iman kita 

serta meneladani Maria sebagai model yang berkeyakinan penuh atas dirinya, orang lain, dan 

terutama atas Allah. 

 
 

 

SPIRITUALITAS MARIA DAN SITUASI  

Fr. Yoan Ambed 

Dunia kini sedang  hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Bagaimana tidak? Pandemi  

telah memasuki dimensi kehidupan dengan segala efek yang telah dirasakan baik dalam 

aspek jasmaniah maupun rohaniah. Kedua aspek tersebut memiliki peranan penting dalam 

membangun suatu tatanan sosial yang baik dan harmonis. Demi melindungi sekaligus 

menyejahterakan kembali kehidupan, maka dibuatlah protokol kesehatan sebagai wujud 

perhatian dari segenap pemimpin baik Gereja maupun pemerintah. 

Tak hanya dirugikan secara individual, ancaman pandemi  juga merugikan kehidupan 

masyarakat yang umumnya hidup dalam situasi sosial. Untuk keadaan saat ini, hidup 

menyendiri dengan memperhatikan diri sendiri lebih dipentingkan, daripada memperhatikan 

kehidupan bersama atau dengan kata lain setiap kita perlu membangun sikap ego, yang di sini 

mengarah pada ego yang bermakna positif. Virus dengan potensi penyebaran yang sangat 

cepat ini membuat orang seakan takut untuk berinteraksi dengan sesama, sekaligus menutup 

segala aktivitas yang terjadi di lingkungan luar. 
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Masyarakat pun mulai memasuki fase PSBB dan Lockdown, fase ini memberikan 

kesempatan bagi setiap orang untuk mendalami hidup dengan keheningan dan perefleksian 

diri. Di sini setiap orang melihat kembali segaa hal yang sudah dilakukannya dan juga 

melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukannya ke depan. 

Situasi hening dalam perefleksian diri di tengah pandemi  ini memberikan kita 

kesempatan untuk boleh belajar meneladani cara hidup Bunda Maria. Maria sebagai Bunda 

Yesus Kristus juga memiliki hubungan yang khusus dengan Allah sebagai hamba yang setia 

terhadap kehendak Bapa dan cocok untuk menjadi figur dalam situasi keheningan di tengah 

pandemi  ini. 

Maria mempunyai sikap-sikap yang patut dicontohi dalam perefleksian diri kita di tengah 

pandemi . Sikap-sikap tersebut antara lain: 

1) Sikap penyerahan diri  

Maria memiliki sikap ketekunan dan ketaatan yang begitu besar kepada Allah 

Bapa yang ditunjukkan pula pada diri Yesus Kristus Putranya. “Sesungguhnya aku ini 

hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” (Luk.1:38). Sikap 

penyerahan diri Maria kepada Allah ini mau menunjukkan bahwa ia sadar akan posisi 

dirinya yang hanyalah seorang hamba, ciptaan Allah dan menyerahkan diri secara 

total kepada kehendak Bapa, tak memperhitungkan apa yang akan terjadi pada 

dirinya. 

2) Sikap Kesabaran  

Maria sebagai seorang ibu menunjukkan sikap kesabarannya akan kehendak 

Bapa pada dirinya. “Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau 

membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang 

menimbulkan perbantahan-dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri-, 

supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang” (Luk.2:34-35). Kesabaran hati 

Maria mendengar perkataan Simeon tersebut menunjukkan bahawa bagaimanapun 

dan apapun rencana Allah atas dirinya walaupun hal tersebut dapat menyakiti hatinya 

sendiri, sama sekali tak meredupkan kesabaran yang telah ia bangun melalui cinta 

kasihnya. 
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Belajar dari sikap hati Maria dalam situasi keheningan justru membawa kita pada 

hakikat diri kita sebagai manusia ciptaan sekaligus hamba Allah, untuk selalu menyerahkan 

diri dan selalu bersabar dalam situasi dan kondisi apapun, sebab ada pelajaran hidup yang 

dapat kita petik. Situasi yang mencekam di tengah pandemi ini merupakan kenyataan yang 

harus kita jalani seturut sikap hati Maria, kita juga perlu membangun komunikasi dengan 

Allah lewat doa serta menjamin kesehatan diri kita dengan menaati protokol kesehatan 

sebagai usaha yang juga diperlukan. Dengan demikian, kita menjadi insan yang memberikan 

contoh yang baik bagi sesama lewat pengalaman hidup di tengah pandemi  ini. 

 

MARIA DAN SPIRIT KONTEMPLATIF 

Fr. Apri Selai 

 Saat ini, dunia dalam kondisi ‘lebam’. Buksan karena peperangan atau juga karena 

persoalan intoleransi, tetapi dunia lebam karena sedang dihantam oleh satu virus mematikan 

bernama .  Virus ini sudah merusak tatanan hidup bermasyarakat yang sudah lama 

dikonstruksi. Kegalauan kolektif hampir menyasar di semua bidang kehidupan, baik di 

bidang ekonomi, sosial-politik, pendidikan, spiritual, dan lain-lain. Bahkan dalam banyak 

kesempatan, kita melihat linangan air mata yang bercucuran, baik karena meratapi nasib yang 

sedang berada di ujung tanduk, maupun karena mengiringi kepergian sanak saudara yang 

meninggal akibat . Pada titik ini, pertanyaan retoris-reflektif kemudian mencuat ke 

permukaan, masih pantaskah kita berbicara tentang sabar dan tabah di tengah krisis 

optimisme yang membabi buta? Masih adakah tempat bagi kita untuk mengadu, sekadar 

berbagi penat dan jenuh yang sudah lama menumpuk dalam hati dan otak kecil kita? Atau 

siapa yang bisa kita andalkan di tengah badai  yang semakin ‘menggila ini’? 

Berguru pada Maria 

  merupakan salah satu bencana non-alam yang tidak akan pernah terlupakan dalam 

histori hidup manusia. Virus ini telah melahirkan rasa trauma, bahkan rasa takut pada level 

yang ekstrem (realitas paranoid), karena proses penularannya yang begitu cepat, tidak 

pandang bulu dan sangat mematikan. Disinyalir, virus ini akan terus membombardir seluruh 

dimensi hidup manusia dan  meneror psikologi publik, karena belum ditemukan vaksin yang 

bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus ini secara permanen. Karena itulah, manusia 
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dituntut untuk masuk dalam kenormalan baru, sebuah era yang disesaki oleh ketakutan, 

pesimisme, krisis multidimensi, kerena kita mesti beradaptasi untuk hidup berdampingan 

dengan virus. Lantas, apa yang mesti kita lakukan di tengah kegalauan, ketakutan dan 

kegagapan kita menghadapi  ini? 

 Setelah menepi untuk sejenak berefleksi, saya akhinya menemukan satu figur yang 

kiranya bisa menjadi model bagi kita, terutama bagi orang Katolik, dalam menghadapi 

pandemi , yakni dalam diri Bunda Maria. Mengapa harus Bunda Maria dan bukan yang lain? 

Apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? 

 Bagi saya, Maria adalah sosok yang ideal untuk dijadikan sebagai role model bagi kita 

di tengah kompleksitas persoalan hidup yang kita alami, sebagai konsekuensi logis dari 

pandemi .  Maria dalam sejarah hidupnya, telah menunjukkan kepada kita akan arti kesetiaan, 

kesabaran dan penyerahan diri yang total kepada Allah.  Hal ini bisa kita lacak dari peristiwa 

salib yang mendera Putranya Yesus Kristus. Walaupun hatinya tersayat karena anaknya 

diperlakukan secara tidak manusiawi, namun ia tetap setia menemani Putranya hingga wafat 

di kayu salib. Bahkan, totalitas Maria akan kehendak Allah bisa kita lihat dalam peristiwa  

Yesus diturunkan dari Salib (Perhentian ke-13), di mana  Maria kembali mengulangi 

perkataannya, sewaktu menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel , “Aku ini hamba 

Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu”. Pada aras ini, kita melihat betapa Maria adalah 

pribadi yang sabar, setia dan beriman pada Tuhan. Ia menyikapi peristiwa salib yang mendera 

Puteranya dengan masuk dalam situasi kontemplatif untuk bisa menemukan kekuatan dalam 

doa. Ia percaya bahwa doa adalah jalan paling lapang untuk  mengikhlaskan kepergian 

Putranya.  

 Belajar dari Maria di tengah pandemi  ini, kita pun diajak untuk masuk dalam situasi 

kontemplatif dengan maksud supaya kita bisa membangun komunikasi yang intens dengan 

Tuhan. Saya amat yakin bahwa dalam keheningan, kita bisa memperoleh kekuatan, kesabaran, 

hati yang lapang dan optimisme bahwasannya badai  ini pasti akan berlalu.  

 Sebagaimana Maria yang menumpahkan rasa sedih, kecewa dan rasa kehilangannya 

kepada penyelenggaraan Ilahi, kita juga diajak untuk menyerahkan pandemi  ini kepada 

penyelenggaraan Ilahi. Kita percaya dengan sungguh bahwa pandemi  ini hanyalah ujian dari 

Tuhan untuk menguji kualitas iman kita, apakah iman kita masih bersifat seremonial ataukah 
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sudah menyata dalam perilaku hidup harian kita. Kita mesti yakin bahwa bersama Tuhan, kita 

bisa melewati pandemi  ini. 

 Sebagai penutup refleksi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan 

kalimat dari motivator kenamaan Indonesia Merry Riana. Dia berkata seperti ini, “bahwa 

untuk menjadi bintang, kita harus tahan banting”. Mari berefleksi! 

 

MARIA: PANUTAN HIDUP DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Fr. Piter Labina 

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataan-Mu 

itu,”(Luk. 1:38). 

Sosok Bunda Maria dikenal sebagai seorang perempuan yang tegar. Ia dipercayai 

Allah untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan Putra-Nya, Yesus Kristus. Suatu 

tugas yang amat penting dan begitu mulia ditanggung oleh perempuan muda yang belum 

menikah ini. Ia rela dan sabar menghadapi tantangan-tantangan yang ada karena ia begitu 

menghargai hak istimewa rohani yang ditawarkan kepadanya.  

Sepenggal kalimat yang terdapat dalam Injil Luk 1: 38 ini, menunjukkan betapa 

patuhnya Maria terhadap Tuhan. Ia tak berkeberatan sebab Ia begitu beriman dan percaya 

akan karya Allah. Karena iman yang kokoh kepada Allah, Maria sanggup melewati semua 

masalah. Dalam keadaan mengandung, ia masih sanggup berjalan kira-kira sejauh 150 

kilometer sebab ada sensus yang mewajibkan setiap orang untuk mendaftarkan ke kota 

kelahiran mereka. Hal ini menjadi bukti ketegaran dan kuatnya  Maria. Dalam kisah hidup 

dan kehidupannya pun, Maria menunjukkan kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hatinya. 

Ia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hidup dan kehidupannya pun Maria 

menghadapi banyak tantangan sampai kepada cobaan yang terberat dalam hidupnya ialah 

menyaksikan putra yang dikasihnya meninggal tragis setelah ditolak oleh bangsanya. 

Kepergian anak menjadi salah satu peristiwa yang menghancurkan hati, sebab sang ibu 

mengalami kehilangan terbesar. Maria merasa seperti sebilah pedang menembus jiwa-Nya 

(bdk. Luk. 2:34-35). 
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Terlepas dari sosok bunda Maria, saat ini dunia yang adalah ibu, saudari, dan rumah 

sedang menangis, karena dilanda virus korona. Wabah virus korona semakin luas 

penyebarannya. Semua pihak cukup kewalahan mengatasi hal ini. Sudah kewalahan dalam 

membuat kebijakan, ditambah respon ketidakpedulian dari umat/masyarakat yang tak mau 

mendengar atau mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Contoh paling sederhananya, kita 

tetap saja tak menghindari kerumunan masal, tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, 

dan tidak mencuci tangan. Hal-hal ini dianggap sepele oleh masyarakat. Entah dengan cara 

apa lagi yang harus dibuat agar masyarakat mau memperhatikan protokol kesehatan tersebut. 

Pemerintah sudah mengambil tindakan untuk lockdown dan PSBB namun tetap saja respect 

dari masyarakat tak juga berubah. Korona muncul bagaikan kuda hitam yang mengacaukan 

hidup dan kehidupan saat ini. Aktivitas masyarakat tak berjalan sebagaimana mestinya. Kota 

mati. Sunyi dan hening yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Namun hal ini tak bertahan 

lama, sebab kita tak dapat hidup dalam kesunyian dan keheningan itu. Waktu dan kejadian 

yang tidak terduga dapat menimpa siapapun di antara kita, menimbulkan berbagai kesulitan 

serta tantangan dalam perjalanan hidup kita (bdk. Pkh. 9:11).  

Seperti yang tertera dalam kitab Pengkhotbah 9:11, kita diingatkan untuk siap sedia 

dalam segala hal, sebab sesungguhnya sesuatu hal atau peristiwa yang sulit dapat terjadi 

tanpa kita sadari. Hal ini juga termaktub dalam Mat. 25:1-13.  

Melihat situasi saat ini, hidup di tengah pandemi COVID-19 ada baiknya kita belajar 

dari sang ibunda, Maria. Hal pertama, patuh dan taat pada kebijakan atau protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti Maria yang patuh dan taat pada Tuhan. 

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga semua kita untuk tidak 

terinfeksi virus tersebut. Barangkali kita harus belajar menjadi seorang pengikut sebelum 

menjadi seorang pemimpin. Situasi sunyi dan hening ini juga, mengajarkan kita untuk sabar. 

Hal lain yang diberikan dari situasi hening ini ialah mengajarkan kepada kita untuk mampu 

merefleksikan hidup dan kehidupan kita. Kita dilarang untuk merayakan Ekaristi secara 

bersama seperti biasa. Hendaknya hal ini dapat kita refleksikan dalam situasi hening ini. 

Sebab, Tuhan tak saja hadir di tengah keramaian. Kita diajak untuk dapat menemukan Tuhan 

dalam kesunyian. Kita tak perlu menjadi getir dan menyalahkan Allah. Sebaiknya kita 

merefleksikan hal ini dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu 

menanggung dan menghadapi berbagai cobaan. Mari kita bersama meniru teladan Bunda 
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Maria untuk tetap berkanjang dalam doa. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya 

sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu (Ibr 

10:13) 

 

MARI MASUK BERSAMA MARIA 

Fr. Emon Toma 

Kurang lebih satu tahun pandemi korona melanda dunia secara tiba-tiba, 

menghancurkan banyak wilayah  serta membuat kekacauan di mana-mana. Suasana dunia 

kelihatan redup, penuh dengan ketakutan akan kematian. Dunia yang dulunya tenteram , kini 

hanya tinggal kenangan. Manusia umumnya dilema akan kewajiban yang harus dilakukan, 

merasa sia-sia, dengan kehidupan, serta pasrah akan keadaan. Masalah pandemi korona 

memang merugikan manusia dan memaksa mereka menggunakan teknologi untuk terhubung 

dengan yang lain karena ada imbauan untuk tidaki keluar rumah apabila tidak ada hal yang 

mendesak. Di sisi lain, hal ini  juga memberi pengaruh yang positif, yakni menyadarkan 

manusia akan pentingnya kekuatan  dari Sang Ilahi. Selain itu pandemi ini juga membuat 

alam menjadi tenang, tanpa campur tangan manusia, di mana alam kembali seperti semula 

dan angan keindahan alam kembali terlihat nyata. 

   Pandemi korona ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah, stay at home. 

Tuntutan ini bukan semata-mata mengurungkan kita, melainkan mengajak kita untuk 

merefleksikan diri dari semua perbuatan kita dan melihat kembali ke kedalaman diri kita 

mengenai pola kehidupan kita yang telah berlalu apakah kita sungguh melibatkan Tuhan 

dalam diri kita? 

Harus diketahui bahwa kuasa Allah sangatlah dominan dalam sebuah kehidupan, 

hanya kita saja yang kurang sedar akan semuanya itu, Tuhan selalu mengulurkan belas 

kasihanNya kepada semua orang melalui tangan-tangan yang diutusnya. Salah satu utasannya 

ialah ibunda tercinta, perawan Maria. Maria ialah sosok ibunda yang senantiasa mengajar kita 

untuk mengabdi kepada yang Ilahi bukan kepada yang ragawi. Di dalam doa-doa kita, Ia 

selalu menghantar kita untuk mengayun sukma di setiap duka yang dialami, ia selalu 

memberikan kita sepercik kilauan surga dan segumpal tenaga sebagai pegangan untuk sebuah 
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kehidupan. Maria merupakan sosok yang selalu menjadi panduan bagi kita di jalan yang 

penuh liku, agar kita dapat merasakan kembali perdamaian dan bersatu melawan bahaya, 

memusnahkan pikiran egois, serta menyingkirkan kepentingan pribadi. 

Oleh sebab itu, hendaklah kita menyatukan cinta dalam mengatasi masalah pandemi 

korona ini, dan selalu berdoa agar semua kembali normal. Kita harus bangun kehidupan baru 

setelah semua ini usai, belajar dari pengalaman ini, dan berjanji untuk selalu ingat ketenangan 

alam saat ini dan juga kekuatan yang mahakuasa bagi kehidupan kita.  

 

MENJAWABI KERISAUAN BERSAMA SANG BUNDA 

Fr. Bosco Jago 

Banyak hal yang menjadi kerisauan saya di tengah pandemi ini. Mungkin juga 

menjadi kerisauan kita bersama. Kita tidak bisa mengadakan rekreasi bersama di luar 

komunitas, sekadar waktu refreshing atau berbagai kegiatan pastoral yang semestinya 

digeluti. Ke mana-mana selalu dituntut untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan 

memakai masker. Terkadang saat buru-buru ke kampus lantas lupa memakai masker, 

terpaksa harus kembali ke kamar mengambil barang berharga itu. Boleh dibilang alasan 

memakai masker terdiri dari 30 persen takut terinfeksi virus korona dan 70 persen takut 

satpam yang menanti di pintu gerbang kampus. Situasi new normal, mau tidak mau harus 

dibiasakan. Kerap kali kita mengeluh pada saat-saat ini. Keluhan memang wajar diumbar, 

tetapi apa boleh buat? Mengeluh tentang realitas sama halnya mengingini sesuatu di luar 

wilayah kemampuan kita. Tetapi tak apalah kalau kita berharap suatu waktu pandemi ini pasti 

berlalu. Berharap adalah hal yang harus, di tengah kukungan realitas new normal. 

Apabila saya renungkan, fenomena pandemi ini juga membawa hikmat di balik 

keresahan kita. Namanya juga hidup pasti selalu ada hikmat di balik semua peristiwa. 

Tuntutan stay at home karena wabah makin parah tidak selalu salah. Sederhananya kita bisa 

menciptakan ketekunan yang religius saat ramai-ramainya seruan stay at home dialamatkan 

kepada semua orang. Dalam ranah pendidikan calon imam, yang penekanannya pada aspek 

psiko-spiritual harus menjadi hal yang harus dibiasakan. Kebiasaan demikian bisa kita timba 

dari sang Bunda, pada arca yang menjadi lambang bahwa ia juga hadir bersama kita dan 

mengalami  kerisauan yang sama.  
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Bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Rosario ini, memberi kita kesempatan 

istimewa untuk belajar dari sang Bunda. Kita menempatkan Bunda Maria sebagai sosok yang 

membantu kita menjawabi kerisauan itu. Lantas kita bertanya hal apa yang patut dipelajari 

dari sosok Bunda Maria? Dalam Injil (bdk. Luk. 1:26-38) dikisahkan pewartaan kabar 

gembira kepada Maria  untuk menjadi alat perwujudan rencana keselamatan Allah dalam diri 

Yesus Kristus. Ada kabar tentang panggilan Maria menjadi ibu juru selamat. Lebih jauh saya 

melihat ada satu model spiritualitas pada diri Maria, sehingga ia mampu mengenali panggilan 

Allah melalui malaikat Gabriel. Spiritualitas keheningan itulah yang menjiwai seluruh diri 

dan hidup Maria. Hemat saya model semacam inilah yang mesti kita timba. Spiritualitas 

keheningan bukanlah sesuatu yang mengawang-awang. Tetapi itu sungguh melekat dalam 

diri kita sebagai manusia rohani. Karenanya kita pun dapat menciptakan spiritualitas 

keheningan dalam hidup kita masing-masing. 

Arca sang Bunda yang menjadi lambang kehadirannya tak hanya menjadi hiasan di 

“pojok doa”. Bersamanya kita mampu menghadirkan keheningan yang suci. Kita belajar dari 

Bunda Maria tentang betapa pentingnya menghadirkan keheningan saat kita berhadapan 

dengan keresahan akibat pandemi. Spiritualitas keheningan mengantar kita pada suatu 

pemahaman yang lebih konkret tentang situasi saat ini. Ada spirit yang mengarahkan kita ke 

mana mesti melangkah dan mencari kebahagiaan. Dalam keheningan, kita bersama Sang 

Bunda melantunkan doa kepada Puteranya Yesus dan berharap wabah ini segera berlalu. 

Bunda Maria dalam keheningan mampu menanggapi panggilan Allah, dengan demikian pun 

kita yang dijiwai oleh spirit yang sama mampu menjawabi maksud Tuhan atas diri dan hidup 

kita di tengah pandemi COVID-19. 

 

                           MENGOLAH IMAN, MEMBANGUN SOLIDARITAS 

Fr. Erson Gawe                  

                Bulan  Oktober adalah bulan Maria. Maria yang adalah bunda penolong dan 

berbelas kasih untuk umat manusia. Berada pada bulan ini, Maria menjadi figur yang 

istimewa untuk Gereja universal karena iman dan kesetiaannya pada Allah. Maria adalah 

bunda pembawa sukacita bagi manusia yang tertindas dan tertawan. Sikap hidup harian Maria 

menjadi orang yang sederhana dan peduli pada orang lain. Berangkat dari peristiwa  Yesus 

yang disiksa, dianiaya dan disalibkan, karena  dipandang sebagai orang berdosa, Maria 
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dengan tenang melihat semua peristiwa yang sedang terjadi pada putra-Nya dan berdoa pada 

Allah Bapa-Nya untuk menguatkan hatinya. Maria tentu kecewa dan merasa sedih dengan 

apa yang sudah terjadi. Tetapi Maria sadar, semuanya karena Allah dan demi keselamatan 

umat manusia.  Membandingkan situasi dan kondisi saat ini di tengah pandemi virus korona 

yang mewabah dunia, dapat dilihat bagaimana manusia dipatahkan oleh virus  korona dengan 

berakibat pada kematian. Sejalan dengan situasi ini, dunia sedang berduka, dunia sedang 

dalam rana perang yang menghancurkan. 

                  Peristiwa duka manusia saat ini, menjadi perhatian yang sangat khusus di dunia 

nyata bagi setiap pribadi untuk sungguh-sungguh menjaga diri dan iman yang menjadi 

sorotan utama keberadaan hidup di dunia ini. Menjaga diri dan iman dalam situasi hidup saat 

ini di tengah pandemi virus korona, sesungguhnya adalah suatu cara demi terjaminnya 

keselamatan. Penyebaran virus ini dengan begitu gampang menggerogoti hidup manusia yang 

pada umumnya berakibat pada kematian yang masal. Mengikuti perkembangan penyebaran 

virus korona di tengah dunia saat ini, ada  ribuan jiwa yang meninggal karena sebab virus 

yang mematikan itu. Di dalam peristiwa ini, hidup manusia penuh penderitaan. Segala 

aktivitas dan kegiatan dibatasi demi menjaga keselamatan diri. Pengarahan untuk mengikuti 

protokol kesehatan dengan mencuci tangan, cek suhu tubuh dan menjaga jarak menjadi 

sesuatu yang wajib dijalankan. Ini adalah suatu ketentuan wajib demi meminimalisir 

terinfeksinya  virus korona. 

Berhadapan dengan persoalan hidup semacam ini, hendaknya kita tetap menaati protokol 

kesehatan yang ada dan  hal yang menjadi dasar kekuatan  ialah  tetap menjaga relasi kita 

dengan Allah melalui doa. Berdoa berarti melibatkan Allah dalam situasi yang tengah terjadi. 

Bertolak dari teladan Maria sebagai bunda pendoa dan penolong hidup manusia, dalam 

situasi pandemi yang marak terjadi, harus diciptakan suasana batin yang kondusif dengan 

Allah sesuai dengan niat hati yang baik demi keselamatan hidup pula. Situasi ini, sebenarnya 

membawa orang pada suatu kesadaran bahwa setelah penderitaan akan ada pula kebebasan. 

Namun, hal ini harus berdasar pula pada suatu pemikiran yang mengarah pada suatu kebaikan 

untuk hidup selanjutnya. Untuk itu, sebagai bentuk tanggapan akan suatu persoalan yang 

terjadi, perlu adanya kepedulian sesama  untuk saling menolong dan saling mendoakan satu 

dengan yang lain agar bersama-sama dibebaskan dari persoalan yang dihadapi. 
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                                                     MAKNA DI BALIK MALAPETAKA 

Fr. Aris Karsimil 

 

Saudara-saudaraku di manapun kalian berada yang katanya kebebasanmu saat ini 

dikekang akibat pandemi yang berkepanjangan. Yang katanya duniamu tak lagi seindah dunia 

mereka. Dan masih banyak katanya tentang kepedihan yang kalian rasakan saat ini. Apakah 

itu semua  benar? Yah saya katakan kalo semua pernyataan yang ditujukan kepadamu itu 

benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang kita bukan dewa, kita bukan super 

hero yang punya kelebihan tanpa sedikitpun ada kekurangan secara lahiriah yang membuat 

kita gampang mengalami hal demikian. Kita hanyalah manusia biasa yang hidup di tengah 

dunia yang luar biasa karena diciptakan oleh maestro ulung yang sulit digambarkan oleh akal 

manusia.   

Walaupun demikian saudara-saudaraku saya mau katakan bahwa kita semua hebat. 

Mengapa? Kita hebat bahkan sungguh luar biasa hebat. Karena kehebatan kita itulah, maka 

Tuhan menantang kita dengan membiarkan kita (bukan lepas tangan) mengalami dan 

merasakan hidup di tengah kegelisahan. Karena kehebatan kita itulah, Tuhan hendak menguji 

kita dan Ia yakin kita mampu melewatinya. Tapi, mesti diingat bahwa seberapa besar 

kehebatan kita itu, Tuhan tetap di atas segalanya. Karena itu saudara-saudaraku, hiduplah 

bersama Tuhan ! Akan menjadi sempurna kehebatan kita itu.  

Bencana yang tengah kita alami saat ini, dan begitu banyak korban yang berjatuhan 

akibat bencana tersebut tidak dipungkiri lagi membuat kita gugup perihal hebatnya kita. Ada 

kegelisahan yang akut yang kata mereka jangan gelisah! Justru gelisahmu itu akan merenggut 

nyawamu. Tapi kitakan manusia dan gelisah itu wajar sebagai manusia jika berada dalam 

zona bahaya.  

Saudara-saudaraku dunia ini indah bukan ? 

Keindahannya itu bertambah oleh keberagaman di dalamnya, baik manusianya, 

lingkungannya, maupun situasi di dalamnya. Dan saya kira kalian sependapat dengan saya 

bahwa dunia ini indah, namun keindahannya kini terkikis oleh ulah segelintir orang yang 

coba mengeksploitasi kebebasan kita demi keuntungan mereka. Akibatnya kita terhempas 
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oleh arus kegelisahan yang menggila. Kita gelisah sampai kapan itu semua berlalu. Sampai 

kapan keindahan itu tercemar dan kapan keindahan itu kita nikmati lagi. 

Juga tak kita elakan lagi bencana ini membuat kita mempertanyakan Tuhan yang 

mahakuasa atau iman kita akan Tuhan sedikit goyah. Dan hal itu wajar sebab jika Tuhan yang 

kita imani itu adalah Maha Rahim pasti tidak mungkin melihat kita yang mengimaniNya 

berlarut dalam penderitaan yang tidak tahu kapan berakhirnya.  

     Situasi pandemi yang kita alami saat ini merupakan dampak dari ketamakan sekelompok 

orang yang rakus akan materi dan kedudukan. Mempertontonkan kehebatan mereka tanpa 

melihat dampaknya bagi banyak orang yang mau tidak mau harus kehilangan anggota 

keluarga, sanak saudara bahkan merenggut kebebasan manusia. Dan kini mereka seakan 

lepas tangan bahkan bisa jadi tertawa ria di gedung sana melihat ratapan kesedihan. 

Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang saat ini tengah berada dalam 

kegelisahan dan kesedihan, tetaplah kuat dan ambillah hikmah dibalik peristiwa itu. Dan 

ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kalian. Satu hal yang mesti kalian lakukan adalah 

lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Memang kebebasan kalian membangun dan menjalin 

relasi diantara sesama dibatasi sebagai usaha memutus penyebaran virus tersebut, jadikan itu 

sebagai kesempatan untuk berdiam diri dan mencari kesunyian untuk membangun relasi yang 

intens dengan Tuhan. Sebab, "sehebat apapun kita,Tuhan lebih hebat karena hidup dan mati 

kita ada di tanganNya, Ia berkuasa mengembalikan kita kepada debu (Bdk. Mzm, 90, 1-3 )." 

Saudara-saudaraku di manapun kalian berada yang saat ini kembali mendapat 

kekuatan berahmat dari Tuhan. Tuhan adalah Mahakuasa dan kasihNya lebih luas dari 

samudera dan lebih dalam dari lautan. Kita perlu melihat setiap bencana dalam hidup ini 

sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana kita mengimani Tuhan. Tuhan tidak pernah 

tinggal diam melihat umatnya bergelut dalam bencana. Tugas kita adalah mencari dan 

menemukan Tuhan dalam bencana yang kita alami itu, agar kasihNya mampu kita selami dan 

kita rasakan. Karena itu, janganlah membentengi diri dengan keegoisan yang akut untuk 

mengakui keterbatasan kemampuan kita. " Berkatalah perempuan itu; suatu permintaan kecil 

yang kusampaikan kepadamu, janganlah kau tolak permintaanku itu," (1 Raj 2: 20). 

Perkataan seorang perempuan kepada sang raja tersebut memperlihatkan kelemahannya 

mengakui keterbatasannya dan memohon belas kasihan. Dan jawab sang raja atas 
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permintaannya itu adalah  “mintalah yah ibu, sebab aku tidak akan menolak 

permintaanmu,”( bdk. 1 Raj 2: 20). Gambaran seorang perempuan dalam penggalan kisah ini, 

menunjukkan sifat kelemahan manusia yang selalu mengandalkan kekuatan yang luar biasa 

dari Tuhan. Karena itu, jadikan momentum ini sebagai ajang untuk menjalin relasi mesra 

dengan Tuhan. Apalagi di bulan berahmat ini, kita secara khusus membangun relasi dengan 

Tuhan Yesus melalui orang yang sangat dekat denganNya yakni Bunda Maria dalam rosario 

suci. Kekuatan doa rosario sungguh ampuh bahkan menajdi pedang yang membunuh naga 

berkepala tujuh. Oleh karena itu,  sebagai insan kristiani, baiklah di bulan berahmat ini kita 

mengandalkan kekuatan doa bunda Maria untuk mengembalikan situasi dunia yang aman  

seperti sedia kala. "Mari kita berlari ke Maria, dan sebagai anak-anaknya, melemparkan diri 

kedalam pelukannya dengan kepercayaan diri yang sempurna, " Ujar St. Francis de Sales.  

Dengan demikian, saya mau katakan kepada kamu yang hatinya dilanda kegelisahan, 

yang lagi sedih-sedihnya harus menerima kenyataan kehilangan anggota keluarga, sanak-

saudara, dan juga kamu yang putus asa menjalani hidup akibat kenyataan yang tak membuat 

anda berselera untuk hidup, janganlah bersedih dan tetap kuatkanlah hatimu dan percayalah 

pada Tuhan yang kita imani bahwa kekuatanNya mampu mengembalikan situasi dunia 

seperti sediakala. luangkanlah waktu untuk Tuhan dalam doa-doamu! Teristimewa di bulan 

iosario ini jalinlah relasi mesra dengan Tuhan Yesus melalui bundaNya Maria. Semuanya 

akan berlalu dan keindahan akan kembali menghiasi hari-harimu dengan rupa yang jauh lebih 

menawan. 

 

KEHENINGAN MARIA DALAM PENDERITAAN COVID-19 

Fr. Riski Palem 

Selama masih dikuasai oleh pandangan yang terobsesi pada satu aspek dari 

pengalaman, manusia kurang menyadari ada dan kegunaan dari aspek lain 

dalam hidup. Kalau manusia telampau membiarkan dirinya dikuasai oleh 

pengalaman penderitaan dan membiarkan dirinya dikuasai oleh pengalaman 

penderitaan dan tenggelam di dalamnya, maka dia tidak akan melihat banyak 

hal lain yang baik dan berguna. Sebab itu, manusia perlu memperoleh 

pengetahuan tentang rencana Allah, yang sudah mengatur semuanya pada 

tempatnya, sehingga semua aspek pengalaman dapat dinilai secara benar dan 

proporsional. Di dalam terang rencana ilahi itu, penderitaan yang kita alami 

akan diimbangi secara harmonis dengan pengalaman kebahagiaan, sehingga 
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seluruh dunia dan seluruh sejarah hidup pribadi manusia akan menjadi sebuah 

karya seni.58 

 

Tulisan  Paul Budi Kleden di atas, memberikan pencerahan kepada saya untuk secara 

sungguh-sungguh merefleksikan situasi yang sedang terjadi saat ini. Situasi dunia saat ini, 

menggiring manusia pada pencarian akan kebenaran Ilahi. Pusat perhatian manusia hanya 

pada  pengalaman pahit yang diakibatkan oleh COVID-19. Apalagi di Indonesia yang 

menjadi korban virus ini semakin meningkat dari hari ke hari, kestabilan ekonominya yang 

semakin terganggu, dan masyarakatnya yang mengalami kesulitan untuk mengkases bagian 

penting seperti pendidikan dan mata pencaharian. Akibatnya, manusia melupakan Sang Ilahi 

yang memberikan kehidupan dan manusia mulai meragukan eksistensi Allah dengan bertanya 

tentang keberadaan Tuhan dalm situasi kemelut ini. Semua itu terjadi karena keterbatasan 

pengetahuan akan rencana Allah sehingga membuat manusia tenggelam dalam penderitaan 

COVID-19.  

Menurut Agustinus sebagimana dikutip Paul Budi Kleden, “Allah tidak menghendaki 

dan mencintai keburukan. Namun  Dia mempunyai kesanggupan untuk mengakat keburukan 

itu dan memadukannya kedalam keteraturanNya. Penderitaan tidak tidak terjadi atas 

keputusan Allah”.59 Pernyataan ini bukan sekadar obat untuk memulihkan penderitaan yang 

diakibatkan oleh virus COVID-19. Namun berdasarkan pengalaman Agustinus, semua 

keraguan dan pertanyaan tentang keberadaan Allah perlu direfleksikan kembali. Bagi saya, 

COVID-19 ini mengajarkan manusia untuk melihat dalam diri tentang sejauh mana manusia 

menyadari kehadiran Allah.  

Keheningan merupakan situasi yang ditawarkan sejak lama dan dipraktikan dalam diri 

setiap orang. Sosok Maria adalah pribadi yang menawarkan sekaligus mempraktikan 

keheningan dalam menghadapi pergumulaan hidupnya. “Karena Yang Mahakuasa telah 

melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namaNya adalah kudus,” (Lukas 1: 49). 

Maria mengungkapkan perkataan demikian dalam keheningan. Ia melihat segala sesuatu yang 

terjadi dalam hidupnya karena Allah menyertainya. Pengalaman saya terkait COVID-19 

                                                           
58       Paul Budi Kleden, Membongkar Derita, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), hlm. 92.      
59       Ibid. (hlm. 92-93). 
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hampir sama dengan situasi yang dideskripsikan sebelumnya yaitu cemas, takut dan gelisah. 

Situasi ini terus menggerogoti saya dalam menghadapi pergumulan hidup.  

Saya  harus mampu menyesuaikan diri dengan kecemasan dunia dengan menjalankan 

pola hidup yang baru yang berubah begitu cepat. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak 

hanya dituntut untuk belajar dalam rangka pengembangan intelektual tetapi pola hidup diatur 

secara ekstrem pula. Dalam situasi ini, saya menjadi tidak nyaman dan merasa hidup tidak 

terstruktur, akibatnya pola pikir dan tindakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Timbul pula 

keraguan dalam diri untuk berjuang mencapai sesuatu yang positif dan produktif. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa saya menjelaskan demikian, karena tidak pernah meneladani sikap Maria 

sebagai bunda Tuhan. Waktu dipakai untuk terus bereuforia tanpa berpikir tentang solusi yng 

tepat menghadapi situasi dunia saat ini. 

Di samping itu, sebagai seorang pribadi yang rapuh, saya memanfaatkan waktu hanya 

untuk kegiatan rutin belaka. Namun kurang menciptakan situasi yang kondusif dalam 

mengalami rencana Allah. Teladan Maria sebagai bunda keheningan mengajarakan saya 

untuk menciptakan situasi itu dalam menghadapi masalah COVID-19. Keheningan mampu 

membuat penulis lebih mengenal suara Tuhan. Penulis harus mampu menyadari diri untuk 

lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan meneladani keheningan sebagai suatu yang 

integral, saya tidak lagi merasa takut dan cemas akan persoalan penderitaan dunia saat ini. 

Dengan keheningan, semua protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik. Saya percaya 

bahwa Tuhan senantiasa mengangkat semua situasi buruk yang terjadi saat ini apabila sebagai 

umat beriman terus mendekatkan diri secara total denganNya.  

Oleh karena itu, walaupun COVID-19 mengoncangkan kita semua dengan penderitaaan, 

Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatNya dalam situasi yang buruk ini. Justru Tuhan 

sangat mencintai manusia, karena dengan persoalan ini umatNya menyadari pentingnya akan 

kesehatan jasmani.   

MENYADARI PANGGILAN TUHAN DALAM KEHENINGAN PANDEMI 

COVID-19 MELALUI TERANG PELAYANAN MARIA 

Fr. Patrick Pata 
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Pada peristiwa Kabar Malaikat di Nazaret (Luk.1:28), Maria menemukan 

panggilannya untuk melayani rencana keselamatan Tuhan. Oleh Tuhan, Maria diundang 

menjadi Ibu Penebus. Tuhan meminta pelayanan kebundaan dari Maria. Dalam pembicaraan 

dengan Malaikat Gabriel, Maria mulai menyadari panggilannya menjadi bunda dari Mesias 

yang terjanji. Maria menerima panggilan itu, "aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku 

menurut kehendak-Mu". Maria mengungkapkan "ya" kepada tawaran kasih Tuhan dengan 

menyerahkan diri secara total bagi tugas yang diembankan kepadaya. Dari awal mula 

kesadaran panggilan  itu, hati Maria siap menerima semua konsekuensinya. Dengan 

menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Tuhan, Maria terpaksa melepaskan semua 

rencana hidup yang sudah ia rancangkan seperti yang telah dialami oleh semua wanita pada 

saat itu. Ia membatalkan semua rencana pribadinya dan mulai masuk dalam rencana Tuhan. 

Jawaban ‘ya’ yang diucapkan Maria menjadi bukti bahwa ia begitu yakin dengan rencana dan 

kehendak Allah. Singkatnya ini yang disebut beriman, yakni menyerahkan diri secara utuh 

kepada kehendak Allah. Ia yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maria mulai berjalaan 

ke suatu kehidupan yang ia sendiri tidak ketahui ujungnya. Penuh tanda tanya, tetapi dengan 

putusan murni hatinya, ia melaksanakan kehendak Tuhan. Sikap iman yang sangat luar biasa 

ini menjadikannya wanita yang luar biasa dan dijuluki Ibu Tuhan. 

Dalam situasi hidup yang kita alamai saat ini, ada banyak hal yang sebenarnya bisa 

kita lakukan. Sebagai calon imam, kita memiliki banyak hal yang harus diwujudkan. Baik itu 

berkaitan dengan aspek-aspek fisik maupun yang bersifat rohaniah. Pertanyaan berkaitan 

sadar atau tidak sadar selalu berada di sekitar kita. Menghantui kita dalam setiap keheningan 

yang kita rasakan saat ini. Pernakah kita sadar akan apa tujuan keberadaan kita di sini? 

Ataukah kita hanya sekadar ada saja tanpa tahu apa yang mau dicapai. Kesibukan-kesibukan 

kecil kita dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk melupakan dan tidak mengambil 

kesempatan sejenak untuk bercermin diri. Bertanya kepada diri tentang kedekatan kita 

dengan Tuhan. Sebab kita ada di sini karena satu alasan utama yakni menyiapkan diri untuk 

menjawabi panggilan Tuhan. Kita diberi kesempatan beberapa tahun ini untuk belajar, 

mengenal maksud panggilan Tuhan, dan bertanya mampukah kita menjalani panggilan itu 

dengan sepenuh hati? Kita masih lebih baik dari Maria. Maria tidak memiliki waktu yang 

banyak untuk belajar, mengenal maksud Tuhan dan bertanya siap dan tidak, tetapi dalam 

waktu sesingakat itu, ia penuh iman dan keyakinan yang besar akan kehendak Allah. Jawaban 

‘ya’ dari Maria terhadap panggilan Tuhan berarti ia sudah siap memulai jalan yang baru itu. 
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 Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang sangat membahayakan. Pandemi 

COVID-19 belum juga berakhir. Membuat segala aktivitas umum diberhentikan. Sejak 

pertama pasien COVID-19 diumumkan di Indonesia oleh Peresiden Jokowi pada 12 Maret 

2020, pemberitaan medsos mengenai wabah ini semakin kencang dan hangat 

diperbincangkan. Pemerintah di tengah keadaan darurat ini memilih untuk memberlakukan 

Pembatasan Sosial Bersekalah Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu 

semua aktiviatas umum dibatasi. Lembaga-lembaga pendidikan mulai meliburkan para 

pelajar dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Kegiatan perekonomian juga 

dibatasi. Semua tempat-tempat umum ditutup. Seruan  stay at home semakin terdengar di 

sudu-sudut kota. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan hal-hal di atas. Mereka 

tidak betah di rumah dan suka keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman mereka.  

Hal inilah yang membuat mata rantai virus ini semakin berkembang. Mereka melontarkan 

alasan yang tidak masuk akal. Padahal pemerintah memiliki tujuan yang amat mulia. Demi 

keselamatan banyak orang, pemerintah mengambil langkah ini. Jika kita adalah termasuk 

orang yang protes terhadap peraturan pemerintah tersebut, berarti kita tidak memiliki 

keistimewaan sebagai orang yang terpanggil. Dari pada protes tentang kebijakan pemerintah 

tersebut, lebih baik kita isi kesempatan ini untuk bercermin diri. Mengevaluiasi diri berkatian 

kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mulai dari dalam diri kita dan melihat bagaimana peran 

orang lain terhadap perkembangan panggilan hidup kita. 

 Mungkin saat ini menjadi kesempatan yang tepat bagi kita  untuk menjawabi 

pertanyaan sadar atau tidak di atas. Sekarang kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk 

menyendiri dalam kamar. Kegiatan-kegiatan umum sudah mulai dibatasi. Jika selama ini kita 

tidak memiliki banyak waktu karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan rumah, sekarang kita 

memiliki kesempatan yang tepat sekali untuk bercermin diri. Hal yang paling penting bagi 

kita calon imam saat ini adalah mengenal maksud Tuhan memanggil kita. Tentang bagaimana 

kita bisa mengenal makud Tuhan itu, kita harus bisa belajar dari Maria. Hadirkanalah Maria 

dalam setiap  jejak langkah hidup kita setiap hari. Melalui Maria kita bisa bertemu dengan 

Sang empunya panggilan itu. Hadirat Maria dalam perjalanan panggilan kita dapat dirasakan 

dan makin dimaknai dengan kebaktian doa rosario dan novena. Kita merenungi setiap stasi 

kehidupan Maria mulai dari peristiwa ia menerima kabar dari Malaikat Gabriel sampai saat ia 

menyaksikan sendiri Putranya wafat di kayu salib. Melalui novena  dan doa rosario, kita akan 

semakin dekat dengan Bunda Maria. Kedua bentuk doa ini menghantarkan kita pada 
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perjalanan panggilan Maria dalam memenuhi semua yang Tuhan kehendaki pada dirinya. 

Setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman Maria tersebut.  

Tidak sulit untuk melihat pelayanan kita bagi Kerajaan Allah dalam terang pelayanan 

Maria. Kita hanya perlu mencari tahu panggilan kita masing-masing. Ketika kita melihat 

bagaimana Tuhan menginginkan kita dalam kerajaan-Nya, hendaklah kita melakukan sesuai 

yang dimaksudkan-Nya. Jawaban kita harus makin jelas, sama dengan jawaban Maria. Kita 

yakin bahwa langkah pertama kita dalam menjawabi panggilan Tuhan merupakan jalan yang 

tidak pernah kita kenali ujungnnya. Dengan demikian kita berpasrah terhadap kehendak 

Tuhan. Masa depan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita hanya boleh yakin bahwa 

karya agung Tuhan mau dilaksanakan oleh dan melalui kita. Masa kelam, sedih, perih, pedih, 

bahagia, dan situasi-situasi lainnya dalam hidup kita semuannya pasti kita rasakan dalam 

menempuh jalan panggilan ini. Yakinlah Maria tetap di samping kita, berjalan bersama kita, 

memegang tangan kita, untuk menghibur kita. Sebab ia sendiri sudah mengalami semuannya. 

Dengan demikian, pelayanan dalam rencana keselamatan Allah melalui Maria dan 

menjadikan Maria sebagai inspirator utama, menghantarkan kita ke dalam hati Kudus Yesus.   

Mungkin melalui refleksi singkat ini kita akan semakin sadar tentang makna ketaatan 

dalam hidup. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini. 

Mungkin selama ini kita terlalu banyak meluangkan waktu untuk tugas-tugas kita dan lupa 

untuk bersyukur pada Tuhan atau mungkin juga kita terlalu asik begadang dengan teman-

teman dan jarang ada di kapela. Masa pandemi inilah saat yang tepat bagi kita untuk sejenak 

melihat kembali perjalaan panggilan kita selama ini. Mari kita belajar dari Maria yang begitu 

taat terhadap kehendak Allah. Kita mesti menghadirkan Maria dalam setiap jejak langkah 

hidup kita. Maria adalah teladan dan  inspirator utama bagi calon imam. Semoga di bulan 

Rosario ini, kita akan semakin dekat dengan Maria dan kita akan semakin tenang dalam 

menjalani panggilan hidup kita. 

TAAT BERSAMA BUNDA MARIA 

Fr. Venan Vensinyo 

 Situasi pandemi COVID-19 yang tengah merebak saat ini serentak merubah seluruh 

kegiatan dan hidup manusia. Pandemi COVID-19 menyerang tanpa pandang bulu, mulai dari 

orang-orang kalangan rendah sampai kalangan atas, orang-orang baik maupun orang-orang 
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jahat, dan anak-anak kecil sampai pada lansia. Singkatnya semua orang berpotensi untuk 

terinfeksi oleh virus korona.  Karena itu, semua orang tanpa terkecuali berada pada posisi 

jaga-jaga, jangan sampai terjangkit virus yang dengan sangat mudah untuk masuk ke dalam 

tubuh setiap orang. 

 Menyikapi persoalan ini, seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

pun ikut berubah, baik dari sisi ekonomi, budaya, sosial, politik, keagaman, dan lain 

sebagainya. Refleksi singkat ini hendak saya khususkan pada bidang keagaman. 

 Dalam Gereja Katolik, kegiatan-kegiatan doa, Ekaristi, sekami, dan lainnya, juga 

serentak berubah terutama berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya komunal. Bahkan sempat 

pada awal-awal penyerangan pandemi ini, kegiatan Ekaristi yang menjadi sumber (fons) dan 

puncak (culmen) bagi kehidupan umat Kristiani diberhentikan sampai pada situasi yang 

dianggap cukup kondusif. Bukankah ini menjadi suatu keresahan iman yang luar biasa bagi 

umat Kristiani karena Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup? 

COVID-19 sudah sangat meresahkan pada seluruh tatanan kehidupan umat kristiani. 

Bahkan tak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan dalam menyikapi pandemi ini dan mulai 

membuat klaim negatif kepada Tuhan bahwa COVID-19 merupakan ‘Air Bah’ yang kedua. 

Banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan murka melihat segala tindakan manusia yang 

sudah sangat menyimpang dari kehendak-Nya. Tetapi bahwa bagi saya sikap menyalahkan 

Tuhan dalam menghadapi penderitaan akibat COVID-19 ini merupakan wujud nyata iman 

yang dangkal kepada Tuhan. Saya teringat akan peristiwa air bah yang kian melenyapkan 

seluruh makhluk hidup kecuali Nabi Nuh dan keluarganya, serta beberapa jenis hewan yang 

disertakan. Tetapi bahwa dalam kitab Kejadian Allah berfirman demikian: “Aku takkan 

mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari 

sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 

Kulakukan,” (TB Kej 8:21). Namun saya yakini bahwa sikap umat Kristiani yang 

menyalahkan Tuhan ini barangkali dikarenakan kekuatan penderitaan yang mengalahkan 

kehendak lemah mereka dalam iman akan Kristus. 

Terkait persoalan ini saya merekomendasikan salah satu tokoh Gereja Katolik yang 

sangat berperan penting dalam peristiwa keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus, 

yakni Bunda Maria. Bunda Maria berdiri di pusat misteri keselamatan, seperti dikatakan oleh 
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Paus Yohanes Paulus II, “sebab menjadi keajaiban alam yang luar biasa, ia mengandung 

Pencipta-Nya”-for to the wonderment of nature, she bore her Creator. Betapa istimewanya 

peran Bunda Maria dalam perwujudan rencana keselamatan Alah kepada umat manusia, 

sebab ia dipercaya mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendampingi Kristus Sang 

Putera sampai kesudahan-Nya di salib Golgota. Selanjutnya Bunda Maria hadir di sepanjang 

segala abad untuk membantu Gereja, dan semua umat Kristen, di dalam pergumulan antara 

kebaikan dan kejahatan, dan jika mereka terjatuh, ia membantu mereka untuk kembali 

bangkit. (Cf. Redemtoris Mater, 51,52.) kemudian menoleh pada Viat Maria menjawabi 

kabar malaikat Gabriel menurut saya juga sangat kontekstual dengan sikap Maria dalam 

menghadapi sengsara Salib Yesus Kristus. Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba 

Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanMu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. (TB 

Luk 1:38). Menurut hemat saya, viat Maria ini sangat kontekstual dengan sikapnya dari 

kelahiran Yesus Kristus sampai pada kisah sengsaraNya. Apakah Maria memberontak kepada 

Allah ketika ia menghadapi persoalan penderitaan Yesus Kristus yang bahkan sangat keji itu? 

Tentu tidak. Maria menerima secara sukarela tekait pengalaman hidup yang sangat berat 

tersebut. Bunda Maria secara total menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam kuasa 

kehendak Tuhan. 

Sebagai umat kristiani sudah seharusnya kita menjadikan Maria sebagai model dalam 

menghadapi penderitaan. Yang bukan selalu mengeluh, mengeluh, dan mengeluh, tetapi 

berani menyikapi semua itu dengan penuh kesadaran bahwa ada Allah yang patut 

diandalakan. Saya mereflesksikan pandemi COVID-19 bukan merupakan sebagai suatu 

tantangan Allah, tetapi yang penting untuk direfleksikan adalah sudahkan kita menyertakan 

Tuhan dalam menghadapi penderitaan? 

Bunda Maria adalah sosok pribadi yang patut dijadikan teladan, karena ia telah 

mampu menerima kenyataan penderitaan Yesus Kristus, Anak-Nya tanpa aksi protes kepada 

para algojo, tetapi menerima itu semua sebagai bagian dari hidup dan membiarkan Allah 

yang berkuasa. Sikap siap sedia Maria patut dijadikan model dalam menjalani penderitaan 

sebagai hamba Allah. Karena itu, di akhir tulisan ini, saya mengajak kita semua untuk selalu 

menyertakan Tuhan dalam segala tantangan hidup kita, sebagaimana sikap Maria yang benar-

benar total berserah pada Tuhan. Apapun jenis penderitaan yang kita alami termasuk pandemi 
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COVID-19 yang menyerang semua manusia ini, Allah tetaplah berkuasa di atas semua ini. 

Sebagai orang Kristiani, patutlah kita menyadari bahwa Allah kita berkuasa di atas segalanya. 

 

 

BUNDA MARIA TELADAN DI TENGAH PANDEMI 

Fr. Andrico Servyno 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan  sebagai “pandemik” pada 11 

Maret 2020. Penetapan WHO dengan dengan terminologi “pandemik”, seolah membuat 

situasi makin memburuk dari sebelumnya. Dari data yang dirilis tersebut, sebaran lokasi 

terdampak menunjukkan bahwa virus korona ini serius, mematikan dan belum ada penangkal 

medis efektif. Namun demikian, Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa pandemik ini 

tetap dapat dikontrol dan intervensi pemerintah tiap negara sangat diperlukan untuk 

mengurangi semakin banyaknya korban jatuh.  

Pandemi COVID-19, adalah tantangan spiritual bagi saya untuk tumbuh dalam kasih 

saya pada sesama. Pandemi ini membangkitkan pula pertempuran spritual secara global 

melawan rasa takut, rasa puas diri, dan melawan sikap acuh tak acuh. Pandemi virus korona 

merupakan bukti nyata dari keserakahan manusia terhadap ciptaan Tuhan, membingungkan 

dan menakutkan bagi ratusan juta orang. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Banyak orang di 

dunia sakit dan banyak yang meninggal. Kecuali jika situasi berubah secara drastis, akan 

banyak lagi yang akan jatuh sakit dan mati di seluruh dunia. Dunia seisinya ketika diciptakan 

oleh Allah semuanya baik adanya, namun karena dosa dan keserakahan manusia apa yang 

semula baik telah rusak: ciptaan-ciptaan lain selain manusia seharusnya membantu manusia 

dalam mengusahakan keselamatan jiwanya atau menjadi sarana juga wahana sudah terbalik 

menjadi tujuan. 

 Gereja-gereja Katolik di seluruh dunia ditutup, dengan Misa dan layanan paroki 

lainnya dibatalkan oleh banyak uskup. Ini adalah langkah bijaksana dan perlu yang dirancang 

untuk menjaga orang tetap sehat. Tetapi mereka harus dibayar mahal. Bagi banyak orang, ini 

menghilangkan salah satu bagian yang paling menghibur dalam hidup mereka (Misa dan 

Ekaristi) dan lebih mengucilkan mereka dari komunitas pada saat mereka paling 
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membutuhkan dukungan. Karantina sosial yang dikampanyekan dengan menggunakan tagar 

#dirumahaja pun gencar digaungkan pemerintah guna mencegah penyebaran virus. Tak 

melulu jadi mimpi buruk, karantina sosial yang telah berjalan selama hampir beberapa bulan 

lamanya ternyata memiliki berbagai respon yang bermacam-macam dari setiap orang. Tak 

jarang ada yang merasa bosan saat melakukan karantina, tetapi tak sedikit juga yang merasa 

senang untuk berada di rumah. Siapa sangka ternyata karantina sosial juga dapat menjadi 

ajang untuk refleksi diri bagi sebagian orang. Ada banyak Misa yang disiarkan televisi dan 

siaran langsung, serta yang disiarkan di radio. Tetapi bahkan jika saya tidak dapat 

menemukannya, saya dapat berdoa sendiri. Ketika saya melakukannya, ingatlah bahwa saya 

masih merupakan bagian dari komunitas. Ada juga tradisi lama di gereja untuk menerima 

“persekutuan rohani,” jika saya tidak dapat berpartisipasi dalam Misa secara pribadi, saya 

dapat mempersatukan diri saya dengan Allah dalam doa. 

“Jadilah Padaku menurut perkataan-Mu(Luk.1:38)” 

Kutipan injil di atas ini merupakan tanggapan  Bunda Maria dengan rendah hati 

menaati kehendak atau perintah Allah. Ketaatan Bunda Maria kepada kehendak Allah 

merupakan jawaban konkret dari cintanya yang total kepada Allah dan penyerahan diri 

sepenuhnya kepada kekuatan Allah.  Dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa 

manapun Bunda Maria memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan, dan membaktikan 

diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya Puteranya. Maka tepatlah 

yang dikatakan St. Ireneus “Ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan 

oleh ketaatan Maria: apa yang diikat oleh Hawa karena tidak percaya, telah dilepaskan oleh 

perawan Maria karena imannya (lih. LG 56). Bunda Maria adalah seseorang yang secara 

sempurna memenuhi ayat ini; sebab “ia telah ditentukan Allah sejak semula menjadi Ibu 

Sang Putera Allah”. Dan untuk mempersiapkannya sebagai Tabut Perjanjian Baru yang 

mengandung sabda yang menjadi manusia, Allah membebaskan Bunda Maria dari dosa asal, 

oleh karena jasa Yesus yang menyelamatkan dunia. Ketaatan Bunda Maria tetap teguh 

sepanjang hidupnya: di dalam menjalani kehidupan yang sangat miskin pada saat kelahiran  

Tuhan Yesus; di saat menjalani pengungsian ke Mesir, di sepanjang tahun-tahun kehidupan 

Tuhan Yesus yang tersembunyi di Nazareth, sampai menyertai Yesus di bawah kaki salib-

Nya, dan ikut menganggung sengsara Yesus Puteranya (Yoh 19:25).  
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Pemutusan penyebaran virus sangat memerlukan keseriusan dari semua pihak. 

Pemerintah menyiapkan seperangkat kebijakan, selanjutnya disikapi oleh masyarakat dengan 

menaatinya. Namun, ketika Pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

dilakukan, penerapan protokol kesehatan diabaikan. Pemerintah membuat dan berulang kali 

mengimbau pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari paparan 

virus Korona atau . Seperti jaga jarak, cuci tangan, penggunaan masker hingga tetap di rumah. 

Tetapi, banyak juga masyarakat belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. kurangnya 

kesadaran warga yang tidak mentaati dan kesetiaan dalam menjalankan protokol kesehatan 

menjadi penyebab kasus penyebaran  ini meningkat, masih banyak yang menyepelekan 

fungsi masker di tengah pandemi. Physical distancing, memakai masker, dan aturan protokol 

kesehatan yang lainnya juga harus terus diperhatikan dan ditaati.  

Bunda Maria menjadi sosok teladan bagi saya di tengah pandemik  ini, meneladani 

Santa Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh 

ketaatan iman yang sempurna. Maria setia mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. 

Bunda Maria menyadari bahwa ketaatan menuntut kerelaan untuk menjadikan hidupnya 

sejalan dengan sang anak, bahkan di dalam penderitaan dan kematian-Nya (Yoh 19:23-27). 

Sikap kerendahan hati mau menunjukkan kepada saya bahwa totalitas hidup Bunda Maria 

yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, seperti yang telah dikatakannya 

“aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan-Mu”.Teladan apa yang mau 

ditunjukkan Bunda Maria?  Yakni ketaatan, kelembutan, kesiap-sediaan, semangat pelayanan, 

kekuatan, kerendahan hati, kesederhanaan, jiwa penuh syukur dan lain sebagainya. Teladan 

hidup inilah yang akhirnya membuat Bunda Maria semakin kuat.Kesucian hatinya menjadi 

buah iman bagi teladan hidup saya untuk selalu bersikap rendah hati dalam setiap pelayanan 

hidup saya terhadap sesama. Saya diajak untuk meneladani sikap kesabaran dan ketulusan 

hati dari Bunda Maria. Meskipun mengalami banyak persoalan dan perkara hidup, Ia tidak 

mengeluh dan tidak menghindar. Maria menerima dan menyimpan semua perkara itu dalam 

hatinya.  

Peraturan tercipta untuk membuat keteraturan, tetapi bagi sebagian orang peraturan 

tercipta untuk dilanggar. Hal yang unik bukan? Jika memang peraturan ada untuk dilanggar, 

mengapa harus repot-repot membuat peraturan yang harus memenuhi kepentingan bersama? 

Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan peraturannya tetapi orang-orang yang telah melanggar 
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peraturan tersebut. Sebagai orang yang belum terinfeksi, mengikuti setiap anjuran dari 

pemerintah, untuk tetap menjaga kebersihan diri dan kesehatan merupakan bentuk untuk 

perwujudan nilai kemanusiaan untuk membantu menghentikan penyebaran virus ini. Tidak 

ada pelanggaran yang mampu menentramkan kepentingan bersama. Pelanggaran-pelanggaran 

kecil sekalipun yang saya anggap sederhana, ternyata mampu mengganggu kepentingan 

bersama. Jika saya menggunakan kepentingan pribadi untuk merusak kepentingan bersama, 

kepentingan siapakah yang terpenuhi? 

Penyalahgunaan peraturan kerap kali terjadi jika menyangkut kepentingan pribadi di 

atas kepentingan bersama. Seringkali saya belum menyadari bahwa perilaku/tindakan saya 

telah menggangu kepentingan sesama. Sering kali keegoisan pribadi menghambat  

keberlangsungan tujuan bersama. Apakah saya manusia yang diciptakan oleh sang Pencipta 

tidak memiliki pengontrolan diri? Saya ada dan hidup tidaklah sendirian, tetapi ada banyak 

orang yang juga mengharapkan haknya untuk dihormati. Dalam tantangan kehidupan jenis 

apapun hendaknya saya terus mengutamakan kesetiaan dan ketaatan seperti Bunda Maria 

terhadap Allah yang menomor satukan rencana dan kehendak Allah. Peraturan yang dibuat 

pemerintah demi kepentingan bersama merupakan rencana dan kehendak Allah yang harus 

dijalankan dengan kesetiaan dan ketaatan, sehingga terciptanya kesejahteraan dan 

ketenteraman bagi sesama. Kesetiaan dan ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan 

oleh Bunda Maria harus menjadi pedoman bagi saya dalam beriman dan dalam kehidupan 

bersama di tengah masyarakat, bukan pada masa pandemik  ini saja. Dalam hidup sehari-hari 

saya harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana dan karya Allah 

yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan 

diri secra total kepada kehendak Allah. 

  

MENELADANI SIKAP MARIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Fr. Yoan Barus 

Saat ini, dunia sedang dilanda oleh satu pandemi yang sangat mematikan, yakni 

pandemi COVID-19, atau yang biasa disebut dengan virus korona. Kedatangan virus ini 

sangat meresahkan manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Virus yang mematikan 

ini menular tanpa pandang bulu.  Orang baik, orang jahat, tua/muda, kaya/miskin, semuanya 
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tidak luput dari penularan virus ini. Pandemi ini pun menimbulkan banyak dampak bagi 

keberlangsungan hidup manusia. Baik dari segi ekonomi maupun sosial. Setiap orang pun 

punya caranya masing-masing dalam menyikapinya. Pada kesempatan ini, saya hendak 

mengajak kita semua untuk coba merefleksikan secara bersama berkaitan dengan pandemi 

yang melanda dunia ini, bagaimana menyikapinya dalam terang teladan bunda Maria. 

Maria adalah wanita yang sangat terberkati. Berkat yang ada padanya bukan saja 

terbatas pada karunia menjadi Ibu Tuhan yang ia terima, tetapi juga terletak pada kemurahan 

dan ketabahan hatinya. Selama bersama putranya Yesus, ia banyak mengalami peristiwa-

peristiwa yang sesungguhnya kalau dilihat dari kacamata manusia belaka, sangat membebani 

hidupnya. Suka dan duka kehidupan telah ia alami bersama putranya Yesus, mulai dari yang 

ringan sampai pada peristiwa yang sangat menyakitkan; penyaliban Yesus. Namun, Maria 

tetap kuat, tabah dan menerima semuanya itu tanpa mengeluh ataupun mundur. Ia menerima 

semuanya, dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, (bdk. Lukas 2:51b). Maria 

menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. 

Membiarkan Allah yang bekerja atas dirinya, “sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 

jadilah padaku menurut perkataanmu itu”-bdk. Lukas 1:38. Inilah teladan Maria yang saya 

anjurkan untuk kita refleksikan dan praktekkan dalam kehidupan kita saat ini, di tengah 

pandemi ini. 

Di dalam Kitab Suci, Injil yang paling banyak mengisahkan tentang Maria ialah Injil 

Lukas. Salah satu kisah menarik yang diceritakan oleh penginjil Lukas tentang Maria ialah 

saat di mana Maria menemukan Yesus di Bait Allah (bdk. Lukas 2:41-52). Dalam kisah itu 

diceritakan tentang Yesus yang hilang di tengah perjalanan pulang setelah selesai mengikuti 

perayaan Paskah di Yerusalem. Setelah tiga hari akhirnya Maria dan Yusuf menemukan 

Yesus masih berada di Yerusalem, duduk di Bait Allah dan bertanya jawab dengan para Alim 

Ulama. Menariknya, ketika pada akhirnya Maria dan Yusuf menemukan Yesus, jawaban 

Yesus atas rasa cemas kedua orangtuaNya itu malah menyakitkan hati. “Mengapa kamu 

mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah BapaKu?”-

bdk. Lukas 2:49. Sebuah jawaban yang sangat menyesakkan hati. Namun, reaksi kedua 

orangtua Yesus, lebih khusus Maria, atas jawaban itu sangatlah menarik. Dikatakan bahwa 

Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, “Dan ibuNya menyimpan semua 

perkara itu di dalam hatinya”-bdk. Lukas 2:51b. 
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Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini di sisi lain memang memberikan 

efek buruk yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Namun, di lain pihak, pandemi 

ini juga membawa satu efek baik bagi manusia yakni bahwa manusia lebih punya banyak 

waktu untuk berkutat dengan dirinya sendiri. Lalu, sebagai seorang Katolik, khususnya 

sebagai seorang calon imam, bagaimana kita harus menyikapi pandemi yang melanda dunia 

ini?  

Maria adalah sosok yang patut diteladani. Dalam Kitab Suci (lebih khusus Injil 

Lukas), penginjil Lukas selalu memposisikan Maria sebagai sosok yang tidak banyak 

memberikan reaksi frontal atas setiap peristiwa yang dialaminya. Ia hanya menerima semua 

itu, menjalaninya tanpa mengeluh ataupun mundur. Segala sesuatunya ia simpan di dalam 

hatinya. Dalam ketenangan, kerendahan hati dan ketekunan, Maria menghadapi semua itu 

dan selalu bersandar pada Tuhan. Maria hanya diam, dan menyimpan semuanya itu di dalam 

hatinya. Teladan ketabahan Maria pun mengajarkan kita untuk juga tabah dalam menghadapi 

pandemi yang melanda dunia saat ini. Ketabahan dan kerendahan hati Maria membuatnya 

sanggup untuk menerima dan menghadapi segala hal sulit yang ia alami sebagai ibu Tuhan 

Yesus. Oleh karena itu, teladan Maria ini pun juga hendaknya kita lakukan, kita terapkan 

selama pandemi COVID-19 ini. Menerima semuanya itu, menyimpanya di dalam hati kita, 

kemudian tinggal dalam keheningan untuk merefleksikan apa yang terjadi itu dan 

menyerahkan semuanya pada Tuhan. Seperti Maria, meskipun ia banyak mengalami 

pengalaman pahit selama mengikuti Yesus, namun ia tetap tabah, hanya diam dan menerima 

segalanya itu serta menyimpannya dalam hatinya. Dan pada akhirnya ia menerima berkat 

yang paling mulia; diangkat ke surga. Kita pun hendaknya meneladani sikap Maria. Sebab 

sesunggunya akan ada sukacita di balik dukacita yang kita alami saat ini. 

Mari kita menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh kebijaksanaan, lebih 

khusus dalam terang teladan sikap bunda Maria, yakni dengan menerima segalanya dalam 

diam, menyimpannya dalam hati dan membawanya dalam doa. Menyerahkan segala beban 

hidup ke dalam tangan Tuhan dan selalu berharap pada belaskasihanNya. 
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JEJAKMU YA BUNDA MEMBEBASKAN AKU 

Fr. Joy Jehanus 

 

Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan suatu situasi yang baru, yang dikenal 

dengan nama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pendemi ini pertama kali 

muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019 yang lalu dan masih berkarya hingga saat ini. 

Dengan kehadirannya itu telah mengubah banyak tatanan kehidupan sosial  atau bidang 

kehidupan manusia. Baik dalam bidang ekonomi, politk, pendidikan dan agama. Selain itu, 

kehadirannya juga telah merenggut nyawa jutaan orang, tanpa sekali pun memandang bulu. 

Ditengah situasi yang menakutkan ini orang-orang mulai mempertanyakan kapan  pandemi 

ini berakhir di dunia. Dengan adanya pertanyaan itu  memaksa para medis untuk mencari dan 

meneliti cara mengatasi dan mengobati mereka yang telah terpapar virus tersebut. Namun, 

hingga saat ini jawaban yang pasti kapan berakhirnya karya pandemi COVID-19  di dunia 

belum ditemukan, selain protokol kesehatan yang yang sejauh ini telah dipraktekkan. 

Menaati protokol kesehatan adalah salah satu jalan terbaik dalam mengatasi atau 

memotong benang penularan COVID-19 untuk saat ini. Namun dalam penerapannya protokol 

kesehatan ini tidak dilakukan secara maksimal, sehingga tidak heran bahwa masih ada orang 

yang terpapar COVID-19. Dengan tidak adanya jawaban yang pasti tentang kapan pendemi 

ini berakhir dan ditambah situasi yang semakin menyeramkan akibat gejolak COVID-19 ini. 

Sehingga mengharuskan orang-orang mencari Tuhan guna mendapatkan dan 

mempertanyakan kenapa bencana ini bisa ada. Selain itu juga tidak sedikit orang yang 

mempersalahkan Tuhan karena Ia telah membiarkan bencana ini terjadi dalam kehidupan 

mareka. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini saya mengartikanya sebagai cara Tuhan 

dalam menyadarkan umatNya, terhadap kesalahan pijakan kaki kita selama ini atau terhadap 

dosa-dosa yang kita telah perbuat dan meraka lakukan selama ini. Selain itu juga  situasi ini 

merupakan sebagai momen yang tepat bagi manusia mengoreksi diri terhadap tindakan 

mereka yang yang tidak bersahabat dengan Tuhan, sesama dan alam sekitarnya. 

Mengoreksi diri dalam situasi ini adalah suatu yang sangat penting untuk dilakukan. 

sebab dengan mengoreksi diri kita bisa melihat dan menemukan kesalahan yang telah melatar 

belakangi terjadinya situasi saat ini. Namun, di balik itu semua mengikuti jejak Bunda Tuhan 

adalah suatu pilihan yang tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang 

mengganas  di seluruh dunia. dengan Maria kita dapat menemukan jawaban serta apa yang 
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seharusnya dibuat di tengah pandemi ini. Maria adalah Bunda segala yang hidup sebab 

darinya Kaka sulung setiap manusia dilahirkan ke dunia ini. Karena itu, Maria dalam tatanan 

keselamatan umat manusia mempunyai peran yang sangat penting. Dalam kaitannya dengan 

situasi saat ini, dari Maria ada dua hal yang mesti diikuti dan dilakukan dalam menghadapi 

pandemi COVID-19 adalah menamkan sikap kerendahan hati dan kesetiaan. 

Sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Maria ini terlihat jelas dalam sebuah 

ungkapan yang terkesan biasa, mamun sebenarnya mengandung makna yang luar biasa yakni; 

‘sesungguhnya akun ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu' (bdk, 

Luk:38). Ungkapan ini mengandung arti penyerahan diri Maria secara total kepada kehendak 

Allah.  Sebab ia meyakini bahwa Allah akan selalu menyertanyainya dan apa yang akan 

diperbuatan Allah kepadanya pasti berujung pada suatu kebaikan. Karna itu pula sikap 

kerendahan hati yang dimiliki oleh Maria ini perlu ada dalam diri setiap orang khususnya 

dalam menghadapi situasi pandemi. Sebab sikap kerendahan hati ini menyadarkan setiap 

orang untuk tidak lupa akan Tuhan dan memohon serta menyerahkan semuanya terhadap 

kehendak Tuhan. Selain itu juga kerendahan hati ini mengungkapkan kelemahan dan ketidak 

mampuan kita hidup tanpa campuran tangan Tuhan. 

Kesetiaan  Maria dapat dilihat dari kerelaannya menemani Yesus yang sedang 

menggenapi semua yang tertulis tentang diri-Nya. Terlebih khusus pada momen penyaliban 

Yesus, dimana Maria hadir sebagai kekuatan bagi Yesus, dengan tidak sedetikpun 

melewatkan setiap proses dalam penyaliban tersebut. Hingga berujung pada perjalanan 

menemani Yesus menuju golgota. Dalam hal ini sikap kesetiaan Maria hendaknya juga selalu 

ada dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Terlebih khusus dalam memutuskan penularan 

COVID-19 ini. Kesetiaan ini dapat diwujudkan dalam kesediaan kita mengikuti dan 

mengindahkan setiap protokol yang telah diberikan oleh pemerintah maupun para medis, 

seperti menjaga jarak, larangan berkumpul, memakai masker, cuci tangan selalu dan 

sebagainya. 

Diakhiri refleksi saya mengajak kita untuk selalu mengikuti kedua sikap Maria 

tersebut dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Sikap untuk selalu mendekatkan diri 

kepada Tuhan, yang terwujud kehidupan doa kita. Selain itu kesetiaan kita dalam menaati 

setiap protokol kesehatan.  
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MARIA SEBAGAI CONTOH SENTRAL BAGI UMAT MANUSIA 

DALAM MENANGGAPI HIRUK-PIKUK DUNIA INI 

Fr. David Oka 

       “Bila hidup kita di dunia ini tak tenang, tak teratur, serta tak bermakna, janganlah sekali- 

kali kita lari pada sebuah kesibukan-kesibukan duniawi, tetapi datanglah pada sebuah 

keheningan hati maupun keheningan jiwa kita” (Yosefina, 2019:1). Keheningan merupakan 

salah satu cara kita dalam berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan, tetapi dialog ini lebih 

mengarah pada tindakan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Dalam 

keheningan Allah senantiasa menyapa kita dengan sabdanya serta tanggapan kita atas 

sabdaNya itu. Oleh karena itu keheningan juga merupakan bagian dari keterbukaan diri kita 

terhadap Tuhan.  

     Maria adalah Ibu yang menjadi contoh bagi kita dalam menanggapi kehendak Tuhan dan 

bertindak dengan penuh totalitas. Sebelum menjawab kehendak Allah, sebagai seorang 

manusia yang sederhana Maria mengalami suatu gejolak batin dalam menanggapi kehendak 

Tuhan tersebut. “Dia tidak hanya memberi reaksi spontan, tapi ia bertanya dalam hati. Ia 

menerima salam Tuhan melalui  malaikat dengan hatinya. Suasana ini  membuatnya bisa 

menguasai dirinya, ketika salam itu menjadi pergulatan hidupnya,” (Pine, 2015: 24). Dalam 

konteks ini kita melihat bagaimana Maria selalu mengolah perkaranya di dalam hatinya. 

Selain itu juga, Maria selalu menyerahkan segala masalahnya kepada Tuhan tanpa suatu 

pertimbangan apapun. 

      “Keheningan tidak harus dicari di tempat yang hening. Yang lebih pokok adalah 

keheningan di dalam hati bukan keheningan di luar hati,” (Pine, 2015: 56). Maria sudah 

menunjukkan keheningan di dalam hati dengan cara mengolah masalah di dalam hatinya. 

Dalam konteks kehidupan kita yang sedang dilanda virus Korona / ini, kita melihat 

bagaimana diri kita terancam dengan berbagai rasa takut ataupun kecemasan yang begitu 

besar. Semakin diri kita cemas maupun takut semakin besar pula kekacauan hidup kita serta 

semakin sulit kita menemukan Tuhan dalam diri kita. Terkadang kita lupa bahwa keheningan 

merupakan bagian dari doa yang menghantar kita untuk mengetahui kehendak Tuhan atas diri 

kita. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus keluar dari rasa takut yang sedang kita alami 

sekarang ini, dengan menciptakan suatu ruang keheningan dalam diri kita, agar kita 
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senantiasa di jauhkan dari penyebaran virus ini. Maria senantiasa menjadi contoh yang utama 

bagi kita, dalam menanggapi suatu tantangan baik tantangan yang besar maupun yang kecil. 

Kedekatan pribadi Maria dengan Tuhan melalui sikapnya yang taat, serta selalu mengolah 

masalah dalam hatinya dengan suatu sikap yang rendah hati, dengan fiatnya “ Aku ini hamba 

Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakMu”. ( Bdk Luk.1: 39). Dengan demikian,” Maria 

sudah  memberikan teladan serta cara kita untuk menghadapi berbagai masalah serta 

tantangan: kekuatan doa memang sungguh menopang hidup kita, dan kekuatan itu hanya bisa 

diterima dengan sikap doa yang benar, yaitu mendengarkan Tuhan melalui keheningan dalam 

hati kita,” (Pine,2015: 57). 

 

 

KEHENINGAN: ANTARA PANDEMI  DAN MARIA 

Ziarah Menuju Keheningan Batin 

Fr. Bastian Dombo 

              Para Arifin religius mengalami kehadiran batinnya, direlung terdalam jiwanya. Di 

dalam keheningan batin manusia dipaksa untuk menghilangkan kemauan dan hasrat-hasrat 

yang barangkali menjadi penghambat konsentrasi batin. Keheningan batin memang bukan 

suatu tahap yang gampang untuk mencapai kedalaman Spritualitas manusia. Sebab untuk 

menggapai keheningan batin manusia mesti bergulat dengan dirinya sendiri, yang tidak 

jarang diri sendiri menjadi tantangan utama untuk memuncaki inti dari keheningan. Hati yang 

jarang dibina dengan standar-standar rohani menjadi kendala tersendiri untuk melawan 

hasrat-hasrat yang mulia itu. Oleh karena itu, ketika manusia terlalu sibuk dengan 

beranekaragam kegiatan dengan otomatis manusia terjebak dalam kekosongan spiritual yang 

paling fundamental yang berimplikasi pada tidak mencintai keheningan. Dari pemahaman ini 

secara gamblang penulis hendak menandaskan untuk mencapai keheningan batin dibutuhkan 

latihan yang terus menerus. Manusia dituntut untuk mengasah Kehendak dari dalam diri 

dengan memperkecil kemalasan yang berdampak pada tidak adanya tekad untuk membina 

Keheningan batin. Memang untuk meningkatkan kedalaman spiritual, dalam konteks ini yang 

diwujudkan melalui keheningan batin pertama-tama bukan sekadar kemauan tetapi juga 

membutuhkan tekad yang konsisten. Seorang individu dituntut untuk mati raga terhadap 

faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam mencapai keheningan batin. Namun 

demikian, tidak cukup hanya perkara hati yang terus menerus dibina, tetapi dibutuhkan 
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sesuatu yang lain dari perkara hati. Kendatipun hati menjadi pusat untuk  mengatur 

kedalaman rohani tetapi disisi lain diperlukan faktor eksternal sebagai daya dorong untuk 

terciptanya suasana batin yang memungkinkan agar terciptanya Keheningan batin. Sebab 

tidak selamanya kemauan dan hasrat yang menggebu-gebu dari manusia untuk mengalahkan 

kehendak hati yang menyimpang selalu bisa ditaklukkan. Hal ini sebagai perwujudan 

manusia tidak bisa terhindar dari kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu menciptakan 

situasi yang kondusif bagi seorang individu untuk mencapai keheningan batin adalah salah 

satu syarat yang tidak bisa dielakkan. Pada titik inilah manusia memiliki roh dan daya untuk 

menerobos tembok hati serentak seorang individu menyelami kepada kedalaman dirinya. 

Tidak hanya itu pada titik ini pula manusia diperoleh kemudahan menemukan dan 

menjangkau kekurangan dan kelebihan dalam dirinya.  

 Puncak kedalaman Keheningan Batin 

          Pada tahap keheningan batin sudah mengarahkan manusia tingkat yang lebih tinggi 

dari sekedar hening. Tahap-tahap yang telah dilewati tentunya seperti keuletan untuk 

mengolah hati yang sebelumnya barangkali tidak peduli dengan Suara Tuhan melalui sabda 

Kitab Suci ataupun merefleksikan Nya. Namun inti untuk mencapai kedalaman rohani 

tentunya tidak berada dalam Keheningan semata. Keheningan batin sebetulnya hanya sebatas 

sarana untuk mengarahkan manusia berjumpa dengan Sang Ilahi. Menyitir kata-kata 

Soderblom: “pada kedalaman hidup batiniah kita, kita bukan sekadar suatu gema dari suara 

kita sendiri, dari keberadaan kita sendiri, yang memantul dari kedalaman pekat kepribadian, 

melainkan suatu realitas yang lebih tinggi dan besar dari diri kita sendiri, yang boleh kita 

sembah dan pada-Nya boleh kita menaruh percaya”.  

Doa seMisal kerinduan akan sesuatu yang lebih tinggi, kaya dan mendalam. pada 

Pengalaman rohani yang diungkapkan oleh Soderblom mengandaikan kita memiliki 

kemampuan untuk terus membina Keheningan hati sebagai syarat bagi manusia menuju Sang 

Ilahi.   Pengalaman ini dapat  diwujudkan mengandaikan seorang individu terus menerus 

merindukan kehadiran-Nya melalui Doa.  

        Cara untuk mengekspresikan diri kita untuk berjumpa dengan Dia yang ditawarkan 

secara resmi oleh Gereja yang kebetulan juga bertepatan dengan bulan Rosario adalah Devosi. 

Devosi secara harafiah  (Devotio: Latin: persembahan bakti yang total). Adapun turunan dari 
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kata Devosi: pertama:   ungkapan kasih kepada hal-hal yang berhubungan dengan Kedua: 

kesediaan melayani Tuhan dan melaksanakan semua perintah Tuhan dengan sigap dan 

sukacita. Ketiga: Devosi berhubungan dengan penyembahan kepada Allah (Latria), kepada 

orang Kudus (Dulia). Namun pada tulisan ini penulis membatasi diri pada Hyperdulia, yaitu 

penghormatan khusus kepada Bunda bunda Maria yang melebihi Santo-Santa, karena 

perannya sebagai Bunda Allah. Bertolak dari ini, ketika dunia sedang dilanda bencana 

pandemi COVID-19 serentak bulan rosario, adorasi menjadi ekspresi iman yang relevan. 

Adorasi itu sendiri berarti kontemplasi  mulia tentang “Yang Esa” sebagai kebaikan tertinggi, 

penyerahan diri tanpa syarat-syarat kepadaNya sebagai percampuran adaku dan adaNya. 

Dalam sebuah tindakan adorasi, seorang religius sesungguhnya mengungkapkan imannya 

akan Allah yang langsung diikuti kesadaran bahwa iman ini merupakan Rahmat, suatu 

pemberian. Adorasi hanya akan terjadi ketika manusia sanggup menemukan kedalaman 

dirinya. Berpijak dari argumen ini sudah selayaknya setiap individu religius untuk bersama 

dengan Maria membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Momentum ini adalah sebuah 

Rahmat yang istimewa mendalami pengalaman spiritual dengan Dia, baik dikonstruksi secara 

personal maupun komunal.  

 

MARIA : KESETIAAN DAN HARAPAN 

Fr. Rilno Sareng 

Keheningan selalu mendatangkan pengharapan yang membawa seseorang kepada 

sebuah dimensi di mana seseorang mampu mengenal diri secara utuh sebagai manusia yang 

tak sempurna di hadapan Allah. Dalam keheningan pun seseorang mampu untuk menciptakan 

sebuah ruang spiritual yang mengajak seseorang secara lebih mendalam masuk ke dalam 

pribadinya sendiri merefleksikan serta menghayati diri dalam segala proses kehidupan yang 

ia jalani terutama sebagai Langkah pasti untuk menghayati dan mengimani Tuhan secara 

lebih mendalam dalam hidup spiritual yang dijalani setiap harinya    

Maria menjadi sosok teladan keheningan yang patut kita teladani dalam segala 

perjalanan panggilan dan juga dalam menjalani kehidupan di dunia sekarang ini. Kerendahan 

hati serta kesetiaan yang melekat dalam dirinya menjadikan ia kuat terutama dalam 

menjalankan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Dalam keheningan bukan berarti kita 
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tidak mmapu untuk bersuara namun dalam keheningan kita diajak untuk sejenak kembali 

masuk kedalam diri melihat apa yang menjadi menjadi kekurangan dan kelebihan yang kita 

miliki agar menjadi dasar yang kuat dan tidak mudah lapuk terutama dalm menjalani segala 

proses tugas dan tanggungjawab yang kita jalani. Itulah yang patut kita teladani dalam diri 

Maria sebagai teladan keheningan  yang menjadikan kita pribadi yang kuat dalam menjalani 

segala situasi dan permasalahan hidup yang kita jalani setiap harinya.  

  Dunia saat ini memanglah sedang beperang melawan ganasnya pandemi COVID-19 

yang tak tahu kapan akan sirna dan kapan akan lenyap dari muka bumi ini. Pandemi yang 

dengan cepatnya mengubah gaya hidup manusia, mengubah pola kebiasaan manusia, serta 

yang dengan cepatnya mengurangi populasi penduduk di dunia ini. Pandemi COVID-19 ini 

bukanlah sekadar permasalah biasa namun juga, namun permasalahan yang saat ini masih 

belum menemukan titik terang yang pasti untuk keluar dari situasi ini. Pemerintah, para tim 

medis, dan pihak lain yang bersangkuatan pun masih  berupaya untuk mencarai alternatif agar 

virus ini segera berlalu dari muka bumi ini. Kebersamaan yang telah lama dirajut pun seakan 

harus lenggang sementara akibat dari pandemi ini, setiap kita pun harus mematuhi anjuran 

pemerintah jaga jarak, cuci tangan dan kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 

Namun apakah yang dapat kita ambil sebagai nilai dalam diri kehidupan kita? Pandemi 

COVID-19 mengharuskan kita untuk sejenak menghindari kerumunan dan kembali masuk 

kedalam diri kita, masuk kedalam ruang spiritual hidup kita, mengintrospeksi diri dan menilai 

diri sejauh mana kita sudah berlabuh. Pandemi ini juga mengajarkan kita untuk menjaga jarak 

aman dengan situasi dan kondisi dimana selama ini keinginan akan hal-hal duniawi menjadi 

prioritas dalam hidup agar kita dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan sang pemberi 

hidup yakni Allah sendiri.  

Dalam keheningan seorang mampu menjadi pribadi yang setia serta taat akan segala 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Maria dalam menjalankan karya kasih Allah 

bersama putranya tidak pernah sedikit pun mengeluh ataupun menolak segala rencana dan 

karya Allah yang dikerjakan dalam dirinya. Ia dengan setia selalu menjalankannya dengan 

rendah hati dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Bulan Oktober yang tengah kita lalaui 

sebagai bulan Rosario hendaknya mampu menuntun kita di dalam keheningan Bersatu dalam 

doa, menciptakan ruang spiritual membangun sebuah bangunan kasih dimana relasi kita 

dengan Tuhan semakin akrab agar kita mampu dikuatkan dalam menghadapi situasi pandemi 
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yang tengah kita hadapai dengan  segala  hal yang tentunya menguji ketabahan dan 

keikhlasan kita dalam menjalani semuanya itu.   

KETENANGAN MEMBAWA KESELAMATAN 

Fr. James Bhae 

Pandemi yang berkepanjangan membuat banyak pihak mengalami kesulitan dalam 

berbagai aspek. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sampai aspek politik pun 

turut terganggu. Pada masa seperti ini, manusia tidak dapat melakukan aktivitas hariannya 

seperti biasa. Ada kepentingan-kepentingan yang mesti dikorbankan demi suatu kenyamanan 

bersama. Para pedagang harus rela tidak mendapatkan apapun dari penghasilan harian mereka 

sedangkan para pelajar harus kehilangan efektivitas mereka dalam belajar. Ketika sebagian 

orang harus semakin banyak meluangkan waktunya di dalam rumah, sebagian orang justru 

harus rela mengorbankan waktunya untuk di luar rumah. Banyak individu harus kesulitan di 

beberapa aspek pada masa pandemi ini. Ada juga yang harus kehilangan sanak kerabat 

bahkan harus rela kehilangan keluarga kandung. Yang menyedihkan adalah sebagian orang 

harus kehilangan keluarga mereka dalam suatu ketidaktahuan, baik ketidaktahuan pentebab 

maupun ketidaktahuan keberadaan. Sering kali kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang 

harus menjadi penderitaan bagi orang lain.  

 Kematian Yesus tentu menjadi kesedihan yang mendalam bagi sebagian orang 

terutama Maria, Ibu Yesus. Melihat Anak-Nya disiksa sampai wafat di kayu salib memang 

menjadi menjadi suatu pukulan bagi Maria, apalgi melihat-Nya mati dengan penuh cercaan 

dan siksaan. Mungkin Maria sangat merasa bersalah karena tak dapat melakukan apapun di 

tengah penderitaan Anak-Nya. Ia seperti tak berdaya melihat Yesus disiksa sampai mati. 

Meskipun dilanda duka hebat, Maria tetap menunjukkan ketenangannya. Ia tidak terlalu 

berlama-lama jatuh dalam kesedihannya, karena Ia yakin bahwa ada kuasa yang telah Allah 

rencanakan pada diri Yesus. Allah tidak mungkin mengambil begitu saja pemberian-Nya 

kepada Maria tanpa adanya pertanggungjawaban. 

 Pada masa pandemi ini, banyak sekali ketakutan yang melanda pada sebagian besar 

orang. Selain karena vaksin yang belum ditemukan sampai sekarang, ketakutan pun muncul 

dari catatan penyebaran virus yang menampilkan cukup banyak korban jiwa. Program-

program dari pemerintah sudah dikeluarkan demi mengurangi penyebaran virus ini tetapi ada 
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sebagian orang yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga sampai sekarang  

belum hilang dari sekitar kita. Ketakutan memang dapat menjadi hal positif bagi sebagian 

orang karena dengan begitu mereka dapat mengikuti protokol dari pemerintah dengan baik. 

 Sebagian orang masih mengalami kedukaan hingga saat ini karena harus kehilangan 

keluarga mereka. Tentu akan menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi orang-orang seperti ini. 

Tetapi ketakutan seperti ini merupakan ketakutan yang kurang baik karena akan timbul suatu 

kecemasan. Apalagi kalau sampai ketakutan untuk melakukan aktivitas penting seperti 

aktivitas ekonomi. Maria harusnya dapat menjadi contoh bagi kita yang sedang dilanda 

pandemi sekarang ini. Meskipun kita sedang dilanda kesedihan dan kedukaan, kita 

semestinya tetap tenang dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Masalah yang 

dihadapi dengan suatu ketakutan tentu akan menjadi kendala tersendiri bagi kita. Maria 

mendapat suatu anugerah tersendiri dari sikap tenangnya. Ia tidak tenggelam dalam 

kesedihannya tetapi bangkit untuk melanjutkan hidup dan memuliakan Tuhan.  

 Di masa pandemi ini, setiap orang diharapkan untuk bersama-sama melawan 

penyebaran  bukan dalam suatu tindakan masa melainkan suatu tindakan individu dengan 

mengikuti protokol kesehatan. Dengan sikap tenang dan tanpa adanya ketakutan, kita dapat 

menyelesaikan penyebaran virus ini dengan baik. Kesedihan dan ketakutan hanya akan 

sebagai pemicu permasalahan baru yang menghambat semua aktivitas atau bahkan membawa 

penderitaan baik bagi kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Tetapi apabila kita 

menjalankan semua protokol dengan baik dan tenang maka kita tidak hanya menyelamatkan 

diri kita sendiri tetapi kita juga menyelamatkan keberadaan orang-orang di sekitar kita. 

 

DAMAIKAN DIRI DAN PERSOALAN DENGAN KEHENINGAN 

Fr. Us Bu’u 

Pandemi  yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang (pertengahan 

2020) dan belum diketahui secara pasti kapan berakhirnya ini, telah mempengaruhi begitu 

banyak bidang kehidupan. Pendidikan, ekonomi, keagamaan dan kehidupan Pemerintahan 

serta bidang-bidanp kehidupan lainnya merasakan dampak buruk dari pandemi  ini. Tidak 

dapat dipungkiri pula bahwa pandemi  ini, menembus semua batas-batas yang ada. Pandemi 
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mampu menembus masuk di semua negara, suku, agama, ras dan batas-batas sosial ekonomi. 

Pandemi  ini mampu masuk ke dalam kehidupan semua orang dan memberikan pengaruh 

yang tentunya tidak baik. Banyak hal yang berubah di tengah situasi pandemi ini dan yang 

menimbulkan semacam guncangan bagi masyarakat luas. Misalnya dalam bidang keagamaan, 

terjadi banyak hal yang dilematis akibat pandemi ini. Banyak orang menjadi bimbang antara 

melaksanakan kegiatan keagamaannya dan menghadapi pandemi yang membatasi gerak-

gerik masyarakat. Perlu ditegaskan pula bahwa pandemi ini telah memakan banyak korban 

jiwa dan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Pandemi ini juga membawa atau 

menghasilkan tekanan psikologi bagi masyarakat, maka perlu disadari bahwa pandemi  ini 

merupakan masalah yang besar. 

Dampak pandemi  yang sangat parah ini, dilihat dari jumlah korban dan kerugian 

lainnya, hendaknya ini ditanggapi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta menjadi 

tanggung jawab bersama dalam upaya mengatasinya. Jelas bahwa pandemi ini bukan masalah 

sepele dan mencakup hal yang sangat luas, maka setiap orang dan lembaga-lembaga 

pemerintahan serta lembaga-lembaga lainnya harus mampu menempatkan diri dan mengambi 

langkah yang tepat ditengah situasi pandemi ini. Pemerintah sebagai lembaga formal yang 

besar dan menaungi masyarakar banyak terus berupaya dan mengambil langkah yang cepat 

dan tepat dalam menghadapi pandemi  ini. Sudah banyak aturan atau kebijakan baru yang 

dibuat dan diterapkan pemerintah dan yang cukup anyar ialah kebijakan New Normal. 

Pastinya bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah itu mempunyai maksud yang baik, 

walaupun banyak menimbulkan hal-hal yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat, 

sehingga butuh penyesuaian dalam masyarakat. Pemerintah tentunya membutuhkan kerja 

sama yang baik dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan 

dengan baik. Sebagai masyarakat yang baik, mengikuti atau menjalani kebijakan yang dibuat 

pemerintah merupakan hal yang sangat diharapkan, guna mencegah dan mengatasi persoalan 

pandemi  ini. Dengan mengikuti semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-

lembaga terkait, maka selain turut membantu dalam mencegah dan mengatasi pandemi juga 

tidak menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan bermasyaratat. 

Kebijakan yang dibuat pemerintah memang memiliki kemungkinan untuk berbenturan  

dengan kepentingan pribadi setiap orang, karena pemerintah mengurus banyak orang bukan 

sedikit orang saja. Hal yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah berusaha untuk 
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menyesuaikan diri dengan aturan yang dibuat pemerintah. Secara umum, masyarakat dapat 

mengikuti anjuran pemerintah, tetapi  masyarakat juga harus bisa menciptakan hal-hal yang 

mendukung pemerintah di tengah situasi pandemi ini secara pribadi. Arah kebijakan 

pemerintaah selama masa pandemi  ini ialah mengatasi dan mencegah pandemi ini. Tentunya 

kebijakan yang dibuat pemerintah itu membatasi gerak-gerik masyarakat, maka yang dapat 

dilakukan masyarakay ialah mencoba untuk mengurangi mobilitasnya. Dengan membatasi 

mobilitasnya, masyarakat membantu mencegah dan menangani pandemi. 

    Masyarakat, secara lebih mengerucut lagi yaitu para calon imam atau Fater juga 

merupakan orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari negara dan pemerintahan yang sedang melawan pandemi ini. Telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah sudah mengeluarkan atau menerapkan kebijakan 

baru guna menghadapi pandemi ini, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara 

Frater juga harus mau mengikuti peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Tentunya setiap 

seminari atau komunitas-komunitas telah membuat aturan yang mendukung pencegahan  ini, 

hal ini sangat baik dan harus dijalankan dengan sungguh. Jika secara umum Frater mampu 

mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, maka para Frater juga bisa mulai dari diri 

sendiri untuk mencegah penularan  ini. Pandemi  yang membatasi mobilitas masyarakat ini, 

harus juga disadari oleh Frater sebagai tantangan untuk bagaimana bertindak dan 

menempatkan diri. Frater juga harus ada reaksi atau sikap yang tepat dalam menghadapi 

pandemi ini. Jika pandemi membatasi mobilitas  Frater,  maka yang harus dilakukan Frater 

sebagai tindakan untuk turut mencegah  berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi 

mobilitas diri.  

Membatasi mobilitas diri bisa saja menjadi hal yang bertentangan dengan kepentingan 

Frater dan menimbulkan persoalan dalam kehidupan atau rutinitas Frater. Misalnya dalam 

kehidupan rohani atau kegiatan rohani para Frater tentunya harus mendapat banyak 

perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari harus menjaga jarak hingga berkurangnya 

waktu untuk kegiatan rohani. Dengan adanya pandemi  ini, kegiatan rohani yang seharusnya 

menjadi aspek penting dalam pembinaan calon imam sepertinya mengalami tantangan yang 

berat. Hal yang harus diperhatikan ialah bagaimana para Frater tetap bisa menempatkan diri 

dan bertindak dengan benar di tengah situasi pandemi ini. Frater tidak boleh memanfaatkan 

situasi pandemi ini untuk melegitimasi tindakan Frater yang menyimpang. Menjawabi atau 
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menghadapi masalah yang timbul akibat pandemi  ini, Frater harrus bisa mendamaikan diri 

dengan persoalan yang ada. Bagaimana Frater dapat mendamaikan diri dengan persoalan 

yang ada? Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan melaksanakan kegiatan sebagai 

Frater sesuai dengan aturan yang ditetapkan terlebih khusus kegiatan rohani, namun dengan 

adanya banyak perubahan maka Frater harus menciptakan cara yang lebih tepat dan hal itu 

membutuhkan sesuatu yang lebih dari kekuatan inderawi. Merefleksikan keadaan dengan 

mulai membatasi mobilitas diri dan menciptakan keheningan, karena tidak semua persoalan 

dapat diselesaikan melalui cara yang membutuhkan banyak aktivitas. Kegiatan rohani dan 

kegiatan lain dapat dilakukan dalam hening dan dalam hening pula dapat menghasilkan 

banyak perubahan yang baik. Pandemi  yang membatasi gerak-gerik secara fisik tidak harus 

membuat Frater kehilangan cara untuk terus menggerakan batin dalam hening. Sebagai Frater 

dapat meneladani Bunda Perawan Maria yang senantiasa menghadapi persoalannya dengan 

rendah hati dan keheningan yang mendamaikan. Maria tentunya tidak pernah disebutkan 

dalam Kitab Suci bahwa ia menjawabi atau menghadapi persoalan yang ada dengan 

kemarahan dan tindakan yang penuh dengan aktivitas fisik. Maria selalu digambarkan 

sebagai seorang yang rendah hati dan taat pada kehendak Allah. Hendaknya dalam 

keheningan dan teladan Maria tetap ada semangat untuk mendamaikan diri dengan persoalan. 

“...Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya”  

Simpan dan renungkan “Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati Nya dan 

merenungkannya” 

(Lukas 2:19)  

Dunia tengah berduka tak terkecuali bangsa kita, Indonesia. Korona kian membabibuta, pun 

manusia kian merana. Manusia seakan kehilangan arah, dan bingung kepada siapa mereka 

harus mengadu.  

Pernyataan di atas mungkin bisa menjadi gambaran sederhana mengenai situasi 

konkret dunia saat ini. Pandemi   menjadi tantangan berat dan memiliki pengaruh pesat dalam 

perputaran roda kehidupan dunia dewasa ini. Pandemi   mempengaruhi hampir segala lini 

kehidupan kita, mulai dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

politik. Dengan adanya situasi demikian, kita dituntut  untuk masuk ke dalam suatu tatanan 

kehidupan yang baru, yang serba memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan . Tentu 
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keadaan ini bukanlah hal yang biasa. Ruang gerak kita dibatasi dan semua hal yang ingin kita 

lakukan harus selalu memenuhi standar medis .Singkatya, pandemi  menjadi momok yang 

memilukan, korban terus berjatuhan, dan kita pun semakin dibuat kewalahan.  

Berhadapan  dengan situasi ini, kitalah yang menjadi barisan terdepan dalam 

menghadapi problem  ini.Kita di tuntut untuk membangun pertahanan diri yang kokoh, agar 

jangan sampai kitapun termakan  oleh badai  ini. Berkaitan dengan keadaan ini, terlihat 

bahwa kita telah mengusahakan cara-cara solutit guna meredam terpaan badai COVID19 ini. 

Akan tetapi perjuangan kita seakan tidak direstui Tuhan, kita mulai putus asa dan badai ini 

pun masih menyinggah dibumi kita ini. Berhadapan dengan situasi demikian kiranya pantas 

kita menimba kekuatan dari model iman  Maria ,Bunda Yesus dalam menghadapi persoalan- 

persoalan hidup. Maria Bunda Yesus adalah figur yang memeragakan iman secara total pada 

Tuhan. Berada di tengah situasi pandemi  ini pantaslah kita meneladaniNya  dalam hal 

pemosisian diriNya sebagai Bunda Yesus yang menghadapi berbagai perkara dengan 

berbekalkan kekuatan pada Tuhan.” Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam 

hatiNya dan merenungkannya”.Maria adalah wanita yang di tunjuk Allah untuk menjadi Ibu 

Yesus dan tentu tugas suci tersebut menuai berbagai konsekuensi yang harus ditanggungNya 

terkhusus perihal pemberitaan mengenai kelahiran Yesus  yang adalah penyelamat , yang 

justru menimbulkan keheranan pada masyarakat kala iku. Dengan hati yang kuat Maria 

selalau menyimpan dan merenungkan perkara itu dan tentu sikap tersebutlah yang justru 

menguatkan Dia untuk melihat bahwa semua ini adalah mutlak rencana Tuhan. Jadi sikap 

Maria yang menyimpan dan merenungkan segala perkara dalam hidupNya melahirkan satu 

keyakinan dan kekuatan bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan Ia dalam setiap situasi 

kehidupanNya. Pemosisian diri Maria dalam menghadapi perkara hidup ini kiranya pantas 

menjadi bukti bahwa keheningan Maria dalam merenungkan segala persoalan hidup 

membangkitkan Ia untuk tak jemu- jemunya bersandar pada yang Mahakuasa.  

Pandemi  masih menyinggah di bumi kita ini. Tak sedikit dari kita yang mulai putus 

asa dan seakan kehilangan harapan bahwa badai ini pasti berlalu. Korban yang terus 

bertambah dan penyebaran korona yang makin meningkat menjadi alasan utama mengapa 

banyak dari kita yang mulai acuh tak acuh dan kehilangan harapan. Buah dari Corak hidup 

iman Maria khususnya dalam menghadapi persoalan- persoalan hidup yang Ia tunjukan 

melalaui sikap menyimpan dan merenungkan adalah bukti bahwa mata Tuhan selalau terbuka 
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pada umatNya yang sedang berada dalam situasi sulit. Keheningan diri Maria dalam 

merenungkan segala perkara hidup menjadikan Ia yakin dan setia dalam berbakti pada Tuhan 

khususnya dalam menjalankan tugas sebagai Ibunda Yesus. Oleh sebab itu pantaslah kita 

mengambil sikap Maria yang menyimpan dan merenungkan segala perkara hidup dan 

menghidupinya dalam diri kita, sehingga pandemi  selalu  dilihat dalam kacamata karya Allah 

dalam artian bahwa Allah selalu memiliki maksud positif bagi kita umatNya demi 

perkembangan kerajaan Allah tentunya. Satu sikap iman yang pantas kita aktualisasikan di 

tengah situasi pandemi  ini adalah menyimpan dan merenungkannya. Kedua sikap ini bukan 

berarti kita hanya berdiam diri dan malah menunjukan kepasiffan melainkan kita membawa 

segala perkara ini ke hadapan Tuhan dan berusaha untuk merenungkan rencana Tuhan dibalik 

pandemi  ini, agar keyakinan kita di utuhkan bahwa  kasih Tuhan selalau terpancar bagi umat 

kesayanganNya dan bahwa Tuhan selalau ada dalam setiap upaya yang kita lakukan dalam 

menghadapi pandemi  ini. Dengan berjalan dalam terang keyakinan tersebut, kita akan 

menjadi lebih konsisten dan optimis bahwa kita mampu hidup secara baik di tengah pandemi 

ini dan pasti badai  berlalu dari muka bumi ini.  

 

BUNDA MARIA TELADAN SPIRITUAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Fr. Naldo Ludji 

Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Kedudukan Bunda Maria dalam 

Gereja sangatlah istimewa. Ia adalah orang Kudus terbesar melebihi para Kudus lainnya 

karena perannya yang sangat besar dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena 

perannya yang begitu besar dalam sejarah keselamatan manusia, maka Bunda Maria juga 

menjadi bagian dari kehidupan kita. Melalui dan bersama Bunda Maria kita memperoleh 

keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus.  

Keterpilihan Bunda Maria menjadi ibu Tuhan membuka kembali pintu Surga yang telah 

ditutup karena dosa manusia pertama. Ia adalah Hawa baru, ibu dari semua yang hidup 

sebagai mana  Ia telah melahirkan Adam baru yakni Yesus Kristus. Kepasrahan yang total 

kepada rencana dan kehendak Allah menjadikan Bunda Maria berkenan di hadapan-Nya. 

Bunda Maria adalah model Iman yang harus diteladani, yakni iman yang penuh penyerahan 

kepada kehendak Allah.  
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Bagi kita umat beriman, Bunda Maria adalah model dan contoh bagaimana kita 

beriman yang sepenuhnya berpasrah kepad Allah. Ditengah pandemi COVID-19 ini, tentunya 

kita mengalami begitu banyak tantangan, kecemasa, kegelisahan dan situs-situs yang 

membuat kita tertekan. Juga di tengah situasi ini, kita mugkin mengalami tantangan iman 

dimana kita  mungkin bertanya dimana peran dan campur tangan dari Tahun terhadap situasi 

yang menakutkan ini. Ditambah lagi dengan adanya aturan yang berlaku terutama berkaitan 

dengan jaga jarak, sehingga segala kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dihindari 

termasuk merayakan Ekaristi, tentu membuat kita sebagai umat beriman mengalami 

kedekatan dengan Tuhan semakin tidak terasa dan bahkan banyak dari kita yang bertanya di 

mana Allah di tenang situasi ini.  

Kalau kita senantiasa berkaca pada Bunda Maria, tentu kita juga mengetahui situasi 

dan kondisi Bunda Maria pada masa- masa awal Dia di pilih sebagai perempuan yang 

ditunjuk oleh Allah untuk mengandung Yesus sebagai penyelamatan Dunia  ( Luk 1:26-38), 

bagi Bunda Maria keterpilihan dirinya menjadi  menjadi ibu  dari Yesus menjadi situasi yang 

sulit untuk dirinya. Sebab, disatu sisi ia belum memiliki suami dan tiba-tiba mengandung. 

Tetap disisi lain, Bunda Maria karena kerendahan hati dan penyerahan total kepada kehendak 

Allah Ia membiarkan Allah bekerja atas dirinya yakin dengan bersedia mengandung Yesus 

sebagai penyelamat Dunia. Dan situasi dan kondisi yang menghantui Bunda Maria tidak 

hanya berhenti sampai disitu dan hampir seluruh kehidupan Bunda Maria berjalan bersamaan 

dengan Situasi-situasi yang sangat mencekam. Yang kedua kita lihat situasi yang dihadapi 

oleh Bunda Maria pada saat ia melahirkan Yesus dimana mereka tidak ada tempat yang layak 

bagi seorang perempuan yang hendak melahirkan (luk 2:1-20). Lalu kita lihat juga pada saat 

Raja Herodes yang hendak membunuh Bayi Yesus dan situasi ini juga saya bisa bandingkan 

dengan kita yang sekarang lagi menghadapi COVID-19 karena objek dari situasi itu adalah 

sama-sama merengut nyawa. Kalau kita sendiri yang mengalami hal tersebut tentu kita pasti 

bertanya dimana Allah pada saat itu dan puncak dari segala Kedukaan Bunda Maria adalah  

pada saat Ia menyaksikan bagaimana Putranya digantung pada Salib ( Yoh 19:25-27). Kalau 

saya bandingkan dengan situasi kita yang sekarang ini, Bunda Maria jauh lebih menderita 

karena selama hidupnya Ia selalu diwanai dengan situasi yang mencekam.  

Apakah Bunda Maria pernah mengeluh atau berpaling dari Allah atas situasi yang Ia 

alami? Dalam refleksi ini, saya berani mengatakan bahwa Bunda Maria tidak pernah 
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mengeluh apalagi berpaling dari Allah atau merasa kecewa dengan rencana Allah. Bunda 

Maria malah menjadikan situasi itu merupakan bagian dari rencana Allah dalam 

kehidupannya. Bunda Maria masuk kedalam keheningan batinnya dan meyimpan semuanya 

itu dan membiarkan Allah bekerja. Bagaimana dengan kita yang sekarang masih berperang 

melawan virus korona,? dengan bercermin dari cara hidup dari Bunda Maria, bagi saya 

Bunda Maria menjadi tokoh spiritual dalam menghadapi COVID-19 dari Bunda Maria saya 

dan kita belajar bagaimana Allah bekerja atas kehidupan manusia disamping kita 

mengandalkan kekuatan diri kita sendir, tetap jangan lupa bahwa masih ada yang lebih besar 

kuasaNya atas kehidupan kita. Pandemi COVID-19 bukan menjadi tolok ukur bahwa Tuhan 

tidak bekerja atas kehidupan manusia tetap Ii memiliki rencana tersendiri bagi kita yang jauh 

lebih besar. Pandemi COVID-19 seharusnya juga kita lihat dari kacamata iman denganb 

adanya situasi ini kita hendaknya semakin mendekatkan diri pada Tahun dan membiarkan 

Dia bekerja atas kita. Sebab  Bunda Maria tidak pernah mengalami kesulitan dalam 

menghadapi Situasi yang Ia alami karena senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak tidur atau 

lepas tangan atas kehidupannya.  

 
 

SEJENAK BERMENUNG 

Fr. Jois Tukan 

“Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya 

 dan merenungkannya” (Lukas 2:19). 

 Bunda Maria merupakan model atau figur yang menjadi pola utama dan yang 

pertama dalam mengimani Allah dan Putera-Nya Yesus Kristus. Bunda Maria menjadi 

teladan iman bagi semua orang yang percaya akan kebesaran kasih dan cinta Allah. Bunda 

Maria adalah wanita yang mempunyai hati yang lembut dan hati yang mau merangkul 

semua orang yang datang kepadanya dan meminta pertolongannya. Peran Maria dalam 

karya keselamatan Allah menjadi bukti nyata bahwa Maria sungguh-sungguh menjadi 

teladan bagi semua orang beriman. Bunda Maria selalu merenungkan sabda Allah dan 

mengaplikasikannya dalam seluruh perjalan hidupnya. Bunda Maria menjadi seorang wanita 

yang tegar dan setia karena ia senantiasa menaruh harapannya pada penyelenggaraan kasih 

ilahi Allah. Bunda Maria adalah personifikasi dari hamba Allah yang taat dan setia dalam 

menerima dan menghidupi sabda Allah. Dalam diri Bunda Maria tersimpan semua rahasia 
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ilahi yang telah membuatnya menjadi seorang ibu yang tangguh dan taat. Bunda Maria 

menyerahkan seluruh diri dan hidupnya secara totalitas kepada kehendak Allah. Inilah yang 

menjadi bukti imannya. Keunggulan iman Bunda Maria inilah yang telah menjadikan ia 

sebagai seorang wanita yang tenang. 

  ‘Menyimpan segala perkara di dalam hati’ adalah suatu sikap Bunda Maria yang 

sangat sederhana namun, menyimpan suatu makna yang sangat mendalam. Sikap 

keheningan dan ketenangannya ini telah memposisikan Bunda Maria menjadi seorang ibu 

yang dikagumi oleh semua umat beriman. Sikap Maria ini sesungguhnya mau mengajarkan 

kepada kita bahwa kita juga harus menanamkan sikap sebagaimana yang dimiliki oleh 

Maria sendiri. Dengan demikian, ketika kita merenungkan atau merefleksikan dengan baik 

maka sebenarnya kita akan menemukan bahwa ‘menyimpan perkara di dalam hati’ dan 

sikap keheningan atau ketenangan ini merupakan hal-hal yang sangat sulit untuk kita 

jalankan dan hidupi di komunitas ini. 

 ‘Menyimpan segala perkara di dalam hati’ telah menjadi bagian integral dari sikap 

dan hidup Bunda Maria. Bunda Maria tidak berbicara banyak. Bunda Maria juga tidak suka 

mengeluh dan terus mengeluh jika berhadapan dengan kenyataan hidup yang ia alami dan 

rasakan. Bunda Maria juga bukan seorang penggosip yang suka menceritakan kejelekan 

orang lain. Bunda Maria juga bukan seorang wanita yang berlabelkan ‘BIMOLI’ (bibir 

moncong lima senti), yang berarti orang yang suka menceritakan kekurangan dan 

kelemahan orang lain sebagai suatu bahan lelucon. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam 

banyak kesempatan kita kerap kali menceritakan kelemahan, kekurangan, keburukan orang 

lain sebagai bahan lelucon dan gosip. Oleh  karena itu, kita perlu meneladani Bunda Maria 

dalam hal ini.  Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya walaupun sebilah 

pedang akan menembusi jiwanya (Luk. 2:35). Bunda maria tetap setia walaupun harus 

melarikan Yesus ke Mesir (Mat. 2:13). Bunda Maria tetap tenang ketika kehilangan Yesus 

di Bait Allah (Luk. 2:43-45). Bunda Maria juga tetap kuat di saat berjumpa dengan Yesus 

saat Ia menjalani hukuman mati. Bunda maria juga tetap tegar walaupun harus menyaksikan 

puteranya yang tercinta wafat di kayu salib (Yoh. 19:25). Bunda maria juga tetap kuat 

kendatipun menyaksikan lambung Yesus di tikam dan jenazah-Nya diturunkan dari salib 

(Mat. 27:57-59). Bunda Maria juga tetap tabah ketika harus kehilangan puteranya selama-

lamanya di saat Yesus dimakamkan (Yoh. 19:40-42). 
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 ‘Menyimpan segala perkara di dalam hati’ merupakan salah satu keutamaan Bunda 

Maria dalam menyikapi masalah yang ia hadapi. Walaupun begitu banyak persoalan yang ia 

hadapi dan begitu banyak rasa sakit yang ia rasakan, tetapi ia tetap kuat. Mengambarkan 

betapa besar derita yang Bunda Maria alami ini, St. Bernadus mengatakan: “andaikata 

segala derita sengsara di seluruh dunia dijadikan satu, masih tidak akan sebanding dengan 

derita yang dialami oleh perawan Maria yang mulia”. Namun berhadapan dengan semua 

masalah yang ia hadapi ini, Bunda Maria tetap tenang. Sebab ia menyadari bahwa dirinya 

mempunyai Allah yang berkuasa baik atas hidup maupun mati. Oleh karena itu, ia 

menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak dan bimbingan Allah Bapa.  

 Pertanyaan refleksi bagi kita adalah: apa makna keteladanan Bunda Maria bagi kita  

di dalam masa pandemi ini? Ada dua makna keteladanan Bunda Maria bagi kita yang coba 

saya angkat. Yang pertama adalah berkaitan dengan ‘menyimpan perkara di dalam hati’. 

Kita tentunya sudah tahu bahwa menyimpan adalah perbuatan yang dapat menjamin 

keamanan dari sesuatu hal yang dirasakan berguna baik untuk kita maupun orang lain. 

Menyimpan pasti kita lakukan dalam keadaan yang aman dan hanya kita sendirilah yang 

mengetahuinya. Oleh karana itu disini muncul suatu sikap kehati-hatian, kewaspadaan, 

kejelian, dan tentunya sikap ketenangan. Menyimpan dilakukan secara tersembunyi dan 

dilakukan di dalam keheningan. Sebagaimana Bunda Maria yang tidak mengatakan kepada 

orang lain bahwa ia menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Di masa pandemi ini, kita diajak 

untuk meneladani Bunda Maria dalam hal keheheningan yakni dengan menyimpan semua 

persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam hati kita masing-masing. Kita munkin 

memiliki persoalan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan komunitas ini dan mencari 

kesenangan di luar. Karena itu di masa pandemi ini kita diharapkan untuk tetap  stay at 

home. Berhadapan dengan persoalan yang kita hadapi ini, kita pun diajak untuk lebih 

mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengutarakan persoalan yang kita alami kepada-Nya. 

Karena mungkin selama ini apabila kita menghadapi persoalan kita lebih banyak berlari 

kepada teman atau pun sesama yang lain maka, di masa pandemi ini kita di harapkan agar 

tidak lagi untuk berkumpul bersama untuk sesuatu yang kurang bermanfaat tetapi kita 

hendaknya diarahkan untuk menyendiri dan melakukan sesuatu yang berguna untuk kita 

seperti, belajar, membaca, menulis dan lain sebagainya. Kita pun di dorong untuk masuk ke 

kedalaman diri kita dan melihat kembali perjalanan panggilan kita. 
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Makna yang kedua ialah merenungkan. Merenung adalah salah satu sikap Bunda 

Maria yang sangat mendominasi seluruh perjalanan hidupnya. Bunda Maria dalam seluruh 

hari hidupnya senantiasa selalu merenungkan sabda Allah. Sikap Bunda Maria ini telah 

membuat ia bertahan dalam mendampingi puteranya untuk membangun kerajaan Allah di 

tengah dunia. Berhadapan dengan sikap Maria ini, di dalam masa pandemi ini kita pun 

sekali lagi diajak untuk meneladaninya. Kita pasti mempunyai kebiasaan untuk merenung 

tetapi di masa yang khusus ini kita lebih diharapkan agar lebih giat lagi untuk merenung. 

Merenung segala persoalan yang kita alami dan menemukankan solusi yang terbaik untuk 

kemajuan diri kita. dan lebih dari itu kita pun dipacu untuk lebih mendekatkan diri lagi pada 

kitab suci, membaca dan merenungkannya. Dengan demikian, di masa pandemi ini kita 

semua diajak untuk lebih berani masuk ke kedalaman diri kita dan menyimpan semua 

persoalan yang kita alami di dalam hati serta merenungkannya dalam terang firman Tuhan. 

 

ANTARA “MEREKA KEHABISAN ANGGUR” DAN “SAATKU BELUM TIBA” 

Fr. Hendro Deona 

 

Pesta perkawinan yang diidamkan setiap orang adalah pesta yang membawa kesan 

luar biasa bagi para undangan. Untuk itu, tuan pesta akan berusaha semaksimal mungkin 

mempersiapkan perayaan yang luar biasa. Persiapan menjadi sangat penting dan dilakukan 

demi kemegahan sebuah pesta. Tentu saja si tuan pesta tidak mengharapkan agar pestanya 

berjalan lancar, aman, dan membahgiakan tanpa kekurangan apapun.  

                 Dalam pesta perkawinan di Kana, problem yang di hadapi oleh tuan pesta adalah 

kekurangan anggur. Anggur dalam pesta perkawinan menjadi simbol sukacita, kewibawaan 

seseorang dalam hal ini tuan pesta dalam menjamu tamu undangannya. Selain itu anggur 

menjadi arti simbolis sebagai keberuntungan berupa kelimpahan dan kemakmuran. Anggur 

menjadi simbol cinta, yang sudah di kenal berabad-abad yang lalu. Dalam buku yang 

berjudul “Erotic Foods”, anggur di katakan sebagai buah yang bersifat sensual untuk 

dimakan, diminum, dan dimainkan sesuai kesenangan seksual (Tempo. Com, 15 Februari 

2018). Kehabisan anggur berarti kehabisan kebaikan, kehabisan cinta, kehabisa kemakmuran, 

yang bukan menjadi harapan si tuan pesta. Kehabisan anggur menjadi stempel hilanganya 

reputasi dari tuan pesta di hadapan para tamu undangan. Hal ini menggambarkan kurang 
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siapnya si tuan pesta dalam menyelenggarakan sebuah hajatan besar. Tuan pesta selalu 

menganggap dirinya penuh kecukupan sampai tak menyempatkan diri untuk   melihat 

persediaan anggur sebagai simbol kemakmurannya. Keteledoran inilah yang mengantar si 

tuan pesta kepada sikap pasrah, dan mengharapkan toleransi orang lain dalam hajatanya.  

Maria Penuntun Menuju Jalan Keluar 

Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 

Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan 

anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: “Mereka kehabisan anggur”. Kata Yesus kepada-

Nya: “Mau apakah engkau dari padaKu, ibu? SaatKu belum tiba”. Tetapi ibu Yesus berkata 

kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu” 

            Dalam ayat-ayat di atas terlihat jelas bahwa Maria ibu Yesus memohon bantuan dari 

Putranya. Maria ibunda Yesus melihat dan ikut merasakan persoalan yang dialami tuan pesta. 

Maria percaya dan tahu Putranya, sehingga ia memerintakan para pelayan untuk melakukan 

apa yang di katakan Yesus. Menanggapi apa yang menjadi permohonan ibu-Nya, Yesus 

mengabulkan permintan ibunda-Nya. Dalam keadaan genting pesta perkawinan itu, Maria 

selalu peka dan ikut menangung apa yang menjadi masalah bersama. Maria tidak bertindak 

sebagai tamu undangan. Jika Ia adalah seorang tamu, pasti ia akan mengajak Putranya untuk 

pulang sebab pesta telah usai, yang ditandai dengan habisnya angur. Namun Maria bukanlah 

tipe manusia yang masa bodoh. Ia hadir sebagai bagian dari keluarga dan turut ambil bagian 

dalam hajatan tersebut. Maria tahu kemana ia harus pergi dan menolong tuan pesta. Ia 

mengenal Putranya dan selalu berada bersama-Nya dalam setiap perjalanan hidup Yesus. 

Maka dengan cepat Ia memohon kerelaan Putranya mengatasi kekurangan ini. Dengan 

adanya permohonan dari ibunda, Yesus mengetahui kekurangan yang dialami tuan pesta. 

Andai tak ada permohonan dari ibunda, maka Yesus tak bertindak untuk menolong dan 

mengatasi kekurangan tuan pesta.  

 Kita harus selalu mengingat bahwa Maria pernah lahir sebagai seorang manusia dari 

kandungan Anna dan Yoakim, di Nasaret-Galile pada 8 September. Maria menjadi anak satu- 

satunya yang hidup dalam kesolehan dan kesucian. Hal inilah menjadi alasan yang mendasar, 

bagi Allah memilih dan mengangkat Maria menjadi ibu dari Putra-Nya.  
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Menghadapi Persoalan Dunia     

Karena terlahir sebagai seorang manusia, Maria selalu ada dan hadir di tengah dunia 

yang penuh dengan persoalan. Maria tidak menutup mata dan telinga,  dengan situasi dan 

keadaan dunia, yang sedang menderita dan hancur ini. Keadaan dunia yang dilanda virus 

corona, membawa kehancuran fisik maupun mental bagi setiap orang. Banyak yang putus asa 

dan pasrah pada keadaan. Tidak ada kepastian dari siapa-saja tentang kapan penderitaan 

dunia. Semua manusia mulai mempertanyakan di mana Allah yang mereka sembah dan yang 

menjadi kebanggaan.  Adakah Allah itu, dan kenapa Ia membiarkan dunia menderita. 

Mengapa Allah merencanakan malapetaka ini? Kita melihat keadaan dunia saat ini dan hanya 

bisa mempersalahkan satu sama lain, bahkan meragukan eksistensi Allah. Manusia lebih 

melihat keadaan dunia yang terinfeksi corona virus, sebagai suatu malapetaka. Sesungguhnya 

Allah sedang menguji ketabahan dan kesetiaan kita umat-Nya. Melalui wabah penyakit ini, 

Allah sedang menghukum kita yang kurang peka dengan kedan orang lain, yang selau 

menganggap diri sebagai orang yang lebih di banding Allah itu sendiri, manusia penuh 

ketamakan, manusia penuh kebencian, manusia sombong dan rakus akan kekuasaan. Kita 

seharusnya sadar dan memperbaiki diri, sebelum terlambat. Masih ada waktu untuk kembali 

ke jalan yang benar. Satu hal yang tidak kita sadari ialah kita sedang berjuang bersama Maria.  

Kita haru ingat, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak dibiarkan terlantar 

tanpa tujuan oleh Allah. Melalui wabah ini, kita diberi kesempatan mengoreksi diri, 

menyadari keadaan diri, singkatnya “Kita kehabisan anggur”. Hendaklah kita kembali ke 

belakang dan melihat serta menyadari bahwa kita telah kehabisan anggur yang menjadi 

lambang cinta, kemakmuran, keberuntungan baik, kemakmuran dan simbol kewibawaan diri. 

Keangkuhan diri yang membuat kita kurang peka dengan kekurangan. Kita telah mengalami 

suatu kekurangan yang berdampak pada sikap pasrah pada kehendak Allah.                                                                                           

Dalam keadaan pandemi, kita hanya bisa berpasrah dan tak dapat berbuat banyak. Yang harus 

kita sadari adalah kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah mungkin sedang menguji 

ketabahan hati kita, tetapi tidak mungkin melupakan kita. Dengan memilih Maria untuk 

mendampingi putra-Nya, Allah pasti akan memilih Maria juga untuk mendampingi kita. 

Maria adalah sosok ibu yang peka dengan keadaan kita, peka dengan keadaan dunia. 

Percayalah bahwa Maria akan hadir dan membawa kita kepada Putranya, yang adalah jalan 

keluar dan solusi. Yesus pasti akan mendengar dan mengamini apa yang menjadi 

permohonan ibunda. Apa yang kita alami bukan saja menjadi persoalan kita semata tetapi 
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menjadi persoalan dan derita bersama ibu Maria. Kita masih butuh bantuan, dan akan selalu 

membutuhkan. Oleh karena itu jangan menyombongkan diri, dan dekatkanlah diri serta 

hidupmu kepada Maria. Sebab pada Maria ada jalan menuju kepada Yesus Putranya.  

 

MASIKAH AKU DIAM DALAM LANGKAH YANG SALAH? 

Fr. Thino Kasino 
 

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah  padaku menurut perkataanmu itu” 

(Lukas. 1:38) 

Dalam situasi hening perempuan muda ini menanggapi kabar gembira dari malaikat 

Tuhan, sehingga ia mampu mengambil sebuah keputusan yang matang atas dasar iman dan 

kepercayaannya kepada Tuhan. Sebuah tanggapan iman perempuan muda itu, memberi sejuta 

jawaban permenungan. Perempuan muda itu sering dikenal dengan ‘Maria’ dan ia dikenal 

sebagai perempuan yang taat, setia kepada Allah, karena ketaatan dan kesetiaannya kepada 

Tuhan, ia mampu mempertimbangkan secara matang, mengenai kehadiran malaikat Tuhan 

dan karena kerelaannya untuk memahami karya keselamatan dari Allah atas dirinya, sehingga 

imannya selalu teguh kepada Allah, terlihat dalam kutipan ini; “jangan takut, hai Maria, 

sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah”(lukas.1:30). 

Hal ini mendorong Maria untuk menghadirkan karya keselamatan dari Allah atas 

dirinya. Sehingga melalui sebuah permenungan kecil ini, Maria menanggapi kabar gembira 

itu dari Allah. Maria di sini mengajarkan kita agar kita lebih mengenal diri sendiri membuat 

kita berlutut dengan rendah hati. Ia mampu melihat dirinya sebagai manusia biasa, sehingga 

ia dengan rendah hati menerima Allah sebagai pegangan hidupnya, terlihat dalam 

permenungannya melalui pujiannya kepada Tuhan: “jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku 

bergembira karena Allah juru selamatku sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-

Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan-Nya akan menyebut aku 

berbahagia, karena yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku 

dan namanya adalah Kudus” (Lukas.46-49). Hal inilah yang mendorong Maria mengenal 

karya Allah, sehingga ia mampu mengidentifikasikan  dirinya sebagai hamba. Hamba yang 

direfleksikan oleh Maria itu adalah, hamba yang selalu taat dan setia di bawah Tuannya. 
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Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 ini dikenal dengan wabah bencana yang besar dan itu dapat 

menghanyutkan nyawa-nyawa dari umat beriman, lalu bagaimana cara kita untuk 

menanggapi situasi ini, apakah kita mengabaikan atau membiarkan begitu saja untuk 

menghadapi wabah penyakit ini. Situasi ini mencekam bilur-bilur hati dan mengajak kita 

untuk menengok, kesadaran kita dari kelalaian dan ketamakan.  

Dalam situasi ini, baru kita menyadari bahwa pentingnya melihat diri dan 

membutuhkan campur tangan Tuhan. Lantas, apakah situasi ini, baru kita menyadari bahwa 

pentingnya melihat diri dan membutuhkan Tuhan? Inilah sebuah anjuran kesadaran iman 

akan kehadiran Tuhan melalui teladan keheningan iman Bunda Maria. Secara rasional dari 

sisi iman bahwa pandemi COVID-19 sebagai tahap awal akan kesadaran dari segala 

ketamakan diri, dan lebih melihat diri sebagai makhluk yang diciptakan tanpa melahirkan 

persepsi tentang kelebihan dari dalam diri. Itulah yang diharapkan agar kita menyadari akan 

kelemahan kita kepada karya keselamatan dari Allah. Sehingga melalui kesadaran itu kita 

mampu meneladani sikap keheningan Bunda Maria dan menanggapi segala kehadiran Allah 

dalam ziarah kehidupan kita. 

Maria di Tengah Pandemi COVID-19 

Kehadiran Bunda Maria dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 ini, sanggatlah berarti; 

karena melalui teladan keheningannya kita mampu melihat diri dan mengenal diri secara utuh 

serta mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang kita buat.  

Dengan demikian pandemi covid-19 sebagai jalan kesadaran bagi kita untuk lebih 

mendalami karya keselamatan dari Allah melalui ruang keheningan, karena melalui ruang ini 

kita mampu menghadirkan Tuhan dan meminta campur tangan Tuhan atas situasi yang kita 

hadapi. Lantas, apakah kita pada saat-saat tertentu atau merasa sulit saja membutuhkan 

kehadiran Tuhan? Ataukah kita tidak mempunyai kesadaran iman akan kehadiran Tuhan? 

Kini dengan kehadiran Bunda Maria memberi sebuah jawaban iman melalui keheningannya 

dan selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Suka, duka dalam kehidupannya, ia 

tidak pernah lupa dengan kehadiran Tuhan. Terlihat dalam spritualitasnya yang taat dan setia 

kepada Tuhan, sehingga ia mampu menjadi duta keheningan dan menjadi teladan bagi kita 

yang merasa kurang nampak akan kehadiran Allah dalam hidup. Untuk itu, apakah kita masih 
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angkuh dengan cara kita sendiri,? dan mengabaikan kehadiran Bunda Maria sebagai teladan 

keheningan dan mampu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? 

 

CERPEN                                                                                                                 

GADIS KECILMU BERNAMA MARIA 

Fr. Faris Armando 
 

 Kamu pernah bilang, “cinta itu sangat menyakitkan dari penyakit manapun di dunia 

ini”. Katamu mencoba meyakinkanku. Sambil jemarimu meramas pelan tangan halusku. 

Katamu itu seperti sandaran paling paling perkasa. Kadang-kadang tanganmu dengan halus 

membelai rambut panjangku. Sedikit-sedikit menarik kepalaku. Dan menyandarkannya pada 

dada bidangmu yang berlumuran darah itu. Saat itu aku mendengar detak jantungmu yang 

begitu tenang, pelan dan pasti. Mengalirkan darah yang segar dan bersih. Kau laki-laki gagah 

nan perkasa. Tampan dan aku cinta padamu. Aku ingat sekali saat kau datang ke tempat ini. 

Dengan anggun kau berjalan membelah angin. Debu tanah, pasir dan kerikil kau injak dengan 

manja. Saat pertama kali kau datang ke rumahku. Kau mungkin manusia super cuek yang 

pernah kutemukan.  

Sore datang menyapa. Aku menyuguhkan padamu secangkir kopi manis dan sepiring 

pisang goreng yang masih hangat. Saat pertama kau mencium aroma keduanya. Matamu 

sangat senang dan bahagia. Kopi panas itu dengan manis kau tuangkan pada mulutmu. Pisang 

goreng hangat dengan semangat kau habiskan. Seperti orang yang baru pertama kali 

berhadapan dengan  keduanya. Jujur aku sangat bahagia melihat itu. Dari cara makanmu, kau 

seakan mau mengatakan bahawa pisang gorang dan kopi yang kusuguhkan ini adalah yang 

paling enak di belahaan bumi ini. 

Aku memperhatikan di lehermu ada benda yang begitu asing bagiku dan penduduk 

desa ini. Di lehermu tergantung semacam kayu berpalang dan di kayu itu menempel begitu 

erat sebuah patung manusia. Patung dan kayu itu seperti memeluk yang satu dan yang lain. 

Mereka seperti tidak akan terpisah dan tidak mau berpisah. Lalu di bagian atas kayu itu ada 

manik-manik yang begitu banyak dan indah sekali. Ayah bilang itu namanya Rosario. Tanda 

kaummu menghormati Maria Ibu Isa Al-Masi bagi kaummu. Di atas Salib itu tertempel 

sebuah tulisan yang sangat sulit dibaca karena jauh dari pandanganku. Jujur, aku ingin sekali 
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meminjamnya dan mengenakannya. Tapi aku takut akan ayah. Dan malu memintanya 

padamu. Pasti kau sangat menyayanginya.  

Di atas Sajadah merah itu aku berdoa kepada Allah Tuhanku. Aku belum pernah 

melihatmu berdoa bersama kami. Atau belajar ngaji (doa) bersama ayah. Ayah hanya 

berpesan padaku, “jangan terlalu gubris dengan lelaki itu. Ia tidak seiman dengan kita”. Itulah 

kata-kata ayah saat aku hendak menanyakan tentang kamu padanya. 

Setiap sore tiba, kau menghabiskan waktu bersama ayah di teras rumah. Bercerita 

banyak hal tentang ketidakadilan di negeri ini. Tentang para elite yang suka mencuri. Tentang 

penindasan terhadap kaum minoritas. Tentang saudara-saudara yang seiman denganmu, yang 

dibasmi dan diteror oleh saudara-saudaraku yang terlalu fanatik pada agama mereka.  

Suatu ketika ayah menceritakan tentang kamu padaku. Ayah menemukanmu dalam 

keadaan tak sadarkan diri, di tengah hutan lebat di samping lembah sebelah kali. Ayahku 

membawamu ke rumah. Ayah bercerita bahwa kamu adalah umat nasrani yang menjadi 

korban pemberontakkan di negeri seberang. 

Suatu hari aku mengajakmu berjalan di sore senyap. Saat mentari ingin pergi. Saat si 

jago dan kekasihnya mencari tempat bermalam. Saat kelelawar bersiap-siap mencari makan. 

Saat anak-anak desa pergibermain layang-layang dan bermain bola sepak yang menjadi 

kegemaran mereka dan umat di kampung ini. Kau berjalan di sampingku. Aku merasakan 

tanganmu enggan mengenggam jemariku. Sementara hatiku inginkan sekali kamu 

meremasnya. 

Kita pergi ke bukit yang terletak di pinggiran kampungku. Ke bukit yang bernama 

bukit cinta. Nama bukit cinta muncul sebelum aku lahir. Konon diceritakan ada dua anak 

manusia kakak beradik yang malah jatuh cinta. Mereka selalu menghabiskan setiap waktunya 

untuk mengunjungi tempat itu. Hingga suatu ketika, setan merasuk keduanya. Dan tanpa 

diperintah kakak beradik itu malah melakukan hal yang tidak sepatutnya di tempat itu. 

Sebulan kemudian si adik pun merasakan keanehan pada tubuhnya. Si adik ternyata 

mengandung anak dari hubungan terlarang itu. Keduanya dihukum rajam oleh warga 

setempat. Mereka digiring menuju bukit itu, di sana mereka menghembuskan nafas untuk 

yang terakhir kalinya. Sejak saat itu, seluruh anak muda di kampung ini menamakan bukit itu, 

sebagai bukit cinta. Cinta sejati yang berakhir tragis.  Kita menghabiskan sore itu dengan 
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seribu cerita yang engkau kisahkan. Kita sama-sama menyaksikan mentari diinjak kaki langit 

di tepi bukit itu.  

Saat angin bertiup, tanganmu yang berurat dengan sigap membenarkan jilbabku yang 

menari berantakkan. “Kau cantik sekali mengenakan jilbab ini El-ijah”. Katamu sembari 

terus merapikan jilbabku itu. Mungkin ini pertama kalinya kau memujiku dan mungkin ini 

juga pertama kalinya kau menyebut namaku. Di saat-saat seperti itu, pasti ada anak-anak desa 

yang datang ketempat itu. Mereka ingin menerbangkan layang –layangnya.  

Kau juga terkadang menarik tanganku dan menghampiri mereka. Kita bermain 

bersama anak-anak desaku. Kau tertawa dan tersenyum dengan mereka. Bermain dan 

membuat layang-layang yang besar untuk mereka. Layang-layangmu dibawah angin dan 

mencoba mendekati awan putih yang juga ditiup angin sore. Kau juga cepat sekali berbaur 

dengan mereka, bernyanyi dan tertawa bersama mereka. Aku suka senyum manismu dan aku 

juga suka tawamu yang renyah. Ini pertama kalinya kau tertawa di depanku. Biasanya kau 

selalu membentengi senyummu dengan tembok-tembok kebengisan dan kecuekkan. 

Kini mentari telah betul-betul lenyap dimakan bukit. Kau dan anak-anak desa masih 

bermain layang-layang. Bukan hanya itu, kau juga pandai memainkan si kulit bundar. 

Meskipun bermain di atas kerikil-kerikil tajam. Kakimu tidak pernah tergores sedikitpun. 

Kau seakan menari di atas benda yang berbentuk bundar itu. Kau bergerak dari tengah 

lapangan, meliuk-liukkan badan melewati beberapa anak dan memasukkan bola dengan cara 

yang begitu cantik dan luar biasa. Tanpa sadar aku berteriak kegirangan akan gol itu. Kau 

menghampiriku. Badanmu yang gagah mendarat pada tubuhku. Tanganmu mengusap-usap 

jilbabku, dan aku merasakan kehangatan yang luar biasa saat itu.  

Tiba-tiba suara anak-anak pecah. Kita kaget dan kau secara kasar mendorong tubuhku 

hingga terjatuh, tanganku tergores oleh kerikil-kerikil. Aku berlari sambil menangis. 

Semuanya diam. Kau tidak mengejarku. Kau malah berjalan pergi bersama anak-anak. 

Hingga aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku terus menangis menahan pilu dan malu. Aku 

menangis, karena kau memperlakukanku secara kasar dan lain pada biasanya. Kini mentari 

sudah pergi tak menyisakan sedikit cahaya.  

Jangkrik-jangkrik malam mulai pada rutinitasnya. Bernyanyi dalam keheningan 

malam. Tiba-tiba tanganmu meremas pundakku. Aku menoleh dan terus mencari wajahmu. 



WADAS EDISI OKTOBER 2020 | MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 106 

 

Tidak tau kenapa aku tidak mampu membenci kamu. Aku tidak mampu menyingkirkan potret 

wajahmu dari memoriku. Aku malah selalu merindukannya. Saat itu, diraihnya tanganku 

yang tergores oleh kerikil. Dihisapnya darah dari tangan itu hingga habis. Kau melihatku 

dengan tatapan yang sangat menakutkan, aku tidak mampu membalas tatapanmu. Aku 

mencoba memalingkan badan dan mencari objek lain untuk dipandang. Meskipun  dadaku 

berdetak tak karuan dan berdetak begitu kencang.  Tetapi, aku sindiri bisa merasakan aliran 

darah yang mengalir dalam tubuh ini.  

Tanganmu dengan manja manarik wajahku. Di matamu aku menemukan ketulusan, 

kejujuran, oase yang menyejukkan hatiku. “Aku minta maaf El-ijah. Aku tidak sengaja. Dari 

hatiku yang paling dalam aku tidak berniat menyakitimu. Aku mohon, maafkan aku El”. 

Katamu sambil terus meremas tanganku. Malam kini telah datang.  

 Wajahmu kini mendekat pada bibirku, kau mengkecupnya. Dan kita bercumbu 

mesrah di bawah sinar rembulan, seperti yang dilakukan kakak beradik dulu ditempat ini. 

Aku menemukan surga pada malam itu. Kita dalam suasana yang amat bergelora dan 

bernafsu. Kau menggoyangkan tubuhmu begitu cepat saat permainan itu akan mencapai 

klimaks.  

Tiba-tiba, sepasang tangan kasar menarik dan menghantam wajahmu. Orang-orang 

desa datang dan mereka dengan penuh amarah menghajarmu. Kau terhuyun-huyun dan 

pontang panting. Orang-orang desa terus membanjirimu dengan pukulan-pukulan maut 

mereka. Sementara, ayah menarik tubuhku yang tak terbungkus oleh sehelai benang. 

Sedangkan yang lain sibuk mengeroyokmu hingga babak belur. Dibawanya engkau ke tengah 

kampung. Di sana mereka memaki dan memukulmu lagi. Aku menangis tak karuan. Ayah 

menampar dan meludahiku. Melihatku dengan rasa jijik, seperti melihat tai. Kau pun diusir 

dari desaku. Mereka membopong tubuhmu dan meninggalkan di pinggir persimpangan jalan 

tua di ujung kampung.  

Hari ini, genap delapan bulan anak gadis kita berada di bumi ini. Ia terus menangis 

jika tidak melihat foto ayahnya. Dan aku sudah memberikan nama untuknya yaitu Maria. 

Agar ia menjadi wanita yang kuat dan rendah hati seperti ibu Tuhanmu itu. Karena aku yakin, 

di manapun engkau berada saat ini. Maria ibu Tuhanmu juga ada bersamamu. 
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MALAM-MALAM SEPANJANG OKTOBER DI KAMPUNG KAMI 

Fr. Lino Gabung 

 

Di kampung kami, malam-malam sepanjang bulan  Oktober tak pernah sepi. Setiap 

malam sepanjang  bulan ini hampir seluruh warga kampung, mulai dari anak-anak sampai 

orangtua akan beramai-ramai keluar dari rumahnya, menuju salah satu rumah warga tempat 

berdoa rosario.  Adapun yang tinggal di rumah hanya orang-orang tua yang tak bisa keluar di 

malam hari  lagi dan ibu-ibu yang memiliki anak bayi dan balita. Selain daripada itu dapat 

dipastikan semua warga kampung pasti akan beramai-ramai menuju rumah tempat doa. 

Sebelum doa dimulai, sambil menunggu semua warga datang, anak-anak pasti akan 

bermain kejar-kejararan di tengah-tengah kampung. Atau bermain ninja-ninjaan dengan 

menggunakan sarung yang menyelubungi seluruh badan. Agar tampak seperti seorang ninja, 

maka bagian tubuh yang terlihat hanyalah mata. Ya.....malam-malam sepanjang bulan 

Oktober kampung kami tak pernah sepi. 

Hampir seluruh warga kampung kami bekerja sebagai petani. Momen doa rosario di 

malam hari juga menjadi momen melepas lelah dan penat setelah bekerja di kebun seharian 

penuh. Setelah selesai doa Rosario, bapa-bapa biasanya mulai bercerita atau bersenda gurau 

di luar rumah sambil menghisap rokok. Ibu-ibu sudah pasti bercerita sambil menguyah sirih 

dan pinang. Sementara itu yang anak-anak sibuk dengan kue, minuman, atau pun permen 

yang disediakan tuan rumah. Bagi anak-anak, motivasi terkuat ikut doa adalah menghabiskan 

segala hidangan yang disediakan tuan rumah. Apalagi di rumah Ame Tinus. Dia adalah orang 

yang cukup berada di kampung kami. Jika tiba giliran doa di rumahnya, anak-anak pasti akan 

cepat-cepat menuju rumahnya. Tak ada lagi main  kejar-kejaran dan ninja-nijaan. Anak-anak 

akan mengambil tempat dekat dapur agar cepat mendapat bagian makan. Yang disediakan di 

rumah Ame Tinus bukan hanya minuman dan kue ataupun permen. Setiap kali doa di 

rumahnya, Ame Tinus selalu menyediakan makanan. 

Di antar anak-anak yang mendapat giliran untuk mendaraskan doa Salam Maria 

adalah hal paling hebat dan membanggakan yang mereka lakukan malam itu. Sebab mereka 

meyakini kalau yang mendasarkan doa salam Maria pasti dapat kue atau makanan lebih 

banyak. Sementara itu yang tidak dapat kue atau makanan lebih sedikit. Padahal entah itu 

yang daras ataupun tidak, tetap dapat porsi sama banyak. 
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Ya....itulah kampung kami. Yang malam-malam sepanjang bulan Oktobernya tak 

pernah sepi. 

Semalam, malam pertama di bulan Oktober tahun ini. Seperti tahun-tahun kemarin 

kami membuka serangkaian doa rosario malam sepanjang bulan Oktober di rumah Ame Petu, 

ketua KBG sekaligus kepala dusun kampung kami. Suasananya masih sama seperti tahun-

tahun kemarin. Sebelum doa dimulai anak-anak masih bermain kejar-kejaran dan ninja-

ninjaan. Malam pertama di bulan Oktober tahun ini, kampung kami tidak sepi. 

Doa rosario berjalan seperti biasanya. Setelah doa selesai, sambil menikmati kopi, teh, 

dan kue yang disediakan. Ame Petu mulai berbicara. “Kemarin, saya ikut rapat di kantor 

desa. Kita sudah tahu kalo kiita sekarang ada di masa Corona. Kemarin diumunkan kalo 

Corona di kita punya kabupaten tambah banyak”. Warga mulai menanggapi dengan desas-

desus suara tidak jelas. “Saya omong belum habis, jadi dengar dulu”. Lanjut kepala dusun 

sekaligus ketua KBG kami. “ Jadi, di kabupaten  kita akan diberlakukan PSBB. Saya juga 

tidak mengerti apa PSSB. Intinya kita jangan lagi berkumpul rame-rame sepert ini. Kita 

jangan lagi keluar malam-malam. Mulai dari jam 6 sore tidak ada lagi yang keluar-keluar 

rumah”. Desas-desus suara keributan warga semakin bertambah. Suara-suara keributan itu 

suara orang-orang tua. Sementara anak-anak tidak peduli, mungkin juga tidak mengerti 

dengan apa yang di katakan Ame Petu. Mereka asyik menghabiskan kue dan minuman yang 

ada di depan mereka. Di tengah desas-desus suara orang-orang tua dan keasyikan anak-anak, 

seorang bapak bertanya. “ Lalu bagaimana dengan  doa rosario kita tiap malam dari rumah ke 

rumah...?”. “Jelas..., mulai besok malam tidak ada lagi doa rosario bergilir dari rumah ke 

rumah seperti tahun- tahun kemarin. Mulai besok malam kita doa rosario di rumah kita 

masing-masing”. Jelas Ame Petu, yang kemudian kembali tanggapi oleh warga dengan desas-

desus. Anak-anak kaget karena dengar kalo mulai besok tidak ada lagi doa rosario bergilir 

dari rumah ke rumah. Mereka ikut menanggapi dengan mengangkat muka. 

Semua warga kembali ke rumah masing-masing dengan rasa gelisah akan corona dan 

juga kecewa karena tak ada doa rosario bergilir dari rumah ke rumah lagi. Dalam perjalanan 

pulang, Sheila, anak lima tahunan yang juga ikut doa tanya kepada mamanya. “Mama kenapa 

mulai besok malam kita tidak doa rame-rame lagi...?”. “Sheila Nene Bunda Maria sekarang 

tidak mau kalo kita doa rame-rame. Kalo kita doa rame-rame kita sakit nanti. Nene Bunda 

Maria mau kalo kita doa sendiri-sendiri di rumah kita.” Jawab mama Sheila menanggapi anak 
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putrinya. Ya.....mungkin Nene Bunda Maria mau kita doa sendiri-sendiri. Doa dalam sepi dan 

hening kita. 

Mulai malam ini, di kampung kami malam-malam sepanjang bulan Oktober jadi sepi. 

Malam-malam sepanjang bulan Oktober di kampung kami tidak ramai lagi. Tidak ada lagi 

bapa-bapa yang bersenda gurau sambil menghisap rokok untuk melepas lelah dan penat. 

Tidak ada lagi ibu-ibu yang bercerita sambil makam siri pinang. Tidak ada lagi anak-anak 

yang main kejar-kejara  dan ninja-ninjaan dari sarung. Tidak ada lagi porsi kue atau makanan 

yang lebih banyak untuk anak yang mendaraskan doa salam Maria. Meskipun sebenarnya 

entah yang mendaraskan ataupun tidak dapat porsi yang sama banyak. 

 

KISAH KEMARIN MALAM 

Fr. Paul Suryawan 
 

“Ma, aku sudah bosan hidup. Aku sudah tiadak gairah lagi dalam menjalaninya. Semua terasa 

suram dan tiada harapan, meski itu hanya secercah cahaya lilin.” 

“ma, tolong jawab dan berilah aku solusi. Aku tidak tahu harus ke siapa lagi. Hanya engkau 

saja yang paling ku percaya selama hidup ku ini.” 

“ma, kenapa aku harus mengalami penderitaan di dunia ini? Kenapa aku harus merasakan 

kesusahan? Kenapa hidup ini harus penuh rasa sakit dan luka? Bukankah engkau pernah 

bilang hidup ini adalah anugerah?” 

“mungkin pinta mu saat itu....” 

@@ 

“adee, sudah pagi ayoo bangun..” 

“ahh mama(?), iyaa maa..” kata ku menjawab perkataan mama 

“ingat sebelum beranjak dari tempat tidur, ucapkan syukur kepada Tuhan karena telah diberi 

kesempatan sehari lagi untuk melakukan kebebasanmu di dunia” 

“pasti ma, aku takkan melupakannya. Hehe”  
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 Begitulah kegiatanku setiap pagi. Semenjak kepergian ayahku, mama selalu 

mengingatkanku bersyukur dan menyadari berkah setiap harinya. Apapun kodisinya, puji dan 

syukur wajib dihaturkan kepada Tuhan. Sekalipun kami terbangun di pagi hari di tempat 

pembuangan akhir atau di bawah kolong jembatan.  

 Mama menjadi superheroku. Tak ada satu kata penolakan ataupun keraguan yang 

berani muncul dalam diriku terhadap mama. Aku selalu mematuhinya dan mendengarkan 

setiap permintaannya. Walau ada rasa penasaran yang menuntut untuk dipuaskan dalam 

diriku ini. Sebuah pertanyaan yang sedari dulu ingin aku sampaikan kepada mama. Namun 

tak pernah aku memiliki kuasa untuk mengatakannya.  

 Sesungguhnya, aku adalah seorang anak dari keluarga yang terbelakang. Orang tuaku 

menamaiku Deo, namun aku biasa dipanggil Ade. Ayahku meninggal ketika aku masih SD. 

Aku tidak tahu apa penyebabnya. Mamaku hanya berkata bahwa tabungan syukur ayah telah 

penuh. Setelah itu, aku hidup dengan mamaku saja. Kami tinggal di rumah yang beralaskan 

kardus dan beratap langit. Bila hujan datang,  kolong jembatan pun jadi sahabat kami. Untuk 

makan, kami mengandalkan dari belas kasih orang dan beberapa upah dari usaha mama 

membantu orang lain untuk angkat barang-barang ataupun pekerjaan lain yang tersedia. Aku 

selalu ingin membantu mama mencari uang, tetapi mama selalu mengatakan “biar mama saja, 

ya.. Ade”. Tak ada kata yang berani keluar dari mulutku bila mama telah berpesan kepadaku. 

@@ 

 Lambat laun, aku menyadari bahwa aku tak boleh diam saja. Sekalipun aku masih 

seumuran anak SD, aku mesti membantu mama mencari uang. Bagaimanapun pekerjaannya 

nanti, jika aku boleh dan bisa aku pasti akan melakukannya. Ditambah hanya akulah satu-

satunya harapan yang tersisa dalam keluargaku. Dan aku laki-laki.  

Sedangkan mama, rambut putih di kepalanya telah banyak yang mulai berlomba 

menunjukan diri. Kulit mama pun sudah mulai lusuh. Wajah yang selalu menampilkan 

senyum manis perlahan banyak kerutan. Aku tahu mama tak lagi muda. Sehingga ingin sekali 

berkata, “ma, istirahatlah di kamar. Bila mama lapar, di dapur ada roti dan buah yang telah ku 

beli. Ade pergi kerja dulu ya”.  

Namun kenyataannya, mamalah yang memberiku sebungkus nasi dan segelas air. 

Bahkan kadang ia rela tidak makan hanya agar aku bisa makan.  Apapun yang bisa 
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diperolehnya selalu diutamakan bagi diriku. Seakan tubuhnya tak lagi membutuhkan 

makanan dan merasa kenyang bila aku bisa makan.  

Ini membuat hatiku semakin terenyak. Merasa kehadiranku menyusahkan mama. Dan 

aku merasa kehidupan ini hanya memberi penderitaan. Ingin sekali bertanya pada mama, 

mengapa hidup di dunia itu seperti neraka. Yang katanya di sana tiada namanya bahagia dan 

sukacita. Hanya sengsara dan derita. Namun karena aku pikir belum waktunya, aku memilih 

mencari tambahan uang dengan bekerja saja. Dan menyimpan pertanyaan itu dalam hati.  

Pertama kali mencari kerja, aku rasa sangatlah susah. Pandangan negatif orang-orang 

terhadap diriku yang masih usia anak SD ini menjadi hambatan yang terbesar. Mereka 

meragukan dan mencibirku. “Apa? kamu mau kerja disini? Bisa apa emangnya kamu?” 

begitu perkataan salah seorang pemilik toko beras yang meragukan diriku. Walau begitu, aku 

tak menyerah. Aku terus mencari dan mencoba hingga aku mendapat pekerjaan di sebuah 

toko buah yang cukup besar. Aku bekerja sebagai angkat-angkat buah. Di tempat kerja ini, 

aku senang sekali. Sebab pemilik toko memahami keadaanku dan sering membekaliku 

beberapa buah sehabis kerja. Aku pun dibuatnya berpikir, “mungkin aku salah dalam 

mengatakan bahwa hidup ini hanya berisi penderitaan”. 

@@ 

 Suatu hari, dalam perjalanan ke tempat aku bekerja aku tak sengaja melihat mama di 

marah-marah oleh seorang bapak. Aku tak tahu kesalahan apa yang mama buat hingga 

dimarah. Aku pedih melihatnya. Seolah mamaku adalah seorang penjahat yang pantas 

dihakimi. 

“ohh… kamu ini ibunya. Pantas saja seorang anak SD harus mencari kerja, bukan duduk di 

kelas untuk belajar. Kamu kerja saja tidak benar. Tahunya hanya memohon belas kasih dan 

meminta maaf. Jadi orang tua itu harus...”Aku tak sanggup mendengarnya lebih lama lagi. 

Hatiku perih dengan luka yang tak berdarah. Pikiranku sesak dengan kata-kata yang 

menyayat halus. Dan sekali lagi keraguanku mencuat, 

 “benarkah hidup ini hanya tentang penderitaan?” 

 Setelah itu, aku menangis dan berlari ke gubuk ku tercinta. Tempat aku melepas lelah. 

Seakan alam mengerti keadaanku. Burung-burung turut menyembunyikan kicauannya. Angin 

tak lagi berhembus. Semuanya menjadi sepi dan sunyi. Aku bingung dengan dunia ini. Aku 
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pun terus menyalahkan diriku yang tak mendengar perkataan ibuku. Perasaan benci terhadap 

dunia mulai bernegosiasi. Pikaran yang selama ini aku jaga agar selalu bersih dan murni, kini 

mulai pudar. Diriku tak lagi bisa aku kendalikan. Aku sungguh marah dan emosi. Namun, tak 

ada hal yang bisa aku lakukan. 

 Tiba-tiba saja mama datang. Aku terdiam. Takut. Cemas. Sembari khawatir keadaan 

mama. Sebab aku sadar, semua yang dialaminya itu oleh dan karena diriku. Aku hanya bisa 

menundukan kepala. Memilih diam seribu bahasa.  

 “selamat siang Ade” sapa mama, 

 “....” aku masih memilih diam, 

 “Ade udah makan? Ini mama ada bawa nasi ikan kesukaan Ade” mama menawariku, 

 Namun tetap saja aku memilih berdiam diri. Melihat aku begitu, tidak lama kemudian 

mama memelukku hangat. Kasih dan kedamaian menerobos kekalutan dalam hati dan 

pikiranku. Aku merasakan kenyamanan dan ketenangan yang pasti akan selalu kurindukan. 

Lalu ibu berbisik kepadaku, “Ade tenanglah, mama tidak kenapa-kenapa”. Aku mengangkat 

kepala dan melihat wajah mama yang begitu memancarkan keteduhan. Kerutan usia sama 

sekali tak mampu menutupinya. Mama seperti tidak memiliki luka dalam hidupnya. Padahal 

tadi aku menyaksikan sendiri mama dimarah-marah dan dihakimi. Aku yang hanya 

melihatnya saja begitu merasa tersakiti apalagi mama yang mengalaminya. Sekali lagi ku 

lihat wajahnya, memastikan bahwa mama menutupi semuanya namun tak juga aku temukan 

rasa benci dan amarah. Seakan mama memiliki hati seluas semudera yang tak akan 

terpengaruh dengan secangkir kopi hitam pahit. 

 Karena kupikir ini saat yang tepat untuk menanyakan semuanya kepada mama, aku 

menyampaikan segala isi hatiku selama ini. “Ma.., aku ingin bertanya. Mengapa kita hidup 

miskin dan susah? Tidak bisakah kita hidup enak-enak dan segala sesuatunya terjamin? Atau 

mungkin hidup ini hanya berisi penderitaan?” Tanyaku tidak terima akan kehidupan ini. 

 Kemudian mama menjawab dengan nada lembut dan penuh keyakinan, “dengarkan 

baik-baik ya Ade. Kita memang hidup miskin dan susah. Namun sekalipun miskin dan susah 

tetaplah bersyukur, karena mungkin dengan mengalami kehidupan yang demikian engkau 

bisa menjadi lebih dekat dan berpasrah dengan Tuhan” 
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 “apakah itu artinya kita harus hidup miskin terus ma?” sela ku 

 “tidak juga. Engkau boleh berjuang dan bekerja keras mencapai cita-citamu. Namun 

bila engkau telah menjadi kaya dan sukses mama mohon tetaplah ingat untuk bersyukur. 

Karena mungkin dengan kekayaan dan kesuksesanmu itu engkau bisa membantu sesamamu.”  

 “ohh iyaa, benar ma. Sebagaimana aku mendapat bantuan dari si pemilik toko buah. 

Ia begitu sukses dan ia mau menolongku. Itu memberi kebahagiaan tersendiri bagi diriku.” 

Imbuhku kepada mama 

 “ternyata kamu sudah mulai mengalaminya ya. Syukurlah” kata mama 

 “iya ma, maaf aku diam-diam mencari kerja tanpa sepengetahuan mama” permohonan 

maafku karena telah menipu mama 

 “iyaa ngapapa Ade. Yang penting kamu selalu ingat bersyukur atas hidupmu ini. Baik 

itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Percayalah bahwa itu semua 

rahmat dari Tuhan. Tak perlu marah dan berkata-kata kasar. Itu tak akan mengubah 

perasaanmu menjadi damai. Tetapi belajar menerima. Kendati engkau belum mengerti dan 

memahaminya secara utuh. Menerima itu bukan berarti kau tak berdaya, melainkan kau 

percaya bahwa hidupmu ini adalah anugerah dan rencana dari Dia Sang Pencipta”  

 “tapi mengenai penderitaan di dunia ini ma?” aku bertanya sekali lagi 

 Mama tersenyum dan menjawab, “mengenai penderitaan, mama hanya bisa berkata 

bahwa menolak, menyangkal, dan mengeluh terhadap penderitaan itu hanya bagi mereka 

yang tak memiliki iman kepada Tuhan yang telah mendahului dan menanggung semuanya 

untuk manusia. Bukankah kita ini hidup untuk mengikuti-Nya? Bukan mendahului-Nya 

kan?” 

@@ 

 “Ma.., aku sudah bosan hidup. Aku sudah tiada gairah lagi dalam menjalaninya. 

Semua terasa suram dan tiada harapan, meski hanya secercah cahaya lilin pun tak ada.” 

“ma, tolong jawab dan berilah aku solusi. Aku tidak tahu harus ke siapa lagi. Hanya 

engkau saja yang palingku percaya di hidup ini.” 
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“maa, kenapa aku harus mengalami penderitaan di dunia ini? Kenpa aku harus 

merasakan kesusahan? Kenapa hidup ini harus penuh rasa sakit dan luka? Bukankah engkau 

pernah bialng hidup ini adalah anugerah?” 

“mungkin pintamu saat itu....” 

“adee, sudah pagi ayoo bangun..” 

“ahh mama? benarkah ini mama? iyaa maa. Aku bangun” kata ku menjawab 

perkataan mama dan berusaha langsung memeluknya erat. Namun belum sempat ku 

memeluknya, mama sudah pergi dan menutup pintu. Aku berusaha mengejarnya dan ... 

‘bruakk...!!!!!’ aku terbangun dan tersadar. “apakah tadi aku bermimpi?” tanyaku 

pada diriku sendiri. “Atau mungkinkah ini jawaban atas pertanyaanku selama ini?” Lalu 

tanpa berpikir panjang aku segera bangun dan mengucap syukur kepada Tuhan atas jawaban 

yang tak pernah ku duga dengan cara seperti itu. Kemudian aku segera mencari ibuku dan 

memeluknya erat. Dan berjanji bahwa aku tak akan lagi mengeluh dalam hidup dan selalu 

melihat segala sesuatunya dengan kaca mata iman.  

 

 RAYA 

Fr. Ebby Edon 

 

“Hari itu adalah 17 Oktober yang ketujuh belas untuknya, sejak ia ada di dunia”. 

Raya pulang ke rumah tengah hari itu dengan perasaan hati yang gembira luar biasa. 

Tadi di sekolah, tanpa ia sangka-sangka, teman-temannya membuat kejutan ulang tahun 

untuknya. Selama ini, tak pernah sekalipun ia diberikan kejutan ulang tahun, oleh siapa pun.  

Di waktu yang sama, di rumahnya, Ibunda Raya tengah menantikan kedatangannya. 

Ibundanya tak sempat mengucapkan selamat kepada Raya karena ia berangkat ke sekolah 

lebih cepat dari biasanya. Tapi tujuan ibunda Raya menantinya bukan untuk mengucapkan 

selamat ulang tahun. Ada hal yang menurutnya lebih penting dari basa-basi itu. 

Dengan langkah tegap dan bangga, Raya memasuki gerbang rumah. Dilihatnya 

Ibunda tengah bersandar di pintu depan, dengan tampang yang datar-datar saja. Namun, Raya 
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tetap tersenyum sumringah melihat keberadaan Ibunda, yang dalam sangkanya akan 

mengucapkan selamat atas ulang tahunnya. 

“Tak usah lagi kau cari pengusaha mebel itu,” seru Ibunda tiba-tiba dengan nada 

dingin. Ibunda pun langsung berbalik badan dan masuk ke dalam rumah. Senyum di wajah 

Raya langsung memudar, diganti dengan tampang heran yang muncul dari otak tujuh belas 

tahunnya.  

Ayah Raya hanyalah seorang pengusaha mebel yang kurang terkenal, penghasilannya 

pun pas-pasan, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin.  

Setelah terdiam sesaat di depan rumah, Raya melepas sepatunya dan masuk ke dalam 

rumah. Dilihatnya ibu tengah menangis, duduk di ruang tamu. Raya mengambil tempat di 

depan Ibunda, tanpa bisa melakukan apa-apa. Hingga beberapa saat Ibunda cukup tenang, 

dan tiba-tiba Opa muncul di pintu masuk. Ibunda seketika berdiri dan meninggalkan Raya 

bersama  Opa di ruang tamu. Opa  duduk di sofa, mulai berbicara, 

“Raya, ini merupakan saat yang tepat dan seharusnya kamu mengetahui semuanya, 

tentang dirimu. Saat pertama kali Ibumu mengandung kamu, ia sendiri tak tahu siapa ayah 

kandung dari bayi yang ada di dalam perutnya itu. Ayah yang kamu kenal selama tujuh belas 

tahun ini adalah salah satu orang yang dekat dengan Ibumu saat itu. Tetapi, kala itu mereka 

berdua tak pernah sekalipun melakukan hubungan yang tak seharusnya mereka lakukan. 

Kemudian, Opa pun memintanya untuk menjadi pendamping Ibumu, menjadi Ayahmu. Ia 

orang yang sangat baik dan rendah hati. Sehingga dengan tulus, ia menyetujui permintaan 

Opa, dengan syarat ia akan pergi dan melepaskan Ibumu setelah bayi yang ada dalam 

kandungan tersebut berumur tujuh belas tahun. Dan hari ini, dia telah melaksanakan 

persyaratan itu.” 

Seketika, air mata Raya langsung tumpah, tak ada satu pun kata yang keluar, tak ada 

pemberontakan. 

Raya menyimpan segala perkara tersebut di dalam hatinya dan merenungkannya. 
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LELAKI PEMAKAN KAGUM 

Fr.  Yogi Djuharyono 
 

“Seandainya satu hari kita bertukar jiwa, kau jadi diriku dan aku jadi dirimu, betapa 

tragisnya menjadi diriku menampung rindu yang hampir karat. Kuharap kaulah satu-satunya 

si blonde di luar sana yang suatu saat kamu akan jadi tulang rusukmu dan aku jadi tulang 

punggungmu. Dan aku adalah sosok lelaki penikmat diam, menabur rasa yang membara, 

Hasrat yang tak kunjung bertepi. Diam-diam aku mengagumimu, sahabatku adalah hayalan”. 

Suara hatiku ketika merunduk adalah pilihanku. Aroma kopi menguap dari bibir 

cangkir. Bertabur rasa dengan aroma pisang goreng merebak baunya. Menemani 

kesendirianku dalam situasi hening bertapa di kamar. 

“hey, kau bermeditasi? Mata tak pejam menatap kertas tanpa coretan. Kau menikmati 

kopi tanpa menghiraukan betapa kejamnya jadi bibir yang hampir melepuh karena panasnya 

kopi. Ezra, seorang temanku yang datang tak kuundang menggoda lamunanku, sesekali 

tangannya bergerak menyusuri bibir piring dan hampir mau habis merenggut pisang goreng 

di mejaku yang belum sempat kucicipi. “Apakah masa lalumu yang membuat kau seperti 

cacing kepanasan?. Diam adalah caraku melawan bau amis kata-kata dari mulut temanku. 

Hampir setiap harinya dia selalu menujukkan batang hidungnya dan sudah menghafal saat-

saat saya bergumul dengan diriku sendiri. Aura kekesalah mulai nampak ketika ia mulai 

menceritakan kembali masa lalu yang pernah dilewati bersama saat di Seminari Menengah. 

“ Jef.. apa yang terus kau pikirkan. Tidakkah kau mau menikmati waktu santai dulu. Naluri 

untuk menggangu sudah mandarah daging dalam diri temanku. Gampang saja dia bisa 

membuatku respon kepadanya. Cukup menceritakan ini. Dulu kami pernah dipertemukan 

dalam tempat dan waktu yang sama oleh seorang cewek akibat memiliki selera yang sama. 

Sama-sama suka padanya. Kesal bukan? Dua orang sahabat mempunyai selera yang sama 

pada seorang cewek. Belum lagi mendapat cibiran dari teman-teman, dianggap sebagai laki-

laki murahan. Tapi kami memiliki cara yang berbeda untuk menutup kebodohan itu. Setelah 

kisah itu, kami semakin mempererat persahabatan kami. Cewek itu benar-benar sampai 

merasa dirinya kesal karena kami sengaja untuk tidak melanjutkan hubungan itu dan secara 

langsung menujukkan kebodohannya dalam hal percintaan. Sebab tidak mungkin seorang 

hamba mengabdi pada dua tuan. Let bygones be bygones. Tidak sulit melupakan kisah kelam 

itu. Cukup bilang pada diri sendiri saatnya berubah dan berjuang untuk yang lebih baik. 
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Sebab kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kata-kata itu teryata 

membuatnya yakin, meskipun rasanya hati seperti diiris sebilah pedang, belum lagi dibubuhi 

oleh sindiran. Terkadang semua yang kita makan, tak selamnya harus ditelan. Merasa tidak 

enak, ya dibuang dan kalau enak, ya makan. Banyak pengalaman tidak enak, tidak pantas 

dipelajari untuk menciptakan pengalaman yang baru. 

 Malam yang mencengkam, berlalu begitu cepat. Aku hanya mengisi keheningan 

malamku membalut cerita di kertas putih. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku pernah 

mengangumi seseorang. Seseorang yang belum pernah aku tau keberadaanya. Bertemu 

denganya pun hanya sebatas mimpi. Dia adalah anak orang nomor satu di kampungku. Status 

bapaknya membuat dia dikenal banyak orang. Aku pun hanya mendengar cerita orang-orang 

tentang dirinya. Kecantikan menjadi buah bibir banyak orang di kampungku. Niatku 

membara untuk mencari tau semua tentangnya. Setiap kali kubuka berandaku selalu saja 

kutemukan pancaran senyum di fotonya. Itu selalu kulakukan setiap saat kala kejenuhan 

selalu hadir, meskipun aku sadar jalan sunyi adalah pilihanku. “Benar-berar mahluk ciptaan 

Tuhan yang paling sempurna. Dia mempunyai senyum yang khas. Sangat keliru jika orang-

orang menyamakan senyumnya dengan wanita lain. Kalaupun saya yang keliru, setidaknya 

kembali pada pasal pertama, bahwa ia cantik. Bagiku cantik bukan hanya soal enak 

dipandang. Dan bukan soal merasa puas atau tidak. Bukan pakaian, perhiasan, make up, tetapi 

kebaikan hati dan senyuman. Itulah cantik yang sesungguhnya. Cantik adalah kekuatan, 

senyum adalah senjatanya. Tampilan wajahnya yang mungil dan polos mampu membungkam 

hatiku seketika, saat dia menyunggingkan senyuman termanis yang pernah kulihat sebagai 

senjatanya. Memandangnya membuatku lupa sejarah. Sejarah masa lalu bersama sahabat 

karibku. Dia membuatku lupa diri dan rutinitasku. Kadang kala aku seperti kucing kehujanan. 

Mengurung diri di kamar, malam begadang, terlambat bangun pagi dan lebih ekstrim lupa 

makan, bahkan seringkali tidak mersakan lapar. Sudah cukup bagi saya kenyang dengan kata-

kata. Kata-kata penuh makna yang melahirkan kelegaan, termasuk kata-kata sabda. Makanya 

saya tidak pernah megabaikan Ekaristi pagi. Benar-benar mengikuti dan menghayatinya 

dengan baik. Ekaristi adalah sumber kekuatan saya. Tuhan yang menguatakan saya bukan 

dengan makanan duniawi melainkan makanan surgawi. Kalau dibuat daftar kehadiran Misa 

pagi, mungkin nama pertama yang selalu hadir adalah saya. 

 “ Kenapa kau tidak makan”? Pertanyaan yang selalu Ezra hujani.” Aku diberi makan 

oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dia sebenarnya semakin bingun dengan sikapku. 
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Kepeduliannya memang saya akui. “Menurutmu, mengagumi orang dari jauh itu lebih bagus 

ataukah paksa untuk mengungkapkanya dan bermuara pada sakit hati”? 

 “lebih sakit hati ketika memendamnya”. Tidak akan sakit hati kalau cuma mengagumi 

kan? Mengagumi lebih baik bagiku dari pada memaksa seseorang untuk bersamaku. 

Mengagumi itu tidak jauh dari mencintai dan mengasihi orang. Mencintai tak harus memiliki. 

Bagiku mengagumi juga merupakan mencintai karena perasaan juga terlibat dalamnya. 

Seandainya dia tau kalau aku selalu mengaguminya, aku akan katakan pada diriku bahwa kau 

berhasil menampung rindu. Meskipun dibilang mimpi, tapi suatu saat tanpa disadari dia akan 

mengetahuinya. Bukannya harapan lebih besar dari kenyataan? Aku punya ambisi yang kuat 

untuk memiliki dan mencintainya. Proses bagiku sangat berarti dan kuhargai. 

 “Aku mau bertemu denganya dan berani mengatakan padanya semua kekagumanku 

padanya”. “ Apakah kau bodoh Jef? Sekarang kau tau kondisi saat ini. Orang berlomba-

lomba melindungi diri dari covid, sedangkan kau nekat bertemu dengannya. Katanya kau 

sangat mengagumi dia. Jagan sampai kehadiranmu membawa mala petaka baginya. Apakah 

kau mau? 

 “Ezra benar. Sekarang dunia tidak akan merestui ambisi dan harapanku. Aplagi 

sekarang adalah bulan rosario. Lebih baik bagiku berdoa bersama Bunda Maria agar dia 

dalam keadaan baik-baik saja dan tetap menjadi orang yang aku kagumi. Untuk sementara 

aku mencari kenyamanan dengan Bunda Maria. Dialah yang akan mendengarkan curhatku. 

Saatnya saya menjadikan Bunda Maria sebagai teladan. Di dalam tembok sunyi ini aku akan 

mencintai dia dalam keheningan. Cukuplah bagiku sekarang mengagumi dan mencintainya 

dalam mode hening. Seperti kisah cinta antara Maria dan Yusuf. Secara diam-diam Yusuf 

mengambil Maria menjadi miliknya tanpa diketahui banyak orang. Aku tidak peduli dunia di 

luarku sekarang. Cerita banyak orang tentang kematian dalam skala besar akibat covid, 

Biaralah Tuhan yang mengaturnya. Tuhan mempunyai rencana yang istimewah bagiku dan 

dirinya dan pasti yang terbaik yang diterima. Cukuplah aku yang mencintaimu dalam 

keheningan malamku dan persis namamu jadi buah bibirku dalam doa. 

 “Untukmu di luar sana, aku sudah meraskan derasnya gejolak hatiku dan betapa 

pulunya menjadi seorang pengagum. Aku tidak menuntut apa-apa dari dirimu dan siapa-siapa 

yang kutuntut. Cukuplah kutuntut diriku untuk tetap kuat dan tegar jadi diriku sendiri dan 
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menahan rindu yang hampir karat. Aku hanya mengagumimu dari jauh. Itu sudah cukup 

membuatku puas”. 

  “Bunda, jika dia bukan jodohku, tempatkan dia suatu saat nanti di sisi 

Putramu” 

 

PUISI  

Keluarga Kita Bodoh Mama!! 

Fr. Donny Taji 

Mama....... 

Sudah setahun kepalaku sakit. 

Bapa sudah membantu mengompresnya  tapi tak sembuh-sembuh. 

Saudari dan saudaraku sudah meniduriku dengan belaian mereka, tapi malah mereka yang 

tidur lelap. 

Keluarga kita telah mengadu pada hakim dokter, tapi malah sakit kepalaku semakin 

mengganas. 

Apakah mereka terlalu berjabat tangan sehingga dokter merasa tersinggung dan tak percaya 

lagi? 

Karena sebelumnya, bapa pernah bilang pada dokter ; 

“Apakah keluargaku untuk sementara mengabaikan misimu dahulu sebelum engkau menjadi 

dokter. “SEHATKAN CINTA KASIH “.” Dan dokter mengiyakannya. 

Dan bapa menyurati jawaban dokter ke keluarga kita. 

Sudah disurati malah masa bodoh dan memang bodoh! 

Ahh... 

Aku benci keluarga kita. 

Dan sekarang aku sadar mama, sakit kepalaku  adalah racun dari keluarga sendiri. 

Karena waktu aku makan, mereka memberi aku ikan, saat misi dokter telah di ubah. 

“ABAIKAN CINTA KASIH “ 
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Aku Bisa Apa 

Fr. Mario Sundu 

Maret menjadikanku ibu 

Bulan yang melahirkan ambigu 

Antara senang dan derita 

Meski pada abad yang berbeda. 

 

Aku gadis yang dipilih dari yang terpilih 

Iya aku, aku yang menanggung semuanya 

Toh, tidak kubuka bibirku untuk mengadu. 

 

Aku gadis yang pandai mengistirahatkan kata 

Yang suka bergumal dalam batin 

Dan suka berdialog dalam diri 

Karna syahdulah yang kupunya 

 

Kepada Sang Ilahi aku berbisik 

“Terjadilah padaku” 

Toh, semuanya ada di tangan-Mu. 

 

Tapi jika berlalu 

Itu kehendak-Mu. 

Aku bisa apa 
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TINGGAL 

Fr. Yanri Ona 

Sepanjang kenangan, 

dunia tak seperti biasanya 

Tangisan terus bergemuruh 

Sepi,sunyi masih membalut 

Bila jalanmu masih gagap;.. 

Tinggallah, 

Biarlah engkau tinggal dan melihat tapak-tapak duka dari balik liang jendela. 

Tinggallah, 

walau sudah seperti biasanya dunia berjalan, 

sudah bersama dalam jarak dunia melangkah. 

Tinggallah, 

biarlah jarak menuai rindu, 

dan rindumu dalam jarak adalah persembahan puisimu kepada Tuhan bagi dunia. 

Tinggallah, 

sebab jarakmu adalah obat bagi dunia, 

Tinggallah, 

walau air mata terus mengalir mengiringi bait-bait doa,dan lagi air mata yang tumpah 

mengantar pulang raga pada tanah, 

Tinggallah dan berdoalah, 

"Bersabdalah Tuhan,maka kami umatmu akan sembuh" 

 

Sunyi 

Fr. Ical Lewayang 

Salam kecup sebuah doa di malam hari 

Terdengar bunyi angin mengibas di telinga 

Sunyi suasana desis teramat pelan 

Bersujud sambil meminta berkat dari Bunda 
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Di sela napas ini yang menanggung rasa 

suasana hadir begitu hangat menyentuh badan 

Sudah terasa menikmati waktu sendiri 

Ingin mengucap semua kasih 

 

Kasih Bunda melalui sebait doa sederhana 

Ucapan kata sangat nyaman didengar 

Bersanding memohon segala keluh kesah 

hanya untuk sang Kuasa 

 

Di hadapan Bunda yang berselimut kain adat 

hati teramat tenang menjawab semua niat 

Malam penuh suka dan duka 

karena sunyi menghantar sepucuk doa 

 

Rahim Bunda Tercipta Iman 

 

Fr. Eris Gasi 

 

Ada pepatah mengutip fakta 

Sang Bunda melangkah tanpa kata 

hingga beradu mata 

pada suara yang berkata entah 

“Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu” 

 

Laju memang langkah waktu 

Dikandung Tampan pada suci rahim 

Berlagak riang penuh kagum 

Sang Bunda berhati teduh 
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Perihal si Tampan 

Nyatanya putra utusan 

Bertakhta megah selibat iman 

dari rahim begitu anggun 

 

Teruntuk sang Bunda 

Ibu si Tampan 

dunia mengadu bangga 

menuntun syahadat doa 

merajut sucimu 

lalu terisak riang 

“Engkau merajut Iman” 

 

 

 

Madonaku 

Fr. Aris Lio 

Di awal bulanmu dirundung mendung 

Menaruh kasih dan damai 

Akan kusaksikan tiga puluh hari 

Kukenang isi sebait doa 

Kuingat pesanmu dimimpi 

Itulah hari-hari baikku 

 

Di awal bulanmu kusimpan rindu 

Menyimpan  duka dan suka 

Pada hari yang terlewatkan sebelumnya 

kusematkan keluh kesah  dalam teduh 

Kulupa akan janjimu yang dulu 

Itulah hari-hari terburukku 
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Madonaku.... 

Izinkan aku menyairkan sebuah harapan 

Dan menyadarkan seisi hatiku 

Aku berkata tanpa ragu dan malu 

Sebab madonaku begitu setia 

Hadirmu penuh benih kekuatan 

Madonaku.... Aku mendengarmu 

 

Ibu 

Fr. Nino Mosa 

 

#1 Menghindar pada yang tak terhindar 

Apalah daya 

Berlari juga pasti dikejar 

Sembunyi pun pasti didapat 

Diam sajalah 

Pada ketiak Ibu 

 

#2 Kadang saya coba menjadi Ibu 

Tapi tetap saya hanya seorang ibu 

yang tak seperti Ibu 

 

#3 Ibu, adakah obat untuk sakitku? 

Ibu hanya bergumam 

“Mari datang pada Ibu, biar ibu kecup mata hatimu” 

 

#4 Mari menepi 

Berbisik pada sepi 
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Kita tidak mati 

Ini cuma pandemi 

Iyakan Ibu? 

 

 
 
 

“Alkisah Pujangga Timur” 

Fr. Sasly Jemparut 

Sebelum rihat di pangkuan ranjang 

tubuhnya terimbas hawa cemas 

lantaran nestapa telah merapal jarak 

pada ruang kisah tanpa layar 

Konon, dalam waktu dan takdirnya 

Ia pernah merajut sulur dari mozaik labirin 

Ada nuansa tanpa rasa 

Ada gelora tanpa kisah 

Dan ada ruang tanpa kesempatan 

Sementara, harapan tanpa kondisi adalah tak berujung 

Lantas, adakah dia mengeja nestapa? 

Kini tinggal ada dia dan Bunda 

Di balik sorotan matanya 

Ia menatap Bunda 

Dengan pundi-pundi rasa yang menutup akal 

Bahkan menyurai suara keheningan yang meronta 

Tuk menabur arti 

Meski tak mengikrar kata 

Tatapan Bunda tetap menyeka bising pada sajak ejaannya 

Ia pun menepi tuk menyangkal diri 

dan tak berkata tuk berkata 
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Demikian keheningan mendekap amin 

Pada harap yang tak berujung 

 

 

Ada Bunda 

Fr. Alfian Mbete 

Dibayangi kebingungan 

Dilanda kecemasan 

Ada ketakutan luar biasa 

Ada kecurigaan tidak biasa 

Menghantui kehidupan setiap insan 

Penghuni bumi yang beriman 

 

Harapan seakan sirna 

Hanya kebuntuan yang ada 

Oleh sebab yang tak kasat penglihatan 

Yang akibatnya amat kasat penglihatan 

 

Adalah dia, Bunda kita 

Kenyamanan ada padanya 

Ia menghadirkan ketenangan 

Menghempaskan ketakutan dan kecemasan 

 

"Bahwa ia adalah ibu kita 

Bunda yang begitu mengasihi kita 

dan mengetahui kelemahan kita 

Apalagi yang perlu kita takutkan? 

 



WADAS EDISI OKTOBER 2020 | MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 127 

 

Tentang Doaku Pada Malam Ini 

Fr. Erwin Sella 

Pada sebuah sudut kamar yang bertemakan syahdu 

nyala lilin kujadikan teman untuk doaku malam ini 

Tapi, “di luar sana masih ramai”, kataku pada lilin itu. 

Tak ada reaksi darinya.  

Kubiarkan saja hal itu. 

Kulayangkan pandanganku pada patung kecil Perawan Maria yang ada di pojok doaku 

dengan tangan terus terkatup. 

Ia selalu saja berdoa dalam situasi apapun. 

Aku jadi terkagum padannya hingga merasa malu pada diriku sendiri. 

Kusebut aku anaknya, sedangkan meneladani sikapnya  saja aku tak mampu. 

Ia senantiasa menyerahkan hidupnya pada Tuhan dalam doa, sedang aku tidak.  

Memulai doa saja aku tak tahu,  apalagi mengakhirinya. 

Bahwa aku berdoa, itu pasti,  tapi entah benar atau salah aku tak tahu pasti. 

Aku sudahi pergumulan singkat itu. 

Dalam doaku, semua yang kuhaturkan berubah menjadi sebuah sajak. 

Dalam sajak itu, ada nama mereka yang sedang berjuang untuk hidup. 

Mereka yang sedang berjuang memerangi virus.  

Setelah semua ujud kulambungkan,  kusebut “Amin” sebagai akhir dari semuanya. 

Entah doaku kali ini benar atau salah, aku tidak tahu pasti. 

Yang pasti Ia tidak tuli. 

Lilin kupadamkan. 
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Dengarkan Kami Maria 

Fr. Inno Eutman 

Engkau datang dari Cina (Wuhan) 

Memperluas wilayah kekuasaanmu tanpa memberi kabar 

Hingga sampai perbatasan bumi 

Engkau sungguh keji 

batas negara pun tak kau peduli 

Apa lagi batas kota atau desa 

begitupun dengan jabatan tak kau peduli 

Kau membunuh apa yang ada dibumi tanpa ampun 

Rintihan serta tangisan terdengar dimana-mana 

Sudah habis air mata ini 

Kami kehabisan cara 

Kami tidak tahu kemana harus pergi 

 

Hari-hari penuh kekhawatiran 

meski doa terbaik sudah dipanjatkan 

Wahai Maria ,engkau terus berseri 

Sepanjang perjalanan 

kami mempercayakan diri kepada engkau ya Maria 

si penyembuh orang sakit 

Tolonglah kami bunda kasih ilahi 

Kami mencari perlindungan dalam dekapmu 

Wahai bunda Allah yang kudus 

Dengarlah seruan kami 
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ROSA 

Fr. Todis Wuda 

Ayo peka ada Rosa 

Jangan tanya di mana dia 

Dia ada di sini juga di sana 

Tanyakan mengapa aku buta rasa 

Ada rosa 

Rupanya hampa aromanya ada 

Jangan buka mata tapi buka rasa 

Supaya aku dapat merasa 

semerbak rasa aroma Maria. 

Ada rosa 

Nyilu ratapan lantang sejak hari bermula 

Telah mengubah rasa mejadi air mata 

Tiada lagi suka rasa 

Yang tersisa hanyalah aroma duka 

Ada rosa 

Jangan buka mata 

Karena mata akan melihat busuk aroma neraka 

Rosa berbisik jangan mati rasa 

Mari buka rasa hirup semerbak aroma rosa 

Ada rosa 

Setiap hari ingin bibir merapal mantra 

Sebab jiwa cinta aroma rosa 

Damai aku bahagia 

Berdiam dalam zona mantra 

Selamat tinggal dan aku ingin lupa busuk aroma neraka 

Ah rosa aku amnesia 
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Duka Seorang Ibu 

Fr. Yance Beda 

Dukamu adalah tangisan 

Saat ini kesunyian membaluti  Dukamu 

Kau kembali Menengok anak-anakmu yang sedang terluka dalam kesunyian 

Kami Merangkak mencari pertolongan 

dan hanya padamulah dalam kesunyian kami menemukan ketenangan 

Ah Dukamu sungguh berat 

Di awal bulanmu, kau kisahkan dukamu 

Duka seorang ibu 

Yang mulai bertualang dalam kesunyian 

Demi anak-anakMu 

duka peziarhaanmu mulai menyatu dengan kehidupan anakmu 

Di awal bulanmu ini 

Kita memulai  petualangan, yang pada akhirnya 

Kita bersama kembali menghibur Dukamu yang semakin  memilukan 

Semuanya tak berakhir 

Hanya dalam kesunyianlah yang dapat membuat dukamu berlalu 

Ya berlalu 

 

Pekikan Derita 

Fr. Vian Setu 

Kabut gelap meracuni bumi 

Membungkus erat membunuh 

Layu rapuh bahkan redup membius 

Tangis sedih terus meronta 

Malam terlalu panjang 

Siang tak kunjung datang 



WADAS EDISI OKTOBER 2020 | MARIA SEBAGAI TELADAN KEHENINGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 131 

 

Sesak tak kunjung reda 

Cacat membius mati 

 

Ibu dalam sunyi 

Tangan ini masih kuat mengatup 

Mulut ini masih kuat memohon 

Lutut ini masih sanggup tekuk untuk sujud 

Rangkul kami ibu 

Hangatkan kami dalam sunyimu 

Hiburlah kami dalam senyummu 

Kuatkan kami dengan terangmu 

 


