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19 Juli 2020              Tahun XI – No.23 

Biarkanlah Gandum dan Ilalang 
Tumbuh Bersama 

 
Bagi  Anda  yang  gemar  nonton  film  bioskop,  Anda  tentu 
mengenal  tokoh‐tokoh  seperti:  Spiderman,  Superman, 
Batman, Wonder Woman  dan  sebagainya. Mereka  selalu 
tampil dalam film sebagai tokoh‐tokoh perkasa, pembasmi 
kejahatan  di  masyarakat.  Di  hadapan  mereka,  semua 
pelaku  kejahatan  dikalahkan  dan  disingkirkan  dari muka 
bumi  ini.  Namun  demikian,  setiap  kali  mereka 
mengalahkan satu musuh, musuh  lain segera muncul  lagi. 
Apakah  ini  tak‐tik  industri  film?  Bisa  jadi.  Supaya  orang 
terus‐menerus  datang menonton.  Penonton  ikut merasa 
menang bersama dengan tokoh idola mereka. Dalam dunia 
nyata  juga  nampak  jelas  bahwa  kekuatan  kebaikan  dan 
kejahatan  selalu  ada  bersama‐sama.  Perang  melawan 
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kekuatan kejahatan tidak pernah ada habisnya. Tidak pernah selesai. 

Bacaan  Injil  Matius  13:24‐‐30  menampilkan  kisah  yang  sedikit  aneh.  Pemilik  ladang 
mendapatkan  laporan bahwa di  samping benih gandum baik  yang ditaburkan  tumbuh 
juga  benih‐benih  ilalang.  Kedua  tanaman  ini  tumbuh  bersama.  Dikatakan  bahwa 
musuhlah  yang  menaburkan  benih  ilalang  tersebut.  Para  penggarap  mengusulkan 
supaya  ilalang  itu  dicabut  dan  disingkirkan  dari  ladang  sehingga  tidak  mengganggu 
pertumbuhan benih gandum. Aneh bahwa si empunya ladang melarang. Alasan yang dia 
berikan adalah bahwa benih yang baik bisa ikut tercabut sesuatu yang tidak masuk akal, 
karena  para  petani  itu  tahu  benar membedakan mana  tumbuhan  gandum  dan mana 
ilalang.  Akan  tetapi  Sang  Pemilik  ladang  menegaskan  supaya  kedua  tumbuhan  itu 
dibiarkan tumbuh bersama sampai saatnya panen. Pada waktu panen barulah keduanya 
akan dipisahkan. 

Ternyata  benih  Sabda  Ilahi  yang  telah 
tumbuh  dalam  hati  umat  beriman  itu 
tetap  dibayang‐bayangi  oleh  kekuatan 
kegelapan  di  sekitarnya.  Kekuatan 
kegelapan  itu  tetap  ada.  Kekuatan 
kegelapan  atau  kejahatan  ini  dapat 
mengerdilkan  bahkan mematikan  benih 
yang  sudah  tumbuh.  Melalui 
perumpamaan  ini kita diajak untuk tidak 
membuat  reaksi  yang  sifatnya  spontan. 
Kita perlu belajar mengenali  gerak‐gerik 
kuasa kegelapan itu. Namun demikian, kita diajarkan agar tidak tergoda untuk bertindak 
tanpa perhitungan, apalagi secara emosional. Kita kadang ingin jadi pahlawan yang mau 
membereskan  segala  hal  yang  dianggap  tidak  beres  dalam  sekejap.  Kita  diajak  untuk 
bersabar dan menunggu  sampai kita mampu membedakan yang baik dari yang buruk. 
Kekuatan  kejahatan  tidak pernah  akan dapat dihilangkan dari muka bumi  ini. Mereka 
akan  terus  ada  bersama  kita.  Hal  penting  bagi  kita  sekarang  adalah mengikuti  Anak 
Manusia yang diberi kuasa oleh Yang  Ilahi untuk memisahkan gandum dari  lalang pada 
hari panen. Benih kita harus terus tumbuh dan menghasilkan buah. Kita harus menjaga 
supaya benih baik yang kita miliki tidak berubah menjadi  ilalang. Kita diundang bekerja 
sama dengan Sang Anak Manusia dengan cara berpegang pada kebaikan dan kebenaran. 
Dengan  demikian  Kerajaan  Surga  menjadi  kenyataan  di  antara  kita.  Semoga  Tuhan 
memberi kita kekuatan yang kita butuhkan. 

Sumber: 

https://omi‐indonesia.org/id/artikel/saat‐merenung/795‐biarkanlah‐gandum‐dan‐ilalang‐tumbuh‐bersama.html 

Ditulis oleh: Pastor Antonius Andri Atmaka, OMI 

Lalang  Gandum 
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DEWAN KEPAUSAN (PONTIFIKAL) 
UNTUK DIALOG ANTAR AGAMA 

Dewan  Kepausan  (Pontifikal)  untuk  Dialog  Antar  Agama adalah  sebuah  departemen 
dalam Kuria Romawi. Departemen  ini didirikan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 19 Mei 1964 
dengan nama Sekretariat bagi Umat Non‐Kristiani, dan belakangan diubah oleh Paus Yohanes 
Paulus II pada tanggal 28 Juni 1988 menjadi namanya saat ini. 

Memajukan Dialog 

Dewan Kepausan (Pontifikal) Untuk Dialog Antar Agama adalah kantor pusat Gereja Katolik 
untuk  urusan  memajukan  dialog  antaragama  sesuai  dengan  semangat Konsili  Vatikan  II, 
terutama deklarasi Nostra Aetate. Dewan ini memiliki tanggung‐jawab sebagai berikut: 

1. Untuk memajukan sikap saling pengertian, saling menghormati dan kerjasama antara 
umat Katolik dan umat beragama lainnya; 

2. Untuk mendorong pembelajaran mengenai berbagai agama; 

3. Untuk memajukan pembentukan manusia‐manusia yang berdedikasi pada dialog. 

Komisi  Hubungan  Agama  dengan  Kaum  Yahudi  adalah  institusi  tersendiri  yang  berada  di 
bawah Dewan Kepausan untuk Memajukan Persatuan Umat Kristiani. Walau demikian, kedua 
dewan ini selalu bekerja sama dengan sangat erat. 

Program Dasar Arinze 

Institusi ini secara luas dianggap sebagai hal yang membentuk karier Kardinal Francis Arinze. 
Arinze  diangkat  sebagai  kardinal  tepat  sebelum  menduduki  posisinya  di  dewan  ini.  Ia 

KATEKESE 
Ditulis oleh: Laurentius Melvin Pratama 
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kemudian  berkarya  di  berbagai  kapasitas  yang  berhubungan  termasuk  menjadi  Presiden 
Majelis Khusus bagi Afrika dari Sinode Para Uskup. 

Ia  juge menerima  berbagai  penghargaan  dalam  kapasitasnya  ini.  Pada  tanggal  24 Oktober 
1999  ia  menerima  sebuah  medali  emas  dari  Dewan  Umat  Kristiani  dan  Umat  Yahudi 
Internasional atas pencapaian  luar biasanya dalam bidang hubungan antaragama.  Ia  sering 
melakukan perjalanan dan menjadi seorang pembicara terkenal di Amerika Serikat. 

Statusnya  juga  tumbuh di dalam Gereja. Sebagai  seorang anggota Komite Yubileum Agung 
tahun  2000  ia  bekerja  secara  erat  dengan  tiap‐tiap  uskup  dan  imam  di  seluruh  dunia,  dan 
semakin  mempesona Paus  Yohanes  Paulus  II,  yang  pada  tanggal  1  Oktober  2002 
mengangkatnya menjadi kepala Kongregasi  Ibadah  Ilahi dan Tata‐tertib Sakramen. Posisi  ini 
dianggap sebagai posisi tertinggi keempat dalam hierarki Gereja Katolik Roma. 

Sejalan dengan  itu kepemimpinan dewan  ini dipandang bagi sebagian orang sebagai sebuah 
langkah untuk memajukan karier di dalam gereja dunia. 

Kegiatan‐kegiatan saat ini 

Kegiatan‐kegiatan  dewan  hari  ini  terlihat  berfokus  pada mengomunikasikan  nilai‐nilai  dan 
kepentingan  yang  sama  dengan  umat  beragama  dan  pemimpin‐pemimpin  agama  lainnya. 
Dewan ini menerima berbagai kunjungan ke Roma sementara dirinya juga mengunjungi pihak‐
pihak  lain,  mengadakan  pertemuan‐pertemuan  dan  menerbitkan  "sebuah  buletin 
bernama Pro  Dialogo tiga  kali  setahun  berisikan  "naskah‐naskah  Gereja  penting  mengenai 
dialog, tulisan, dan berita tentang kegiatan dialog di seluruh dunia" serta menerbitkan sebuah 
Petunjuk Dialog Antaragama. 

Kontroversi 

Pada  tanggal  11 Maret  2006, Paus  Benediktus  XVI menempatkan  Dewan  Kepausan  Untuk 
Dialog Antar Agama di bawah kepemimpinan Presiden Dewan Kepausan untuk Kebudayaan, 
yang  saat  ini  adalah  Yang Mulia  Paul  Cardinal  Poupard.  Namun,  karena  hal  ini  dipandang 
sebagai sesuatu yang merendahkan nilai masalah‐masalah antaragama, Paus Benediktus XVI 
memberikan  kembali  Dewan  Kepausan  Untuk  Dialog 
Antar Agama presidennya sendiri. 

Struktur 

Institusi  ini  terdiri  atas  sebuah  badan  pengambil 
keputusan, sebuah badan penasehat dan sebuah badan 
eksekutif. 

Ignatius  Kardinal  Suharyo  diangkat  sebagai  Anggota 
Dewan  Pontifikal  untuk  Dialog  Antar  Agama 
(Pontificum Consilium pro Dialogo Inter  Religiones) 

Bapa  Suci  Paus  Fransiskus  telah  mengangkat  Bapak 
Uskup KAJ  Ignatius Kardinal Suharyo menjadi Anggota 
Dewan Pontifikal untuk Dialog Antar Agama (Pontificum 
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Consilium pro Dialogo Inter Religiones) per akhir tanggal 23 Juni 2020. Setelah juga sebelumnya 
Bapa  Ignatius  Kardinal  Suharyo  telah  diangkat  menjadi  Anggota  Kongregasi  Suci  untuk 
Bangsa‐Bangsa per akhir Januari 2020.  

Pengangkatan  Bapa  Ignatius  Kardinal  Suharyo  sebagai  Anggota  Dewan  Pontifikal  untuk 
Dialog  Antar  Agama menandakan  apresiasi  yang  tinggi  dari  Gereja  Katolik  Universal  atas 
kehidupan toleransi antar agama di Republik Indonesia.  

Paus  Fransiskus  juga  mengangkat  Luis  Kardinal  Antonio  Tagle,  Prefek  Kongregasi  untuk 
Bangsa‐Bangsa;  Dieudonne  Nzapalainga,  Uskup  Agung  Bangui;  Louis‐Marie  Ling 
Mangkhanekhoun,  Vikaris  Apostolik  Vientiane;  Jean‐Claude  Hollerich,  Uskup  Agung 
Luksembrung, ke Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama. 

Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama saat  ini adalah Miguel Kardinal Angel 
Ayuso Guixot, yang telah memegang jabatan itu sejak 25 Mei 2019. 

Proficiat  Bapa  Ignatius  Kardinal  Suharyo,  semoga  semakin  setia  dalam  panggilan,  tetap 
semangat,  pelayanan  Tuhan,  dan  dapat  terus  berkarya  bagi  Gereja  Katolik  dan  Bangsa 
Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak/Ibu/Saudara/I  Pendonor terkasih, 
 
Kegiatan Donor Darah  SanMaRe  kembali  bekerjasama  dengan  PMI  Lebak 
Banten akan diadakan pada : 
 
Hari : SABTU, tanggal : 25 Juli 2020, waktu : pukul 08.00 s/d 12.00 
Tempat : Aula gereja SanMaRe 
 
Supaya  kami  dapat  melayani  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  yang 
berlaku, mohon dapat mendaftarkan diri melalui link dibawah ini: 
https://cutt.ly/pendaftaran_dd_sanmare_25juli 
 
Mohon anda dapat mengisi form skrining CoViD‐19 sebagai berikut: 
https://bit.ly/screeningcovidsanmare 
 
PROTOKOL KESEHATAN : 
#SEHAT  #Memakai MASKER  #Menjaga JARAK 
#Cuci tangan dengan Sabun/Hand Sanitizer 
 
Terima kasih, 

Donor Sarah SanMaRe 
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Halo teman‐teman OMK dan KKMK, tetap semangat ya menjalankan aktivitas  

Bible Study kali ini akan membahas tentang "What to Think in Uncertainty" 

Silahkan bergabung, kami akan live pada: 

Rabu, 22 Juli 2020, pukul 19.30 WIB 

https://bit.ly/biblestudysanmare 

ID: 818 4570 8690 

Pass: 185862  

Pastikan teman‐teman telah menginstall zoom meeting dan kuota cukup. Hehe. 

Terima Kasih. God Bless. 

@biblestudy.sanmare  @parokibintarojaya  @sanmare_kkmk  @omksanmare  #biblestudy 
#biblesharing #katolik #sanmare 

Youtube Live: 
https://youtu.be/UvfEsji_1cY 
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