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JIKA HATI BERTOBAT, PIKIRAN JADI SUCI DAN PERBUATAN KIAN TERPUJI 

Saudara-Saudari yang terkasih,          
Pada 1 Januari 2022 dalam Pesan Hari Perdamaian Sedunia, Sri Paus Fransiskus mengajak 
kita untuk membangun budaya perdamaian melalui dialog antar generasi, pendidikan, dan 
pekerjaan. Di balik ajakan tersebut, kita diingatkan juga untuk mendidik hati kita dalam 
berasi, terutama antar generasi dan bekerja teristimewa sebagai profesi agar memiliki 
disposisi batin untuk menciptakan dan mengembangkan perdamaian. Secara konkret budaya 
perdamaian tampak dalam kehidupan yang aman dan nyaman bersama siapapun dengan 
saling mengupayakan kehidupan adil dan sejahtera. Dengan sikap hati yang baik dan 
semangat membangun budaya perdamaian ini, kita memasuki masa Prapaskah 2022. 
Dengan ditandai salib abu pada dahi atau ditaburi abu pada kepala, kita diingatkan untuk 
melakukan pertobatan hati agar mempengaruhi budi dan menghasilkan aksi yang bukan 
hanya mendukung budaya perdamaian, tetapi juga menopang upaya pemulihanan kehidupan 
secara utuh. Hal ini seiring dengan tema Aksi Puasa Pembangungan 2022 “Memulihkan 
Kehidupan” dengan ajakan “Bumi Sehat - Manusia Sejahtera”. 

Dalam Injil hari ini (Luk 6: 39-45), salah satu pesan Yesus adalah bagaimana kita 
mengembangkan hati sedemikian rupa hingga menghasilkan aksi yang baik. Segala sesuatu 
berasal dari hati. Kalau hati baik, mulut pun baik. Kalau hati jahat, mulut pun jahat. Maka, 
kalau seseorang mengatakan sesuatu yang menajiskan sesama, yang harus diperhatikan 
adalah hatinya. Kalau orang bermulut kotor, yang perlu disikat itu bukan giginya dan yang 
harus dikumur itu bukan mulutnya, tetapi hatinya. Yang menentukan isi budi serta aksi 
tangan dan kaki adalah hati. Pertobatan adalah membersihkan hati sehingga apa yang 
muncul pada pikiran adalah sesuatu yang kudus, apa yang keluar dari mulut adalah sesuatu 
yang suci, dan apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki adalah sesuatu terpuji.    
  
Saudara-Saudari yang terkasih, 
Kita berharap bahwa pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini segera berlalu seiring 
dengan berbagai usaha baik pencegahan melalui program vaksinasi maupun pemulihan 
melalui program bantuan sosial. Sementara kita berusaha mengakhiri pandemi, dampak 
negatif tampak makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, yaitu kesehatan, sosial, 
ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Pemulihannya membutuhkan upaya terpadu dan 
menyeluruh. Bukan hanya aksinya saja yang terpadu, tetapi juga hatinya bersatu. Untuk 
itulah Sri Paus Fransikus mengingatkan kita untuk mengatasi pandemi dan memulihkannya 
dalam kebersamaan dengan semua orang. “Benar, tragedi yang melanda seluruh dunia 
seperti pandemi covid-19 seketika menumbuhkan kembali perasaan bahwa kita ini 
merupakan komunitas global, semua berada dalam perahu yang sama, di mana persoalan 
satu orang menjadi persoalan semua. Sekali lagi kita menyadari bahwa tidak ada seorang 
pun yang selamat sendiri; kita hanya dapat diselamatkan bersama…. kita adalah bagian dari 
satu sama lain, bahwa kita semua saudara dan saudari satu sama lain” (Fratelli Tutti 32) 



Dengan semangat sinodalitas yang didengungkan oleh Sinode Para Uskup yang kini sedang 
berproses di tingkat keuskupan, marilah kita bersama-sama sebagai saudara dan saudari 
sesuai dengan fungsi dan posisi masing-masing berkontribusi terhadap proses pemulihan 
sebagai upaya pengembangan budaya perdamaian. Setiap orang tanpa kecuali bisa 
berkontribusi setidaknya dengan mengontrol diri agar tidak melakukan sesuatu yang jahat; 
mengendalikan diri untuk turut menciptakan suasana yang kondisif bagi kehidupan adil dan 
sejahtera serta aman dan nyaman. Selebihnya, bagi mereka yang mempunyai materi, 
marilah berbagi rejeki. Bagi mereka yang mempunyai waktu, marilah berbagi waktu. Bagi 
mereka yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman, marilah berbagi kepintaran dan 
keahlian. Bagi mereka yang mempunyai tenaga, marilah turut melayani. Bagi mereka yang 
mempunyai segalanya, marilah bermurah hati seiklasnya. Bagi mereka yang merasa tidak 
memiliki apa-apa untuk dibagikan, marilah turut mendukung apa yang baik yang dilakukan 
sesama dan mendoakan mereka yang terlibat langsung dalam proses pemulihan.  

Saudara-Saudari yang terkasih, 
Di tengah situasi pademi yang tampak memburuk, marilah kita tetap berpaling dan berharap 
pada Yesus. Kisah penyembuhan anak Yairus (Mrk 5: 21-43) kiranya memberi harapan 
kepada kita. Yairus berpaling dan berharap pada Yesus. Sekalipun Yairus sudah bersama 
Yesus, tetapi situasi memburuk: anaknya yang sakit gawat malah mati. Yesus mengingatkan 
Yairus untuk terus percaya dan berharap. “Jangan takut, percaya saja!” (Mrk 5: 36) 
Kepercayaan dan harapan itu pun berbuah sekalipun lingkungannya tampak putus asa. 
Anaknya bukan hanya dibangkitkan dari mati tetapi juga disembuhkan dari penyakitnya.  

Bersama umat dan masyarakat, marilah kita meningkatkan kebersamaan hati dan budi agar 
dapat mengembangkan aksi yang penuh simpati bukan hanya untuk pencegahan pandemi, 
tetapi juga bagi pemulihannya sebagai bagian dari pengembangan budaya perdamaian. 
Kebersamaan ini hanya mungkin dibangun oleh mereka yang berhati baik. Masa Prapaskah 
adalah saat yang tepat untuk mengadakan pertobatan hati agar kita memiliki hati kudus 
hingga kita tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi apa yang 
dikehendaki Allah. Dengan doa dan tapa, kita menyucikan hati agar memikirkan dan 
mengatakan sesuatu yang membawa berkat. Dengan pantang dan puasa, kita mengontrol 
diri agar pikiran tetap suci dan mulut tetap bersih. Dengan amal dan kasih, kita 
menunjukkan buah dari hati yang kudus dan pikiran yang suci hingga terciptalah kehidupan 
yang damai dan sejahtera. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati! 
   
 

Bandung, 22 Februari 2022, Pesta Tahta St. Petrus 
Ut diligatis invicem 

+Antonius Subianto Bunjamin OSC 
Uskup Bandung


