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Notulensi Dialog terbuka

PERLUKAH IMAN ITU RASIONAL ?
Pembicara : - Prof Dr. FX Armada, CM ( Filsuf);

- Prof Dr.  H. Pidyarto, O. Carm(Teolog).
Moderator : Dra. M. Yovita R. Pandin , M.M.
Venue : Gedung Srijaya Lt. 6 Tanggal : Minggu, 4 Desember 2011
Waktu  : 10.00 WIB � 12.00 WIB

Pemateri 1 : Prof Dr.  H. Pidyarto, O. Carm(Teolog).

Teologi = ilmu tentang Allah. Dalam pemakaian Teologi adalah suatu refleksi dng hubungan Allah. Segala pemikiran kritis
tentang Allah. Siapa yang mengerti iman kepercayaan. Ini proses berteologi.
Suatu ilmu harus kritis, punya metoda yang valid. Untuk mencapai pengetahuan tertentu. Menghasilkan gambaran yang logis dan
teratur.

Rm Rafael, ketua Panitia Dialog terbuka ini, mengatakan Fides Queren Intelektum = Iman Mencari pengetahuan.

Anggapan masyarakat : Iman itu bodoh, Hanya iman yang sah. Fideisme, Yang penting percaya. Dan Intelektum tidak pakai Iman.

Harus dicari keseimbangan. Teologi dipelajari bagi orang yg sudah percaya. Pelajari karena ingin tahu. Jadi di outsider.

Percaya dulu baru berpikir. Tidak mungkin percaya tanpa mengimani. Iman mencari pengertian. Untuk mencapai penghayatan. Jadi
orang tidak mudah pindah agama.

Alasan belajar Teologi: saya mau tahu keimanan saya.

Animal re rational. Itulah kita yg berbeda dng binatang.  Pemimpin yang pakai akal budi. Karena saya punya akal budi. Ini anugerah
Tuhan.

Dasar berteologi:
1. Kitab Suci, apa yg mau dikata Allah_kpd kita. Wahyu dari Allah_.
2. Tradisi Gereja, sudah ada sebelum perkarmen, hanya diterima  dihayati, Magisterium/memutuskan yg sebenarnya ada Sabda
Tuhan.
3.  Ajaran Bapa-bapa gereja.
    - Seorang Teolog Katolik akan mempelajari hal ini.
4. Ajaran Magisterium;

Berteologi harus menyertakan kehidupan gereja, melihat kenyataan dan tidak boleh diawang-awang.

Inilah kurang lebih sumber teologi.
Menurut Paus Yoh. Paulus II: kita punya 2 sayap ;                   1. Iman dan 2. Akal budi.
Sebenarnya tidak perlu pertengkaran atau dipertengkarkan.

Pemateri 2 :
Rm Prof DR FX Armada, CM ( Filsuf)

Untuk apa punya sayap. Supaya bisa terbang. Maksudnya manuasia itu bisa mengatasi keterbatasanya dalam relasi yg mendalam
dengan Tuhan. Menyatu dalam refleksi menghayati keagungan dengan Tuhan.  Lihatlah Nabi Musa. Beriman seperti MUSA. (Musa
Filosof mnt Rm Armada karena Musa bertanya pada saat akan ditunjuk memimpin bangsa Israel : Siapakah namaMu Tuhan?)

Apa yg dimaksud?
Iman = Relasiku dengan Tuhan.(Jika hanya mengucapkan syahadat belum lengkap)

Rational : aktifitas akal budi (bukan melamun, makan dsb,) itu berpikir.
Manusia= animale rationale.

Coba anda berpikir ? Buktinya, tidak melamun, berpikir = bertanya.
Bahwa anda jika ingin memiliki relasi yang mendalam dng Kristus, maka anda akan bertanya.

Contohlah Ayub, bertanya Tuhan, bahwa saya sudah tidak cacad melayani Engkau Tuhan, tapi kenapa Kau ambil anakku, hartaku,
bahkan dirikupun digerogoti sakit.

Bandingkan dengan keadaan : Tidak seperti menabung di Bank, maka akan menikmati Hasilnya.

Jadi dalam berlogika tidak boleh disempitkan pada logika manusia.

Perlu solider kepada manusia yang kurang, maka akan meningkatkan hubungan dengan Tuhan.

==================bersambung ke halaman 3=============================
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Misa Imlek memang topik lama yang selalu mengemuka saat Imlek. Sudah banyak yang
menulis tentang ini, ahli liturgi maupun umat awam. Saya cuma ingin berbagi pandangan.
Sama sekali tidak bermaksud menyinggung atau menyalahkan pihak lain.

Pertama-tama, di Indonesia tidak semua orang keturunan Cina atau Tionghoa merayakan
Tahun Baru Imlek. Banyak di antara mereka yang tidak pernah atau tidak lagi
merayakannya. Belum ada statistik atau studi tentang hal ini memang. Hanya pengamatan
saya yang terbatas saja. Bisa jadi saya salah, tapi di beberapa tempat yang saya amati,
mungkin malahan lebih banyak yang tidak merayakannya. Jadi, untuk apa (dan untuk
siapakah) paroki-paroki merencanakan Misa Imlek dengan sangat meriah? Perayaan
Ekaristi kan bukan pertunjukan atau tontonan? Ini tentu ada kecualinya ya. Di daerah-
daerah yang budaya Cina atau Tionghoanya masih sangat kental, seperti di Singkawang
misalnya, tentu baik kalau diadakan dalam rangka inkulturasi. Di daerah yang lain, yang
mungkin lebih banyak umatnya yang tidak mengerti, malah salah kaprah nanti. Seksi
Liturgi di paroki saya sebagai contohnya, lebih dari 50% anggotanya adalah keturunan
Cina atau Tionghoa, tapi tidak satupun yang benar-benar mengerti makna Imlek berikut
ritualnya. Romo-romonya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu kondisi paroki-paroki yang
lain ya.

Berikutnya, hal pelarangan Misa Imlek di Keuskupan Surabaya. Banyak yang salah
mengerti. Yang dilarang Uskup Surabaya bukan sembarang Misa Imlek, tapi yang
kebablasan. Mungkin Anda tidak tahu di Surabaya dulu pernah ada barongsai masuk
gereja saat Misa. Padahal barongsai ini menurut Wikipedia dipakai untuk ritual pengusiran
roh-roh jahat. Nggak selaras dengan ajaran Gereja kan?

Susah juga sebenarnya soal barongsai ini. Kalau mau jujur, dalam rangka inkulturasi (yang benar), sebenarnya bukan tidak mungkin
barongsai itu dikaji mendalam dan dimodifikasi serta disesuaikan dengan ajaran Gereja, lalu bisa digunakan dalam liturgi Gereja.
Sekali lagi, bila perlu ya. Tapi pertanyaannya, benarkah perlu? Tentu ini butuh pengkajian yang mendalam dan bukan sekedar asal
comot. Yang terpenting, maksudnya tentu bukan sekedar menyajikan tarian dalam upacara liturgi. Mengutip Perfek (Emeritus, saat
ini) Kongregasi Tata Ibadat dan Dispilin Sakramen, Yang Utama Francis Cardinal Arinze, "... if you want to admire a dance, you know
where to go, but not Mass."

Nah, umat yang mau mengucap syukur atas Tahun Baru Imlek bisa kok ikut Misa biasa di hari Senin pagi lusa (23 Jan 2012). Misa
harian biasa sudah cukup kok. Tidak perlu spesial dibuatkan Misa Imlek. Sekali lagi, kecuali memang sebagian besar umat gereja
itu merayakan Tahun Baru Imlek ya. Untuk paroki lainnya, rasanya nggak perlu latah ikut menyulap gereja jadi seperti klenteng atau
mendandani imam ala Judge Bao.

Lalu, soal inkulturasi. Misa Imlek yang dibikin kebanyakan orang itu janganlah buru-buru disebut inkulturasi. Mungkin ada baiknya
membaca dokumen-dokumen Gereja dulu. Varietates Legitimae di antaranya. Ini agar kita mengerti benar apa yang dimaksud
inkulturasi oleh Magisterium Gereja Katolik. Janganlah kita berkreasi membuat Misa yang "berbeda", lalu menyebutnya "Misa
Inkulturasi". Oh ya, dengan logika yang sama, semua ini berlaku juga untuk Misa 1 Suro (Tahun Baru Jawa) dan lain-lain ya.

Sebagai penutup, Gereja Katolik bukanlah lembaga pelestari budaya lokal. Mungkin tidak perlu terlalu bersemangat untuk ikut serta
melestarikan budaya-budaya lokal. Mari kita melestarikan tradisi Gereja Katolik sendiri saja. Berkreasi dalam liturgi tidak dilarang,
tapi harus hati2. Pahami benar aturan dan maknanya sebelum berkreasi. Yang terpenting, sejujurnya, apa sih motivasinya untuk
berkreasi? Ada baiknya kita renungkan kata-kata YU Cardinal Arinze, "... we do not come to Mass to enjoy, we don't come to Mass
to admire people ...".

Akhir kata, Selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakan.

sumber : http://tradisikatolik.blogspot.com/2012/01/misa-imlek-untuk-apa-untuk-siapa.html

MISA IMLEK ???

=======================sambungan dari halaman 2 =======================

Moderator : Dra. M. Yovita R. Pandin , M.M.
Fides et Ratio = 14 Sept 1948, ensiklik Paus. Paulus II, Tentang Nihilisme dan Rasionalisme yang ditolak oleh Gereja.

Tanggapan : Pemateri 1
Nihilisme= nihil, (latin= bukan apa2), menafikan /membuat tidak ada kebenaran dogmatik agama. Konsekuensinya orang tsb mencari
dng akal budi, akan menabrak kebenaran yg baku.

Ateis =menjurus kepercayaan.
Nihilisme (nikilis)=melakukan sesuatu tujuan dng konsep yg sama sekali beda/salah.
Relative= tidak ada kebenaran relatif, kebenaran mutlak, kebenaran itu menunjukkan kpd sesuatu. Selalu merujuk pada etika bukan
dogma.

Teologi kebenaran Iman

Tentang selera tidak perlu diperdebatkan. Relatifisme. Nihilisme percaya tidak ada Kebenaran. Ini ditolak oleh Gereja.
Knp ? Krn kita dikaruniahi akal budi.
Nihi lsme = Paus, art ikan kebenaran selalu berubah, krn akan mencapai pada kebenaran i tu sendir i .
Aliran ini seperti tidak masuk akal. Eq. Kawin koq seumur hidup. Mk mereka setuju kawin kontrak.

Eq. Putri kasih, kaul yg perlu diperbaharuhi.
 Eklektisme= jalan pikiran sederhana dng beriman cari enaknya sendiri, disebutkan melakukan penggabungan kebenaran2 yg mnt
enaknya sendiri, Dia katolik tapi ikut Umrah,  di India makin di sungai Gangga.

Tanggapan Pemateri 2 :
Relasi dng Tuhan , koq malah mau relasi dng dir i  sendiri.  Ujung-ujungnya relasi dir i  sendiri yg rapuh.

New age=gerakan abad baru ( Rm. Handoko, pakarnya) mengacaukan cara hidup beriman. Rm Armada, kalau new age dalam
musik, lukisan jadi Indah, tapi kalau dalam Iman. Jadi kacau.  Tuhan menciptakan Iman tidak dng software.

Rahmat itu mesti melewati sarana konkrit.
Eklektisme=campursari asal ambil tanpa kesatuan.  New age, ditolak ajaran Gereja, krn campur campur ajaran gereja.
 Akal budi dibatasi keterbatasannya akan misteri Allah. Iman kita bukan hasil akal budi. Perlu Teologi berlutut yaitu berdoa.
Tidak mungkin sampai tuntas pada akhirnya itu soal Iman.

(notulen by RP)
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IKLAN MINI BERITA

ANGGOTAIngin sehat dan awet muda?
Beralihlah ke gaya hidup organik kami distributor makanan
organik dengan nutrisi yg lengkap,praktis,berkualitas organik
bintang lima
Andri : 0313820245/08121673348
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kartu UNDANGAN
SURAPRINT Wedding Stationery- since 1968
Jalan Sumbawa TUJUH,Surabaya 60281
Tel. 0315032336/Fax0315016642/Cel 08123280239/
03172662336-        UNDANGAN dsb & Konsultasi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOUR  / TIKET PESAWAT / VCR HOTEL
081.2315.7836
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RENTAL mobil
Menyewakan segala jenis merk kendaraan untuk pengantin,
harian,bulanan, atau tahunan <driver/non>; dalam / luar kota
MOBIRENT <Benny A>;031-5689158; 031-71556106
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

jual COUNTER CITO
COUNTER di City Of Tomorrow � Surabaya
SHM-ST Lb.6,99m2 ada penyewa
Grand Lobby GS77 no.1 (Samping A&W Resto) Rp.450jt --
0811 340 9919
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

terima PEMBUKUAN PART TIME
Laporan Neraca, Rugi Laba
031 - 8153 9988
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anda butuh BAND?
u/ perkawinan, reuni, HUT dll ,Angg. ISKA diskon 50%
KGM Surabaya Hawaiian Band
Spesialis lagu Tembang Kenangan (Ind - Barat - Mandarin )
AY Hidayat 0852.3154.2200
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Staf Akuntansi dan/atau Pajak
Staf Akuntansi dan/atau Pajakyang bersedia bekerja di
Kantor Akuntan Publik (KAP) serta ditempatkan di Klien
KAP.
HUB : Bp. FRANS ISKANDAR 081.650.3939
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Staf Akuntansi
AKT D3/S1 WNT max 28 th. Paham neraca. MS Office. Lamaran
kirim ke Gubeng Kertajaya I/30 Sby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bila Anda ada KOMENTAR /KRITIK /SARAN
ttg Fokat / ISKA

Silakan kirimkan ke : sms : 081.654.00036
email : iskasurabaya@gmail.com

UNIT KONSULTASI HUKUM
melayani klien secara

CUMA-CUMA
Tempat : GEREJA KATOLIK HKY
Jl. Polisi Istimewa.
Waktu : jam 11-12.30 wib, tiap hari Minggu,
kec. hari Minggu terakhir dalam bulan.
Hubungi : Soenaryo : 081.830.3550

=SELAMAT ULANG TAHUN KELAHIRAN=

08-08-400 Regina Swandi R, SE 10-Jan
06-09-387 Maria Clara H J S SE 06-Jan

Dra. Jeanne Asteria W 07-Jan
92-11-229 Dra Eka Putri Karyati L. 31-Jan
85-08-058 Ir St Harry Wibisono 31-Jan

ISKA Surabaya mengucapkan
Selamat Ulang Tahun

kepada semua yang berulang-tahun bulan
JANUARI yang namanya belum  tercantum, mohon

infokan kepada
kami untuk melengkapi data base .

=MOHON DOA PEMULIHAN KESEHATAN=

88-04-162    Drs Antonius R.Rusbani, S.H., MHum
85-08-014    Prof Dr dr Thomas Kardjito
85-02-013    Prof Dr dr Lukas Widyanto

tgl.31 Jan 2012
jam 09.00,

Romo JOHN TONDOWIDJOJO, CM
mendapat penganugerahan

dari Paku Alam di Yogyakarta

Diharapkan ada 2 (dua) anggota ISKA yang berkenan
hadir di acara penganugerahan  ini.

Harap hub. Romo Tondo atau Rinus Pantouw
di acara tgl 29 Januari 2012.

RAPAT PENGURUS
05 Februari 2012   jam 13.00
di sekretariat ISKA,.Unika WM  lantai 3

( Sdr. Soenaryo : 081.8303550 )


