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Jika tidak sekarang,
kapan lagi akan
bertindak

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Santai dulu, nanti saja...
Tema ini diambil dari sebuah lagu yang cukup terkenal
dan sering didengarkan, karena pesannya yang bukan hanya
bagus namun mendalam. Tentu saja ketika kita
mendengarkannya dengan tenang dan merenungkannya, maka
kita bisa merasakan setiap kata yang diungkap dalam lagu itu.
Ada sebuah kaitan yang erat antara ‘hidup’, ‘kesempatan’ dan
‘berkat’. Tentu saja kita tidak akan membahas isi lagu itu,
namun kita ingin merefleksikan kaitan dua kata ‘hidup’ dan
‘kesempatan’, yang ternyata sangat aktual di jaman dan situasi
kita sekarang ini, di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus
terjadi.
Jika kita melihat dan mencermati kehidupan kita
sekarang ini, ada sebuah kecenderungan yang sedang terjadi,
yakni kecenderungan ‘easy going’ atau
‘santai saja’. Dengan kemajuan jaman dan
tehnologi sekarang ini, kita sudah banyak
dipermudah sehingga tidak jarang menjadi
terbuai. Manusia merasa tidak perlu lagi
bekerja keras, karena semuanya sudah
tersedia dan sangat mudah untuk
mendapatkannya,
apalagi
jika
kita
mempunyai
banyak
uang.
Dengan
kepandaiannya, manusia sudah mampu
membuat berbagai barang dan benda
bahkan juga makanan untuk mempermudah
dan meringankan pekerjaan fisik manusia.
Selain itu berbagai macam obat pun dibuat
untuk memenuhi kebutuhan manusia,
bukan hanya untuk menghadapi berbagai
penyakit melainkan juga untuk perawatan
dan memperindah penampilan kita. Namun
demikian, kita sadar bahwa tidak semua
manusia
dari
antara
kita
dapat
menikmatinya, karena sebagian manusia
masih hidup dalam keterbatasan dan
kemiskinan.
Selain banyak hal baik dan positif yang
telah membantu manusia untuk semakin
berkembang, ada pula akibat negatif yang
terjadi. Kemajuan jaman ini telah membuat
manusia merasa mampu membuat segala
seusatu bahkan juga sudah merasa menjadi
seperti ‘tuhan’ berhadapan dengan Tuhan
yang Mahakuasa, Sang Pencipta dunia
beserta alam semesta ini. Itulah sebabnya
manusia merasa santai saja dalam
menjalani hidup ini karena semua sudah
tersedia, termasuk jika ingin punya anak
tanpa perkawian atau menggugurkan anak
dalam kandungan. Hidup kita manusia
sudah diwarnai oleh gejala ‘easy going’,
‘santai saja’ dan seolah semua bisa
dilakukan dengan mudah.
Bersambung ke halaman 4

Sambungan dari halaman 3

HALAMAN
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Kelahiran sebagai awal kehidupan..
Sebagai ciptaan Tuhan dengan menyandang identitas
sebagai ‘citra Allah’, manusia mempunyai panggilan
istimewa untuk berjuang dan bekerja bersama Tuhan.
Kekhasan manusia adalah sebagai rekan kerja A llah, karena
Allah juga bekerja, seperti yang dikisahkan dalam penciptaan
alam semesta. Allah memberikan kepada manusia berbagai
bakat dan kemampuan untuk dikembangkan dan menjadikan
manusia semakin baik, bijaksana dan suci. Jelas itulah yang
menjadi rencana Allah bagi semua manusia yang
diciptakanNya. Oleh sebab itulah semuanya dimungkinkan
dengan bantuan dan penyelenggaraan Allah sendiri di dalam
diri kita yang telah menerima Roh Allah sendiri. Namun
demikian kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat
manusia harus berusaha dan berjuang lebih keras untuk
kehidupannya. Walaupun manusia telah tidak setia kepada
Allah, namun A llah tetap setia selamanya karena Allah
adalah Kasih.
Sejak di dalam kandungan sebagai ciptaan baru, kita
semua diberi kehidupan dan memulai sebuah kesempatan
untuk mengembangkannya dengan baik. Kesempatan inilah
yang kita lakukan dengan bantuan rahmat Tuhan sehingga
kita terus bisa berjuang. Perjuangan inilah yang mewarnai
kehidupan kita senantiasa. Dengan kemampuan dan talenta
yang Tuhan berikan, kita telah membuat wajah dunia
semakin maju dan modern, namun perjuangan dan usaha
tidak pernah berhenti. Oleh sebab itulah kita harus waspada
untuk tidak terbuai oleh situasi sekarang ini dan membuat
kita malas, santai saja dan menunda berbagai tanggungjawab
yang telah diberikan kepada kita.
Sejak kita menerima kehidupan dari Tuhan, maka
mulailah kita menjalani sebuah kesempatan untuk mengisi
hidup kita dengan baik supaya sungguh menjadi kemuliaan
bagi Tuhan dan keselamatan bagi diri kita dan sesama.
Selain itu juga hidup kita menjadi perpanjangan tangan
Tuhan untuk menjadi penyalur kasihNya. Pada waktunya

hidup kita di dunia akan selesai dan kita semua akan kembali
kepada Sang Pencipta kita. Oleh sebab itulah jangan sampai
kita membiarkan kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk
menjadi pribadi yang berkembang dalam iman dan
kepribadian ini menjadi terlewatkan.
Bersyukur atas hidup
Bersyukur menjadi bagian utama dalam kehidupan
kita yang selalu membuat hidup kita menjadi indah. Tentu
saja bersyukur bukan hanya karena kita selalu mengalami
yang menyenangkan atau keberuntungan secara manusiawi.
Dengan bersyukur kita mau menyadari pemberian Tuhan
yang begitu besar di dalam kehidupan kita, khususnya hidup
kita sendiri. Inilah wujud nyata yang dalam mengisi
kesempatan selama kehidupan di dunia ini. Setiap saat dan
dalam kesempatan apa pun, kita selalu bersyukur, juga dalam
setiap pergolakan hidup. Tuhan tidak pernah jauh dari kita
dan selalu ada bersama kita, walaupun terkadang kita tidak
menyadarinya. Oleh sebab itulah kita selalu mensyukurinya.
Segala sesuatu akan berakhir, termasuk dunia kita dan hidup
kita di dunia ini. Namun kasih Tuhan dan hidup kita akan
terus berlanjut memasuki hidup kekal.
Dalam masa Pandemi Covid-19 yang kita alami
selama ini, kita diajarkan dan belajar akan banyak hal
mengenai hidup ini. Mata kita dibuka untuk melihat begitu
rapuhnya hidup kita sebagai manusia, namun di lain pihak
kita sadar begitu besarnya kuasa dan kasih Tuhan.
Kemampuan yang Tuhan berikan telah membuat kita semua
dapat menghadapi situasi sekarang ini, tentu saja melalui
perjuangan yang terkadang cukup berat. Inilah kesempatan
bagi kita untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan.
Semua telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan, maka
perlu kita isi dan kembangkan dengan baik, bukannya
dirusak. Memang dalam realitanya banyak kerusakan telah
terjadi sehingga berbagai malapetaka telah terjadi di dalam
kehidupan manusia. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan,
namun bertanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang telah
kita lakukan?
Kita juga perlu belajar banyak dari berbagai korban
dan kematian yang terjadi dari berbagai pandemi kehidupan
ini. Masih ada kesempatan untuk membenahi dan
memperbaiki diri kita masing-masing dan wajah dunia kita.
Selama masa yang tidak mudah ini berbagai sarana telah
disediakan untuk membantu kita berkembang dalam
kesehatan jasmani dan rohani, apakah kita telah
menggunakannya dengan baik. Tuhan memberikan
kesempatan kepada kita untuk menjadi selalu lebih baik,
namun semuanya tetap ada pada keputusan kita masingmasing. Tuhan merencanakan keselamatan kita manusia,
namun manusia yang menentukan arah hidupnya!
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Keadaan inilah yang sudah sejak mulai masa modern
ini mengakibatkan kemerosotan iman, moral, solidaritas
dalam hidup bersama dan meningkatnya kekerasan, kejahatan
serta hidup tanpa tujuan, tanpa Tuhan lagi. Ke manakah
manusia dan kita sedang melangkah sekarang ini? apakah
ada tujuan yang jelas dengan semua realita ini?
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Sakramen Permandian
Keluarga besar UKI Toronto merasa bangga dan berbahagia atas penerimaan
Sakramen Permandian. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup
Anda. Mari bersama kita memperkuat IMAN dan KASIH kita melalui pelayanan
bagi DIA dan sesama melalui UKI Toronto.

Gereja St. Thomas More, 8 Agustus 2020
Diberikan oleh Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
kepada:
Isabela Raine Valdo (baby)
Hailey Isabelle Law (baby)
Ailin Bennetta Winarto (child)
Anthony Alvin
Rico Benedictus Winarto
Yesi Bennetta
Felicia Levina
Jessica Levina
Olivia De Vega
Bernadeth Betty Lim
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Kita HIDUP karena KASIH Tuhan
Kita bisa menikmati hidup hingga saat ini karena
kasih Tuhan. Kita bisa makan, minum, mempunyai ini
dan itu semua karena kemurahan-Nya. Jangan pernah
sombong dengan apa yang ada padamu, karena hati
yang sombong tidak berkenan bagi Tuhan.

Rendah hatilah dan jadilah berkat.
Tuhan selalu menambahkan berkat bagi tangantangan yang selalu memberi.
Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang bermurah
hati. Kasihilah sesama seperti Tuhan mengasihi kita.
(sumber: Renungan Katolik Hari Ini)

Santa Perawan Maria diangkat ke surga
15 Agustus
Tanggal

15 Agustus dirayakan umat Katolik sebagai
peristiwa iman: Santa Perawan Maria diangkat ke surga.
Gereja mengajak kita merenungkan karya agung Allah
bagi Maria, Bunda Kristus dan Bunda segenap umat
beriman. Kita percaya, sejak awal mula Allah telah memilih Maria menjadi Bunda Yesus Kristus. Maka, Allah
menghindarkannya dari noda dosa asal. Gereja percaya,
Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa raganya
karena jasanya dalam karya penyelamatan dan penebusan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 1 November
1950 kebenaran iman ini didogmakan dalam Konstitusi
Apostolik Munificentissimus Deus oleh Paus Pius XII
(1939-1958); antara lain juga karena banyaknya surat
permohonan mengenai hal tersebut ke Vatikan dari segenap penjuru dunia antara tahun 1849-1950. Peristiwa ini
merupakan mahkota perkembangan devosi dan teologi
seputar iman dan pengakuan bahwa Maria diangkat ke
surga dengan jiwa raganya. Sebelumnya, pada tanggal 1
Mei 1946 Bapa Suci telah menulis kepada uskup sedunia
Ensiklik Diparae Virginis. Apakah Santa Perawan Maria
pernah wafat atau tidak, tidak diketahui dengan pasti.
Dogma ini bertumbuh dalam iman umat sejak dahulu kala.
Tidak ada satu teks pun dalam Kitab Suci yang membicarakan hal itu. Dalam Konstitusi Apostolik, Paus menyatakan: Kami memaklumkan, menyatakan, dan menetapkan
menjadi suatu dogma wahyu ilahi bahwa Bunda Allah

yang tak bernoda, Perawan Maria, setelah menyelesaikan
hidupnya di dunia ini, diangkat dengan badan dan jiwa ke
dalam kemuliaan surgawi.
Renungan:
Pujian Yesus kepada BundaNya adalah mengenai iman
Maria. Dalam Lukas 11:27-28, dicatat, “Ketika Yesus
masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari
antara orang banyak dan berkata kepada-Nya:
`Berbahagialah ibu yang telah mengandung Engkau dan
susu yang telah menyusui Engkau.' Tetapi Ia berkata:
`Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.'” Jawaban Yesus
memang keras, tetapi benar, meski dapat terasa pahit.
Iman yang sejati akan menghasilkan buah berlimpah.
Santa Perawan Maria menjadi Bunda Yesus, ikut ambil
bagian dalam karya penebusan dan keselamatan umat
manusia. Peristiwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa
dan raga adalah mahkota hidup imannya.
Sumber: “Ziarah Iman Pastor Jan Lali SVD, Renungan Harian
Bersama Para Kudus Sepanjang Tahun”; diterbitkan oleh
Penerbit Buku Sabda, Yayasan Sabda Bahagia; Jakarta 2005;
tambahan dan edit oleh YESAYA: yesaya.indocell.net

