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|Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ|

M

eneruskan perjalanan
Tahun
2017
telah
dimasuki dan seperti
sebuah bola, hari demi
hari terus bergulir. Tampaknya biasabiasa saja kalau hanya dibiarkan
berlalu. Sebenarnya setiap hari baru
kita mempunyai nafas baru yang
tidak pernah sama dengan hari
sebelumnya. Kita telah membuka
lembaran baru di dalam Buku
Kehidupan kita untuk Tahun 2017 ini.
Semoga kita semua mengawali Tahun
2017 ini dengan menerima Berkat
Tuhan yang menandai perjalanan kita
mulai hari pertama sampai hari
terakhir di tahun ini. Berkat ini
menandakan penyertaan Tuhan yang
selalu diberikan kepada kita semua.
Oleh sebab itulah kita dengan penuh
sukacita menerimanya. Tanpa kita
meminta,
Tuhan
telah
menyediakannya bagi kita semua.
Tentu saja diperlukan keterbukaan
hati kita untuk menyambut dan
menerimanya demi kebaikan kita
juga.
Gema
Kelahiran
Tuhan
Yesus dalam Perayaan Natal, menjadi
motivasi kita untuk memulai Tuhan
Baru ini dengan semangat baru. Ini
semangat kelahiran baru yang

membawa harapan untuk kehidupan
kita sekarang ini yang menuju ke
depan. Kita tidak mungkin akan
sampai ke masa depan yang indah
dan cerah, jika sekarang ini tidak kita
mulai. Setiap Tahun Baru, kita diajak
untuk membuat sebuah perencanaan
ke depan dan terutama membuat
program hidup pribadi yang akan
kita lakukan. Semuanya itu bertujuan
untuk membantu kita supaya jelas ke
mana kita melangkah dan tidak asal
berjalan.
Kita sekarang ini sedang
meneruskan perjalanan kita yang
sudah kita mulai sebelumnya. Setiap
orang mempunyai lama waktu
perjalanan yang berbeda. Namun
yang jelas adalah bahwa perjalanan
kita sekarang ini sedang dilanjutkan.
Oleh sebab itu tidak ada yang dimulai
dari titik nol lagi, walaupun ada
perbaikan,
pembaharuan
dan
penataan dari yang sudah ada. Maka
selalu ada dinamika perjalanan dari
masa lalu, masa sekarang dan masa
yang akan datang. Ketiga masa ini
merupakan satu kesatuan yang
berjalan sejak awal sampai akhir dan
ketiganya saling berkaitan. Oleh
sebab itulah perlu adanya satu
kesatuan dan terus melangkah maju
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untuk menjadi lebih baik.
Perjalanan
ini
juga
menunjukkan suatu kehidupan, yang
bersifat kekal karena akan dibawa ke
dalam kehidupan kekal. Semua yang
kita lakukan pada saat sekarang ini
merupakan bekal kita untuk di
kemudian hari. Di satu sisi Tuhan
selalu memberikan kebaikan dan
karuniaNya kepada kita, di lain sisi,
kita yang akan mengisi dan
menentukan langkah kita ke depan.
Setiap langkah yang akan kita buat
sungguh perlu dipertimbangkan
dengan baik. Oleh sebab itulah di
awal tahun yang baru, kita berusaha
untuk menatap ke depan berdasarkan
dari pengalaman kita pada masa
sebelumnya. Semua pengalaman
masa lalu adalah bagian hidup kita
dan perlu kita syukuri sehingga
menjadi sumber sukacita untuk
melangkah.
Damai yang tersobek
Tahun Baru selalu dibuka
dengan Perayaan Santa Maria Bunda
Allah dan dijadikan pula sebagai Hari
Perdamaian sedunia. Gereja memulai
setiap tahun yang baru dengan
mengingatkan kita semua kepada
Bunda Maria, Bunda kita semua.
Maria bersama Yesus tidak pernah
terpisahkan, sejak awal Maria
menerima tawaran Tuhan sampai
akhir
hidupnya.
Inilah
yang
menguatkan Maria dalam menjalani
kehidupannya yang tidak selalu
mudah itu dengan setia. Simeon
mengatakan kepada Maria bahwa
sebilah pedang akan menembus
jiwanya, yang mengingatkan Maria
akan berbagai penderitaan yang akan
dialaminya. Bersama dan bersatu
dengan Yesus Puteranya, Maria terus
melangkah maju dengan jawaban
‘Ya’, yang sudah dikatakannya sejak
awal kepada Malaekat Gabriel. Inilah
contoh kesetiaan dan perjuangan
yang bagi kita sangat membantu,
karena kita pun seperti Bunda Maria,
Bersambung ke halaman 8,
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Selamat Datang

Konsul Jenderal Republik Indonesia
Hadi Sapto Pambrastoro
Dalam kerangka
kemanusiaan yang
universal, peristiwa Natal
ini mengingatkan kepada
kita bersama, betapa
indahnya kehidupan yang
didasarkan dengan
ketulusan dan rasa
persaudaraan tanpa
kebencian, egoisme, dan
keangkuhan.
Indy, Marina, Ibu Vita, Bp. Hadi, Rm Juliwan SCJ

P

ada kunjungannya menghadiri
Misa Natal UKI 25 Desember
2016 lalu, Bapak Konsul
Jendral yang baru Bapak Hadi
Sapto Pambrastoro beserta Ibu Vita
Sapto, mengucapkan selamat Natal bagi
seluruh warga UKI Toronto, dan
menyampaikan harapannya semoga
perayaan Natal tahun ini dapat
memberikan kedamaian, kebahagiaan dan
kesejahteraan bagi kita semua.
Beliau menjabarkan, bahwa
peringatan perayaan Natal ini merupakan
peringatan peristiwa yang penting yang
sarat dengan makna harapan akan
ketenteraman bagi mereka yang gelisah
dan putus asa. Memberikan jalan terang
bagi mereka yang tersesat. Memberikan
jiwa kesatuan bagi mereka yang terpecah
belah serta memberikan pertolongan bagi
mereka yang tidak berdaya.
Dalam kerangka kemanusiaan
yang universal, peristiwa Natal ini
mengingatkan kepada kita bersama,
betapa indahnya kehidupan yang
didasarkan dengan ketulusan dan rasa
persaudaraan tanpa kebencian, egoisme,
dan keangkuhan.
Suasana Natal

sebagaimana yang dirasakan oleh Umat
Katolik adalah suasana damai dan penuh
persaudaraan.
Beliau juga menyampaikan
apresiasi atas kontribusi UKI yang turut
serta mempromosikan Indonesia di
greater Toronto area melalui kegiatan2
promosi budaya. Sebagai salah satu
organisasi keagamaan Indonesia yang
besar di Toronto ini, UKI berperan besar
dalam mengayomi serta memupuk
solidaritas dan rasa persaudaraan,
persatuan dan kesatuan dikalangan umat
Katolik dan bersama
masyarakat
Indonesia di Toronto. Semoga
ikatan persaudaraan ini hal ini
dapat terus dipupuk dan ikatan
tali silaturahmi dapat senantiasa
terjalin dengan baik dengan
seluruh masyarakat Indonesia di
Toronto. “Semoga Tuhan selalu
menyertai
kita
semua…,”
demikian beliau mengakhiri
pidatonya.
Bapak
Hadi,
demikianlah beliau akrab disapa,
ditugaskan di KJRI Toronto
dalam
rangka
untuk

|Konjen RI, Bp. Hadi|
meningkatkan hubungan ekonomi, social,
dan budaya. Juga dalam rangka
melayani dan melindungi masyarakat
Indonesia di wilayah Toronto. Beliau,
istri, dan anak ke-3 mereka, mendarat di
Toronto pada 5 November 2016 dan
menjabat sebagai Konsul Jendral RI
yang baru, menggantikan Bapak Julang
Pudjianto yang telah habis masa
tugasnya.
UKI juga turut menyampaikan
selamat bertugas bagi Pak Hadi, semoga
kerjasama dan kebersamaan yang baik
ini senantiasa terjalin.□ | Anita |

"Jika Hari Ini Anda Mendengar Suara-Nya,

Janganlah Keraskan Hatimu."

Saudara dan Saudari terkasih dalam Kristus,

Untuk menjadi partner Kristus berarti kita harus bersatu
dalam karyanya untuk mencintai dunia, penuh kasih dan
sayang. Itulah panggilan kita dalam tahun yang baru ini:
Jika hari ini Anda mendengar suara Tuhan, janganlah
keraskan hatimu. Dan jadikanlah dirimu partner Kristus
untuk mewartakan Kabar Gembira di tengah dunia.

Apa yang bisa mengeraskan hati kita?
hati kita bisa diperkeras oleh "tipu daya
dosa." Ketika terkena tipu daya dosa,
perasaan kita dapat mati, mata kita
Selamat Tahun Baru 2017
buta terhadap penderitaan orang lain,
Berkat Tuhan menyertai kita semua,
telinga kita tuli dari jeritan orang
Deacon Val Danukarjanto
miskin, kita tidak peduli tentang
kekerasan yang merajalela di sekitar
kita, kita acuh tak acuh terhadap
negara yang berjuang mencari
"If today you hear
perdamaian. Roh Kudus
His
w
riter of the letter to voice, harden not your hearts "-- A
memperingatkan kita agar kita tidak memiliki "hati yang
ing is fro m the Hol the HEBREWS makes it clear th nd the
jahat dan tidak setia," dan jangan menunggu lagi, tapi
at this warny Spirit.
What can harden
lakukanlah SEKARANG, "yaitu saat masih HARI INI."
our heart? Our he
art
deceit of sin." Whe
n affected by the can be hardened by "the
deceit of sin, our
be
nu
m
be
d,
ou
Sementara masih HARI INI berarti, jangan menunggu
r eyes is blind to
feel
th
e
su
de
ffering of others, ings can
af
fro
m the cry of the po
sampai besok. "SEKARANG adalah waktu yang dapat
or
,
w
e
do
violence around us
not care about the our ears is
diterima, SEKARANG adalah hari keselamatan."
,
rampant
w
e
ar
e indifferent
searching for peac
Bagaimana kita bisa "melembutkan" hati kita? Dengan
e. The Holy Spiri to struggling countries
tw
"an evil and unfaith
meminta Tuhan untuk mengubahnya, dengan meminta
ful heart," and to arns us today not to have
sti
take heed NOW,
ll
TO
D
A
Y
."
Tuhan untuk menggantinya. Allah akan mengubah hati
"while it is
kita dari hati yang keras seperti batu dengan hati yang
While it is still TO
lembut, jika kita meminta kepada-Nya untuk itu.
D
"NOW is the acce AY means, do not wait until tomor
ptable time, NOW
ro
can we “unharden”
is the day of salvat w.
ou
Bagaimana kita harus meminta Tuhan untuk
r
he
ar
t?
B
y
asking God to chan ion. " How
ing God to replac
ge
e
melembutkan hati kita? Seperti penderita kusta dalam
heart of flesh, if w it. God will change our heart of sto it, by aske ask Him to.
ne with a
bacaan Injil Markus 1:40-45, kita harus memohon
How we should as
k for God to unha
kepada Yesus: ". Jika Anda mau, Anda dapat membuat
in the Gospel read
rden our heart? Li
in
ke
saya bersih." Cobalah untuk meluangkan waktu
can mak e me clea g, we should ask Jesus: “If you ch the leper
n.” Try to spend m
oose, you
dengan lebih tenang bersama Yesus. Menghabiskan
Spend time in med
ore quiet time with
waktu dalam meditasi, menghabiskan waktu dengan
quietly in the pres itation, spend time in contemplatio Jesus.
n.
en
kontemplasi. Tetap tenang di hadapan Yesus, dan
Try to imagine ou ce of Jesus, and ask Jesus to change Remain
rsel ves bein g touc
our heart.
meminta Yesus untuk mengubah hati kita. Coba
while we hear hi m
hed in our hearts
by
bayangkan diri kita disentuh oleh Yesus sementara
Then with clean he say, "I do choose. Be made clean. " Jesus
arts we can rejoic
kita mendengar dia berkata, "Saya mau. Jadilah
e
we will then also
be fully able to do and enter into his rest! And
tahir."
BREWS reminds
w
hat the letter to th
us
partners of Christ is our true calling as disciples: to e HEbecome
.
Lalu dengan hati bersih kita dapat bersukacita dan
To beco me partner
s of Christ means
masuk ke tempat persemayaman-Nya! Dan kemudian love the
we must share his
world, full
kita akan juga sepenuhnya mampu melakukan apa
today: If today yo of mercy and co mpassion. That is work to
u he
ou
yang merupakan panggilan kita sebagai murid:
beco me partners of ar God’s voice, harden not your her call
arts. And
Christ.□
untuk menjadi partner Kristus.
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Sambungan dari halaman 3,

manusia lemah dan sering menghadapi berbagai tantangan
hidup.
Mengawali Tahun Baru ini, kita diingatkan oleh
Bunda Maria bahwa begitu pentingnya persatuan dengan
Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Semua rencana
dan pandangan kita ke depan, bukanlah hanya sebatas
pandangan manusiawi, namun juga pandangan ilahi.
Dengan pendampingan Tuhan, kita tidak pernah takut
dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan ke
depan. Tentu saja tidak berarti bahwa semua usaha dan
perjuangan kita akan selalu berhasil dan menggembirakan.
Namun ketika kita mengalami kesulitan dan kesedihan,
kekecewaan dan mungkin juga kegagalan, kita tidak
menyerah dan putus asa. Karena kita tidak pernah tahu
apa yang terjadi di hari esok. Yang kita tahu adalah saat
ini, saat kita berjuang dan mempersiapkan semuanya
dengan baik. Karena selain kuasa Tuhan yang baik, ada
juga kuasa jahat yang ingin mengganggu dan menjatuhkan
kita. Secara manusiawi ada kemungkinan kita akan
hancur, namun secara ilahi kita berhasil setia.
Setiap Tahun Baru oleh Gereja selalu dijadikan
Hari Perdamaian sedunia. Ini mengingat bahwa damai
sekarang ini sudah tersobek dan menjadi perjuangan yang
semakin berat. Awal Tahun 2017 ini saja telah dimulai
dengan kejadian pembunuhan dan kejahatan yang
menyedihkan. Realita bahwa rasa kemanusiaan berhenti
hanya dalam pembicaraan akan hak azasi manusia namun
bukan martabat manusia sebagai citra Allah. Ada banyak
kejadian lain yang membuat kita perlu semakin sadar akan
panggilan hidup kita sebagai seorang Katolik yang pada
jaman ini semakin tertantang. Tantangan ini akan semakin
mendewasakan iman kita kepada
Tuhan. Yesus berkata, ‘Jangan takut
kepada mereka yang hanya bisa
membinasakan badan namun tidak
bisa membinasakan jiwa!’. Sekali
kita milik Tuhan, selamanya kita
milik Tuhan!
Langkah
yang
menentukan
Dengan semua realita yang
kita hadapi sekarang ini, marilah
kita meneruskan langkah kita.
Langkah pertama di hari pertama
Tahun Baru 2017 ini menentukan
langkah kita selanjutnya. Pegangan
kita adalah kekuatan iman kita akan
Tuhan
dalam
meneruskan
perjuangan dan langkah kita
sekarang ini. Selain itu, kita juga
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harus selalu ingat bahwa kita berjalan bersama dan tidak
sendirian. Kebersamaan inilah yang ikut menguatkan kita
dalam melangkah dan berjuang, terutama dalam
menghadapi berbagai tantangan. Semua yang dilakukan
bersama akan membawa keringanan dan menjadi bentuk
nyata bagi kita sebagai mahluk sosial. Tentu saja ini
menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi dalam banyak
hal, baik suka maupun duka. Benarlah pepatah yang
mengatakan, ‘ringan sama dijinjing, berat sama dipikul’.
Kita berusaha untuk mengerjakan banyak hal secara
bersama, dalam keluarga, Gereja dan juga dalam UKI
tercinta ini.
Marilah kita melangkah maju dan meneruskan
perjalanan kita, pribadi dan bersama. Keterbukaan kita
terhadap Tuhan dan sesama akan sangat membantu kita
dalam menyelesaikan perjalanan ini. Kita sadar bahwa
terkadang tidak selalu perjalanan itu lancar, baik karena
kita terlalu berfokus pada diri dan kemampuan diri,
sehingga Tuhan dan sesama diabaikan. Kesadaran akan
realita ini dan penyebab dari berbagai ketegangan yang
muncul, itulah yang akan membantu kita dalam
meneruskan langkah kita. Kepada kita disediakan
kesempatan untuk selalu memperbaiki diri dalam
semangat kerendahan hati dan kesediaan mengakui bahwa
kita bersalah. Karena kita belum sempurna, maka rahmat
Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu.
Selamat berjuang dalam kekuatan Tuhan dan
kebersamaan sebagai satu Keluarga Umat Allah yang
tampak dalam Keluarga, Gereja dan UKI tercinta ini.
Berkat Tuhan....
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
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PDS - Pekan Doa Sedunia 2017
Rekonsiliasi - Kasih Kristus Menguasai Kita
(Bdk 2 Kor 5:14). | Oleh Yohanes Samiran, SCJ |
ulai Rabu, 18 Januari hingga Rabu, 25 Januari
mendatang, kita memasuki Pekan Doa Sedunia untuk
Kesatuan Umat Kristani (PDS) 2017. Tema Pekan
Doa Sedunia (PDS) untuk Kesatuan Umat Kristiani
2017 dikutip-diolah dari Surat Kedua St. Paulus
kepada Umat di Korintus 5:4. Selengkapnya, teks itu berbunyi,
“Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah
mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati” (2 Kor 5:14).

M

Berangkat dan berpangkal dari teks tersebut, tema PDS untuk
Kesatuan Umat Kristiani 2017 dirumuskan menjadi
“Rekonsiliasi - Kasih Kristus Menguasai Kita”.
Bahan yang diterbitkan oleh kerjasama Dewan Kepausan untuk
Kesatuan Umat Kristiani (Vatikan, Katolik Roma) dan Komisi
Iman dan Hukum Dewan Gereja-Gereja Sedunia (Gereja-Gereja
Protestan) dipersiapkan oleh Gereja-gereja di Jerman, yang
memperingati tahun 2017 sebagai hari ulang tahun Reformasi
ke-500.
Gereja-gereja di Jerman memutuskan untuk memperingati tahun
2017 sebagai perayaan ekumenis Kristus.
Sejarah Reformasi yang dilakukan oleh seorang pastor Katolik,
Martin Luther 500 tahun yang lalu memang mendatangkan luka.
Nah, kesempatan Pekan Doa Sedunia ini kita pakai untuk
memohon pengampunan bagi dosa-dosa masa lalu dan
mengajak kita melakukan rekonsiliasi dan menjadi duta-duta
rekonsiliasi ke seluruh penjuru dunia, sehingga kita boleh
bersukacita dalam keselamatan Allah yang bersumber pada
salib Kristus.
Tumpuannya hanya satu yakni: Harapan, Iman dan Kasih
kepada Kristus yang sejak awal mula merindukan bahkan
mendoakan kita semua agar bersatu dan memberikan kesaksian
tentang hidup bersama yang ditandai dengan kerukunan dan
persaudaraan yang sejati dengan siapa saja, di mana saja, dan
kapan saja.

bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh
pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan.
Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen.
Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian,
dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia.
Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul,
“Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan
kepadamu”: Janganlah Kaupandang dosa-dosa kami, melainkan
kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan
kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua, yang telah
dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan
iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu
kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya Gembala,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan
Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin
NB:
TEMA HARIAN SELAMA SEPEKAN
Hari 1:
Satu Orang Mati untuk Semua
Kristus mati untuk semua (1Yohanes 2:1-2)
Hari ini kita renungkan Yesus yang wafat untuk semua orang.
Yesus mati untuk semua, semua telah mati bersama-Nya (2 Kor
5:14). Dengan mati bersama Kristus kita hidup baru dalam
Tuhan. Gereja-gereja didorong untuk melakukan yang sama.
Bagaimana kita bisa hdup baru dan rela memberitakan Kabar
Baik dalam komunitas kita?
Allah Bapa kami, semoga kami rela mati bersama Kristus
agar rela mewartakan Kabar Sukacita Injil. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami…

Bapa yang maha pengasih dan penyayang, menjelang akhir
hidup-Nya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya, “Semoga
mereka semua bersatu, seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam Aku
dan Aku dalam Dikau; supaya mereka juga bersatu dalam Kita,
agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus Aku.”

Hari 2:
Hidup Tidak Lagi untuk Diri Sendiri
Kehilangan nyawa karena Kristus (Matius 16:24-26)
Hari ini kita renungkan, ketika kita ‘kehilangan' hidup demi
Kristus, kita memperoleh hidup. Kita tak lagi hidup untuk diri
kita sendiri. Keterasingan dan kesepian telah menjadi isu
penting di banyak masyarakat modern. Apakah kita peduli,
sehingga hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga
untuk orang lain?

Maka kami mohon ya Bapa: semoga semua orang Kristen

Allah Bapa kami, Yesus Kristus telah mengajarkan agar kami

Doa untuk Kesatuan Umat Kristen (Puji Syukur 177)
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dapat hidup melampaui diri kami sendiri. Bimbinglah kami
untuk mengarahkan hidup kami bagi sesama. Kami mohon...

mendorong kami untuk mewujudkan kesatuan yang lebih besar.
Kami mohon...

Hari 3:
Memandang dari Sudut Pandang Tuhan
Saulus menjadi Paulus (Kisah Para Rasul 9:1-19)
Hari ini kita belajar dari pengalaman Saulus yang karena
mengalami Kristus berubah menjadi Paulus. Mengalami Kristus
mengubah cara pandang kita juga. Setelah mengalami Kristus,
kita dipanggil untuk melihat orang lain sebagaimana Tuhan
melihat mereka, tanpa kecurigaan dan prasangka. Bagaimana
kita bisa menempatkan pengalaman Paulus dalam hidup kita?
Ya Allah ajarilah kami untuk bisa mencintai, menerima dan
menghormati segala perbedaan. Kami mohon...

Hari 7:
Pelayanan Pendamaian
Yesus berdoa untuk kesatuan (Yohanes 17:20-26)
Rekonsiliasi antara Allah dan manusia adalah kunci iman kita.
Kasih Kristus menggerakkan kita untuk berdamai dengan Allah.
Pelayanan pendamaian termasuk upaya mengatasi perpecahan
dalam agama Kristen. Syukurlah, hari-hari ini, banyak Gereja
Kristen bekerja bersama dengan saling percaya dan saling
menghormati. Apakah rekonsiliasi telah menjadi kebutuhan kita
dalam hidup menggereja saat ini?
Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai, bila terjadi kebencian,
jadikanlah aku pembawa cinta kasih; bila terjadi perselisihan
jadikanlah daku pembawa kerukunan. Kami Mohon...

Hari 4:
Semua yang Lama Sudah Berlalu
Lupakan yang sudah terjadi (Filipi 3: 7-14)
Hari ini kita diajak untuk memandang ke depan, tak mengingat
yang di belakang. Kita tinggalkan yang lama, untuk mengikuti
Kristus dan hidup baru dalam diri-Nya. Apa pula yang harus
berubah dalam Gereja kita agar kesatuan semakin diperkokoh?
Yesus Kristus, sembuhkanlah luka masa lalu kami. Berkatilah
peziarahan kami menuju persatuan dan bimbinglah kami ke
masa depan-Mu. Kam mohon...
Hari 5:
Semuanya telah Menjadi Baru
Diperbaharui dalam Kristus (Kolose 3:9-17)
Hari ini kita belajar dari St. Paulus yang berjumpa dengan
Kristus, dan menjadi orang yang baru, menjadi orang yang
percaya akan Kristus. Kasih Kristus mendorong kita untuk
hidup sebagai makhluk baru yang aktif mencari persatuan dan
rekonsiliasi. Apa yang membantu saya untuk mengakui bahwa
saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus?
Ya Allah, Berilah kami hati yang baru untuk mengatasi semua
yang membahayakan persatuan kami di dalam Engkau. Kami
mohon...
Hari 6:
Allah Mendamaikan Kita dengan Diri
-Nya
Allah berdamai dengan kita (Roma
5:6-11)
Hari ini kita renungkan, Kristus
mendamaikan kita dengan diri-Nya
meskipun kita telah berpaling dariNya. Tuhan mendamaikan tidak
hanya dengan manusia, tapi seluruh
ciptaan dengan diri-Nya. Bagaimana
kita menghayati bahwa kita adalah
bagian dari perjanjian Allah?
Bapa yang Maha Rahim, mampukan
kami untuk melawan segala bentuk
diskriminasi. Biarlah cinta-Mu
memenuhi hati dan budi kami serta

Hari 8:
Berdamai dengan Allah
Langit baru dan bumi yang baru (Wahyu 21: 1-5a)
Kita syukuri pada hari ini, Yesus Kristus puncak dari
perdamaian. Dalam Dia kita alami surga, bumi dan langit baru!
Akan ada mazmur, kidung, dan nyanyian pujian pada hari ketika
Allah akan menjadi "segalanya". Kita rayakan dengan doapujian-lagu-gambar-puisi-tradisi-tarian, yang menggambarkan
sukacita surgawi. Bagaimana Anda membayangkan surga?
Lagu, cerita, puisi, dan gambar yang mana dari tradisi Anda
yang memberikan Anda perasaan ikut terlibat dalam realitas
kekekalan Allah?
Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk
Pekan Doa Sedunia ini, untuk bersekutu sebagai orang
Kristiani. Perkenankanlah kami bersama-sama memuji namaMu yang kudus sehingga kami dapat terus bertumbuh dalam
persatuan dan pendamaian. Kami mohon....

"Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang
daripada-Mu" (Lukas 2: 29-30)
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